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Jokioisten kunnan tilinpäätös 2018 

 
Kh § 65 
1.4.2019 
 Kuntalain perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laa-

dinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain 
säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa oh-
jeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuulu-
vat kirjanpitolain 3 §:n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähtei-
siin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. 

  
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilin-
päätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous-
arvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla 
on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja 
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

  
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 3 kk:n kuluessa tili-
kauden päättymisestä. 

  
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilin-
päätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on esittää 
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta-
voitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimin-
takertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja 
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei 
ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslas-
kelmassa tai rahoituslaskelmassa. 
  
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakerto-
muksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumi-
sesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja 
toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 
  
Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun lop-
puun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito, tilinpäätös. Tilintarkastajan 
tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia eri-
tyisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johto-
sääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
  
Tilinpäätökseen sisältyvät konsernituloslaskelma, konsernitase ja 
konsernirahoituslaskelma. Tilinpäätökseen sisältyvät myös arvio  
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merkittävämmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonte- 
ko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja konsernivalvon-
nasta. 

 
Tulos 
Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa 
30 783,95 euron alijäämää. Vuosi 2017 toteutui 0,27 milj. euroa 
ylijäämäisenä, joten nyt tulos on selvästi heikompi. Vuonna 2016 
kunnan tulos oli 0,78 milj. euroa alijäämäinen. Vuonna 2015 puo-
lestaan 1,18 milj. euroa ylijäämäinen. 

 
Kunnallisveron kertymä jäi 322 956 euroa budjetoidusta. Myös yh-
teisöveron tuotto jäi budjetoidusta 83 605 euroa. Kiinteistöveroa-
kin kertyi 46 542 euroa alle budjetin. Kokonaisuutena verotulot 
jäivät budjetoidusta 453 105,34 euroa. 

 
Valtionosuuksia kertyi 9 530 124 euroa. Tämä on 251 124 euroa 
budjetoitua enemmän. Näin valtionosuudet kompensoivat osittain 
verotulojen kertymävajetta. 

 
Toimintatuotoista kaikki muut lajit, paitsi maksutulot toteutuivat 
budjetoitua suurempina. Toimintatuottoja kertyi 385 772,14 euroa 
enemmän. Ne oli alun perin arvioitu kohtuullisen varovaisesti ta-
lousarviota laadittaessa. 

 
Toimintamenoista palkat ja palkkiot ylittivät talousarvion 
209 252 eurolla. Talousarviossa oli varattu palvelujen ostoon 
(suurin sosiaali- ja terveyspalvelut) 20 132 490 euroa. Ostojen to-
teuma oli 20 158 240 euroa. Se ylitti talousarvion 25 750 eurolla.  

 
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menoryhmässä tuli 
37 024 euron ylitys. Vastaavasti avustuksiin varattuja määräraho-
ja jäi käyttämättä 43 041 euroa. Muihin toimintamenoihin meni 
28 418 euroa arvioitua enemmän rahaa. 

 
Poistoja tehtiin 1 550 750 euroa. Tämä on 129 490 euroa budje-
toitua ennakkoarviota enemmän.  

 
Lainat 
Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu toimintavuoden aikana lain-
kaan. Samaan aikaan vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois 
1 336 103 euroa. Myös lyhytaikainen (kassalainat 1–360 päivää) 
lainakanta väheni 600 000 eurolla. 
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Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 15,08 miljoonaa euroa eli 
2 903 euroa asukasta kohden. Vuoden 2017 lopussa kunnan lai-
nakanta oli 17,02 miljoonaa euroa ja asukasta kohti tarkasteltuna 
3 221 euroa. Asukaskohtainen lainamäärä laski vuodessa 318 eu-
roa. Kassatilanne oli edelleen edellisiä vuosia kireämpi, sillä kas-
san keskimääräinen riittävyys oli 6 päivää. Vuosina 2015 ja 2016 
se oli vielä 12 päivää.  

 
Kunnan omavaraisuusaste vahvistui hieman, ollen 50,1 %. Edel-
lisvuonna se oli 49,2 %. 
Suhteellinen velkaantuneisuus laski 59,2 %:sta 55,8 %:iin. 

 
Tase 
Taseen loppusumma oli 37,9 miljoonaa euroa. Edellisvuonna se 
oli 39,15 miljoonaa euroa. Suurin muutos on tapahtunut poistojen 
myötä rakennusten ja koneiden sekä kaluston ryhmissä. Myös ra-
hojen ja pankkisaamisten ryhmässä on laskua. Kunnan taseessa 
on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää (vuoden 2018 alijäämä 
huomioiden) 6,16 miljoonaa euroa eli 1 186 euroa asukasta koh-
den. 

 
Investoinnit 
Kunnan investointien tulorahoitusprosentti oli 248,77. Eli käytän-
nössä kaikki investointien omahankintamenot pystyttiin rahoitta-
maan tulorahoituksella. Kokonaisinvestointimenot olivat 639 000 
euroa. Rahoitusosuuksia ja tuloja investointeihin saatiin 28 000 
euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja kertyi 
78 000 euroa.  Investoinnit vähenivät edellisvuodesta 85 000 eu-
rolla. 

