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Kokousaika Maanantai 26.10.2020 klo 17.00–19.41 

Kokouspaikka Jokioisten Tietotalo, yläkerta / Teams 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula / Teams 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj., klo 17.00–19.29 
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs. 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 17.00–19.30 
Pylkkönen Jaana, sihteeri 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 144–153 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Elina 
Kiiski ja Petri Lehtonen. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Jaana Pylkkönen 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 30.10.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Elina Kiiski  Petri Lehtonen 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 2.11.–23.11.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnanjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Teknisen lautakunnan varajäsenen vaali 
 
Kh § 144 
26.10.2020 Teknisen lautakunnan varajäsen Seppo Tapola on kuollut. Hän oli 

Pauli Marttilan henkilökohtainen varajäsen. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa 

Pauli Marttilan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin tekniseen lau-
takuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen  
 
Lupaj § 2  
27.2.2020 ASIA  
  
 Jokioisten kunnanvaltuusto on 7.6.2012 § 22 hyväksynyt kunnan 

ympäristönsuojelumääräykset.  
 
 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuo-

jelulain (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena 
on ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia täy-
dentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyk-
siä. Voimassa olevan 202 §:n mukaan:  

 
 Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia 

paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia 
yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). 

 
 Määräykset eivät voi koskea: 
 1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa; 
 2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa; 
 3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita; 
 4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja 

pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä; 
 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa. 
  
 Määräykset voivat koskea: 
 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai 

niiden haitallisia vaikutuksia; 
 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 
 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä 

asemakaava-alueen ulkopuolella; 
 4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pi-

laantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maa-
han, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesi-
lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon; 

 5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja 
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle hai-
tallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 

 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; 
 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, 

jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitel-
man mukaan tarpeellisia.  
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 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa 

myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mai-
nituin perustein. 

 
 Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ym-

päristönsuojeluviranomainen, joka voi siirtää sille näissä määrä-
yksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle siten, 
kuin ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa lain (64/1986) 7 
§:ssä säädetään. Hallintopakon käyttämistä ei kuitenkaan voi de-
legoida yksittäiselle viranhaltijalle, vaan asia käsitellään viran-
omaisessa. 

 
 Aiemmin määräysten uusimistyötä on tehty seudullisesti yhtä ai-

kaa Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä 
Forssan kaupungin kanssa. Tästä syystä määräykset ovat seutu-
kunnalla melko yhteneväiset. Nyt muutostarvetta tuo muun muas-
sa talousjätevesien johtamista ja käsittelyä koskevat, ympäristön-
suojelulain (YSL muutos 19/2017) muutokset.  

 
Päivitystyössä tullaan käyttämään Kuntaliiton vuonna 2019 val-
mistunutta opasta. Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin ympä-
ristönsuojelumääräysten soveltamisalaa ja sen kehittämistarpeita.  
 
Osana määräysten valmistelua on tärkeää tehdä yhteistyötä mui-
den kunnan viranomaisten ja viranhaltijoiden kanssa. Tärkeässä 
roolissa ovat erityisesti rakennusvalvonta-, terveydensuojelu- se-
kä jätehuoltoviranomainen. Viranhaltijayhteistyön avulla ja ylläpi-
tämällä viranomaisten välistä vuoropuhelua voidaan välttyä ristirii-
taisilta tai päällekkäisiltä määräyksiltä. 

 
 Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta tulee tie-

dottaa YSL 203 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. Tässä yh-
teydessä ilmoitetaan asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdolli-
suuksien käyttämisestä.  

 
 Koska kyse on suurelta osin lainsäädännöllisten muutosten ai-

kaan saama päivitystarve, olisi edellisen päivityksen tapaan ja 
ajankäytöllisesti luontevinta laatia luonnos viranhaltijavoimin. Ym-
päristönsuojeluviranomainen asettaa luonnoksen yleisesti nähtä-
ville ja lausunnoille eri viranomaisille. 

