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Avustusten jakoperusteiden hyväksyminen 
 
Vapla  § 1 
13.2.2018 

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2017 talousarvioon on varattu 
seuraavat määrärahat urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten avus-
tuksiin: 
 
1. Urheiluseurojen avustukset  1 390 200 08 02      11.970 € 
2. Nuorisoyhdistysten avustukset  1 390 300 08 02    5.500 € 
 
Vuonna 2015 urheiluseurojen perusavustuksiin myönnettiin 9.000 
€ ja kohdeavustuksiin 3.320 €. Nuorisotoimen perusavustuksiin 
myönnettiin 3.500 € ja kohdeavustuksiin 3.000 €.  
 
Parhaiden urheilijoiden palkitsemiseen ei lautakunnan talousarvi-
ossa ole erikseen varattua määrärahaa. Lautakunta on aikai-
semmissa kokouksissa keskustellut asiasta ja todennut stipendei-
hin varattavan määrärahan kuuluvan osaltaan avustusmäärära-
hoihin. Vuoden 2017 menestyksistä palkittavien urheilijoiden sti-
pendeihin kuluu määrärahasta seutukunnallisesti yhdessä sovitun 
palkitsemiskäytännön mukaisesti 890 euroa.  
 
Perusavustusta on myönnetty ainoastaan jokioislaisille rekiste-
röidyille yhdistyksille. Kohdeavustusta voi lautakunta halutessaan 
myöntää myös muille yhdistyksille tai yksityisille henkilöille. 
 
Vapaa-aikalautakunta on 8.10.2015 pitämässään kokouksessa 
päättänyt esittää vuosien 2016-2018 talousarvioihin seura-
avustuksiin 1.650 euron korotusta myöntääkseen Lounais-
Hämeen Rasti ry:lle kartta-avustusta Saartenkylän kartan ajanta-
saistamiseen. Korotettu määräraha oli varattu vielä vuoden 2017 
talousarvioon, ja tuon avustuksen myöntäminen oli vielä mahdol-
lista. Koska vuoden 2018 avustusmäärärahaa on supistettu 2.000 
eurolla, ei Lounais-Hämeen Rasti ry:lle aiemmin suunniteltua kart-
ta-avustusta ole mahdollista enää myöntää, vaan avustusmäärä-
raha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan jokioislaisten urhei-
luseurojen avustamiseen.  
 
Nuorisoyhdistysten avustusmäärärahaa on vuoden 2018 talous-
arvioon supistettu 1.000 eurolla, jolloin jaettavaksi jää 5.500 eu-
roa. 
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Ehdotus Lautakunta päättää, että vuoden 2018 urheiluseurojen ja nuori-

soyhdistysten avustusmäärärahat jaetaan seuraavasti: 
 

1. Parhaiden urheilijoiden palkitsemiseen stipendein käytetään 
urheiluseura-avustuksista tarvittavat 890 euroa. Tämän jäl-
keen jaetaan määräraha seuraavasti: 

 
2. Urheiluseurat (11.080 €) 

 
- perusavustuksina 8.000 € 
- kohdeavustuksina 3.080 € 

 
3. Nuorisoyhdistykset (5.500 €) 

- perusavustuksina 3.500 € 
- kohdeavustuksina 2.000 € 

 
4. Sivistyshallinnon päävastuualueen johtosäännön 3§:n kohdan 

C mukaan vapaa-aikalautakunta voi siirtää sille tässä pykäläs-
sä ratkaisuvaltaa alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. Va-
paa-aikasihteerille myönnetään lupa päättää 500 € asti koh-
deavustusten myöntämisestä 
omalla päätöksellään niin yhdistyksille kuin yksityiselle henki-
löllekin, mikäli hän näkee sen välttämättömäksi ennen muista 
kohdeavustuksista päättävää kokousta. 

 
5. Perusavustusta myönnetään ainoastaan rekisteröidyille joki-

oislaisille urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille, joiden toimi-
paikka on Jokioisten kunta. 

 
6. Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontoista avustusta, joita 

ovat mm. erilaiset tapahtumat, koulutus-, kuljetus- tai matka-
avustus, toimitila-avustus tai kaluston hankinta. 
Kohdeavustusta voi lautakunta halutessaan myöntää myös 
muille kuin jokioislaisille yhdistyksille tai yksityishenkilöille. 

 
Urheiluseurojen kohdeavustusmäärärahasta varataan vuosittain 
erillismääräraha suurtapahtuma-avustukseksi, enintään 500 € tai 
50% hyväksyttävistä tapahtuman osallistumiskuluista. Kyseinen 
määräraha jaetaan vain yhdelle taholle vuosittain. 

