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Kokousaika Maanantai 19.11.2018 klo 16.00–19.34 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
Esala Martti, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj., klo 16.40–19.34 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 196–208 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Satu 
Nurmi ja Jyrki Kanerva. 
 

 
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 23.11.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Satu Nurmi  Jyrki Kanerva 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 26.11.–10.12.2018  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuuston kokouksen 14.11.2018 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 196 
19.11.2018 Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnas-
ta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhalli-
tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipy-
mättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuus-
to pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallin-
to-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. 
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika pää-
töksestä on kulunut. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 14.11.2018 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi, paitsi asia ”Ero-
anomus luottamustoimista” (tasa-arvolain vaatimukset eivät täyty), 
ja suorittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote koulutuslautakunnalle 
 
Valtuustoaloite hyötypuutarhasta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Koulutuslautakunnan varapuheenjohtajan vaali 
Ote valitulle varapuheenjohtajalle 
Ote koulutuslautakunnalle 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 
Ei erillistä täytäntöönpanoa, tiedotusasia 
 
Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018 
Ei erillistä täytäntöönpanoa, tiedotusasia 
 
Kuntastrategian hyväksyminen 
Strategiaan toimeenpano, viestintä ja seuranta strategiaan sisäl-
tyvän 6-kohtaisen toimintaohjelman mukaan. 
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Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus vuonna 2018 
Kaavoituskatsauksen julkaiseminen kunnan www-sivuilla 
 
Ero luottamustoimista/Sari Kortepohja ja Aino Vilkki / uudet 
varavaltuutetut 
Ei erillistä täytäntöönpanoa, tiedotusasia 
 
Eroanomus luottamustoimista 
Käsitellään erikseen 
 
Jokioisten kunnan veroprosentit 
Ilmoitus verohallintoon sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta 
Ilmoitus Suomen Kuntaliitolle sähköpostitse 
 
Lisämäärärahan anominen sosiaali- ja terveyspalveluiden 
menoihin 
Ote henkilöstölautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Jokioisten kunnan uusi hallintosääntö 
Käsitellään erikseen 
 
Määräalan ostaminen 
Ote myyjälle 
Kauppakirjan allekirjoittaminen 
 
Seudullisen elinvoimahankkeen tulosten käsittely 
Ote kunnan johtoryhmälle 
 
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen yh-
teistyö 
Ote Forssan kaupungille, Tammelan ja Ypäjän kunnille. 
Ote Jokioisten kunnan tekniselle lautakunnalle 
Ote Jokioisten kunnan rakennustarkastajalle 
Ote Jokioisten kunnan rakennusvalvonnan sihteerille 
Sopimuksen allekirjoittaminen 
 
Valtuustoaloite toisen asteen oppilaiden tukemisesta materi-
aalihankinnoissa 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite kuntien Hinku-verkostoon liittymisestä 
Käsitellään erikseen 
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Valtuustoaloite kuntalaisten digineuvonnasta kirjastossa 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite kuntoportaista 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite tähderuoan myynnistä 
Käsitellään erikseen 
 
Ilmoitusasiat 
Ei erillistä täytäntöönpanoa 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Yhtymäkokousedustajan valinta Forssan seudun  
hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 
 
Kh § 197 
19.11.2018 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän seuraava yhtymäko-

kous on suunniteltu pidettäväksi 4.12.2018. Yhtymähallitus on lä-
hettänyt kunnalle edustajien nimeämispyynnön. 

 
Uuden kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajat kuhunkin ko-
koukseen valitaan joka kerta erikseen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajiksi 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 
4.12.2018 Jorma Hacklinin, Sirpa Larkon ja Pauli Myllyojan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Edustajien valinta Hämeen virkistysalueyhdistykseen 
 
Kh § 198 
19.11.2018 Hämeen virkistysalueyhdistyksen hallitus kokoontuu syyskokouk-

seen 27.11.2018. Tähän liittyen yhdistys pyytää Jokioisten kuntaa 
nimeämään edustajansa yhdistyksen syyskokoukseen ja kunnan 
ehdokkaan yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2019 sekä ehdotuk-
sen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajasta vuodelle 2019. Eh-
dotukset on pyydetty 22.11.2018 mennessä. 

