
 Kokouspöytäkirja Sivu Nro 

 
 

 Henkilöstölautakunta  23.6.2021 13 2 

 

   

 
Kokousaika 

 
23.6.2021 klo 17:00 – 18:11 
 

 
Kokouspaikka 

 
Kunnanhallituksen kokoushuone ja Teams-yhteys 
 

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

 

 
Jenni Viljanen, puheenjohtaja 
Inkeri Koskela 
Pauli Marttila 
Sami Räsänen, Teams-yhteys 
Eija Sakkinen 

 
Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 

 
Birgitta Mäkelä, esittelijä/sihteeri 
Elina Kiiski, kunnanhallituksen edustaja, Teams-yhteys 
Mika Rantala, vs. kunnanjohtaja 

 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Asiat 

 
§:t 9 - 14 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti henkilöstölautakunnan jäsenet 
Inkeri Koskela ja Eija Sakkinen     

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jenni Viljanen Birgitta Mäkelä 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 29.6.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
Inkeri Koskela                 Eija Sakkinen 

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi/Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 30.6. – 21.7.2021 
 

Virka-asema  Allekirjoitus 
henkilöstöpäällikkö 
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Hälytysrahan maksaminen 
 
 
Hela § 9 
23.6.2021 KVTES toteaa hälytysrahan maksamisesta seuraavaa (III luku 

Työaika, 22 §): 
 

”Työhön saapumisesta aiheutuvasta häiriöstä maksetaan 7,61 eu-
ron hälytysraha, mikäli viranhaltija/työntekijä kutsutaan (hälyte-
tään) työnantajan toimesta työhön vapaa-aikanaan hänen poistut-
tuaan työpaikaltaan ilman, että hänet on määrätty olemaan varalla 
tai että hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä. Kutsun 
pitää edellyttää enintään viiden tunnin kuluessa tapahtuvaa työ-
hön saapumista. Mikäli työhön kutsu tapahtuu enintään tuntia en-
nen työvuoroluettelon mukaista työhön saapumista, hälytysrahaa 
ei makseta. Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan vähimmäiskor-
vaus hälytysluonteisen työn edellyttämistä matkakuluista.” 
 
Jokioisten kunnassa maksetaan tällä hetkellä hälytysrahaa 
KVTES:n mukaisin perustein. Aikaisempina vuosina on kokeiltu 
hälytysrahan maksamista sopimuksen mukaista suurempana. Se 
on ollut 30 euroa, jolloin se on ollut samansuuruinen kuin 
FSHKY:ssä maksettava hälytysraha. 
 
Kokeilun tulokset olivat myönteisiä. Suurempi hälytysraha koettiin 
kannustimeksi ja korvaukseksi muuttuneesta vapaa-ajan-
tilanteesta sekä menetetystä vapaa-ajasta. Lisäksi suurempi häly-
tysraha koettiin oikeudenmukaiseksi korvaukseksi niille työnteki-
jöille, jotka olivat halukkaita tekemään esimerkiksi kaksi työvuoroa 
peräkkäin. Myös sijaisuuksien järjestäminen oli helpompaa. Ko-
keilun kustannusvaikutus ei ollut kovin merkittävä. 
 
Hälytysrahan maksuperuste syntyy työnantajan päätöksen perus-
teella. Eli työnantaja päättää, hälytetäänkö työntekijä työhön va-
paa-ajaltaan tai pyydetäänkö häntä jatkamaan suoraan seuraa-
vaan työvuoroon esimerkiksi äkillisissä sairaustapaukissa tai tilan-
teissa, joissa ulkopuolista sijaista ei ole saatavissa. 

