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Kettunen Ari, puheenjohtaja 
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Laajalehto Tomi 
Raiskio Sakari 
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Muut saapuvilla  
olleet 
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Menna Jari, pöytäkirjanpitäjä § 20 
Sillanpää Jari, pöytäkirjanpitäjä § 21 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 20-21 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti vapaa-aikalautakunnan jäsenet  
Suvi Pelto-Knuutila ja Sakari Raiskio. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Ari Kettunen                   Jari Sillanpää     Jari Menna 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 7.11.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Suvi Pelto-Knuutila                     Sakari Raiskio 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 8.11.2018-29.11.2018 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelma 
 
Kh § 151 
27.8.2018 Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelu-

kaudelle 2019–2021. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on 
talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta suunnitelmavuosia. 
Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kunnanvaltuuston hy-
väksymään vuoden 2018 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 
vuosille 2018–2020, alkuvuoden 2018 talouskehitykseen ja vuosi-
na 2019–2021 odotettavissa olevaan talouskehitykseen. 

 
 Kunnan toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttöta-

louden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmas-
ta. Talousarvio sisältää seuraavat osat: 

 
1. käyttötalousosa, jossa asetetaan palveluille ja hallinnolle ta-

voitteet sekä budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat 
menot ja tulot, 

2. investointiosa, jossa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotanto-
välineiden hankinta ja niiden mahdolliset rahoitusosuudet sekä 
omaisuuden mahdollinen myynti, 

3. tuloslaskelmaosa, jossa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys 
käyttötalousmenoihin ja poistoihin ja 

4. rahoitusosa, jossa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja 
käyttö. 

 
Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa pitää huomioida yhä 
aiempaa voimakkaammin konserninäkökulma. Jo talousarviovai-
heessa on huomioitava koko konsernin etu ja budjetointi sekä ta-
voitteet on asetettava sen mukaisesti. 
 
Talousarvion rakenteessa noudatetaan Kuntaliiton suositusta. 
 
Yleinen taloudellinen tilanne 
Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, min-
kä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. 
Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimai-
nen kysyntä. Viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun 
mukaiseksi ja nettoviennin kasvua tukeva vaikutus pienenee. Ko-
titalouksien kulutuskysyntää rajoittaa reaalisten käytettävissä ole-
vien tulojen hidastuva kasvu. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,9 %. 
Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä 
nostavat v. 2018 työllisten määrän 1,9 % edellisvuotta korkeam-
maksi ja työllisyysasteen 71,2 prosenttiin. 
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Vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,8 prosenttiin. Investointien 
kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi v. 2019. Tämä johtuu eri-
tyisesti uusien rakennushankkeiden aloitusmäärien kääntymisestä 
laskuun. Lisäksi suurten metsäteollisuushankkeiden investointi-
päätöksiä on siirretty eteenpäin. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,7 %. 
Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopeana jatkuva kasvu ja reaa-
lipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitävät työvoiman kysyntää en-
nustejaksolla. Työttömien ja piilotyöttömien suuresta määrästä 
sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoi-
man tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyyden ja 
tuotannon kasvua. Yksittäisillä toimialoilla pula osaavasta työvoi-
masta voi jo muodostua kasvun esteeksi. Työllisten määrä kasvaa 
lähes 1 % vuodessa vuosina 2019 - 2020. Työllisyysaste nousee 
72,6 prosenttiin v. 2020. 
 
Hyvä suhdannetilanne pienentää julkisen talouden alijäämää ja 
velkasuhdetta. Julkisen talouden rahoitusasema lähes tasapainot-
tuu vuoteen 2020 mennessä ja julkinen velka suhteessa brutto-
kansantuotteeseen painuu alle 60 prosentin ensi vuonna. 
Keskeiset paikalliset lähtökohdat kunnan talousarvion laadinnalle 
 
Vuoden 2019 talousarvion valmistelu käynnistetään kunnanhalli-
tuksen ohjeistuksella.  