 
Jokioisten kunta on yhdistyksen jäsen. Vuoden 2018 jäsenmaksu 
on 918,00 euroa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Hämeen virkistysalueyhdistykseen 
 

1. kunnan edustajan 27.11.2018 pidettävään hallituksen kokouk-
seen, 

2. kunnan ehdokkaan yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2019, ja 
3. kunnan ehdokkaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti kunnan edustajaksi hallituk-

sen kokoukseen kehitysinsinööri Emilia Naatulan. Hänet valittiin 
myös kunnan ehdokkaaksi Hämeen virkistysalueyhdistyksen halli-
tukseen vuodelle 2019 ja kunnan ehdokkaaksi yhdistyksen halli-
tuksen puheenjohtajaksi. 
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Lausuntopyyntö Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän  
talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019–2020 
 
Kh § 199 
19.11.2018 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lau-

suntoa talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 
2020–2021.  

 
Esityslistan oheismateriaalina on kuntayhtymän talousarvio 2019 
ja toimintasuunnitelma 2020–2021. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän talousarvioehdotuksesta 
2019 eikä taloussuunnitelmaehdotuksesta 2020–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ruokosuontien kevyen liikenteen väylä 
 
Tela § 39 
24.5.2017 Ruokosuontien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta on laadit-

tu aikoinaan vuonna 2005 vaihtoehtoisia katusuunnitelmaehdo-
tuksia. Kevyen liikenteen väylä jäi tuolloin rakentamatta, mutta 

 vuoden 2017 talousarvion investointiosassa on varattu määrära-
haa Ruokosuontien kevyen liikenteen väylän ja Ruokosuontien ja 
Silmäkalliontien risteysalueen parantamiseen 50 000 €. 

 
 Sweco Ympäristö Oy:n laatima suunnitelma päiväyksellä 

30.4.2015 on esityslistan oheisaineistona, suunnitelmakartta, 
detaljipiirustus keskisaarekkeellisesta suojatiestä, pituusleikkaus, 

 tyyppipoikkileikkaus plv 0-200 ja 200-216 sekä poikkileikkaukset 
plv 0-120 ja 140-200. Suunnitelmassa Ruokosuontie siirtyy hie-
man itään päin ja levenee tien oikealle puolelle, jotta kevyen lii-
kenteen väylä saadaan rakennettua Hongistonkujan risteykseen 
saakka.  

 
 Suunnitelma ei ole ollut julkisesti nähtävillä vaan kunnallisteknii-

kan insinööri kiertää kiinteistöillä selostamassa suunnitelmaa ja 
hankkii tontinomistajilta luvat ko. rakentamiseen. 

 
 Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia sähköpostitse 13.4.2017 

seuraavilta urakoitsijoilta: 
- Kaivinkoneurakointi Kari-Matti Heikkilä 
- Louhinta Tuomola Oy 
- Forssan Ympäristöurakointi Oy 
- O-P Erkkilä Oy. 

 

  Määräaikaan mennessä (8.5.2017) saapui yksi tarjous, Forssan 
  Ympäristöurakointi Oy:ltä, 103 500 € (alv 0 %). 
 
  Esityslistan oheisaineistona on urakkatarjouspyyntö sekä   
  tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko. 
 
  Tarjouspyynnössä on edellytetty, että rakennustöiden tulee 
  kaikilta osin olla valmiina ja hyväksyttynä 7.7.2017 mennessä. 
 
  Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.5.2017  

 ja päättänyt siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 
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Ehdotus  Tekninen lautakunta 
 

1) päättää hyväksyä Sweco Ympäristö Oy:n laatiman suunnitel-
man, päiväyksellä 30.4.2015 Ruokosuontien kevyen liikenteen 
väylästä, ja 

2) päättää todeta, että Forssan Ympäristöurakointi Oy:n tarjouk-
sen, summaltaan 103 500 € (alv 0 %) Ruokosuontien kevyen 
liikenteen väylän rakentamisesta lautakunta käsittelee asiaa 
seuraavan kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.   

 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 155 
4.9.2017 Hankkeen asemapiirrosluonnos on esityslistan oheismateriaalina. 
 

Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että tarvittava lisärahoitus ote-
taan talousarvion kohdasta ”Muut kadut (tiet)”. Yhteensä laskien 
määräraha hankkeen toteuttamiseen on kuluvan vuoden talous-
arviossa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle luvan to-

teuttaa hanke lautakunnan esittämällä tavalla. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

  - - - - - - - - 

 

Tela § 61 
20.9.2017  Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.9.2017 antanut luvan Ruo-
  kosuontien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. 
  Suunnitelmakartta on esityslistan oheismateriaalina. 
  Kunnaninsinööri on selvittänyt urakoitsijan kanssa, että urakka-
  tarjous on vielä voimassa. 
  Rakennustöiden on oltava kaikilta osin valmiina ja hyväksyttynä 
  31.12.2017 mennessä.   
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Ehdotus  Tekninen lautakunta 
 

1) päättää hyväksyä Forssan Ympäristöurakointi Oy:n tarjouk-
sen, summaltaan 103 500 € (alv 0 %) Ruokosuontien kevyen 
liikenteen väylän rakentamisesta, ja 

2) oikeuttaa teknisen osaston tekemään ko. urakasta kirjallisen  
urakkasopimuksen, ja 

3) päättää esittää kunnanhallitukselle määrärahasiirtoa seuraa-
vasti: investointiosan menokohdasta 009402, Muut tiet 
siirretään 50 000 € menokohdalle 009404, Kevyen liikenteen 
väylät. Menokohdan 009404 menojen summaksi muodostuu 
100 000 €. 

 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 
  tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja esittelijänä/sihteerinä toimi 
  puheenjohtaja Pauli Marttila. 
   

  - - - - - - - - - 

 

Tela § 7 
21.2.2018  Ruokosuontien kevyen liikenteen väylän rakentaminen on keskey-
  tynyt loppuvuonna 2017, koska kiinteistön 169-408-1-179  
  omistajalta ei saatu suostumusta suorittaa tontilla rakennustöitä. 
   
  Kiinteistöllä pidettiin Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimi-
  tus 22.1.2018, jonka tarkoituksena oli suorittaa ennakkohaltuunot-
  to tiealueen rakentamista varten. Lunastettavan alueen maapoh-
  jan pinta-ala on noin 200 m². Haltuunottokatselmus julistettiin 
  päättyneeksi ja Jokioisten kunta saa lunastuksen kohteena olevan 
  alueen haltuunsa.   
  Töiden valmistuttua suoritetaan tarvittavat mittaustyöt ja jatketaan 
  toimitusta. 
  Esityslistan oheismateriaalina kartta ko. alueesta. 
 
  Rakennustyöt tehdään loppuun keväällä 2018 ja asfaltointi 
  tehdään roudan sulamisen jälkeen alkukesällä 2018.  
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  Urakkasummasta jää vuodelle 2018 maksettavaa 25 000 €  
  (alv 0 %).  Talousarviossa ei ole varauduttu ko. työn tekemiseen 
  vuoden 2018 puolella, koska lautakunta hyväksyi kokouksessaan 
  18.10.2017 talousarvion ja työ keskeytyi joulukuussa 2017. 
  Lautakunnan pitää anoa kohteelle lisämäärärahaa. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta/valtuus- 
  tolta Ruokosuontien kevyen liikenteen väylän rakentamisen lop-
  puunsaattamiseksi 25 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2018 
  talousarvion investointiosaan, menokohtaan 009404/Kevyen lii-
  kenteen väylät. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 200 
19.11.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

talousarvion investointiosan lisämäärärahan teknisen lautakunnan 
21.2.2018 § 7 ehdotuksen mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 19.11.2018 391 14 

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

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

 
 
 
 
 
Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosan  
määrärahamuutokset 
 
Tela § 56 
7.11.2018 Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosan 

eräisiin menokohtiin tulee tehdä muutoksia seuraavasti: 
 
 Vesijohtoverkon saneeraus   
 Kyseessä olevasta menokohdasta 009451 siirretään 10 000 € 

Uusien kaava-alueiden vesijohtojen rakentamiseen  menokohdal-
le 009457/Uusien kaava-alueiden vesijohdot. Toivola-Anttilan 
asemakaava-alueen rakentamisen yhteydessä jouduttiin suorit-
tamaan louhintaa yhteensä 694 m³. Louhintatyötä ei budjetoitu 
vuoden 2018 talousarvioon. 

 
 Katujen päällystäminen 
 Kyseisestä menokohdasta 009401 siirretään 35 000 € seuraaville 

menokohdille: Uusien kaava-alueiden viemäröinti 009468 15 000 
€ sekä Kylien viemäröintihanke 009470  20 000 €. 

 Toivola-Anttilan viemäröinnin yhteydessä louhintaa sekä 
 kylien viemäröinnissä varattu rahaa liian vähän kustannusarvioon 

nähden. 
 
