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Kokousaika Maanantai 21.12.2020 klo 19.00–20.08 

Kokouspaikka Teams-etäyhteys 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

Raiskio Sakari, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
Into Petri, varajäsen 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs. 
Pylkkönen Jaana, sihteeri 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 193–200 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Timo 
Heikkilä ja Jyrki Kanerva. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Jaana Pylkkönen 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 29.12.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Timo Heikkilä Jyrki Kanerva 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 30.12.2020–20.1.2021  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnanjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuuston kokouksen 17.12.2020 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 193 
21.12.2020 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnas-
ta. Lain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val-
tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas-
tainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane-
matta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsitel-
täväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen 
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön-
panolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa en-
nen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 17.12.2020 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden 
täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Teknisen lautakunnan varajäsenen vaali 
Ote valitulle henkilölle 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittämi-
nen 
Ote Forssan kaupungille / Seudullinen ympäristönsuojelu 
Ote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
Ote Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Uusien ympäristönsuojelumääräysten julkaiseminen kunnan 
www-sivuilla 
 
Lisämääräraha talousarvion investointiosaan kaavateiden ra-
kentaminen 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Kotouttamisohjelma 
Ote FSHKY/sosiaalitoimi 
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Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-
Pellilän alueen asemakaavan muutos 
Kuulutus kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta 
Ilmoitus Hämeen ELY-keskukselle 
Ilmoitus muistutuksen tehneille 
 
Valtuutettujen määrä 
Ilmoitus oikeusministeriölle 
 
Eroilmoitus luottamustoimista 
Ote Tarja Safonoffille 
Ote valituille henkilöille 
Ote henkilöstölautakunnalle 
Ote koulutuslautakunnalle 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Lisämääräraha vuoden 2020 talousarvioon 
Ote koulutuslautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Kunnanjohtajan viran täyttäminen 
Ote hakijoille ja suostumuksensa antaneelle 
Virkamääräyksen allekirjoittaminen 
Virka täytetään vakinaisesti 1.4.2021 alkaen 
Johtajasopimuksen laadinta, hyväksyminen ja allekirjoittaminen 
 
Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2023 taloussuunni-
telma 
Ote ja talousarviokirja hallintoelimille, osastopäälliköille ja pääkir-
janpitäjälle 
Kunnanhallituksen antamat erilliset talousarvion täytäntöönpano-
ohjeet 
 
Ilmoitusasiat 
Ei täytäntöönpanoa 
 
Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite kunnantalon toimintojen siirtämisestä Tieto-
taloon 
Käsitellään erikseen 
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 Joulutervehdykset 
 Ei täytäntöönpanoa 
 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikka ja  
sen aukioloajat Jokioisten kunnassa 
 
Kh § 194 
21.12.2020 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys 

on kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021. 
 

Vaalilain mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa 
määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman 
harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen luku-
määrästä ja sijainnista kunnassa siten, että niitä on jokaisessa 
kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu.  

 
Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa 
ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat. 
Vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna ar-
kipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen ja viikonloppuisin ei en-
nen klo 9 eikä klo 18 jälkeen. Jokaisessa kunnassa tulisi olla vä-
hintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna 
jokaisena ajanjakson 7.–13.4.2021 päivänä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnassa on yksi ennak-

koäänestyspaikka ja että Jokioisten kunnassa yleisenä ennakko-
äänestyspaikkana toimii Jokioisten kunnanvirasto, osoitteessa 
Keskuskatu 29 A.  

 
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: 

 
- keskiviikko–perjantai klo 11–18 
- lauantai klo 11–15 
- sunnuntai klo 12–16 
- maanantai–tiistai klo 11–18. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen 
 
Kh § 195 
21.12.2020 Kunnanhallitus määrää jokaiselle äänestysalueelle äänestyspai-

kan. Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaali-
päivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänes-
tyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdal-
leen.  

 
Kunnanhallituksen tulee lisäksi määrätä ennakkoäänestyspaik-
koina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt (laitosäänestys). 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, että 
 

1) vuoden 2021 kuntavaalien varsinaisena äänestyspäivänä 
18.4.2021 äänestysalueen 001, Jokioisten kunta, äänestys-
paikkana toimii kunnanvirasto (Keskuskatu 29 A, Jokioinen), 
 

2) Palvelukeskus Intalankartano muodostaa yhden kokonaisuu-
den, jonka kaikki asukkaat saavat äänestää laitosäänestyksen 
yhteydessä, ja 

 
3) lisäksi laitosäänestys suoritetaan Hoivakoti Wanhassa Pehtoo-

rissa / Terve Pehtoori Oy:ssä, Dementiakeskus Sateenkaari 
Oy:ssä, Kaarnakodissa sekä Opintien Palvelutalossa. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 196 
21.12.2020 Tekninen lautakunta 18.11.2020 
 Kunnaninsinööri 19.10. ja 11.11.2020 
 Valtuuston iltakoulu 8.12.2020 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 9.11.2020 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 23.11.2020  
 Eteva ky:n ylimääräinen yhtymäkokous 12.11.2020 
 Lounais-Hämeen koulutusky:n yhtymähallitus 9.12.2020 
 Forssan seudun hyvinvointiky. / Vanhuspalvelulain 5 §:n mukai-

sen suunnitelman päivittämisen prosessi – Forssan seutu 
7.12.2020 

 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja 
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kun-
nan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 197 
21.12.2020 Pelastusopisto järjestää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kunnille 

kriisijohtamiskoulutusta vuonna 2021. Koulutus on marraskuussa 
2021 toteutettavaan Häme21-valmiusharjoitukseen valmentavaa 
koulutusta ja sen sisältö on osittain räätälöitävissä kunkin kunnan 
kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Kuntia pyydetään varaamaan 
kuntakohtainen koulutuspäivä Pelastusopistolta 5.3.2021 mennessä. 

