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Kokousaika 9.4.2019 klo 17:00 – 18:56 
 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 

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

 

Jenni Viljanen, puheenjohtaja 
Inkeri Koskela 
Pauli Marttila 
Sami Räsänen 
Tarja Safonoff 
 
 
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 

 
 

Birgitta Mäkelä, esittelijä/sihteeri 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Asiat 

 
§:t 1 - 8 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti henkilöstölautakunnan jäsenet 
Inkeri Koskela ja Pauli Marttila. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jenni Viljanen Birgitta Mäkelä 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 15.4.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Inkeri Koskela                 Pauli Marttila 

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi/Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 15.4. – 7.5.2019 
 

Virka-asema  Allekirjoitus 
henkilöstöpäällikkö 
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Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelman täytäntöön-
pano 
 
 
Kh § 7  
14.1.2019  Valtuusto on 19.12.2018 hyväksynyt kunnalle talousarvion vuo- 

delle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021. 
 
Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja  
johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat, omaa toimialu- 
ettaan ja omia valtuustotasoisia määrärahojaan koskevat käyttö- 
suunnitelmat, joilla päätetään ja kohdennetaan yksityiskohtaisesti  
valtuuston hyväksymien määrärahojen käyttö.  
 
Talousarviokirja (valtuustotaso) lähetään täytäntöönpano-ohjeiden  
liitteenä hallintoelimille. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää Jokioisten kunnan vuoden 2019 
talousarvion ja vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelman hallinto- 
ja toimielimille täytäntöön pantavaksi ja talousarviovuoden käyttö- 
suunnitelmien laatimista ja hyväksymistä varten ja toteaa, että ta- 
lousarvio sitoo valtuuston päätöksen mukaisesti toimielimiä niin,  
ettei lisämäärärahoja myönnetä vuonna 2019 millekään toimieli- 
melle vaan mahdolliset ylitystarpeet on katettava sisäisin siirroin  
ja ajoissa toteutetulla hallintoelimen omalla talouden tasapainot-
tamisella. 
 
Lisäksi annetaan seuraavat täytäntöönpano-ohjeet: 

 
1) Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava tarkkaa ja 

taloudellista toimintaa. Hallintoelinten on oma-aloitteisesti me- 
neteltävä siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan koko  
talousarviovuoden ajan menokehityksen hillitseminen ja mieti- 
tään kunkin päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja mahdollises- 
ti useampaa vuotta koskevaa ratkaisua tehtäessä kertautuvia  
vaikutuksia ja huolehditaan pitkäjänteisestä kunnan menojen  
ja tulojen toisiinsa sopeuttamisesta sekä kokonaistalouden ta- 
sapainottamisesta. 

 
Kunkin toimielimen tulee tarkastella kriittisesti omaa menora- 
kennettaan ja löytää menosäästöjä ja/tai lisätuloja sekä so- 
peuttaa palvelutuotantorakenteensa vallitsevaan kysyntään ja  
asiakasmäärään. 
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2) Talousarvion meno- ja tulomäärärahojen valtuuston päätöksen  
mukaiseen sitovuuteen on kiinnitettävä edelleen erityistä huo- 
miota.  

 
3) Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä  

erityistä huomiota ja sekä tavoitteiden että mittareiden kehit- 
tämistä tulee yhä jatkaa.  

 
4) Uuden henkilöstön rekrytointiin (virkojen ja toimien täyttämi- 

seen) on etukäteen pyydettävä kunnanjohtajan erillinen lupa, 
siitäkin huolimatta, että uusi tai vakinaistettava vakanssi sisäl-
tyy talousarvioon. 

 
5) Vanhojen avoimeksi tulleiden toimien ja virkojen uudelleen- 

täyttämiseen tulee pyytää kunnanjohtajan lupa, ennen toimen  
tai viran auki julistamista. Uudelleentäyttämisen perusteista ja  
tarpeesta on annettava riittävä, perusteltu selvitys. 

 
Määräaikaista henkilöstöä ei saa palkata muutoin kuin ole- 
massa olevan vakanssin/nimetyn henkilön sijaisuuteen silloin,  
kun se on toiminnallisesti aivan välttämätöntä. Sijaisuudet tu- 
lee hoitaa ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. 

 
Työvoiman määrää ei siis saa lisätä palkkaamalla määräaikai- 
sia työntekijöitä (pl. vakinaisen vakanssin sijaisuus) tai vuok- 
raamalla työvoimaa. 