 Viemäriverkoston saneeraus 
 Menokohdasta 009461 siirretään 35 000 € Uusien kaava-alueiden 

hulevesiviemäröinti  009469 kohdalle. Kyseiseen menokohtaan ei 
ollut varattu rahaa talousarviossa, hulevesiviemäröinti tehtiin osa-
na Toivola-Anttilan alueen kunnallistekniikan rakentamista. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä 

edelleen valtuustolle investointiosan määrärahojen siirtoa seuraa-
vasti: 

   
 Menokohdasta 009451 Vesijohtoverkon saneeraus  
 menokohtaan 009457 Uusien kaava-alueiden vesijohdot 10 000 

€, jonka jälkeen uudeksi määrärahaksi muodostuu 
 kohdassa 009451 0 € ja kohtaan 009457 muodostuu 50 000 €. 
 
 Menokohdasta 009401 Katujen päällystäminen 35 000 € 
 menokohtaan 009468 Uusien kaava-alueiden viemäröinti 15 000 

€ sekä menokohtaan 009470 Kylien viemäröintihanke 20 000 €. 
  
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 19.11.2018 392 14 

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

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

 
 
 
 
 
 Näiden siirtojen jälkeen uudeksi määrärahaksi muodostuu 
 kohdassa 009401 35 000 € ja kohtaan 009468 muodostuu 55 000 

€ sekä kohtaan 009470 115 000 €. 
 
 Menokohdasta 009461 Viemäriverkoston saneeraus 35 000 € 
 menokohdalle 009469 Uusien kaava-alueiden hulevesiviemäröin-

ti, jonka jälkeen uudeksi määrärahaksi muodostuu kohdassa 
009461 0 € ja kohtaan 009469 muodostuu 35 000 €. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 201 
19.11.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

talousarvion investointiosan määrärahamuutokset teknisen lauta-
kunnan 7.11.2018 § 56 ehdotuksen mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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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. 
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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. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 202 
19.11.2018 Talousarvioehdotuksessa 8.11.2018 tulos on 10 690,00 euroa 

positiivinen. Vuosikatteeksi muodostuu 1 314 100,00 euroa, mikä 
on hiukan vuoden 2018 talousarviota heikompi. 
 
Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallintokuntien ta-
lousarvioehdotukset ja ehdotusten perusteella muodostuva tulos 
sekä rahoitukseen liittyvät näkökohdat. 
 
Talousarvioehdotukset ovat esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää talousarviota koskevista jatkotoimenpiteis-

tä. 
 
Päätös Osastopäälliköt esittelivät kokouksessa oman osastonsa talous-

arvioehdotukset. Lisäksi esiteltiin ehdotusten perusteella muodos-
tuva tulos sekä rahoitukseen liittyviä näkökohtia.  

 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 19.11.2018 396 14 

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

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

 
 
 
 

Kunnanhallitus merkitsi talousarvioehdotusta koskevat esittelyt 
tietoonsa saatetuksi ja päätti jatkaa talousarvioehdotuksen käsit-
telyä seuraavassa kokouksessaan 26.11.2018. 
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Kiinteistöosakeyhtiö Jokioisten Virastotalo 
 
Kh § 203 
19.11.2018 Kunnanhallitus on aiemmin keskustellut Kiinteistöosakeyhtiö Joki-

oisten Virastotalon mahdollisesta lakkauttamisesta. Yhtiö on käy-
nyt tarpeettomaksi, kun kaikki sen osakkeet ovat kunnan hallussa 
ja kunta voi omana työnään hoitaa yhtiölle kuuluvat asiat. 

 
 Yhtiön toiminnan lopettamiseksi on olemassa kaksi vaihtoehtoa. 

Se voidaan joko lopettaa osakeyhtiölain 20 luvussa säädetyn me-
nettelyn kautta taikka sitten se jää ns. lepääväksi yhtiöksi. Tässä 
tapauksessa yhtiö jää olemaan mutta sillä ei ole liiketoimintaa. 

 
 Jos yhtiö osakeyhtiölain mukaan lakkautetaan, sen osakkeet kirja-

taan ao. tilikauden aikana alas tulosvaikutteisesti. Jos taas yhtiö 
asetetaan ns. lepääväksi yhtiöksi ei edellä mainittuja tulosvaiku-
tuksia ole ja menettely on helppo toteuttaa. 

