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Maanantai 11.4.2022 klo 16.00–17.25
Kunnantalon valtuustosali
Raiskio Sakari, pj.
Heikkilä Timo
Into Petri
Kanerva Jyrki
Lehtinen Rami
Nurmi Satu
Romppainen Emmi
Sakkinen Eija, varajäsen
Hacklin Jorma, valt. pj.
Marttila Pauli, valt. 1. varapj.
Esala Martti, valt. 2. varapj.
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj.
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö
Sillanpää Jari, kunnaninsinööri
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 16.41–17.25
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
§ 74–79
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Satu
Nurmi ja Jyrki Kanerva.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Sakari Raiskio

Mika T. Rantala

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jokioinen 21.4.2022
Allekirjoitukset

Satu Nurmi

Jyrki Kanerva

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 22.4.–13.5.2022
Virka-asema
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Jokioisten kunnan tilinpäätös 2021
Kh § 74
11.4.2022

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan
kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 §:n
edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla
on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 3 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on esittää
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei
ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito, tilinpäätös. Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia
erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa.
Tilinpäätökseen sisältyvät konsernituloslaskelma, konsernitase ja
konsernirahoituslaskelma. Tilinpäätökseen sisältyvät myös arvio
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merkittävämmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja konsernivalvonnasta.
Tulos
Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa 1,003 milj.
euron ylijäämää. Vuonna 2020 tulos oli 2,382 milj. euroa ylijäämäinen.
Vuosikate oli 2,47 miljoonaa euroa ja se kattoi poistot 168 %:sti.
Kokonaisverotulot olivat 21,12 milj. euroa. Ne ylittivät budjetoidun
0,85 milj. eurolla.
Valtionosuuksia kertyi 10,31 milj. euroa. Tämä on 0,11 milj. euroa
budjetoitua vähemmän. Vuoteen 2020 verrattaessa valtionosuudet laskivat merkittävästi, koska vuonna 2020 valtionosuuksissa
oli merkittävästi koronasta johtuvia korotuksia.
Toimintatuottoja (ulkoiset) kertyi 4 464 000,00 euroa. Tämä on
hieman edellisvuotta enemmän. Toimintatuottojen kertymä on neljän vuoden tarkastelujaksolla suurin piirtein sama, pääosin hiukan
nouseva.
Käyttötalouden osalta talousarvio toteutui kokonaisuutena hyvin.
Joillekin kustannuspaikoille muodostui mm. koronasta johtuvia lisäkustannuksia, mutta monessa kustannuspaikassa varatut menomäärärahat alittuivat. Terveydenhuollon alitus kompensoi sosiaalitoimen ylityksen. Kokonaisuutena määräraha-alituksia oli
335 140,00 euroa ja ylityksiä 463 317,00 euroa.
Poistoja tehtiin 1,46 milj. euroa. Poistojen määrä nousi vuodesta
2020 vajaat 50 000 euroa.
Lainat
Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu toimintavuoden aikana lainkaan. Talousarviossa oli varauduttu 850 000 euron suuruisen lainan nostamiseen, mutta rahoitustilanne ei edellyttänyt sitä. Samaan aikaan vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois
1 323 097,00 euroa. Lyhytaikainen (kassalainat 1–360 päivää) lainakanta väheni vuoden aikana 900 000,00 eurolla (tilanne vuoden
vaihtuessa).
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Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 10,18 milj. euroa. Tämä on
2,22 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Asukasta kohti laskettuna 2 019 euroa. Vuonna 2020 asukasta kohti oli lainaa
2 447 euroa. Vuonna 2019 asukasta kohti oli lainaa 3 137 euroa
ja vuonna 2018 asukaskohtainen lainamäärä oli puolestaan
2 903 euroa. Asukaskohtainen lainamäärä laski vuoden aikana
434 eurolla (asukasluvun pienestä laskusta huolimatta). Kunnan
asukaskohtainen lainamäärä alittaa merkittävästi maan keskiarvon, joka on n. 3 500 euroa ja on pienempi kuin usealla KantaHämeen kunnalla.
Kassatilanne oli vuoden aikana kohtuullinen. Lyhytaikaista rahoitusta jouduttiin kuitenkin käyttämään tarpeen mukaan. Maksuvalmiuden suunnittelu vaati huomiota ja kuntatodistusten kanssa
operoitiin tarvittaessa. Laskennallinen lainanhoitokate heikkeni
hieman, mutta oli toiseksi vahvin neljän vuoden tarkastelujaksolla.
Se oli 1,88 kun edellisvuonna se oli 2,36.
Kunnan omavaraisuusaste puolestaan vahvistui toimintavuoden
aikana. Se oli 62,6. Edellisenä vuonna se oli 57,9 %. Suhteellinen
velkaantuneisuus laski, ollen 35,7 %. Vuotta aiemmin se oli
41,7 %.
Tase ja aiemmat ylijäämät
Taseen loppusumma oli 35,82 milj. euroa. Edellisvuonna se oli
36,98 milj. euroa. Kunnan taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää (vuoden 2021 ylijäämä huomioiden) 9,52 milj. euroa eli 1 894 euroa asukasta kohden. Keskeisimpiä muutoksia taseessa ovat vieraan pääoman vähentyminen sekä rakennusten
arvonmuutokset (poistot/rakennusten purut).
Investoinnit
Kunnan investointien tulorahoitusprosentti oli 228,05 (edellisvuonna 422,12). Kaikki investointien omahankintamenot pystyttiin
rahoittamaan tulorahoituksella. Kokonaisinvestointimenot olivat
1,14 milj. euroa. Edellisvuonna 0,94 milj. euroa. Rahoitusosuuksia
ja tuloja investointeihin saatiin 60 000,00 euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja (tontit, maa-alueet) kertyi
53 709,50 euroa.
Suurimpia investointeja olivat:
- teiden kunnostus, päällystäminen ja rakentaminen
(301 604 euroa)
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urheilukeskuksen alakentän (pesäpallokenttä) peruskorjaus
(196 711 euroa)
vesi- ja viemäriverkosto (164 881 euroa)
Pikku-Liesjärven leirikeskuksen remontti (92 870,00 euroa)
irtain omaisuus (66 706,00 euroa)
katuvalot (47 657,00 euroa)
Miinan koulun aita (35 281,00 euroa).

