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Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Hakamäki Jenni 
Heikkilä Timo  
Into Petri 
Lehtinen Rami, Teams 
Nurmi Satu 
Romppainen Emmi 
Stenberg Niina 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valt. pj. 
Marttila Pauli, valt. 1. varapj., Teams 
Esala Martti, valt. 2. varapj. 
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja, Teams 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 90–102 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
Emmi Romppainen ja Petri Into. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 20.5.2022 
Allekirjoitukset 
 
 
Emmi Romppainen Petri Into 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 23.5.–13.6.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Forssan seudun ja Riihimäen seudun ympäristöterveydenhuollon  
järjestäminen vuodesta 2023 alkaen 
  
Kh § 90 
16.5.2022 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän terveysvalvonnan joh-

taja Leena Haimi ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayh-
tymän terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula kirjoittavat seuraa-
vaa: 

  
"Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on järjestänyt 
terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän eli ympäristöterveydenhuollon 
kokonaisuuden palvelut Riihimäen kaupungin ja Janakkalan, Lo-
pen ja Hausjärven kunnille. Vastaavasti Forssan seudun hyvin-
vointikuntayhtymä on järjestänyt palvelut Forssan ja Someron kau-
pungeille sekä Tammelan, Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan kun-
nille. 

  
Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtyessä hyvinvointialu-
eelle ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestä-
misvastuulla. Valvontayksiköiden, jotka sijaitsevat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymien yhteydessä, on organisoitava uudel-
leen 1.1.2023 mennessä. 

  
Kunnan tulee järjestää kansanterveyslain (66/1972) 1 §:ssä  tar-
koitettujen yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua 
koskevien tehtävien (ympäristöterveydenhuolto) muodostama ko-
konaisuus kunnan itsensä toimesta tai kuntien välisenä yhteistoi-
mintana. 

  
Tehdyn ehdotuksen mukaisesti nykyisiin Riihimäen seudun ter-
veyskeskuksen kuntayhtymään ja Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymään (pl. Somero) kuuluvien kuntien ympäristöterveyden-
huollon   järjestämisestä ja sen mukaisista tehtävistä vastaisi 
1.1.2023 alkaen vastuukuntana Riihimäen kaupunki. 

  
Vastuukuntamallissa jäsenkuntien on sovittava siitä, että vastuu-
kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman kunnan puo-
lesta.  Yhteistyöstä sovitaan yhteistoimintasopimuksessa. Yhteis-
toimintasopimus on kuntalain (410/2015) 52 §:n tarkoittama sopi-
mus, jolla Janakkalan, Hausjärven ja Lopen kunnat sekä Forssan 
kaupunki ja Tammelan, Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan kunnat 
antavat Riihimäen kaupungille hoidettavaksi terveydenhuoltolain  
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(1326/2010) 21 §:ssä tarkoitetut kunnan ympäristöterveydenhuol-
lon tehtävät sekä lääkelain (395/1987) 54 a, c ja d §:ssä kunnalle 
määrätyt tehtävät. 

  
Jäsenkuntien on laadittava kuntalain 52 §:n tarkoittama yhteistä 
toimielintä koskeva sopimus, jossa on sovittava 1) yhteisen toimie-
limen tehtävistä sekä tarvittaessa kuntalain 8 §:n tarkoittamasta 
järjestämisvastuun siirtymisestä, 2) yhteisen toimielimen kokoon-
panosta ja muiden kuntien oikeudesta valita toimielinten jäseniä, 
3) kustannusten perusteista ja jakautumisesta, 4) sopimuksen voi-
massaolosta ja irtisanomisesta. Sopimuksessa voidaan sopia 
myös siitä, ettei vastuukunnan kunnanhallituksella ole oikeutta ot-
taa yhteisen toimielimen päättämää asiaa käsiteltäväkseen. 

  
Yhteistoimintasopimuksessa sovittava hallinnon järjestäminen 
edellyttää vastuukunnan valtuuston hyväksymää hallintosääntöä, 
jossa määritellään yhteistä tehtävää hoitava viranomainen ja sen 
toiminta, toimivalta ja tehtävät. Hallintosäännön asianomaisia 
määräyksiä laadittaessa huomioidaan yhteistoimintasopimuksen 
määräykset. 