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Avustusten haettavaksi julistaminen 
 
Vapla § 2 
13.2.2018 Vapaa-aikatoimen perus- ja kohdeavustukset urheiluseuroille ja 

nuorisoyhdistyksille julistetaan haettaviksi seuraavasti: 
 

1. Perusavustus 30.4.2018 mennessä: 
 

A. Perusavustus urheiluseuroille urheiluseurojen toimintaa var-
ten. Hakemukseen on liitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 sekä toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio vuodelle 2018. 

B. Perusavustus nuorisoyhdistyksille niiden perustoimintaa var-
ten. Hakemukseen on liitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 sekä toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio vuodelle 2018. 

 
2. Kohdeavustus 30.11.2018 mennessä: 

 
A. Kohdeavustus urheiluseuroille koulutus-, toimitila-, leiri- ja 

suurtapahtuma-avustuksina. 
 

B. Kohdeavustus nuorisoyhdistyksille koulutus-, toimitila- ja lei-
riavustuksina. 

 
Ehdotus Julistetaan haettaviksi vapaa-aikalautakunnan myöntämät perus- 

ja kohdeavustukset yllämainittuihin päivämääriin mennessä Fors-
san Lehdessä 11.3.2018. Perusavustuksia saaneille seuroille ja 
yhdistyksille lähetetään hakemuskaavakkeet postitse.  

 
Kohdeavustuksia tullaan hakemaan vapaamuotoisilla hakemuksil-
la määräaikaan mennessä. Kohdeavustuksien hakemukseen tu-
lee liittää hyväksyttävät tositteet kuluista joihin avustusta haetaan.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Parhaiden urheilijoiden palkitseminen 
 
Vapla § 3 
13.2.2018 

Vapaa-aikalautakunta on perinteisesti huomioinut kunnan parhaat 
urheilijat järjestämällä heille yhteisen palkitsemistilaisuuden. Ur-
heilijoita on palkittu seuraavasti: 
 
1. Jokioislaiset  MM-, EM-, PM- tai SM-mitalistit tai maaotte-

luedustajat stipendein ja pokaalein  
 

2. Pokaalit erikseen valittaville tyttö- ja poikaurheilijalle 
 

Menestyneiden urheilijoiden palkitsemisessa on siirrytty Jokioisil-
la, Forssassa ja Tammelassa samaan käytäntöön. Urheilijoiden 
on täytettävä kunnan nettisivuilta tulostettava stipendianomus-
kaavake, jolloin kaikkien lajien urheilijat voidaan huomioida tasa-
puolisesti. Palkitsemiskäytännöstä julkaistaan vuosittain myös il-
moitus Forssan Lehdessä ja kuntien nettisivuilla. 
 
Menestyneiden urheilijoiden arvostuksen lisäämiseksi on Forssan 
ja Tammelan kanssa päädytty järjestämään urheilijoille yhteinen 
palkintojenjakotilaisuus. Tilaisuuden pitopaikka kiertää vuosittain 
eri kunnissa. Tänä vuonna tilaisuus järjestetään Jokioisten Tieto-
talolla torstaina 8.3. alkaen klo 17.30.  
 

Ehdotus  Lautakunta päättää: 
 

1. Järjestää urheilijoille palkitsemistilaisuuden Jokioisten Tietota-
lolla torstaina 8.3. klo 17.30 alkaen. 

 
2. Palkita seuraavat jokioislaiset vähintään SM-tason mitalistit 

stipendein (yhteensä 890e): 
 
EM-hopea, N -69kg, Brasilian jujutsu; Päivi Aittamaa 
 
PM-kulta, Y75, villikarju/hirviammunta; Risto Suonpää 
 
PM-pronssi, M-55, 400m; Heikki Lähdekorpi 
 
SM-kulta, M, metsästyshaulikko; Aleksi Ahokas 
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SM-kulta, M-50, hirviammunta; Juha Hacklin 
 
SM-kulta, Y joukkue, speedwayn sm-liiga; Henri Ahlbom 
 
SM-kulta, M-45 joukkue, hiihto 24km; Markus Mutikainen 
 
SM-hopea, M-70, skeet; Jorma Hacklin 
 
SM-pronssi, M20, skeet; Samuli Ahokas 
 
SM-pronssi, N17, 2000m estej.; Saara Sillanpää 

 
3. Valita vuoden 2017 tyttö- ja poikaurheilijan saapuneiden ehdo-

tusten ja kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta. 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1-2 yksimielisesti. 

Keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän eh-
dotuksesta valita vuoden 2017 tyttöurheilijoiksi Iina Junnilan, Met-
te Paavilaisen ja Nea Paavilaisen sekä vuoden 2017 poikaurheili-
jaksi Oskari Frimanin. 
 
 
 
 
 
 
 
Sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää poistui kokouksesta kohtien 
1-2 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
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Kunnon Kuntalaisen valinta vuodelle 2017  
 
Vapla § 4 
13.2.2018 Hämeen Liikunta ja Urheilu on tarjonnut alueensa kunnille mah-

dollisuuden valita joka vuosi ”Kunnon Kuntalainen”. Tavoitteena 
on lisätä liikunnan arvostusta ja samalla edistää liikunnan edelly-
tyksiä ja terveitä elämäntapoja. Sama henkilö voi saada tunnus-
tuksen vain yhden kerran. 

 
 Kunnon Kuntalainen –tittelin ovat aiemmin saaneet seuraavat 

henkilöt: 
 
 1995 Matti Matilainen, 1996 Jaakko Mikola, 1997 Aimo Leino, 

1998 Pentti Kaleva, 1999 Juha-Matti Heino, 2000 Päivi Klemelä, 
2001 Jani Heino, 2002 Heikki Lähdekorpi, 2003 Anja Mikkola, 
2004 Jaakko Juhala, 2005 Sirkka Viitanen, 2006 Kari Leino, 2007 
Tuula Sjöman, 2008 Arto Männistö, 2009 Petri Lehtonen, 2010 
Kari Heinämäki, 2011 Pertti Järvinen, 2012 Bengt Lindqvist, 2013 
Hannu Saarinen, 2014 Tuija Åberg, 2015 Esa Ahokas ja 2016 
Matti Åberg.  

 
 Alueen urheiluseuroilta ja seuraihmisiltä on pyydetty ehdotuksia 

valinnan suorittamiseksi. 
 Seurojen ehdotukset Kunnon Kuntalaiseksi esitellään jäsenille 

kokouksessa. 
 
Ehdotus Lautakunta päättää valita vuoden 2017 Kunnon Kuntalaisen ko-

kouksessa tehtävän esityksen pohjalta ja julkistaa valinnan par-
haiden urheilijoiden palkitsemistilaisuudessa. 

 
Päätös Lautakunta päätti keskustelun jälkeen esittelijän ehdotuksesta 

yksimielisesti valita vuoden 2017 Kunnon Kuntalaisiksi Leena ja 
Toivo Vainion. 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

               Vapaa-aikalautakunta 13.2.2018 8 1 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Menna 
   050-5174456 
   jari.menna@jokioinen.fi    

  
  

 
 
 
Talven 2018 toimintasuunnitelma 
 
Vapla § 5 
13.2.2018  Talvelle 2018 on sovittu toteutettavaksi sekä toteutettu seuraavia 

vapaa-aikatoimen tapahtumia: 
 

9.1. Ikäihmisten jumpat on aloitettu Datumilla Terhi Tuomolan 
johdolla tiistaisin ja perjantaisin klo 9.00 ja 10.30. 
 
19.1. Nuokkaria on pidetty illalla myös urheilukeskuksessa klo 18-
20. Tarjolla musiikkia, mehua ja kahvia. Toimintaa jatketaan joka 
perjantai säiden salliessa. 
 
24.1. Talven kuntokauden avaustapahtuma on järjestetty Tamme-
lassa klo 18.00-20.00. Osallistujia n. 120. 

 
26.-27.2. Nuokkarilanit 12-16 –vuotiaille, Forssa, Paavola 
 
26.2. Taikurikurssi 2-6 –luokkalaisille Nuokkarilla 
 
27.2. Toimintaa urheilukeskuksen jäällä klo 12-15 
 

28.2. Nuorisotoimien Retki SuperParkiin klo 11-19 

1.3. Miinan pulkkamäellä lastenlauluja ja kuumaa mehua  

2.3. Avoin sählyvuoro Datumin salissa klo 13-15 
 
8.3. Palkintojenjakotilaisuus Tietotalolla  klo 17.30 alkaen  

 
17.-18.3. Lasketteluretki Himokselle (Forssa / Tammela) 
 
29.3.-2.4. Jokioisten ja Suure-Jaanin yhteinen laskettelumatka          
Rukalle 
 
3.4. Alakoulujen kiekkoturnaus / luistelupäivä Forssassa 
 
10.-24.3.. Naisten kuntosalin alkeiskurssi Kuntokeskuksessa 

 
Ehdotus  Lautakunta päättää hyväksyä talven 2018 toimintasuunnitelman. 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman  
täytäntöönpano 
 
Kh § 16 
15.1.2018 Valtuusto on 19.12.2017 hyväksynyt kunnalle talousarvion vuo-

delle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. 
 