 Koulutus toteutetaan joko etäyhteyden välityksellä tai lähitoteutukse-
na kuntien järjestämissä tiloissa ja kunta vastaa osallistujien kutsu-
misesta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyn koulutuksen tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 198 
21.12.2020 Sosiaali- ja terveysministeriö: 

- Kirje 16.11.2020 / Koronaepidemiaan liittyvien Suomeen matkus-
tamisen ja maahan tulon terveysturvallisuussuunnitelmien laati-
minen ja päivittäminen. 

- Kirje 24.11.2020 / Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja suosi-
tukset epidemian leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä 
muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 9.11.2020 / Liikuntatoiminnan 
ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2021. 
 
Ympäristöministeriön 24.11.2020 saapunut lausuntopyyntö / Valta-
kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, täy-
dentävä kuuleminen. 
 
Valtioneuvoston kanslian kirje 1.12.2020 / Tervetuloa mukaan kun-
tien Terveet tilat -verkostoon. 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
- Päätös 18.11.2020 / Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen 
sairaanhoitopiirien kuntien alueille. 

- Päätös 20.11.2020 / Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueille. 

- Tiedote 27.11.2020 / Liikuntapaikkojen rakentamisen valtion-
avustuksia koskevat hakemukset vuodelle 2021 ja esitykset lii-
kuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaa varten vuosille 2022–2025. 

- Päätös 30.11.2020 / Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueille. 

 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA: 
- Päätös 17.11.2020 / Purkuluvan myöntäminen. Lupa koskee 

Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen hakemusta / vuokrata-
lo Kotapolku 5. 

- Päätös 24.11.2020 / Purkuavustus / Kiinteistö Oy Jokioisten 
Vuokra-asunnot / Kotapolku 5. 

 
Pöytäkirjanotteita: 
- Forssan seudun hyvinvointiky. yhtymähallitus 23.11.2020 § 151 / 

Kanta-Hämeen palvelusopimus vuodelle 2021. 
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- Forssan seudun hyvinvointiky. yhtymähallitus 23.11.2020 § 154 / 
Forssan seudun hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019. 

 
Kauppakirja 10.12.2020. Myyty omakotitontti Pikku-Pelliläntieltä. 
 
Jyty Forssa ry on kokouksessaan 25.11.2020 valinnut Jokioisten 
kunnan luottamusmieheksi Leena Liljan. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Hevosopiston tilanne 
 
Kh § 199 
21.12.2020 Hevosopisto Oy:n tilanteesta on käyty omistajien välisiä keskuste-

luja kuluneen syksyn aikana mm. yhtiön talouteen ja henkilöstö-
asioihin liittyen. Tiedotusvälineet ovat myös uutisoineet yhtiötä 
koskevista asioista. 

 
Viimeisimmässä omistajakeskustelussa linjattiin lähiajan toimenpi-
teitä. Esiin on noussut myös se, että Jokioisten kunnalla ei ole 
omaa edustajaa yhtiön hallituksessa muiden omistajien tapaan. 
Yhtiöjärjestys mahdollistaa hallituksen jäsenmäärän lisäämisen 
yhdellä, jolloin Jokioinenkin saisi oman hallituspaikkansa. 

 
Henkilöstöasioihin liittyen olisi tarkoituksenmukaista, että AVI suo-
rittaisi työsuojelutarkastuksen Hevosopistolla. Tällöin saataisiin vi-
ranomaistahon selvitys tilanteesta, josta on tällä hetkellä erilaisia 
käsityksiä. Näin muodostuisi myös vakaa pohja tuleville kehittä-
mistoimenpiteille. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että 
 

1. Jokioisten kunta kannattaa Hevosopisto Oy:n ylimääräisen yh-
tiökokouksen koolle kutsumista ja tukee Ypäjän kuntaa, Hip-
posta ja Ratsastajaliittoa tässä asiassa, 
 

2. Jokioisten kunta esittää Hevosopisto Oy:n yhtiökokoukselle, 
että Hevosopiston hallituksen jäsenmäärää lisätään yhdellä, 
jotta myös Jokioisten kunta saa edustajansa hallitukseen, ja 

 
3. Jokioisten kunta kannattaa AVI:n työsuojelutarkastuksen to-

teuttamista Hevosopistolla. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuk-
sen. 
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Joulutervehdykset 
 
Kh § 200 
21.12.2020 Puheenjohtaja kiitti kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja toivotti rauhal-

lista joulunaikaa ja hyvää ja parempaa uutta vuotta 2021. Seuraa-
va kunnanhallituksen kokous pidetään 11.1.2021 klo 17.00 
Teamsin välityksellä. 

 
 Jyrki Kanerva kiitti puheenjohtajaa koko kunnanhallituksen puo-

lesta ja toivotti kaikille jäsenille ja kunnan työntekijöille hyvää jou-
lua. 

 
 
  
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  21.12.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 193, 196–200 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 194, 195 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 194, 195 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


