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Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja  
HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 
 
Kh § 106 
31.5.2021               Johdanto 
 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtio-
neuvoston asetukseksi hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toimin-
nan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta. Lausunnot pyy-
detään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä 1.6.2021 mennessä. 
Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa hyvinvointialueen val-
mistelun rahoituksen määräytymisperusteisiin. Tarvittaessa lau-
sunnossa voi nostaa esiin muita huomioita asetusluonnokseen liit-
tyen. 
 
Tausta 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudis-
tuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaan-
panosta annetussa laissa (jatkossa voimaanpanolaki) säädetään 
hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle sen toiminnan ja hallinnon 
käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta en-
nen vuotta 2023. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin hyvin-
vointialueille ja HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuvien kustan-
nusten rahoittamiseksi osoitetun valtionavustuksen myöntämises-
tä, maksamisesta ja käytöstä. 

 
Hyvinvointialueesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointi-
alueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2021. Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä 
aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvai-
heessa voimaanpanolain 8 §:ssä tarkoitettu väliaikainen valmiste-
lutoimielin ja 1 päivästä maaliskuuta 2022 lukien vaaleilla valittu 
aluevaltuusto. 
  
Voimaanpanolain 15 §:ssä säädetään hyvinvointialueelle sen toi-
minnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten 
rahoittamisesta ennen vuotta 2023. Toiminnan rahoitus vuosina 
2021 ja 2022 perustuu valtion varoista maksettavaan valtionavus-
tukseen. Vuoden 2021 yleisavustus on tarkoitus maksaa hyvin-
vointialueille voimaanpanolain tultua voimaan valtiovarainministe-
riön päätöksen perusteella. Avustus myönnettäisiin valtion talous-
arvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain  
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(688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena 1 päi-
vänä heinäkuuta 2021 lukien hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän 
valmistelusta aiheutuneiden kustannusten kompensoimiseksi. 

 
Huomiot valmistelun rahoituksen määräytymisperusteisiin 

 
a) Hyvinvointialueiden valmistelun rahoituksen määräytymispe-

rusteet 
 

Valmistelun kokonaisrahoituksen taso hyvinvointialueiden 
toiminnan ja hallinnon käynnistymiselle on liian alhainen. 
Tämän vuoksi ehdotamme, että rahoituksen kokonaistasoa 
kasvatetaan ja kasvatettu osuus jaetaan hyvinvointialueiden 
kesken pelkästään järjestämisorganisaatioiden määrän pe-
rusteella. 

 
Asetuksen mukaan avustusta koskevasta valtion talousarvion 
määrärahasta enintään yksi viidesosa jaetaan kullekin hyvinvoin-
tialueelle tasasuuruisena osana. Enintään kaksi viidesosaa mää-
rärahasta jaetaan hyvinvointialueen asukasmäärän perusteella. 
Enintään kaksi viidesosaa määrärahasta jaetaan hyvinvointialu-
een alueella voimaanpanolain voimaantullessa sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä järjestävien viranomais-
ten lukumäärän perusteella. Hyvinvointialueen asukasmääränä 
pidetään hyvinvointialueen alueella sijaitsevien kuntien yhteenlas-
kettua asukasmäärää Tilastokeskuksen väestörakennetilaston 
31.12.2020 tietojen mukaan. Hyvinvointialueen alueella sosiaali- 
ja terveydenhuollon tehtäviä järjestävien viranomaisten lukumäärä 
lasketaan voimaanpanolain voimaantullessa olleen tilanteen mu-
kaan. 

 
Asetuksessa määritellyt valtionosuuslain yleisavustuksen käyttö-
kohteet (3§) on määritelty asiallisesti ja kattavat hyvinvointialueen 
toiminnan ja hallinnon käynnistymisestä aiheutuvat kustannukset. 
Muistioluonnoksessa todettu avustuksen saajan omavastuuosuu-
den nollataso on tärkeä, koska hyvinvointialueiden valmistelun 
paikallista rahoitusta ei voi sälyttää kunnille. 

