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Kokousaika Maanantai 27.5.2019 klo 17.00–19.20 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
Palmu Susanna, varajäsen, klo 17.00–19.09 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj. 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, 17.00–18.24 
Kujanpää Jarmo, yritysasiamies, klo 17.00–17.51 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 105–109 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Jyrki 
Kanerva ja Ursula Mansikka. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 3.6.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Jyrki Kanerva Ursula Mansikka 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 4.6.–25.6.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/


 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 27.5.2019 172 10 

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

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

 
 
 
 
Yritysasiamiehen katsaus 
 
Kh § 105 
27.5.2019 Yritysasiamies selostaa kunnanhallitukselle ajankohtaisia yritys-

kuulumisia. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi kunnanhallitus päätti tämän asian yhteydessä, että Joki-
oisten kunta lähtee mukaan seudulliseen muuttajapalveluun ja et-
tä asiasta käynnistetään neuvottelu Forssan Yrityskehityksen 
kanssa. 
 
Edelleen kunnanhallitus päätti, että Jokioisten Tietotalon sauna-
osastoa vuokrataan puoleen hintaan loppuvuoden 2019 ajan. 
Saunan vuokraajat saavat myös muut kokous- ja juhlatilat puo-
leen hintaan. Alennus koskee kaikkia asiakkaita kaikista kunnista.  
 
Kunnanhallitus päätti myös käynnistää välittömästi kaavan muu-
tostyön ABC-aseman viereisellä tontilla, jotta siihen voidaan ra-
kentaa yritystiloja. 
 
Merkittiin, että yritysasiamies Jarmo Kujanpää poistui kokoukses-
ta tämän asian esittelyn jälkeen klo 17.51. 
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Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen talouden tervehdyttäminen 
 
Kh § 106 
27.5.2019 Valtiokonttori voi hakemuksesta myöntää erityyppisiä talouden 

tervehdyttämistoimia taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokra-
taloyhteisöille. 

 
Tervehdyttämistoimien myöntämiselle on pääosin laissa määrätyt 
ehdot. Yleisesti hakijalta odotetaan suunnitelmaa vaikeuksissa 
olevan yhteisön talouden tervehdyttämiseksi. Tervehdyttämistoi-
mien myöntämisen keskeisenä edellytyksenä on, että yhteisön ta-
lous voidaan tervehdyttämistoimien sekä hakijan ja omistajan 
omien toimien avulla saada kuntoon. 
 
Tervehdyttämistoimia haetaan Valtiokonttorin hakemuslomakkeel-
la ja hakemuksen mukana on toimitettava erikseen vaaditut ja 
mainitut liitteet. Varsinainen käsittely alkaa vasta, kun kaikki vaa-
ditut liitteet ja selvitykset on toimitettu. 
 
Rahoitusjärjestelyjä ja talouden tervehdyttämistoimia voi hakea 
ainoastaan vuokraustoiminnan tervehdyttämistä varten. Jos yhtei-
sössä on vuokraustoiminnan ulkopuolista toimintaa, pitää vuok-
raustoiminnan taloustiedot eriyttää selkeästi ulkopuolisesta toi-
minnasta hakemuksessa. 
 
Vaihtoehdot 
 
Lainaehtojen muuttaminen 
Aravalainan lainaehtoja voidaan muuttaa aravavuokratalo- tai 
asumisoikeustaloyhteisön talouden tervehdyttämiseksi tai talou-
dellisten vaikeuksien ennalta ehkäisemiseksi. Kiinteäehtoisen lai-
nan laina-aikaa voidaan pidentää tai korkoa alentaa. Vuosimaksu-
laina voidaan muuttaa kiinteäehtoiseksi erottamalla lyhennys ja 
korko erillisiksi maksuiksi. Lisäksi korkoa on mahdollista alentaa. 
 
Tervehdyttämisavustus 
Valtiokonttori voi myöntää tervehdyttämisavustusta taloudellisissa 
vaikeuksissa oleville vuokrataloyhteisöille, joilla on voimassa ole-
vaa aravalainaa, valtion takauksellista konvertointilainaa tai valti-
on takauksellista korkotukilainaa. Tervehdyttämisavustus voidaan 
myöntää myös ennaltaehkäisevästi, jos vuokrataloyhteisön arvioi-
daan ajautuvan taloudellisiin vaikeuksiin. 
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Viivästyskorkohelpotus 
Valtiokonttori voi hakemuksesta myöntää osittain tai kokonaan 
vapautuksen kertyneiden viivästyskorkojen maksamisesta niille 
vuokrataloyhteisöille, joilla on Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen (Valtion asuntorahaston) myöntämää lainaa. 
 