 
Valmistelu käynnistetään tilanteessa, jossa yleisen taloustilanteen 
kehitykseen sisältyy epävarmuustekijöitä, huolimatta osin myön-
teisestäkin kehityksestä. Epävarmuustekijät on huomioitava ta-
lousarvion valmisteluperusteissa. Talouskasvu pysynee paikallis-
tasolla edelleen kohtuullisen vaatimattomana. Työttömyyden odo-
tetaan yhä laskevan, mutta tällä ei ole vielä vuoden 2019 aikana 
merkittävää vaikutusta kunnan talouteen. Yleinen taloustilanteen 
myönteinen kehitys vaikuttaa aiemman kokemuksen perusteella 
1-2 vuoden viiveellä Jokioisten kunnan talouteen. Kunnan väes-
tön väheneminen ja ikärakenteen muutos vaikuttavat palvelutar-
peisiin ja rahoituspohjaan. 
 
Valmistelun keskeisenä lähtökohtana on veroprosenttien pitämi-
nen nykyisellä tasolla. Valtionosuusennusteen mukaan kunnan 
valtionosuudet ovat laskemassa ensi vuonna n. 350 000 eurolla. 
Verotulojen arvioidaan kasvavan n. 500 000 – 600 000 eurolla. 
Kun huomioidaan palkkoihin tulevat yleiskorotukset ja tiedossa 
olevat terveydenhuollon kasvavat maksuosuudet, ei liikkumava-
raa käytännössä jää. Tämän vuoksi talousarvioehdotukset pitää 
edelleen laatia muilta osin nollakasvun periaatteella. 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta 1.11.2018 42 4 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Jotta kunnan lainamäärää pystytään edelleen laskemaan, tulee 
investointien osalta jatkaa niukkaa linjaa ja keskittyä pääsääntöi-
sesti vain ehdottoman välttämättömiin ylläpitoinvestointeihin. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2019 käyttötalou-
den talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden koko-
naismenot kasvavat maksimissaan 0 % vuoden 2018 talous-
arvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja terveyden-
huolto), 

2) vuoden 2018 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2019–2020 toimivat talousarvion 2019 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet, 

3) että talousarvio-ohjeita tulee noudattaa ja laatia talousarvioeh-
dotukset suoraan niiden mukaisiksi, ja 

4) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 12.10.2018, joka myös antaa tarvittavia tar-
kempia talousarvion valmisteluohjeita. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - -  
 
Vapla § 17 
9.10.2018 Vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu yhteistyössä vapaa-

aikalautakunnan vastuualueiden esimiesten sekä eri hallintokun-
tien viranhaltijoiden kanssa. Talousarvio- ja suunnitelmatyön pe-
rustana on vuosien 2019–2020 taloussuunnitelma sekä lautakun-
nan, kunnanhallituksen ja valtuuston asiaa koskevat ohjeet, pää-
tökset ja kannanotot.  
Vapaa-aikalautakunnan talousarvio sisältää Jokiläänin kansalais-
opiston, Jokioisten kirjastotoimen sekä vapaa-aikatoimen talou-
delliset ja toiminnalliset tavoitteet.  
 
Kunnanhallitus on ohjeistanut hallintokuntia laatimaan talousarviot 
niin, että menot kasvavat 0 % verrattuna vuoden 2018 talousarvi-
oon lukuunottamatta palkkojen yleiskorotuksia. Laadittu talousar-
vioehdotus on kunnanhallituksen ohjeiden mukainen.  
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Toimintatuotot vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ovat 
311 880 €.   

 Toimintatuotot ovat kasvaneet 1 000 €.  

Toimintakulut vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ovat yh-
teensä 1 309 510 €.  

 Vuoden 2018 talousarviossa toimintakuluiksi on arvioitu 1 295 

970 €. Talousarvioehdotus vuodelle 2019 on toimintakuluiltaan 

13 540 € suurempi kuin vuoden 2018 ta –ehdotus.  

Vuosikate vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa on 997 630 
€.  

 Vuoden 2018 talousarviossa toimintakatteeksi on arvioitu 985 

090 €. Talousarvioehdotus on vuosikatteeltaan 12 540 € suu-

rempi kuin vuoden 2018 ta –ehdotus.  