 
Sinänsä Kanta-Hämeen näkökulmasta esitetty rahoitusmalli ta-
voittaa vertailuvaihtoehdoista parhaiten hyvinvointialueiden erot 
ja toteutettavan hyvinvointialueiden ”toiminnan ja hallinnon käyn-
nistymisen” kustannukset. Perusosalla korvataan työtä, joka on 
joka tapauksessa tehtävä jokaisella hyvinvointialueella.  
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Väestöllinen laajuus tavoittaa hyvinvointialueen kokoon liittyvän 
työn. Palvelun järjestäjien määrä kuvaa osaltaan fuusion moni-
mutkaisuutta. 

 
Mitä useampi fuusioituva organisaatio – sitä isompi ja kompleksi-
sempi työ hyvinvointialueen käynnistyminen edellyttää. On kui-
tenkin huomioitava, että sirpalemaakunnan ja jo integroituneen 
maakunnan rahoituserot ovat käytännössä varsin pienet. Esimer-
kiksi vuoden 2021 osalta Kanta-Hämeen rahoitustason (malli 1: 
609 690 – malli 2: 626 313) ja Etelä-Karjalan tason (malli 1: 
391 784 – malli 2: 444 725) rahoituserot ovat varsin pienet suh-
teessa siihen, että Etelä-Karjalassa on vakiintunut sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymä.  

 
Fuusiokustannukset muodostavat ison osan hyvinvointialueiden 
käynnistymisestä. Näin ollen palvelun järjestäjien määrään perus-
tuva osuus pitäisi olla suurempi.  

 
Hämeen liiton laskelmien mukaan kokonaisrahoituksen taso hy-
vinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistymiselle on liian 
alhainen. Tämän vuoksi esitetään, että rahoituksen kokonaistasoa 
kasvatetaan ja kasvatettu osuus jaetaan hyvinvointialueiden kes-
ken pelkästään järjestämisorganisaatioiden määrän perusteella. 
 
b) HUS-yhtymän valmistelun rahoituksen määräytymisperusteet 

 
Ei huomioita. 

 
Muut huomiot asetusluonnokseen tai perustelumuistioon 

 
Muut huomiot 

 
Asetuksessa tai taustamuistiossa olisi tarpeen määritellä tarkem-
min se, että hyvinvointialueen käynnistymisessä on kysymys fuu-
siosta, jossa kokonaiset organisaatiot (kuntayhtymät) tai organi-
saatioiden osat (kuntien sote-palvelut) yhdistyvät yhdeksi hyvin-
vointialueeksi. Fuusion toteuttamisesta aiheutuva työ tapahtuu 
pääasiassa vastaanottavassa organisaatiossa (hyvinvointialue) 
mutta osa työstä on tehtävä myös lähettävissä organisaatioissa 
(kunnat, kuntayhtymät, järjestämisvastuulliset organisaatiot). Fuu-
sion toimintoja, henkilöstöä, omaisuutta, sopimuksia ym. luovutta-
vien toimijoiden kustannuksia ei ole rahoitusasetuksessa huomioi-
tu, vaan asetus tarkastelee asiaa syntyvän hyvinvointialueen val-
mistelun näkökulmasta.  
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Koska asetuksessa säädetään hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän 
toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta, on lähettä-
vien organisaatioiden lisätyö huomioitava asetuksessa lisärahoi-
tuksena ja avustuksen saajana.  

 
Valtionavustuslain 11 § todetaan, että kirjallisen valtionavustus-
päätöksen yhteydessä voidaan määritellä saajan velvollisuudesta 
antaa selvitys avustuksen käyttämisestä. Lisäksi päätöksessä 
voidaan määritellä annettavan selvityksen ajankohta. Voimaan-
panolain 15 § määrittää väliaikaiselle valmistelutoimielimelle vel-
vollisuuden raportoida vuosien 2021 ja 2022 avustuksen käytöstä 
aluevaltuustolle. Olisi tarpeen määritellä valtionavustuspäätöksen 
raportointivelvollisuus ajallisesti ja sisällöllisesti samanlaiseksi 
kuin aluevaltuustolle annettava selvitys.   