 
Aiempaa määräaikaista henkilökuntaa ei saa vakinaistaa il-
man kunnanhallituksen lupaa. 

 
6) Useampia hallintoelimiä koskevissa saman tavaran/tavara- 

ryhmän (esim. atk-laitteet, toimistotarvikkeet, elintarvikkeet  
jne.) hankinnoissa on käytettävä yhteishankintoja ja puiteso- 
pimuksia. 

 
7) Taloussuunnitelmavuosille hyväksytyt hankkeet tulee ao. hal- 

lintoelinten hankkeiden suunnittelun ja valmistelun osalta  
käynnistää riittävän ajoissa ja huomioiden mahdollisen valtiolta  
anottavan rahoituksen määräajat. Hankesuunnitelmat tulee  
pääsääntöisesti olla hyväksyttynä/hyväksymiskäsittelyssä  
ennen talousarviokäsittelyä. 

 
8) Jokaisella toimielimellä ja tilivelvollisella viranhaltijalla on eri- 

tyinen vastuu talousarviossa olevien määrärahojen riittävyy-
destä ja toiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta siten, että  
määrärahat riittävät. 
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9) Kunnanhallitus päättää tarvittaessa määrärahojen mahdollisis- 
ta siirtoehdotuksista sektorilta toiselle talousarviovuoden aika- 
na taloutta ja sen kehitystä koskevien raporttien ja selvitysten  
perusteella. 

 
10) Investointimäärärahat ovat ehdottoman sitovia. Valtuuston  

hyväksymään talousarvioon sisältyvät investoinnit on toteu-
tettava täsmällisesti talousarvion mukaisina ja täsmällisesti 
valtuuston päättämiin kohteisiin. Määrärahoja ei saa osittain-
kaan käyttää muihin kohteisiin/asioihin. Mikäli jostakin inves-
toinnista jää määrärahaa, ei sitä saa käyttää mihinkään 
muuhun. 

 

11)  Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannukset voidaan jakaa  
enintään kymmeneen (10) kustannuspaikkaan kuukaudessa /  
vuodessa. Jakoperusteen tulee olla käytössä koko toiminta-
vuoden ajan. Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannuspaikko-
ja ei saa muuttaa kuukausittain, koska tämä aiheuttaa merkit-
tävän määrän manuaalista työtä, joka kertautuu palkka- ja ta-
loushallinnon eri osioissa sekä syö kunnan tietojärjestelmän 
kehitystyöllä saavutettua toimintojen tehostamista ja päällek-
käisen työn poistoa. 

 
12) Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana antaa myös 

muita toiminta- ja täytäntöönpano-ohjeita kulloisenkin tilan-
teen edellyttämällä tavalla. 

 
13) Valtuuston hyväksymän uuden kuntastrategian sisältö ja toi-

menpiteet tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon toiminnan 
suunnittelussa ja toiminnassa sekä käyttösuunnitelmien laa-
dinnassa. 

 
 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 
-------------------- 

 

Hela § 1 
9.4.2019  Henkilöstölautakunnan hyväksyttäväksi kuuluu vuoden 2019 hen-

kilöstö- ja yhteistoimintapalveluiden tehtäväalueen käyttösuunni-
telma. 

 
  Käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä (liite 1/2019). 
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Talousarvion laadintavaiheessa talousarvion eri osat tehtiin tarkas-
ti ja määrärahat kohdennettiin yksityiskohtaisesti 10 euron tark-
kuudella eri tehtäviin ja toimintoihin. Tämän vuoksi talousarvio voi 
suoraan toimia käyttösuunnitelmana. Lautakunnan talousarvio on 
vuoden 2018 talousarvion kaltainen toiminnalliselta sisällöltään. 
Määrärahoihin on tehty vain joitakin tarkastuksia edelliseen vuo-
teen verrattuna tarvittavilta osin. 