  
Ennen yhteisen toimielimen toimintaa koskevan hallintosäännön 
hyväksymistä tulee kuulla muita sopimuskuntia. Sopimuskuntien 
tulee muuttaa hallintosääntöjään siten, että niissä annetaan sopi-
muksen mukaiset tehtävät valitulle vastuukunnalle ja niiltä osin 
noudatetaan vastuukunnan hallintosääntöä. 

  
Kunnilta pyydetään kannanottoa edellä esitetystä Riihimäen ja 
Forssan seutujen yhteisen valvontayksikön muodostamisesta ja 
kuntia pyydetään nimeämään edustaja(t) valmisteluun." 

  
Ympäristöterveydenhuollon organisoituminen vuonna 2023 on esi-
tetty esityslistan viiteaineistona. 

  
Liitteenä oleva selvitys perustuu syksyllä 2021 laadittuun asiakir-
jaan "Selvitys mahdollisuudesta siirtää ympäristöterveydenhuollon 
tehtävät Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuonna 2023", jota on 
muokattu ja osittain päivitetty Riihimäen ja Forssan seutujen tieto-
jen osalta. 

  
Tässä vaiheessa ehdotetaan vain hallinto- ja talousjohtajan nimeä-
mistä kunnan edustajaksi valmisteluun. Kirjelmän mukaan edusta-
jia voi olla useita. Mahdollista edustajien lisäämistä voidaan  
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arvioida vielä tämän jälkeen erikseen. Valmisteluryhmässä on jo 
Forssan kaupungin nimeämänä ympäristöpäällikkö Niina Salmi-
nen-Åberg, joka Forssan seudullisen ympäristönsuojelun kautta 
vastaa Jokioistenkin ympäristönsuojelun tehtävistä.  

  
Ehdotus  Kunnanhallitus 

 
1. hyväksyy Jokioisten kunnan puolesta periaatteellisesti yllä tar-
koitetun valvontayksikön muodostamisen      
 
2. nimeää hallinto- ja talousjohtaja Mika T. Rantalan kunnan edus-
tajaksi valmisteluun. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Eropyyntö luottamustoimista (Ahonen) 
 
Kh § 91 
16.5.2022 Valtuutettu Kristian Ahonen on 24.4.2022 pyytänyt eroa Jokioisten 

kunnan luottamustoimista painavista henkilökohtaisista syistä joh-
tuen. 

 
Ahonen on kaudella 2021–2025 kunnanvaltuuston jäsen ja kun-
nanhallituksen sekä vapaa-aikalautakunnan varajäsen. 

 
Valtuutetun erotessa kunnanvaltuuston jäsenyydestä hänen sijal-
leen nousee ko. puolueen 1. varavaltuutettu. Valtuuston puheen-
johtaja kutsuu 1. varavaltuutetun kunnanvaltuutetuksi valtuuston 
kokouksessa. Varavaltuutetun tilalle keskusvaalilautakunta nostaa 
uuden varavaltuutetun edellisten kuntavaalien tulosten mukai-
sesti. 

 
Perussuomalaisten ensimmäinen varavaltuutettu on Keijo 
Lumme. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, 
 

1. että se myöntää Kristian Ahoselle eron Jokioisten kunnan luot-

tamustoimista, 

2. että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu Perussuomalais-

ten ensimmäisen varavaltuutetun Keijo Lumpeen valtuutetuksi 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021–2025, 

3. että se suorittaa kunnanhallituksen varajäsenen vaalin, 

4. että se suorittaa vapaa-aikalautakunnan varajäsenen vaalin, ja 

5. että kunnanvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilauta-

kuntaa nostamaan uuden varavaltuutetun edellisten kuntavaa-

lien tulosten mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kunnan edustaja kutsuntalautakuntaan 
 