Jokiläänin kansalaisopisto 
 
Toiminta 
Jokiläänin kansalaisopiston toimisto on muuttanut syyslukukau-
den 2018-2019 alusta lukien Jokioisten kunnanvirastolla aulan 
kokoushuoneesta ns. entisiin Kelan -tiloihin. Muutto on vielä osit-
tain kesken. Lautakunnalle lähetetyssä talousarviossa mahdolliset 
sisäisten vuokrat ovat vuoden 2018 tasolla. Tekninen toimi val-
mistelee vielä vuoden 2019 tilavuokria.   
Vuoden 2019 aikana Jokiläänin opistoon palkataan oma osa-
aikainen rehtori. Toistaiseksi rehtorin tehtäviä hoitaa Wahren -
opiston rehtorin.  
Talous 
Toimintatuotot vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ovat 228 
000 € (+ 0 € / ta 2018) 
Toimintamenot vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ovat 361 
 350 € (+ 2 060 € / ta 2018) 
Vuosikate vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa on 133 350 € (+ 
2 060 € / ta 2018) 
 

Kirjastotoimi 
Toiminta 
Kirjastotoimessa ei ole toiminnallisia muutoksia verrattuna vuo-
teen 2018.  

Kirjastonjohtaja esittää talousarvion investointiosaan uuden palve-
lutiskin hankkimista. Esityslistan erillisliitteenä on asiaa koskeva 
kirjastonjohtajan laatima selvitys. Investointiosaan esitetään 8 000 
€:n määrärahaa.  
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Talous 
Toimintatuotot vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ovat 8 100 
€ (+ 0 / ta 2018) 
Toimintamenot vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ovat 370 
130 € (+ 1 270 / ta 2018) 
Vuosikate vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa on 362 030 € (+  
1 270 € / ta 2018) 

 
Vapaa-aikatoimi 

Toiminta 
Vapaa-aikatoimen palvelut koostuvat pääosin liikuntapalveluista, 
lasten leiritoiminnasta ja nuorisotoimen palveluista.  
Vapaa-aikalautakunnan investointisuunnitelmiin tulisi tuleville 
vuosille sisällyttää mm. Kuntokeskuksen ilmanvaihtokoneiston 
uusiminen, pesäpallon alakentän peruskorjaus ja pukutilojen ra-
kentaminen sekä Pikku-Liesjärven leirikeskusalueen remontointi. 

 
Vapaa-aikasihteeri on myös laatinut pesäpallon alakentän remon-
toinnista tarveselvityksen.  

 
Esitetyt suunnitelmakauden 2019-2021 alustavat investointiehdo-
tukset sekä pesäpallon alakentän pinnoittamisen tarveselvitys ko-
konaisuudessaan esityslistan erillisliitteenä. 

 
Talous 
Toimintatuotot vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ovat 75 780 
€ (+ 1 000 / ta 2018) 
Toimintamenot vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ovat 
578 030  € (+ 10 210 / ta 2018) 
Vuosikate vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa on 502 250 € (+ 
9 210 € / ta 2018) 

 
Esityslistan liitteenä on vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdo-
tus, joka sisältää taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 
2019.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä vapaa-aikalautakunnan talousar-

vioehdotuksen vuodelle 2019 käyttömenojen ja toiminnallisten ta-
voitteiden osalta. Lautakunta päättää lisäksi talousarvioon ja ta-
loussuunnitelmaan tehtävistä investointiehdotuksista (pääomaka-
lusto ja liikuntapaikkarakentaminen) kokouksessa käytävän kes-
kustelun pohjalta.  
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Päätös Lautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikalautakunnan ta-

lousarvioehdotuksen vuodelle 2019 käyttömenojen ja toiminnallis-
ten tavoitteiden osalta.  

 
 Lautakunta päätti esittää investointeihin, pääomakalustoon 

8 000€ kirjastolle uuden lainaustiskin hankintaan. 
 