 

Ehdotus  Henkilöstölautakunta päättää, että 

 
1. Jokioisten kunnassa maksettavan hälytysrahan suuruus on 30 

euroa 1.7.2021 alkaen toistaiseksi, 
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2. muilta osin hälytysrahan maksamisessa menetellään KVTES:n 
ohjeiden mukaan, paitsi että hälytysraha maksetaan niissä ti-
lanteissa, joissa työntekijä jää suoraan omasta työvuorosta  
seuraavaan työvuoroon tilanteessa, jossa oman työvuoron li-
säksi tehtävästä työvuorosta on ilmoitettu työpäivän aikana ja 
oman työvuoron jatkoksi tehdään täysi työvuoro hälytystyötä 
pakottavasta työvoiman tarpeesta johtuen, 
 

3. hälytysrahan maksaminen tämän päätöksen mukaisena koskee 
kaikkia kunnan työtehtäviä, joissa hälytysrahaa maksetaan 
KVTES:n perusteella ja 
 

4. hälytysrahan suuruutta voidaan muuttaa tai se voidaan palaut-
taa KVTES:n mukaiseksi, mikäli muuttuvat tilanteet kunnassa 
sitä edellyttävät. 

 
 
Päätös Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.     
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Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaateraha 
 
 
Hela § 10 
23.6.2021 Varhaiskasvatuksen henkilöstön puolesta Marika Tuomola, Marjo 

Ramstadius ja Kirsi Sundqvist ovat lähettäneet henkilöstölauta-
kunnalle käsiteltäväksi kirjeen, jossa pyydetään varhaiskasvatuk-
sen henkilöstölle korotusta työvaaterahaan (liite 7/2021). 

 
 Nykyisellään Jokioisten kunnan maksama työvaateraha varhais-

kasvatuksen henkilökunnalle on 50 €/vuosi. 
 
 KVTES:n VI luvun 2 §:ssä kirjoitetaan työ-/suojavaatetuksesta 

seuraavasti: 
 
  ”Virka-/työpuku ja suojavaatetus 

Jos työnantaja on velvoittanut viranhaltijan/työntekijän käyttä-
mään työssään tietyn mallista virka-/työpukua tai määriteltyä suo-
javaatetusta, työnantaja hankkii ja huoltaa tällaisen puvun tai vaa-
tetuksen. 

Mikäli työnantaja ei voi tarkoituksenmukaisella tavalla huoltaa 
kustannuksellaan hankittua suojavaatetusta, voidaan paikallisesti 
menetellä siten, että viranhaltija/työntekijä huoltaa käytettäväk-
seen annetun suojavaatetuksen. Tällöin huollosta aiheutuvista 
kustannuksista korvataan 5 euroa kuukaudessa. 

Niille viranhaltijoille, joille on 31.12.1994 maksettu ns. pukuraha, 
voidaan edellä mainitun järjestelyn sijasta maksaa hankinta- ja 
huoltokulujen peittämiseksi korvaus entisten perusteiden mukai-
sesti.” 

Työ-/suojavaatetus kunta-alalla  

Vuoden 2010 kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita kos-
kevissa sopimusneuvotteluissa sovittiin, että sopijaosapuolet sel-
keyttävät suojavaatetuksen määrittelyä ja sovellettavaa normistoa 
sekä selvittävät olemassa olevaa nykykäytäntöä. Lisäksi sovittiin, 
että laaditaan yhteistä aineistoa kuntatyönantajien ja työsuojelun 
yhteistoimintaorganisaatioiden käyttöön tukemaan paikallista ar-
viointia suojavaatetuksen tarpeesta eri henkilöstöryhmissä ja työ-
tehtävissä. Suosituksessa kerrotaan suojavaatetuksesta mm. 
seuraavaa: 

 



17           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Henkilöstölautakunta         23.6.2021 17 2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Lautakunta Hallitus Valtuusto            Lisätietoja: Birgitta Mäkelä    

                              p. 050 551 5777      

                              birgitta.makela@jokioinen.fi  
 

 

 

 

”Ensimmäinen suojavaatesopimus tehtiin vuonna 1976. Sillä pyrit-
tiin yhtenäistämään pukuraha- ja suojavaatetusmääräykset sekä 
tuomaan kuntasektorille entistä suuremmat mahdollisuudet ratio-
nalisointiin. Sopimuksella luovuttiin terveydenhuoltohenkilöstön 
pukurahasta ja siirryttiin työnantajan määräämään tietyn malli-
seen ja yhdenmukaiseen suojavaatetukseen 31.12.1978 men-
nessä. 

Pukurahan maksaminen lopetettiin samasta ajankohdasta. Yhtä 
aikaa ei siis voinut saada pukurahaa ja suojavaatetta. Myös vir-
kapuvun käyttämisvelvollisuutta koskevat määräykset oli vastaa-
vasti peruutettava. 