 
Ehdotus  Henkilöstölautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä (liite 

1/2019) olevan vuoden 2019 käyttösuunnitelman noudatettavaksi. 
 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen. Vuoden 2019 käyttösuunnitelma on pöytäkirjan liite 
1/2019.   
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Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 
 
 
Hela § 2  
9.4.2019 Vuodelta 2018 on laadittu henkilöstöraportti, joka sisältää seuraa-

via tietoja kunnasta ja henkilöstöstä: 
 

1. Jokioisten kuntastrategia 
2. Henkilöstön määrä ja rakenne 
3. Henkilötyövuosi 
4. Työajan jakautuminen 
5. Osaamisen kehittäminen 
6. Terveysperusteiset poissaolot 
7. Henkilöstön palvelussuhteet ja vaihtuvuus 
8. Eläköityminen 
9. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 
 
Henkilöstöraportti täydentää osaltaan kunnan vuoden 2018 tilin-
päätöstä, antaen laajemman tietopaketin henkilöstöön liittyvistä 
asioista.  
 
Henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä (liite 2/2019). 
 

Ehdotus Henkilöstölautakunta merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2018 
tietoonsa saatetuksi. 

 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen. Henkilöstöraportti vuodelta 2018 on pöytäkirjan liite 
2/2019.   
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Jokiläänin kansalaisopiston osa-aikaisen rehtorin peruspalkka 
 
 
Hela § 3 
9.4.2019            Sivistystoimenjohtaja on valinnut Jokiläänin kansalaisopiston osa-

aikaiseen rehtorin virkaan 11.4.2019 alkaen FM Siru-Lina Ollulan. 
Viran työaika on 50 % täydestä työajasta. Rehtorin tehtäviin ei si-
sällytetä opetusvelvollisuutta. 

  
Kansalaisopiston rehtorin peruspalkka määräytyy OVTES:n osio F 
liitteen 12 mukaisesti. Sen mukaan palkan alaraja 1.4.2019 lukien 
on xxxx euroa ja yläraja xxxx euroa. Sivistystoimenjohtajan ehdo-
tuksena palkaksi on ylä- ja alarajan keskiarvo. 

Ehdotus  Henkilöstölautakunta päättää vahvistaa täysiaikaisen Jokiläänin 
kansalaisopiston rehtorin peruspalkaksi xxxx euroa/kk 11.4.2019 
alkaen. Siru-Lina Ollulan työaika on 50 % täydestä työajasta, jol-
loin Ollulan peruspalkaksi muodostuu xxxx euroa/kk 11.4.2019 al-
kaen. 

 

Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-
dotuksen.  
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Jokioisten kunnan työsuojelupäällikölle maksettavan korvauksen tarkistaminen 
 
 
Hela § 4 
9.4.2019 Kunnanhallitus on 29.4.2013 § 124 nimennyt työsuojelupäälliköksi 

Jukka Suonpään 1.8.2013 alkaen. 

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työ-
suojeluyhteistoiminnassa. Työsuojelupäällikön pitää tuntea työ-
paikan olosuhteet ja olla niihin nähden riittävän pätevä tehtävään-
sä. Hänen tulee olla perehtynyt työsuojelua koskevaan lainsää-
däntöön. Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoimin-
nan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla.  

Työsuojelupäällikön tehtäviä ovat työnantajan ja esimiesten avus-
taminen työpaikalla tarvittavan työsuojeluosaamisen varmista-
miseksi, työpaikan työsuojeluyhteistyön käynnistäminen, tukemi-
nen ja kehittäminen, työsuojelutoimikunnan toimintaan osallistu-
minen sekä yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa. 

Työsuojelutoimintaa on Jukka Suonpään johdolla kehitetty eteen-
päin onnistuneesti. Työsuojelupäällikkö on laatinut Jokioisten 
kunnalle useita työsuojeluun liittyviä toimintaohjeita sekä päivittä-
nyt lakisääteisiä asiakirjoja. Tehtävien vaativuus ja tehtävän hoi-
tamiseen käytetty työmäärä on lisääntynyt jatkuvasti. Tehtäviin on 
lisätty mm. sisäilmatyöryhmän sihteerin sekä työsuojelujaoston 
puheenjohtajan/sihteerin tehtävät. 

Työsuojelupäällikön tehtävä on lisätehtävä, jonka hoitamisesta 
maksetaan korvaus. Työsuojelupäällikön tehtävistä maksettu kor-
vaus on ollut xxx €/kk 1.8.2013 alkaen. Työsuojelupäällikölle 
maksettavaa korvausta tulee tarkistaa vastaamaan tehtävän ny-
kyistä vaativuutta. 

Ehdotus  Henkilöstölautakunta päättää, että työsuojelupäällikön tehtävistä 
maksetaan Jukka Suonpäälle korvausta 1.4.2019 alkaen xxx €/kk.   

 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.  
 