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 2018 

talousarvion ja vuosien 2018–2020 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 2018 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 en-
nen talousarviokäsittelyä. 

 

 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

               Vapaa-aikalautakunta 13.2.2018 11 1 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Menna 
   050-5174456 
   jari.menna@jokioinen.fi    

  
  

 
 
 

8) Jokaisella toimielimellä ja tilivelvollisella viranhaltijalla on eri-
tyinen vastuu talousarviossa olevien määrärahojen riittävyy-
destä ja toiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta siten, että 
määrärahat riittävät. 

 
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 hy-

väksymään talousarvioon sisältyvät investoinnit on toteutetta-
va täsmällisesti talousarvion mukaisina ja täsmällisesti valtuus-
ton päättämiin kohteisiin. Määrärahoja ei saa osittainkaan 
käyttää muihin kohteisiin/asioihin. Mikäli jostakin investoinnista 
jää määrärahaa, ei sitä saa käyttää mihinkään muuhun. 

 
11) Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannukset voidaan jakaa 

enintään kymmeneen (10) kustannuspaikkaan kuukaudes-
sa/vuodessa. Jakoperusteen tulee olla käytössä koko toimin-
tavuoden ajan. Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannuspaik-
koja ei saa muuttaa kuukausittain, koska tämä aiheuttaa mer-
kittävän määrän manuaalista työtä, joka kertautuu palkka- ja 
taloushallinnon eri osioissa sekä syö kunnan tietojärjestelmän 
kehitystyöllä saavutettua toimintojen tehostamista ja päällek-
käisen työn poistoa. 

 
12) Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana antaa myös mui-

ta toiminta- ja täytäntöönpano-ohjeita kulloisenkin tilanteen 
edellyttämällä tavalla. 

 
13) Valtuuston hyväksymän kuntastrategian sisältö ja toimenpiteet 

tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon toiminnan suunnitte-
lussa ja toiminnassa sekä käyttösuunnitelmien laadinnassa.  

 

Päätös Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen 
jatkokoukseen 18.1.2018. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 
18.1.2018 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
- - - - - - - - -  
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Vapla § 6 
13.2.2018 Ehdotukset vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 käyttösuunni-

telmiksi ovat esityslitan erillisliitteinä. 
 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esitetyt vuoden 2018 käyttösuunni-

telmat toteutettaviksi. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi keskustelun jälkeen päätösehdotuksen yk-

simielisesti. 
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Ilmoitusasiat 
 
Vapla § 7 
13.2.2018 1. Kuntokeskuksen molemmat suihkutilat on remontoitu talven 

aikana tiloissa todetuista kosteusvaurioista johtuen. Tilat avataan 
käyttäjille viikolla 7. 

2. Vapaa-aikasihteeri osallistuu valtakunnallisille Liikuntatoimen 
Neuvottelupäiville Jyväskylässä 20.-21.3. 

3. Pesäpalloharjoittelusta syntyneistä Paanan liikuntasalin vauri-
oista johtuen tullaan kyseinen lajiharjoittelu siirtämään kokonai-
suudessaan Datumille seuraavan sisäliikuntakauden alkaessa. 
Datumille tullaan hankkimaan riittävät suojaverkot ja muut suo-
jaukset harjoittelun mahdollistamiseksi.  

4. Vapaa-aikasihteeri on laatinut lasten ja nuorten Jokioi-
nen/Forssa –harrastekalenterin tarjottavaksi nuorille ja lasten 
vanhemmille, jotka etsivät harrastusmahdollisuuksia lapsilleen. 
Kalenteri on myös vastaus aiemmin vapaa-aikalautakunnassa kä-
siteltyyn ”lasten ja nuorten harrastustakuu-valtuustoaloitteeseen”. 

5. Vapaa-aikasihteeri pitää vuosilomaa 26.2.-2.3.  

6. Puheenjohtaja Ari Kettunen kertoi 10.6.2018 järjestettävistä 
Kartanon kesämarkkinoista. 

Ehdotus  Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
 13.2.2018  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
1-7___________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
____________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten vapaa-aikalautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
1-7_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika _______ päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 



   

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

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

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 

 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