Kh § 92 
16.5.2022 Puolustusvoimien Hämeen aluetoimisto pyytää kuntaa nimeä-

mään kunnan edustajan kutsuntalautakunnan jäseneksi ja tälle 
vähintään kaksi varajäsentä. Kutsunnat pidetään Jokioisilla 
5.10.2022. Kutsuntapaikkana on kunnantalo. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä kutsuntalautakunnan jäseneksi Sa-

kari Raiskion ja hänen varajäsenikseen Mika T. Rantala ja Jari 
Mennan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Väliaikaisrahoitus hankkeeseen 
 
Kh § 93 
16.5.2022 Jokioisten Karjalaisseura ry on saanut Hämeen ELY-keskukselta 

myönteisen avustuspäätöksen Rehtijärvellä sijaitsevan Sie- ja Mie 
-mökkinsä kunnostushankkeeseen. Avustus on myönnetty Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (siirtymäkausi 
2021–202). Hankkeen kustannusarvio on noin 13 700 euroa ja 
myönnetty tuki 60 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tu-
kea on myönnetty 6 590,66 euroa. 

 
Yhdistys anoo Jokioisten kunnalta väliaikaisrahoitusta hankkeen 
toteuttamiseen. Hankkeen toteutusaika on 1.5.–31.10.2022. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. myöntää kunnan varoista väliaikaisrahoitusta (hankelaina) Jo-

kioisten Karjalaisseura ry:n kunnostushankkeeseen enintään 

6 590,66 euroa, 

2. että laina on maksettava takaisin välittömästi hanketuen mak-

satuksen jälkeen, viimeistään 28.2.2023, ja 

3. että hankelainasta ei peritä korkoa, koska hanke on yleis-

hyödyllinen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kunnanviraston kesäsulku 
 
Kh § 94 
16.5.2022  Kunnanvirastoa esitetään suljettavaksi neljäksi viikoksi heinäkuun 

alusta ajalle 4.7.–31.7.2022. 
 

Sulkuaikana kunnanvirastolle järjestetään päivystys kiireellisiä 
palveluja varten. Kunnanviraston henkilöstön kesälomia keskite-
tään mahdollisuuksien mukaan sulkuaikaan. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnantoimisto pidetään 

suljettuna kesällä 4.7–31.7.2022 välisen ajan. Sulkuaikana on päi-
vystys kiireellisiä palveluja varten. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kunnanjohtajan vuosiloma 
 
Kh § 95 
16.5.2021 Kunnanjohtaja Jukka Matilaisella on KVTES:n mukaisesti kerty-

nyttä vuosilomaa 33 päivää, joista hän esittää pidettäväksi: 
27.5.2022 (1 päivä), 7.6. (1 päivä), 22.–23.6. (2 päivää), 30.6.–
24.7. (17 päivää).  

  
 Virkatehtävien niin vaatiessa kunnanjohtaja ilmoittaa olevansa 

valmis keskeyttämään vuosilomansa.  
  
Päätösehdotus (hallinto- ja talousjohtaja)  
 

Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Jukka Matilaiselle 
vuosilomaa kaksikymmentäyksi (21) päivää edellä esitetyn mukai-
sesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti hallinto- ja talousjohtajan 

ehdotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnanjohtaja Jukka Matilainen ei esteellisenä 
(osallisuusjäävi) osallistunut asian käsittelyyn. 
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Valtuuston kokousaikataulu  
 
Kh § 96 
16.5.2022 Valtuuston puheenjohtajan kanssa on sovittu valtuuston loppu-

vuoden 2022 kokoukset pidettäväksi seuraavasti: 16.6., 8.9., 
27.10. ja 15.12.2022. Kokoukset alkavat klo 18.00. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä ilmoitetut kokousajat tiedoksi ja 

saattaa ne tiedoksi valtuutetuille. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kunnanhallituksen kokousaikataulu  
 
Kh § 97 
16.5.2022 Kunnanhallitus on tarkoituksenmukaista kokoontua keskimäärin 

kolmen viikon välein. Kokoukset alkavat klo 17.00. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen loppuvuoden 2022 

kokouspäivät ovat seuraavat: 
 
 8.8., 29.8., 19.9., 10.10., 31.10., 21.11. ja 12.12.2022. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen käsittely 
 
Kh § 98 
16.5.2022  Esityslistan viiteaineistona on tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