 
Suurimpia investointeja olivat: 
- kaavateiden rakentaminen (188 761) 
- tievalaistus (47 639) 
- Teerimäen päiväkodin aita (44 964) 
- vesi- ja viemäriverkosto (288 679) 
- kalusto (56 154). 

 
Tasekirja ja toimintakertomus 2018 ovat esityslistan oheismateri-
aalina. 
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Ehdotus  Kunnanhallitus  
 

1. esittää valtuustolle, että tilikauden 2018 alijäämäinen tulos, 
-30 783,95 euroa kirjataan vähennykseksi tilikauden alijää-
mä/ylijäämä-tilille, 
 

2. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen, 
 

3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, ja 
 

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen 
edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 1.4.2019 107 6 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Keskustan asemakaavan voimaan saattaminen 
 
Kh § 66 
1.4.2019 MRL 201 §:n mukaisesti kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua 

määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se 
on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten 
tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on 
annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenha-
kuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen 
kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle. 

 
 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 1.3.2019 kumon-

nut osittain kunnanvaltuuston hyväksymän keskustan asemakaa-
van maankäyttö- ja rakennuslain 54 § 3 momentin nojalla. 

 
 Hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen Ajokujan ka-

tualuevarauksen, korttelin 100 tonttien 8 ja 9 sekä korttelin 91 
osalta. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää määrätä, että Jokioisten keskustan ase-

makaava tulee voimaan muilta osin, paitsi Hämeenlinnan hallinto-
oikeuden kumoaman Ajokujan katualuevarauksen, korttelin 100 
tonttien 8 ja 9 sekä korttelin 91 osalta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Lausunnon antaminen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n  
suunnittelemasta osakkuusyritysratkaisusta 
 
Kh § 67 
1.4.2019 LHJ on varannut omistajakunnilleen tilaisuuden antaa lausunto 

yhtiön suunnittelemasta hankinnasta, jossa yhtiö hankkii omistuk-
seensa n. 18,86 % Westenergy Oy:n osakekannasta. 

 
 Osakeomistuksen tarkoituksena on, että LHJ:n alueelta kuljete-

taan kierrätyskelvotonta jätettä poltettavaksi ja energiantuotan-
nossa hyödynnettäväksi Vaasassa Mustasaaressa toimivaan lai-
tokseen. Omistusosuutta vastaava jätemäärä on 30 000 t/v. 

  
Tällä hetkellä LHJ ostaa tarvittavan jätteenpolttokapasiteetin Lou-
naisen-Suomen Hankintarenkaan kautta. Yhteistyö päättyy kesä-
kuussa 2020. 
 

 Yhtiön suunnittelema kauppa on merkitykseltään niin suuri, että 
asiassa on kuultava LHJ:n jäsenkuntia. 

 
 Yhtiön asiaa koskeva tiedote lähetetään kunnanhallitukselle esi-

tyslistan oheismateriaalina. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että jätteen hyödyn-

täminen kierrätystä lisäämällä on kaikkien jätehuollon toimijoiden 
ensisijainen prioriteetti. Koska kaiken jätteen kierrätys ei ole mah-
dollista on polttovaihtoehto viimesijaisena vaihtoehtona pakko hy-
väksyä. Jätteen kuljettaminen LHJ:n toimialueelta Vaasaan lisää 
maantieliikennettä ja aiheuttaa liikennepäästöjen kasvua. Siksi 
yhtiön tulee jatkuvasti seurata mahdollisuuksia lisätä jätteen pai-
kallista/alueellista hyötykäyttöä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että Tarja Kirkkola-Helenius ei esteellisenä osallistunut 

tämän asian käsittelyyn (yhteisöjäävi). 
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Elonkiertopuisto 
 
Kh § 68 
1.4.2019 Elonkiertopuiston tulevaisuudesta järjestettiin keskustelutilaisuus 

tietotalolla 21.3.2019. Tilaisuudessa Luke ilmoitti luopuvansa 
Elonkiertopuiston ylläpitämisestä kesäkauden 2019 jälkeen. Asi-
asta käydyn keskustelun jälkeen sovittiin, että kunta kokoaa työ-
ryhmän pohtimaan puiston tulevaisuutta. 

 
 Tilaisuudessa todettiin, että Luken nykyisellä resurssilla puiston 

toimintaa ei pystytä nykylaajuudessa ylläpitämään kuluvan kesän 
aikana. Esitetty lisäresurssitarve on 20 000 euroa. 