Akordit 
Valtiokonttori voi myöntää valtion asuntolainan ja aravalainan osit-
taisen anteeksiannon eli akordin kohteen myynnin tai purkamisen 
yhteydessä, jos kohteelle on myönnetty rajoituksista vapauttami-
nen tai purkulupa. Rajoitusakordi ja purkuakordi voidaan myöntää 
vain, jos niiden arvioidaan rajoittavan valtion luottotappioita verrat-
tuna tappioriskiin ilman akordia. Rajoitusakordin määrä on enin-
tään 60 ja purkuakordin 70 prosenttia jäljellä olevasta lainapää-
omasta. Tietyin edellytyksin purkuakordi voi olla 90 prosenttia. 
 
Vapaaehtoinen yrityssaneeraus 
Aravavuokrataloyhteisön vapaaehtoisessa yrityssaneerauksessa 
järjestellään yhteisön koko lainakanta. Aravalainan maksuaikatau-
lua voidaan tällöin muuttaa ja lainan korkoa voidaan alentaa. Sa-
neerauksen yhteydessä puretaan lisäksi mahdollinen vuosimak-
sujärjestelmä sekä harkitaan, onko avustukselle ja viivästyskorko-
helpotukselle tarvetta. Vuokrataloyhteisön omistajan toimenpiteet 
ovat yrityssaneerauksessa avainasemassa. 
 
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen osalta kyseeseen tule-
vat ensisijaisesti Valtiokonttorin tervehdyttämisavustus ja lainaeh-
tojen muuttaminen. 
 
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen hallitus on yhdessä In-
spira Oy:n kanssa tehnyt yhtiötä ja sen taloutta koskevaa selvitys-
työtä, jonka keskeisiä tuloksia selostetaan seuraavassa. 
 
Laskelmat perustuvat raportin päivämääränä vallitsevaan markki-
natilanteeseen, taloudellisiin, rahoituksellisiin ja muihin olosuhtei-
siin, sekä Inspiralle raportin päivämäärään mennessä toimitettui-
hin tietoihin. 

 Mahdollisten kiinteistö- ym. järjestelyjen toteuttaminen perustuu 
kaikilta osin yhtiön omaan perusteltuun päätöksentekoon. 

 
 Yhtiön kiinteistöt ovat kohtuullisessa kunnossa, mutta kiinteistöjen 

vanhetessa tulisi kiinteistökannan hallittua kunnossapitoa ja pe-
ruskorjausta kehittää. Rakennusten keski-ikä on noin 35 vuotta.  
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Välivuosia vanhojen kiinteistöjen peruskorjaustoiminnassa ei voi-
da paljonkaan pitää. Jatkossa on yhtiön johdon mukaan suunnit-
teilla kiinteistöjen kunnossapidon priorisointia. 

 
 Yhtiö on velkaantunut ja sen on ollut haasteellista suunnitella tu-

levaa toimintaansa ja taloutta. Yhtiölle on myönnetty avustusta 
(ARA) hissien rakentamiseen, mutta yhtiöllä ei tällä hetkellä ole 
taloudellisia edellytyksiä ryhtyä hankkeeseen. Yhtiön maksuval-
miustilanne on ollut viime vuosina kireä ja operatiiviset kustan-
nukset vuonna 2017 ovat Suomen keskiarvoja suuremmat. Yhtiön 
tulisi kasvattaa liikevaihtoaan tai pienentää kulurakennettaan noin 
57 000 – 60 000 euroa vuosittain, jotta operatiivinen tulos riittäisi 
kattamaan poistot ja rahoituskulut. Yhtiö tarvitsee seuraavina 
vuosina noin 147 000 – 327 000 euroa lisää lainaa vuosittain jos 
mennään nykyisellä mallilla, jotta yhtiön kassa ei menisi alle limii-
tin.  

 
 Selvitystyössä on mallinnettu yhtiön taloutta 2019–2021 ja kartoi-

tettu toimenpiteitä talouden tervehdyttämiseksi. Yhtiön vuokrataso 
on kohtuullinen suhteessa vertailukuntiin. Jokioisten vapaarahoit-
teisiin markkinoihin verrattuna perheasunnot ovat pienempiä, mut-
ta neliöhinnaltaan kalliimpia ja ikäkohtaiset vuokrat ja vajaakäyt-
töaste ovat keskimäärin lähempänä Forssan seudun huippua, 
kuin mediaania, ARA-kohteissa on ongelmana tyypillisesti se, että 
lainojen lyhennysongelmat ovat takapainoisia (lainoja ei ole ly-
hennetty riittävässä tahdissa) ja usein tuottojen pitäminen budje-
toidulla tasolla edellyttäisi voimakasta vuokrien nostoa. 