Suojavaatesopimus on ollut luonteeltaan suositussopimus.  

Suojavaate 

Suojavaate on tarkoitettu annettavaksi työntekijälle tai viranhalti-
jalle silloin, kun työskentelyolosuhteet ovat jatkuvasti tai pääosan 
työaikaa erittäin likaiset ja vaatetusta normaalia suuremmassa 
määrin kuluttavat. Tällä tarkoitetaan märkien, liejuisten, nokisten 
tai pölyisten lisäksi kuumia, kylmiä tai kosteita olosuhteita. 

Työnantajan ohella myös työntekijällä on velvollisuutena huolehtia 
osaltaan työn turvallisuudesta, olla huolellinen ja varovainen, il-
moittaa vioista sekä käyttää henkilösuojaimia. Työntekijän on 
työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei 
aiheudu tapaturman vaaraa. 

Työsuojeluyhteistoimintahenkilöstöä tarvitaan, kun kuntatasolla 
arvioidaan henkilönsuojainten ja suojavaatteiden tarvetta ja käyt-
töä eri toimialueilla. Riskienarvioinnin yhteydessä tulee selvitettä-
väksi myös henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla. Sa-
malla arvioidaan suojavaatteen ja työpuvun käyttötarpeita. 

Suojavaatetuksen hankinta ja huolto aiheuttavat kunnalle kustan-
nuksia. Työnantaja hankkii tarpeelliseksi katsottavan määrän suo-
javaatteita sekä päättää riittävän huollon järjestämisestä ja toteut-
tamisesta. Suojavaatetuksessakin tulee toimia kunnan yhteisten 
hankintaohjeiden tai toimintatapojen mukaisesti.” 
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Varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskeva työehtosopimus KVTES 
ei edellytä, että työnantaja hankkii tai korvaa heille työvaatteita 
kuten monien muiden alojen työehtosopimukset edellyttävät. 

Edellä kuvatun KT:n ja pääsopijajärjestöjen välisen suosituksen 
mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön työ ei ole sellaista, jossa 
edellytetään suojavaatetusta. Työturvallisuuslain mukaista suoja-
vaatetusta ei myöskään edellytetä. 

Tuloverolaissa todetaan, että verovelvollisen työssä tai virassa 
käyttämästä vaatetuksesta aiheutuneet menot ovat yleensä elan-
tokustannuksia, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia 
menoja. Työvaatteista voidaan myöntää verotuksessa vähennystä 
silloin, jos työpukua ei voi käyttää muuten kuin työtehtävissä tai 
jos vaatetusmenot ovat olennaisesti tavanomaista suuremmat sen 
vuoksi, että työ kuluttaa vaatetusta erityisen paljon tai työ on eri-
tyisen likaista. 

Jokioisten kunnassa 50 euron työvaaterahaetu varhaiskasvatuk-
sen henkilökunnalle on vanha jäänne, jota ei ole haluttu poistaa. 
Perustetta vaaterahan korottamiselle ei ole.  
 

 
Ehdotus Henkilöstölautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen henkilöstön 

työvaateraha 50 euro/vuosi pidetään entisen suuruisena. 
 
 

Päätös Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-
dotuksen. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kirje on pöytäkirjan liite 
7/2021. 

 

 

 Merkittiin, että henkilöstölautakunnan puheenjohtaja Jenni Vilja-
nen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, koska hän 
kuuluu Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstöön. Vilja-
nen poistui kokouksesta ja palasi takaisin kokoukseen tämän py-
kälän käsittelyn jälkeen. 

 Varapuheenjohtaja Pauli Marttila toimi puheenjohtajana tämän 
pykälän käsittelyn ajan. 
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Henkilökunnan huomioiminen covid-19 epidemian vuoksi 
 
 
Hela § 11 
23.6.2021 Eri tahoilta kunnan henkilöstöltä on tullut esityksiä, että kunta 

huomioisi jollakin tavalla henkilökuntaansa covid-19 epidemian 
takia lisääntyneen työmäärän vuoksi. 

 
 Jokioisten kunta työnantajana tukee henkilöstönsä jaksamista. 