 Lautakunta päätti siirtää vapaa-aikatoimen investointiehdotuksen 

käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 
 
 

-  - - -- - - -  
 
Vapla § 20 
1.11.2018 Lautakunnalle on toimitettu esityslistan erillisliitteenä vapaa-

aikasihteerin laatima liikuntapaikkarakentamista koskeva inves-
tointiehdotus vuosille 2019-2021.  

 Sivistystoimenjohtaja on kutsunut kokoukseen asiantuntijaksi 
kunnaninsinöörin. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää talousarvioon ja taloussuunnitelmaan tehtä-

vistä liikuntapaikkarakentamiseen liittyvistä investointiehdotuksis-
ta kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta. 

 
Päätös Lautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti esittelijän eh-

dotuksesta esittää vuosien 2019-2021 investointisuunnitelmaan 
seuraavat kohteet: 

 
2019 
Kuntokeskuksen ilmastointi 25.000  

      
Investoinnille ko. summan varaus, mikäli ilmanvaihdon parannus-
ta ei saada toteutettua kevyemmällä investoinnilla käyttömenois-
ta, esim. ilmalämpöpumppujen avulla tai muilla edullisemmilla 
teknisillä muutoksilla. 
 
Urheilukeskuksen alueen saneerauksen suunnittelu 10.000

    
Aluekokonaisuus, joka sisältää alakentän pinnoittamisen hiekka-
tekonurmeksi, uusien puku- ja huoltotilojen rakentamisen (mm. 
seurakahvio, kokoontumistila, tulospalvelu), kaukolämpöverkkoon 
liittämisen, urheilukeskuksen Kuntoportaiden rakentamisen sekä  
liikunta-alueiden aitaamisen läpikulun estämiseksi.  
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Liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustushakemus 
AVI:lle 31.12.2019 mennessä 

 
Pikku-Liesjärven leirikeskuksen ja alueen kehittäminen  
Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että vuoden 2019 aika-
na laaditaan selvitys / toimenpide-ehdotus Pikku-Liesjärven leiri-
keskuksen tulevaisuuden käytöstä eri vaihtoehtoineen.  Selvityk-
sen perusteella päätetään Pikku-Liesjärven alueen kehittämisestä 
ja alueen tarvitsemista investoinneista.  
 
Paukkumäen laavu ja nuotiopaikka 
Paukkumäen laavun ja nuotiopaikan suunnittelu ja rakentaminen 
(tekninen osasto / työpaja) toteutetaan vuonna 2019 käyttöme-
noista. 
2020 
Urheilukeskuksen saneerauksen aloittaminen 
2021 
Jatketaan urheilukeskuksen alueen saneerausta 
Pikku-Liesjärven leirikeskuksen saneerauksen aloittaminen 
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Ilmoitusasiat (Kirjasto) 
 
Vapla § 21 
1.11.2018 27.9.2018 Radio- ja televisio-ohjelmien kirjastokäyttöä koskevan 

Kopiosto-sopimuksen uusiminen. 
 Jokioisten kunnan Kopiostolle aiemmin asukaslukuun perustuvien 

tekijänoikeuskorvauksien maksaminen päättyy. Jatkossa tallen-
teiden tekijänoikeuskorvaukset maksetaan tallennehankinnan yh-
teydessä. 

 
 Kirjastonjohtajan päätös 5.10.2018 2§: Kirjaston käyttösäännöt 

1.11.2018 alkaen. 
 Louna-kirjastojen yhteisiin käyttösääntöihin on tehty täsmennyksiä 

tietosuojalainsäädäntöön liittyen. 
 
 Kirjastonjohtajan päätös 9.10.2018 3§: Kirjaston poikkeavat auki-

oloajat 27.10.-1.12.2018 välisenä aikana. 
 Kirjasto on avoinna Lastenviikon lauantaina 27.10.2018 klo 10-14. 

Kirjasto on suljettu koko päivän 22.11.2018 henkilökunnan koulu-
tustilaisuuden vuoksi. Kirjasto on avoinna Jokioisten joulunavaus-
päivänä 1.12.2018 klo 13-16. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
 1.11.2018  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
20 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
21 
 
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 vapaa-aikalautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
21 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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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 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika _______ 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. 
 
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 
250 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. 