 
  Merkitään, että Tarja Safonoff poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn jälkeen klo 18:07. 
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Hyvinvointikysely 
 
   
Hela § 5 
9.4.2019 Jokioisten kunnassa on syksyllä 2018 toteutettu kaikkia henkilös-

töryhmiä koskeva hyvinvointikysely Feelback Oy:n toimesta. Tu-
lokset kyselystä saatiin tammikuussa 2019. Hyvinvointikyselyn 
tarkoituksena oli saada kattava näkymä sekä henkilöstön tervey-
teen että työyhteisön toimivuuteen. Näiden näkökulmien avulla 
osataan valita oikeat toimenpiteet henkilöstön tuottavuuden kehit-
tämiseen, sekä henkilöstöriskeihin varautumiseen. 

 
 Kyselyn tulokset olivat yleisesti hyviä, mutta pieni osa vastaajista 

ilmoitti kokevansa epäasiallista kohtelua työpaikalla. Työsuojelu- 
jaostossa on päätetty puuttua esiin tulleeseen epäkohtaan sen 
kitkemiseksi työpaikalta. Aiheeseen liittyvää koulutusta aiotaan 
järjestää koko henkilökunnalle.   

 
Ehdotus  Esityslistan liitteenä (liite 3/2019) on raportti hyvinvointikyselyn 

tuloksista. Henkilöstölautakunta käsittelee raportin. 
 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen. Hyvinvointikyselyn tulokset on pöytäkirjan liite 3/2019.
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Sopimus näönhuoltopalveluista Silmäaseman kanssa 
 
 
Yttstmk § 5 
19.2.2019  Silmäaseman kanssa on neuvoteltu sopimuksesta, jonka mukaan 

Jokioisten kunnan henkilökunta saisi sieltä etuhintaan silmälasit, 
erityistyölasit, suojalasit sekä optikon ja silmälääkärin palvelut. 
Sopimus ei sido Jokioisten kuntaa eikä sen henkilökuntaa mihin-
kään eikä se maksa mitään kunnalle.  

 
 Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta käsittelee sopimuksen ja lähet-

tää sen henkilöstölautakunnan hyväksyttäväksi (liite 7/2019). 
 
Päätös   Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta päätti lähettää Silmäaseman 

kanssa neuvotellun sopimuksen henkilöstölautakunnan hyväksyt-
täväksi. Pöytäkirjan liite 7/2019.  

 
 -------------------- 
 
Hela § 6 
9.4.2019 
 
Ehdotus Henkilöstölautakunta päättää hyväksyä Silmäaseman kanssa 

neuvotellun sopimuksen (liite 4/2019). 
 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen. Sopimus Silmäaseman kanssa on pöytäkirjan liite 
4/2019.   
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
 
Hela § 7 
9.4.2019  Henkilöstöpäällikön henkilöstöasioita koskevat viranhaltijapäätök-

set ajanjaksolta 1.12.2018 – 31.3.2019. 
 

Henkilöstöhallinnon webTallennus – järjestelmästä tulostettu hen-
kilöstöasioita koskeva päätösluettelo ajalta 1.12.2018 – 31.3.2019  
(§:t 155 - 170/2018 sekä §:t 1 – 37/2019) esitellään kokouksessa. 

 
Ehdotus  Henkilöstölautakunta merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöy-

täkirjat ja vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä lue-
telluissa kunnan viranomaisen pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia 
Kuntalain 51 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä 
ei oteta henkilöstölautakunnan käsiteltäväksi. 

 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.  
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Ilmoitusasiat 
 
Hela § 8 
9.4.2019 Valtuusto § 94/19.12.2018; Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 

2019 – 2021 taloussuunnitelma 
 
 Sivistystoimenjohtaja § 8/19.3.2019; Paikallinen järjestelyvaraerä 

(OVTES 2018 - 2019 3 § 1 mom.) 
 
Ehdotus Henkilöstölautakunta merkitsee edellä esitellyt ilmoitusasiat tie-

toonsa saatetuksi. 
 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.  
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Henkilöstölautakunta ja valitusosoitus 
 9.4.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät:  1, 2, 5, 7, 8 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät:  3, 4, 6 
 
______________________________________________________ 
 
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 henkilöstölautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: birgitta.makela@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät:  3, 4, 6 
 
_______________________________________________________ 
 
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 __30_____ päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
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 §). 

 



   

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. 