Viime vuonna joulun alla jaettiin koko henkilökunnalle ravintola 
Wendlan valmistamat tuotekassit. Vapun alla tarjottiin simat ja 
munkit. 

 
 Edelleen epidemian rasittaessa henkilökuntaa on syytä tukea 

henkilöstön jaksamista. Huomioinnin pitää tasavertaisesti kohdis-
tua koko henkilökuntaan. Johtoryhmässä on pohdittu asiaa ja on 
päädytty siihen, että jakamalla lisää tyky-seteleitä edistetään hen-
kilöstön hyvinvointia. Pohdinnassa oli mahdollisesti esim. Smar-
tum-seteleiden jakaminen, mutta se ei onnistuisi kertaluonteisesti, 
jolloin päädyttiin esittämään kunnan omien tyky-seteleiden jaka-
mista. Niitä voidaan käyttää laajasti seutukunnalla eri kohteisiin, 
jolloin myös tuetaan paikallista yrittäjyyttä. 

 
 Jokioisten kunnan johtoryhmä esittää henkilöstölautakunnalle, 

että kunta jakaa henkilökunnalle lisää omia tyky-seteleitään 50 
euron arvosta/henkilö. Setelit jaetaan voimassa olevien tyky-
sääntöjen mukaisesti. Arvioitu kustannusvaikutus olisi n. 7 000 
euroa. 

 
 
Ehdotus Henkilöstölautakunta päättää, että henkilökunnalle jaetaan lisää 

oman kunnan tyky-seteleitä 50 euron arvosta/henkilö voimassa 
olevien tyky-sääntöjen mukaisesti. 

 
 

   Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-
dotuksen.     
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Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2020 
 
 
Hela § 12  
23.6.2021 Vuodelta 2020 on laadittu henkilöstöraportti, joka sisältää seuraa-

via tietoja kunnasta ja henkilöstöstä: 
 

1. Jokioisten kuntastrategia 
2. Henkilöstön määrä ja rakenne 
3. Henkilötyövuosi 
4. Työajan jakautuminen 
5. Osaamisen kehittäminen 
6. Terveysperusteiset poissaolot 
7. Henkilöstön palvelussuhteet ja vaihtuvuus 
8. Eläköityminen 
9. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 
 
Henkilöstöraportti täydentää osaltaan kunnan vuoden 2020 tilin-
päätöstä, antaen laajemman tietopaketin henkilöstöön liittyvistä 
asioista.  
 
Henkilöstöraportti jaetaan ennen kokousta. 
 
 

Ehdotus  Henkilöstölautakunta merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2020 
tietoonsa saatetuksi. 

 
 

   Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-
dotuksen. Henkilöstöraportti on pöytäkirjan liite 8/2021.     

    
 
 
 
  Merkittiin, että henkilöstölautakunnan jäsen Pauli Marttila poistui 

kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:48. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
 
Hela § 13 
23.6.2021  Henkilöstöpäällikön henkilöstöasioita koskevat viranhaltijapäätök-

set ajanjaksolta 1.3. – 18.6.2021. 
 

Henkilöstöhallinnon webTallennus – järjestelmästä tulostettu hen-
kilöstöasioita koskeva päätösluettelo ajalta 1.3. – 30.4.2021 (§:t 
20/2021 – 51/2021) sekä Populus -järjestelmästä tulostettu pää-
tösluettelo ajalta 1.5. – 18.6.2021 (§:t 1 - 31) esitellään kokouk-
sessa. 

 
Ehdotus  Henkilöstölautakunta merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöy-

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

 
 

  Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-
dotuksen.     
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Ilmoitusasiat 
 
 
Hela § 14 
23.6.2021 Työsuojelupäällikkö 9.3.2021; Työsuojelun yhteistoimintahenkilös-

tön valinta 
  
 
Ehdotus Henkilöstölautakunta merkitsee edellä esitellyn ilmoitusasian tie-

toonsa saatetuksi. 
 
 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.     
 
   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  23.6.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät:    12, 13, 14 
 
____________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät:    9, 10, 11 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnan henkilöstölautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät:    9, 10, 11 
 
_______________________________________________________ 
 
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.  

 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


  2(3)  

 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
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 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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 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. 
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