 
Samanaikaisesti tulevan hyvinvointivalmistelun kanssa eri rahoi-
tusinstrumentteja suunnataan mittavasti sosiaali- ja terveyden-
huollon hankekehittämiseen. Tällä hetkellä on käynnissä sosiaali- 
ja terveysministeriön pääosin rahoittamat vapaaehtoiseen valmis-
teluun kohdistuva Rakennehanke ja Tulevaisuuden sote-
keskushanke, joista jälkimmäiselle suunnitellaan mittavaa jatko-
rahoitusta vielä vuoden 2021 aikana. Lisäksi sote-palveluille 
suunnataan EU:n elpymisvälinerahoitusta. Näiden lisäksi kehittä-
miseen suunnataan erilaista teemakohtaista kehittämisrahoitusta. 
Tässä tilanteessa kehittämisrahoituksen ja hyvinvointialueiden 
valmistelurahoituksen suhde on epätasapainoinen, huomioiden 
alueiden erilaiset lähtökohdat sekä valmistelulle että kehittämis-
työlle.  

 
On mahdollista, että käynnissä olevasta vapaaehtoiseen valmiste-
luun perustuvasta sote-rakenneuudistushankkeesta jää valtio-
avustusta käyttämättä, koska kaikkea kehittämistä ei ehditä to-
teuttaa lyhyestä hankeajasta johtuen. Tämä haaste toteutuu use-
alla tulevalla hyvinvointialueella ja asia on sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tiedossa. Tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmukaista 
esimerkiksi laajentaa rakennehankkeille varattujen valtionavustus-
ten käyttöalaa ja rahoitusosuutta siten, että kevyillä muutoshake-
muksilla jäljelle jääviä resursseja voisi suunnata hyvinvointialuei-
den valmisteluun. Näin tasattaisiin myös edellä esitettyä epäsuh-
taa. 
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Pykäläkohtaiset huomiot asetusluonnokseen 
 

Asetuksen 3 § todetaan, mihin hyvinvointialue voi käyttää avus-
tusta. Esitetty listaus huomioi hyvinvointialueen valmistelun varsin 
kapeasti. Pykälässä ei huomioida jo valmistelukaudella syntyviä 
varsinaisten toimielinten toiminnasta aiheutuvia kustannuksia 
(aluevaltuusto, aluehallitus ja näihin liittyvät toimielimet). Nämä 
kustannukset eivät voi jäädä hallinnollista tukea antavan organi-
saation kustannuksiksi. 

 
Asetuksen 4 § todetaan avustuksen laskentaperiaatteet, jotka si-
nänsä ovat kannatettavat. On kuitenkin huomattava, että ilman li-
sätalousarviota nyt valtion talousarvioon varattu rahoitus on riit-
tämätön täysipainoisen toimeenpanon näkökulmasta. Tällöin koko 
uudistuksen läpivienti esitetyssä aikataulussa vaarantuu. 

 
Asetuksen 6 § todetaan, että avustus voidaan myöntää siitä ajan-
kohdasta lähtien, kun väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaja 
on ilmoittanut asettamisesta valtiovarainministeriölle. Avustusta 
tulisi myöntää voimaanpanolain sekä lain hyvinvointialueesta 
voimaantulopäivästä alkaen, sillä tosiasiallisesti väliaikaisen val-
mistelutoimielimen tehtävien hoitamisesta aiheutuu kustannuksia 
jo ennen asettamista. 

 
Luonnos valtioneuvoston asetuksesta on esityslistan viiteaineis-
tona. 