Investointien pääpaino oli siis kunnan teknisessä infrassa ja sen
ylläpidossa.
Henkilöstö
Tilinpäätöstä täydentää vuoden 2021 erillinen henkilöstöraportti.
Siinä selostetaan henkilöstön määrään ja rakenteeseen, tehtyihin
työmääriin, työajan jakautumiseen, osaamisen kehittämiseen, työterveyteen, henkilöstön palvelussuhteisiin, eläköitymiseen ja työvoimakustannuksiin sekä henkilöstöinvestointeihin liittyviä asioita.
Kunnan henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta (31.12.) 4 henkilöllä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,9 vuotta. Eniten oli 50–59 vuotiaita. Vuotta aiemmin henkilöstön keski-ikä oli 50,8 vuotta. Naisten osuus henkilökunnasta oli 80 % ja miesten 20 %. Henkilötyövuosia tehtiin 222,20 vuotta aiemmin 228,47. Muutos -2,74 %.
Henkilöstön koulutuspäiviä kertyi 337, vuotta aiemmin 239. Terveysperusteisia poissaoloja kertyi 3 783 kalenteripäivää. Kasvua
edellisvuodesta 236 päivää. Kasvuun vaikutti osaltaan koronasta
johtuvat poissaolot. Työtapaturmista johtuvat poissaolot olivat erittäin vähäiset, vain 10 kalenteripäivää. Työtapaturmia oli 3 ja työmatkatapaturmia 2. Henkilöstön vaihtuvuus oli pientä. Palvelussuhteita päättyi 13, joista jäi eläkkeelle 9. Uusia palvelussuhteita
solmittiin 11. Kunnassa oli eniten yli 30 vuotta kestäneitä palvelussuhteita ja vähiten 2-4 vuotta kestäneitä palvelussuhteita, vain
10 kpl. Kunnan työvoimakustannukset olivat 9,69 milj. euroa.
Edellisvuonna 9,66 milj. euroa. Työvoimakustannukset kasvoivat
0,3 %. KVTES-sopimuksen piirissä kokonaisansio oli keskimäärin
2 576 euroa/kk, OVTES-sopimuksen piirissä 3 405 euroa/kk ja
TS-sopimuksen piirissä 3 186 euroa/kk.
Tasekirja ja toimintakertomus 2021 sekä henkilöstöraportti 2021
ovat esityslistan oheismateriaalina.
Jokioisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.
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Kunnanhallitus
1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2021 ylijäämäinen
tulos, 1,003 milj. euroa kirjataan lisäykseksi tilikauden alijäämä/ylijäämä-tilille,
2. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen,
3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Lisäksi merkittiin vuoden 2021 henkilöstöraportti tiedoksi ja päätettiin lähettää se osana tilinpäätöstä kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Merkittiin, että Kari Tasala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.41.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta

kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

11.4.2022

sivu

nro

150

7

Määräalan ostaminen (määräala I)
Kh § 75
11.4.2022

Jokioisten kunnan hallintosäännön 22 §:n (kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta) mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään
on antanut. Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa maa-alueiden
hankintaan.
Keskusta-alueen kehittämiseen ja ns. Veturiaukion toteuttamiseen
liittyen on neuvoteltu n. 370 neliömetrin määräalan kaupasta Microm Oy:n omistamasta Järvi-nimisestä (169-408-1-1432) kiinteistöstä. Kokonaiskauppahinnaksi on sovittu 3 700,00 euroa. Määräalan kartta on esityslistan liitteenä (liite 6/2022).
Määräalan kaupalla kunnan ja em. kiinteistön väliset maanomistusolosuhteet saadaan alueen asemakaavan mukaisiksi.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnalle ostetaan
n. 370 neliömetrin suuruinen määräala Microm Oy:ltä
3 700,00 euron kauppahinnalla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 6/2022.
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Määräalan ostaminen (määräala II)
Kh § 76
11.4.2022