 
 Kunnan tilintarkastajilta saadun tiedon mukaan molemmat vaihto-

ehdot ovat käytettävissä. 
  
 Vaihtoehtoja tarkasteltaessa on päädytty esittämään Kiinteistö-

osakeyhtiö Jokioisten Virastotalon asettamista ns. lepääväksi yh-
tiöksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa Kiinteistöosakeyhtiö Jokioisten 

Virastotalon ns. lepääväksi yhtiöksi heti kun se yhtiössä tehtävien 
päätösten osalta on mahdollista. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin lisäksi, että tällä päätöksellä kumotaan asiaa koskevat 
aiemmat päätökset ja konserniohjeet. 
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Lausunnon antaminen RasiSystem Oy:n Forssan kaupungille  
jättämästä ympäristöluvasta 
 
Kh § 204 
19.11.2018 Forssan kaupungin ympäristölautakunta on pyytänyt Jokioisten 

kunnalta lausuntoa RasiSystem Oy:n jättämän ympäristölupaha-
kemuksen johdosta. 

 
 Yhtiön tarkoituksena on aloittaa jätteen ammattimainen käsittely 

omistamallaan tontilla osoitteessa Lavossuontie 191. 
 
 Alueella on tarkoitus vastaanottaa ja välivarastoida pilaantuma-

tonta teollisuuden ylijäämäbetonia ja -tiiliä sekä hylkytuotteita, ra-
kentamisessa ja purkamisessa syntyvää betoni- ja tiilijätettä sekä 
purkuasfalttia vuosittain enintään 49 900 tonnia. 

 
Vastaanotettava materiaali jalostetaan maanrakennuksessa hyö-
dyntämiskelpoisiksi murskeiksi. Tuotettua betonimursketta käyte-
tään myös alueen kenttärakenteiden vahvistamiseen, jotta alue 
saadaan varastointi- ja työskentelyalueeksi. Kyseessä on uusi 
toiminta, jolla ei ole ympäristölupaa. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa asiassa seuraavan lausunnon: 
 

Toimintaa suunnitellaan alueelle, jossa on kaupungin voimassa 
olevassa yleiskaavassa merkintä ”TY”. Ympäristö asettaakin toi-
minnalle erityisiä vaatimuksia eikä ympäristölupahakemuksessa 
mainittu toiminta ole yleiskaavamerkinnän mukaista. 
 
Suunniteltu toiminta saattaa aiheuttaa pöly- ja meluhaittaa sekä 
esteettistä haittaa Jokioisiin johtavan sisäänajotien välittömässä 
läheisyydessä. Toiminnan pölyhaitat saattavat aiheuttaa haittaa 
ympäröivän alueen maataloustuotannolle. Toiminta tulisikin ohjata 
alueelle, joka asemakaavassa on osoitettu kyseisen kaltaiselle 
toiminnalle. 
 
Edellä mainituille perusteilla Jokioisten kunta vastustaa ympäris-
töluvan myöntämistä RasiSystem Oy:lle. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Jorma Hacklin saapui 

kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.40. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely 
 
Kh § 205 
19.11.2018  Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja 

25.10.2018 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 § 206 
19.11.2018 Koulutuslautakunta 23.10.2018 
 Vapaa-aikalautakunta 1.11.2018 
 Tekninen lautakunta 7.11.2018 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja 19.9.2018 
 Johtoryhmä 22.10., 29.10. ja 5.11.2018 
 Sisäilmatyöryhmä 25.10.2018 
 

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. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 207 
19.11.2018 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös 1.11.2018 / Luonnon-

suojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa koskien 
rauhoitetun lintulajin häirintää ja tappamista. Lupaa on haettu lin-
tujen poistamiseen häkkipyynnillä ja ampumalla Osuuskauppa 
Hämeenmaan elintarvikemyymälöistä (86 myymälää) ajalle 
1.11.2018–30.4.2020. 

 
 Suomen Kuntaliiton  

- 22.10.2018 saapunut sähköposti koskien vuoden 2019 tulove-
roprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta Vero-
hallinnolle viimeistään maanantaina 19.11.2018, 

- yleiskirje 13/2018 26.10.2018 ”Musiikin esityskorvaukset Gra-
mexille vuonna 2019”. 