 
Päätös Kunnanhallitus antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon luon-

nokseen valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-
yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 
2022. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tilintarkastuspöytäkirja vuoden 2020 tarkastuksesta 
 
Kh § 107 
31.5.2021 Tilintarkastaja on laatinut kunnanhallitukselle osoitetun tilintarkas-

tuspöytäkirjan vuoden 2020 tarkastuksesta. 
 
  Tilintarkastuspöytäkirja esitellään kokouksessa. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tilintarkastuspöytä-

kirjan vuoden 2020 tarkastuksesta. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja merkitsi tietoonsa saatetuksi BDO Audiator Oy:n 
14.5.2021 päivätyn tilintarkastuspöytäkirjan. 
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Lisämääräraha talousarvion investointiosaan Pikku-Liesjärvi, saneeraus 
 
Tela § 32 
19.5.2021 Kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on 

35 000 euron määräraha kohdassa Pikku-Liesjärvi, saneeraus 
menokohdalla 009336. 

 
Pikku-Liesjärven saunan hirsityön yhteydessä piippu ja palomuuri 
tuhoutuivat, tehtiin uudet muuraukset. Saunan perustukset olivat 
huonommassa kunnossa kuin mitä kuntotarkastus osoitti, uusittu 
anturat, sokkelit sekä salaojitus. Lisäksi maanrakennustöitä tuli 
perustusten uusimisen takia. 

 
 Saunan hirsikehikon kunnostustyö on tilattu Lintukorpi Oy:ltä. 

Kustannusennuste työstä on noin 12 000 € (alv 0 %). 
 Hirsikehikon perustukset ja saunan sisäpuoliset työt tekee Ra-

kennus Timo Pekka Oy, yhteensä 44 000 € (alv 0 %). Sähkö- ja 
putkityöt 1 500 € (alv 0 %) sekä maanrakennustyöt 4 500 € 
(alv 0 %). 
Saunarakennuksen saneeraustyöt tulevat maksamaan yhteensä  
62 000 € (alv 0 %).  

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edel-

leen valtuustolle, että se myöntää vuoden 2021 talousarvion in-
vestointiosaan, kohtaan muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi, 
saneeraus, 27 000 euron lisämäärärahan, jolloin kyseisen kohdan 
uudeksi määrärahaksi tulee kokonaisuudessaan 62 000 euroa. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-

tuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 108 
31.5.2021 Lisämäärärahaesityksen taustalla on Pikku-Liesjärven sanee-

raussuunnitelma vuosivälillä 2020–2022. Suunnitelmavuodelle 
2022 on varattu 35 000 investointiohjelmaan. 

  
 Nyt esitetty lisämääräraha on siis määrärahasiirtotyyppinen vuo-

sien 2021 ja 2022 välillä. Perusteena on löytää koronavuodelle 
2021 pieni hopeareunus siitä, että mahdollisesti vuoden 2022 
käyttöä eivät rajoita saneeraustoimenpiteet. Tänä kesänä leiritoi-
mintaa ei voida toteuttaa suunnitellusti koronatilanteen johdosta. 
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Esitettävä muutos otetaan huomioon talousarviovalmistelussa 
vuodelle 2022. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää vuoden 2021 talousarvion investointiosaan, kohtaan 
muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi, saneeraus, 27 000 euron 
lisämäärärahan, jolloin kyseisen kohdan uudeksi määrärahaksi tu-
lee kokonaisuudessaan 62 000 euroa.  

 
Keskustelun kuluessa todettiin, että vuoden 2021 osalta tullaan 
esittämään vuodelle 2021 lisäinvestointeja Pikku-Liesjärven in-
vestointikokonaisuuteen. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa 
16.6.2021. 