 
  Kunnanhallitukselle selostetaan tilannetta kokouksessa. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tietoonsa saatetuksi. 
 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-

ehdotuksensa seuraavaksi: kunnanhallitus päättää ehdottaa kun-
nanvaltuustolle, että se myöntää 20 000,00 euron lisämäärärahan 
kunnan vuoden 2019 talousarvion kustannuspaikalle elinkeino- ja 
projektirahat (000422) Luke:lle Elonkierron ylläpitoon vuodelle 
2019 myönnettävää avustusta varten. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 69 
1.4.2019 Kunnanhallituksen puheenjohtaja 18.3.2019 
 Kunnanjohtaja 13.3.2019 
 Hallinto- ja talousjohtaja 14.3.2019 
 Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta 19.2.2019 
 Johtoryhmä 18.3. ja 25.3.2019 
 Forssan seudun hyvinvointiky. / hyvinvointivalio-kunta 7.3.2019 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 18.3.2019 
  

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 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Tilaisuudet 
 
Kh § 70 
1.4.2019 Kutsu Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 Suomesta -info-

tilaisuuteen 2.4.2019 klo 13–15 Musiikkitalolle Helsinkiin. 
 
 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee raportin, 

jossa on ensimmäistä kertaa laajamittaisesti arvioitu sitä, millainen 
on oppimisen ja osaamisen arvioinnin nykytila suomalaisessa pe-
rusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Arviointiraportin julkistamisti-
laisuus pidetään 10.4.2019 Tieteiden talolla Helsingissä. 

 
Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin hallitus kutsuu koolle SPR:n 
Hämeen piirin vuosikokouksen lauantaina 13.4.2019 klo 13 Päivölän 
opistolle (Valkeakoski). 
 
Kokouksessa selostettiin kunnanhallitukselle Põhja-Sakalan se-
minaarimatkan 8.–10.4.2019 ohjelma. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt tilaisuudet sekä seminaari-

matkan ohjelman tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 71 
1.4.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön 28.2.2019 päivätty kirje, jolla se lähet-

tää perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon ja eurooppa-, 
kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon antaman suosituksen tai-
teen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suositus on valmisteltu osana tai-
teen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta (2016–2018). 

 
 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n 14.3.2019 päivätty 

kirje ”ARA-vuokra-asuntojen käyttäminen muuhun kuin asumiseen”. 
 
 Forssan kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 6.3.2019 / Kaupungin-

talon sulkeminen 31.5. ja 1.–28.7.2019. 
 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Riihimäen kaupunginhallitus 11.3.2019 § 89 ja kaupunginvaltuus-
to § 17 / Hämeen maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen; 
Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjän muutos. 

 
 Eteva kuntayhtymän 15.3.2019 päivätty jäsenkuntaraportti Talousar-

vion toteutuminen Q4/2018. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Vuokrasopimuksen ehtojen tarkistaminen 
 
Kh § 72 
1.4.2019 Kunnanhallitus on 26.3.2018 päättänyt rakennustontin vuokraa-

misesta Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr:lle. Asiaa koskeva 
vuokrasopimus on allekirjoitettu 24.10.2018. 

 
Nyt Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on pyytänyt, että vuokraso-
pimuksen kohtaa 11. tarkistettaisiin siten, että ko. kohdan mää-
räykset poistettaisiin vuokrasopimuksesta, koska ne estävät vuok-
raoikeuden kiinnittämisen ja haittaavat säätiön rahoitusjärjestely-
jä. Voimassa olevassa sopimuksessa kohta 11. kuuluu seuraa-
vasti: vuokralainen ei saa ilman Jokioisten kunnan lupaa antaa 
tonttia tai sen osaa toisen käytettäväksi taikka muutoin hallitta-
vaksi. Vuokraoikeuden osittainen siirtäminen toiselle ilman kun-
nan suostumusta on kielletty. Kunta sitoutuu olemaan myymättä 
tonttia kolmannelle vuokrakauden kuluessa. 
 
Em. perusteilla kohta 11. pitäisi kuulua seuraavasti: vuokralaisella 
on oikeus siirtää tontin vuokraoikeus toiselle, mutta asiasta on il-
moitettava vuokranantajalle. Alkuperäisen Jokioisten kunnan ja 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr:n välillä allekirjoitetun vuok-
rasopimuksen ehdot ja velvoitteet on siirrettävä kulloisenkin vuok-
raoikeuden haltijan vastattavaksi niitä muuttamatta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jokioisten kunnan ja Kehitys-

vammaisten palvelusäätiö sr:n välillä 24.10.2018 allekirjoitetun 
vuokrasopimuksen kohdan 11. muutettavaksi seuraavaksi: vuok-
ralaisella on oikeus siirtää tontin vuokraoikeus toiselle, mutta asi-
asta on ilmoitettava vuokranantajalle. Alkuperäisen Jokioisten 
kunnan ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr:n välillä allekirjoite-
tun vuokrasopimuksen ehdot ja velvoitteet on siirrettävä kulloi-
senkin vuokraoikeuden haltijan vastattavaksi niitä muuttamatta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 1.4.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 65–71 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 72 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 72 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

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: 73,74 
Valitusaika 30 päivää 
______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät:  
Valitusviranomainen: 
Kanta-Hämeen käräjäoikeus 
Käyntiosoite: Oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna 
Postiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna 
Puhelin: 029 56 47300 
Faksi: 029 56 47318 
Sähköposti: kanta-hame.ko@oikeus.fi 
Puhelinvaihde: 029 56 47300 
Valitusaika 30 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. 
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 §). 
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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. 