Jokioisten kunnan hallintosäännön 22 §:n (kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta) mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään
on antanut. Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa maa-alueiden
hankintaan.
Keskusta-alueen kehittämiseen ja ns. Veturiaukion toteuttamiseen
liittyen on neuvoteltu n. 60 neliömetrin määräalan kaupasta Jari
Hautamäen omistamasta Kelpola-nimisestä (169-408-1-255) kiinteistöstä. Kokonaiskauppahinnaksi on sovittu 600,00 euroa. Määräalan kartta on esityslistan liitteenä (liite 7/2022).
Määräalan kaupalla kunnan ja em. kiinteistön väliset maanomistusolosuhteet saadaan alueen asemakaavan mukaisiksi.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnalle ostetaan
n. 60 neliömetrin suuruinen määräala Jari Hautamäeltä
600,00 euron kauppahinnalla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 7/2022.
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Määräalan ostaminen (määräala III)
Kh § 77
11.4.3033

Jokioisten kunnan hallintosäännön 22 §:n (kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta) mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään
on antanut. Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa maa-alueiden
hankintaan.
Keskusta-alueen kehittämiseen ja ns. Veturiaukion toteuttamiseen
liittyen on neuvoteltu n. 65 neliömetrin määräalan kaupasta
Asunto Oy Jokioisten Keskuskadun omistamasta Teurastamo-nimisestä (169-408-1-256) kiinteistöstä. Kokonaiskauppahinnaksi
on sovittu 650,00 euroa. Määräalan kartta on esityslistan liitteenä
(liite 8/2022).
Määräalan kaupalla kunnan ja em. kiinteistön väliset maanomistusolosuhteet saadaan alueen asemakaavan mukaisiksi.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnalle ostetaan
n. 65 neliömetrin suuruinen määräala Asunto Oy Jokioisten Keskuskadulta 650,00 euron kauppahinnalla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 8/2022.
Merkittiin, että Rami Lehtinen ei esteellisenä (edustusjäävi) osallistunut tämän asian käsittelyyn.
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Määräalojen ostaminen (määräalat IV ja V)
Kh § 78
11.4.2022

Jokioisten kunnan hallintosäännön 22 §:n (kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta) mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään
on antanut. Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa maa-alueiden
hankintaan.
Keskusta-alueen kehittämiseen liittyen on neuvoteltu n. 1 059 neliömetrin määräalan kaupasta Kiinteistö Oy Jokioisten Ykkösen
omistamasta Autola -nimisestä (169-408-1-1363) tilasta. Kokonaiskauppahinnaksi on sovittu 9 050,00 euroa.
Lisäksi heidän kanssaan on neuvoteltu n. 111 neliön määräalan
ostamisesta heidän omistamastaan Mehiläinen -nimisestä (169408-1-232) tilasta. Kokonaiskauppahinnaksi tästä määräalasta on
sovittu 950,00 euroa.
Molempien määräalojen kartta on esityslistan liitteenä
(liite 9/2022). Autolan määräala on merkitty sinisellä ja Mehiläisen
määräala punaisella.
Määräalojen kaupalla kunnan ja em. kiinteistöjen väliset maanomistusolosuhteet saadaan alueen asemakaavan mukaisiksi siten, että tie- ja jalankulkualueet tulevat kunnan omistukseen.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnalle ostetaan Kiinteistö Oy Jokioisten Ykköseltä em. kaksi määräalaa Autola ja Mehiläinen -tiloista yhteensä 10 000,00 euron kauppahinnalla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 9/2022.
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Ilmoitusasiat
Kh § 79
11.4.2022

Kunnanhallitus kävi iltakouluosuudessaan lähetekeskustelun kunnan strategian uudistamiseen ja päivittämiseen liittyen. Keskustelussa avattiin käynnistynyttä strategiatyötä ja sen tavoitteita sekä
linjattiin työn etenemistä koskevia periaatteita.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi asiaa koskevan keskustelun tiedoksi ja
strategiatyössä huomioitavaksi.
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 74, 79
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 75–78
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/
hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja
postiosoite:
Jokioisten kunnanhallitus
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi
Oikaisuvaatimuspykälät: 75–78
_______________________________________________________
Hankintaoikaisupykälät:
_______________________________________________________
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200
Faksinumero: 029 56 42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää
_______________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
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Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:

Oikeudenkäyntimaksu

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle

Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on
4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6140 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi
valituksen peruutuksen vuoksi.
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa.
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.

Lisätietoja
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Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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