Muutettu  
päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kustannukset esitetään 

kunnanvaltuustolle yhtenä kokonaisuutena. Esitys tehdään tekni-
sen lautakunnan 16.6.2021 ehdotuksen perusteella. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muuten 

päätösehdotuksen. 
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Verotulojen kehitys tammi-toukokuussa 2021 
 
Kh § 109 
31.5.2021 Jokioisten kunnalle on tilitetty tammi-toukokuussa 2021 verotuloja 

yhteensä 9 423 065,00 euroa. Tämä on 852 776,00 euroa edellis-
vuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Kunnallisveron tilitys on 
plussalla 317 511,00 euroa, yhteisöveron 446 509,00 euroa ja 
kiinteistöveron 88 756,00 euroa. 

 
Prosenteissa tarkasteltuna kunnallisveron tilitykset ovat 4,0 % 
edellisvuotta suuremmat, yhteisöveron 78,4 % ja kiinteistöveron 
298,2 %. 
 
Kunnallisveron kertymään vaikuttaa palkkojen ennakonpidätysten 
määrän kasvu. Myös jäännösverojen kertymillä on vaikutusta. Yh-
teisöverojen osalta merkittävä vaikutus on yhteisöjen suuremmilla 
ennakkoveroilla. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee kunnan verotulojen kehityksen tammi-
toukokuussa 2021 tiedoksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Siistijän toimien täyttäminen 
 
Kh § 110 
31.5.2021 Siivoustyönjohtaja anoo kolmelle siistijän toimelle täyttölupaa 

1.8.2021 alkaen. Nykyisistä työntekijöistä kolme on jäämässä 
eläkkeelle, ja kaikki toimet on tarpeen täyttää uudelleen työtehtä-
vien hoitamiseksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kolmelle siistijän va-

kinaiselle toimelle 1.8.2021 alkaen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 111 
31.5.2021 Lounais-Hämeen koulutusky:n yhtymävaltuusto 12.5.2021 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 17.5.2021 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 18.5.2021 
 

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 § 112 
31.5.2021 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset: 

- 24.5.2021 Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Kanta-
Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille 

- 24.5.2021 Tartuntatautilain 58 D §:n mukainen päätös Kanta-
Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. 

 
Pöytäkirjanotteita 
- Ypäjän kunnanhallitus 11.5.2021 § 98, Hämeen Luontokes-

kuksen vuokrasopimus 
- Ypäjän kunnanhallitus 11.5.2021 § 102, Lounais-Hämeen kou-

lutuskuntayhtymä ja seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelu 
- Humppilan kunnanvaltuusto 20.5.2021 § 26, Viemärilaitoksen 

toiminta-alueen päivittäminen 
- Lopen kunnanhallitus 24.5.2021 § j103, Hämeen luontokes-

kuksen maanvuokrasopimuksen hyväksyminen. 
 
Kultatie Oy:n ilmoitus 27.5.2021 tutkimustöiden aloituksesta mal-
mitutkimuksiin liittyvän kairausnäytteenoton lupa-alueella Somero 
ML2018:0118. Tutkimukset aloitetaan aikaisintaan kesäkuun toi-
sella puoliskolla ja tehdään yhdessä tai useammassa jaksossa 
vuoden 2021 loppuun mennessä. 

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

dotuksen. 
 

Lisäksi kunnanhallitus merkitsi yksimielisesti tiedoksi kirjastonjoh-
taja Kaisu Eldénin seutukirjaston sopimusneuvotteluita ja niiden 
tämänhetkisiä tuloksia koskevan esittelyn sekä sen perusteella 
käydyn keskustelun. 

 
Merkittiin, että Kaisu Eldén osallistui kokoukseen kirjastoasian 
osalta klo 18.21–18.46. 

 
Merkittiin, että valtuustolle järjestetään seutukirjastoasiaa koskeva 
tiedotustilaisuus Teamsin välityksellä 3.6.2021. 
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Salainen asia 
 
Kh § 113 
31.5.2021 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  31.5.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 106–109, 111, 112 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 110, 113 
 
______________________________________________________ 
 
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 kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 110, 113 
 
_______________________________________________________ 
 
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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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. 