 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n 18.10.2018 
päivätty kirje, jolla se ilmoittaa muutoksista vuoden 2018 asunto-
markkinaselvityksen tietojen keräämisessä. 
 
Tammelan kunta 24.10.2018, kuuleminen poikkeamislupahake-
muksen johdosta. Palloilusäätiö/Eerikkilän Urheiluopisto rakentaa 
salibandyhallin Eerikkilään. Kunnalla ei huomautettavaa asiasta. 
Lausuntoa pyydetään, koska kunta on osakkaana rajanaapurina 
olevassa yhteisessä maa-alueessa. 
 
Tammelan kunta 24.10.2018, kuuleminen rakennuslupahakemuk-
sen johdosta. Palloilusäätiö/Eerikkilän Urheiluopisto peruskorjaa 
opiston hirsirakennuksen. Kunnalla ei huomautettavaa asiasta. 
Lausuntoa pyydetään, koska kunta on osakkaana rajanaapurina 
olevassa yhteisessä maa-alueessa. 
 
Ote Ypäjän kunnanhallituksen 30.10.2018 pidetyn kokouksen 
pöytäkirjasta § 187 Forssan seudun yhteinen rakennusvalvonta- 
ja ympäristötoimi. 
 
Ypäjän kunnan 26.10.2018 saapunut haaste naapurikunnille puu-
nistutustalkoisiin. Montako puuta saisimme istutettua seutukun-
taamme, kun vielä säät suosivat? 
 
Asunto Oy Jokioisten Keskuskadun 7.11.2018 päivätty ilmoitus 
asukkaille/osakkaille hallituksen päätöksestä tilata taloyhtiöön  
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Pelsu-pelastussuunnitelma. Suunnitelman laatija ja isännöitsijä 
kiertävät talolla 19.11.2018 klo 10.30 alkaen. 
 
Jokioisten Koetus ry:n onnittelu ja tervehdys Jokioisten kunnan 
145-vuotispäivän johdosta 16.11.2018. Jokioisten Koetus luovutti 
kunnalle onnitteluna ja kiitoksena hyvästä yhteistyöstä pöytästan-
daarinsa. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Eroanomus luottamustoimista 
 
Kh § 163 
8.10.2018 Heikki Leino anoo eroa luottamustoimista paikkakunnalta pois-

muuton vuoksi. Leino on keskusvaalilautakunnan jäsen ja pu-
heenjohtaja. 

 
Keskusvaalilautakunnan nykyiset jäsenet ovat seuraavat: 
 
Puheenjohtaja Heikki Leino 
Varapuheenjohtaja Jaana Paasikangas 
 
Jäsenet 
Kirsi Raiskio 
Anu Tujunen 
Toni Kauranen 
 
Leinon eroanomuksen vuoksi tulee suorittaa keskusvaalilauta-
kunnan uuden jäsenen ja puheenjohtajan vaali. 
 
Keskusvaalilautakunnassa on kahdeksan varajäsentä. Heidät on 
valittu kutsumajärjestyksessä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa 

keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan vaalin.  
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 75 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakunnan jäse-

neksi Minna Laxin ja valitsi hänet myös keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi kaudeksi 2017–2021. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 208 
19.11.2018 Valtuuston päätöksen jälkeen keskusvaalilautakunnassa on neljä 

naista ja yksi mies. Lautakunnan kokoonpano ei täytä tasa-
arvolain vaatimuksia, minkä vuoksi valtuuston pitää suorittaa kes-
kusvaalilautakunnan vaali uudelleen.  
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Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a 
§:n 1 momentti: 
 
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa 
toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun otta-
matta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan 
toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi: 
 
- kunnanhallitus ja sen jaostot 
- lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot 
- johtokunnat ja niiden jaostot sekä 
- toimikunnat. 

 
Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoon-
panossa on huomioitava tasa-arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen 
valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja. 

 
Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten 
että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava 
samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erik-
seen koske. 

 
Keskusvaalilautakunnan jäsenistä vähintään kahden tulee olla 
miehiä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. kumota Jokioisten valtuuston 14.11.2018 § 75 tekemän kes-
kusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valintaa kos-
kevan päätöksen tasa-arvolain vastaisena, ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa uudelleen keskusvaali-
lautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan vaalin. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 19.11.2018  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 196, 199–202, 204–208 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 197, 198, 203 
 
______________________________________________________ 
 
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: 197, 198, 203 
 
_______________________________________________________ 
 
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 
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. 