 
 Toimenpidevaihtoehdot yhtiön kokonaisvaltaiseen tervehdyt-

tämiseen / kuntoon laittamiseen 
 
 Koy Jokioisen Vuokra-asuntojen hallitus päättää esittää valtio-

konttorille 113/2019 lain perusteella neuvottelua aravalainojen 
”anteeksiannosta” ja rajoituksista vapautumista, jonka tarkoituk-
sena on taloudellisen tuen avulla ennaltaehkäistä aravavuokrata-
loyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia. 

 
 Yhtiön hallitus esittää hoito- ja hallintokulujen leikkausta sekä esit-

tää Jokioisten kunnanhallitukselle, että kunta tekee pääomasijoi-
tuksen yhtiöön, jolla yhtiö lyhentää ulkopuolisia lainoja ja toteuttaa 
hissi-investoinnin. Pääomasijoituksen tarve on 750 000 euroa. 
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 Operatiivisen tuloksen pitäisi parantua 60 000 euroa, jotta yhtiön 

tulos olisi 0 vuonna 2019. Tämän jälkeen keinovalikoimaan jäisi 
vielä yksittäisten asuntojen myyminen, yhden kiinteistön myymi-
nen tai yksittäisen kiinteistön muuttaminen asunto-osakeyhtiöksi 
ja realisointi huoneistomyynteinä. Myös palveluasuntotoiminta 
(KEVA) tulee selvittää. 

 
Jokioisten kunta omistaa Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-
asuntojen koko osakekannan. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Kiinteistö Oy 
Jokioisten Vuokra-asuntoihin tehdään seuraavat rahoitusjärjeste-
lyt: 

 
1. kunnan yhtiölle aiemmin myöntämiä tertiäärilainoja muutetaan 

osakepääomaksi 372 813,96 euron edestä.  
2. yhtiön ostovelkoja kunnalle muutetaan osakepääomaksi 

162 746,43 euron edestä. 
3. loput jäljellä olevat tertiäärilainat, 360 000,00 euroa muutetaan 

korottomaksi lainaksi, jonka takaisinmaksuaika on 15 vuotta. 
4. yhtiön ostovelkoja kunnalle muutetaan lainaksi 163 480,12 eu-

ron edestä siten, että lainan korko on kiinteä 1,00 % ja takai-
sinmaksuaika 15 vuotta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen hallituk-
sen puheenjohtaja Kari Tasala esitteli asiaa kunnanhallitukselle ja 
poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 18.24. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely 
 
Kh § 107 
27.5.2019  Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja 

8.5.2019 pidetystä kokouksesta. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 

tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 108 
27.5.2019 Koulutuslautakunta 14.5.2019 
 Tekninen lautakunta 17.4.2019 
 Hallinto- ja talousjohtaja 23.4.2019 
 Sivistystoimenjohtaja 29.3.–10.5.2019 
 Johtoryhmä 6.5., 13.5. ja 20.5.2019 
 

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 päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että varajäsen Susanna Palmu poistui kokouksesta tä-
män asian käsittelyn jälkeen klo 19.09. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 109 
27.5.2019 Suomen Kuntaliiton yleiskirje 16.5.2019 5/2019 / Kuntaliiton opas 

yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa. 
Kirjeen mukana on lähetetty po. opas ”Kaikkien kasvojen kunta – 
Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa”. 
Oppaan pdf-versio on ladattavissa http://shop.kuntaliitto.fi/product 
details.phj?p=3585 
 

 Väestörekisterikeskuksen 9.5.2019 päivätty kirje kunnanhallituksille 
”Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille”. 

 
 Hämeen liiton 14.5.2019 saapunut tiedote ”Maakunnallisen soten 

käytännön työ liikkeelle”. 
 
 Asialista 22.5.2019 pidetystä neuvottelusta / Jokioisten ajankohtaiset 

asiat. 
 
 Hausjärven kunta haastaa kaikki Suomen kunnat SM-soutu-

kilpailussa Mommilanjärvellä heinäkuussa. SM-soutulähtö järjeste-
tään toista kertaa. Viime vuonna soudun voitti Asikkalan kunta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja selosti kokouksessa Jokioisten 

Tietotalossa 17.5.2019 järjestetyn seudun kunnanhallitusten yh-
teiskokoontumisen keskeistä sisältöä, koskien mm. elinvoima-
asioita ja seudullisen yhteistyön kehittämistä. 

 
Helatorstaina 30.5.2019 on pesäpallo-ottelu, joka on samalla 
kunnan nimikko-ottelu. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami 
Lehtinen isännöi ottelua ja heittää avausheiton. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja merkitsi puheenjohtajan selostuksen, sekä kunnan 
nimikko-ottelun tiedoksi. 

 
  
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 27.5.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 106–109 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 105 
 
______________________________________________________ 
 
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: 105 
 
_______________________________________________________ 
 
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: 
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. 
 
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 §). 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


   

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. 