15.3. ja 22.4.2022 pidetyistä kokouksista. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 99 
16.5.2022 Henkilöstölautakunta 12.4.2022 
 Tekninen lautakunta 20.4.2022 
 Kunnaninsinööri 17.3.2022 
 Hämeen liitto, maakuntavaltuusto 25.4.2022 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokous 

13.4.2022 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky., valtuusto ja hallitus 

3.5.2022 
 

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 kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 100 
16.5.2022 Suomalainen hyvinvointivaltio uuden edessä / Lappeenranta-se-

minaari 18.–19.8.2022. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee seminaarin tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

Merkittiin lisäksi tiedoksi, että SuomiAreena järjestetään Porissa 
11.–15.7.2022. Jokioisten kunta osallistuu tapahtumaan Maa-
seutu- ja kotieläinpuisto Elonkierron kanssa.  
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 101 
16.5.2022 Sosiaali- ja terveysministeriö: 

- Lausuntopyyntö 25.4.2022 luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi toimeentulotuesta annetun lain sekä eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta. 

- Lausuntopyyntö 29.4.2022 mielenterveys- ja päihdepalveluja 
koskevan lainsäädännön uudistamisesta. 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö: 
- Täydennyslausuntopyyntö 20.4.2022 kunnille luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta. 
- Lausuntopyyntö 2.5.2022 hallituksen esityksestä eduskunnalle 

kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi 
laeiksi. 

 
Opetushallituksen päätös 27.4.2022, jolla se on myöntänyt kun-
nalle 10 000 euroa valtionavustusta koulun kerhotoiminnan kehit-
tämiseen vuonna 2022. 
 
Ihmisoikeuskeskuksen kirje 26.4.2022, jolla se lähettää Ihmisoi-
keuskeskuksen raportin itsemääräämisoikeudesta ikääntyneiden 
ympärivuorokautisessa palvelussa. Ihmisoikeuskeskus toivoo, 
että raportista on hyötyä, kun kunta järjestää ikääntyneiden palve-
luita. 
 
Hämeen poliisilaitoksen tiedustelu 9.5.2022 poliisin yleisellä pai-
kalla käyttämän teknisen valvonnan yhtenäistämiseksi. 
 
Pöytäkirjanotteita: 
- Kanta-Hämeen hyvinvointialue, aluehallitus 11.4.2022 § 52, 

Häiriötön järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueelle. 
 
Johtavan rakennustarkastajan sähköposti 28.4.2022, jolla hän toi-
mittaa seudullisen rakennusvalvonnan kokoaman seudullisesti yh-
tenäisen rakennusjärjestysehdotuksen kunnan käsittelyyn / hyväk-
syttäväksi (seudullinen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun 
seurantaryhmä 5.2.2020). 
 
Loimijoen yhteistarkkailun pohjaeläinraportti vuodelta 2020. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Muut asiat 
 
Kh § 102 
16.5.2022 

1. Pellilänkolmio Oy:n ajankohtaiskatsaus 

2. Kunnan FSHKY:n Lamminkirmun mökistä tekemä tarjous. 

3. Kuninkuusravit 2022 Forssassa. 

4. LUKE:n Jokioisten navettainvestointi. 

 
Ehdotus 

1. Merkitään ajankohtaiskatsaus tiedoksi. 

2. Merkitään selostus ja keskustelu tarjouksen käsittelytilanteesta 

tiedoksi. 

3. Merkitään kunnan tapahtumaan osallistumista koskeva alustava 

suunnitelma tiedoksi. 

4. Merkitään investoinnin tilanne tiedoksi. 

 
Päätös 

1. Hyväksyttiin. 

2. Hyväksyttiin. 

3. Hyväksyttiin. 

4. Hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  16.5.2022  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 90, 91, 94–102 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 92, 93 
 
______________________________________________________ 
 
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: 92, 93 
 
_______________________________________________________ 
 
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 42200 
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. 
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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 Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.  
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä 
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa. 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6140 euroa. 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa. 
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron 
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa 
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi 
valituksen peruutuksen vuoksi. 
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin 
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa. 
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen 
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. 
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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