 
 Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat kokouksessa 

nähtävinä.  
 
 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
 p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
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Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että 
   

− käynnistetään Jokioisten kunnan ympäristönsuojelu-
määräysten muutoksen valmistelu, 

− tiedotetaan valmistelun käynnistämisestä ja mielipitei-
den ilmaisun mahdollisuudesta kunnan verkkosivuilla 
ja Forssan Lehdessä sekä 

− laaditaan luonnos viranhaltijatyönä mahdollisuuksien 
mukaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. 

  
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti  

 päätösehdotuksen. 
 
 
Lupaj § 11 
28.5.2020 ASIA  
 
 Ympäristönsuojelumääräysten muutosten käynnistämisestä on 

kuulutettu kunnan nettisivuilla 26.3. – 4.5.2020 ja tiedotettu Fors-
san Lehdessä 29.3.2020. Määräaikaan mennessä ei ole tullut yh-
tään mielipiteen ilmaisua.  

 
Määräysten muuttamiseksi on laadittu luonnos, joka on liitteenä. 
Määräysten perustelut ovat erikseen oheismateriaalina.  
Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on myös oheisma-
teriaalina. Näihin kaikkiin voi tutustua www.forssa.fi → Asuminen 
ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat  
 

Esittelijä kunnaninsinööri Kari Tasala 
 

Ehdotus  Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että 
liitteenä oleva ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva luonnos 
asetetaan yleisesti nähtäville  15.6. - 31.7.2020 kuulemista varten.  

 
 Lisäksi lupajaosto lähettää luonnoksen tiedoksi ja mahdollisia lau-

suntoja varten Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle, Forssan seudun tervey-
denhuollon kuntayhtymälle, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yh-
teistoiminta-alueen jätelautakunnalle ja Jokioisten Vedenhankinta 
Oy:lle.  

Lupaj § 17 
24.9.2020 ASIA  
 

 Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on kuulutettu ja ollut näh-
tävillä 1.7.2020 – 31.8.2020 kunnan nettisivuilla. Luonnos on ollut  
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nähtävillä myös kirjastossa. Nähtävilläolosta on tiedotettu Forssan 
Lehdessä 5.7.2020.  
 
Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen ehdotukseen ympäris-
tönsuojelumääräyksiksi 
 
Forssan kaupungin jätelautakunta, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
yhteistoiminta-alueen yhteinen jätehuoltoviranomainen, on ko-
kouksessaan 13.8.2020 todennut, että sillä ei ole huomautettavaa 
ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta. 

➢ Lausuntoa ei ole tarpeen huomioida. 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on ko-
kouksessaan 31.8.2020 antanut ympäristönsuojelumääräysten 
luonnoksesta seuraavan lausunnon: 
 

Yhtenäisten ympäristönsuojelumääräysten laatiminen seutu-
kunnalla on hyvä asia. Muutamien asioiden kohdalla on ehkä 
syytä tarkentaa tekstiä. 
 
7 § jalostukseen kelpaamaton maito 
Jalostukseen kelpaamaton maito on sivutuotetta ja sen käy-
töstä ja hävityksestä säädellään sivutuotelainsäädännössä. 
Tämä on hyvä huomioida annettaessa ympäristönsuojelulain 
mukaista määräystä. 
 

➢ Määräyksistä poistetaan sanat “jalostukseen kelpaamaton 
maito”. Asiasta säädetään sivutuotelainsäädännössä, jo-
ten päällekkäiselle säädökselle ei ole tarvetta.  

 

13 § Laiduntaminen on kielletty yleisten uimarantojen lähei-
syydessä. 
Tässä kohdassa olisi hyvä tehdä tarkempi määrittely. 
 

➢ Ympäristönsuojelun näkökulmasta tarkan metrimäärän 
määrittäminen uimarannan ja eläinten laidunnusalueen 
välille ei ole tarpeellista. Riittävä suojaetäisyys riippuu 
muun muassa laiduntavien eläinten määrästä, laitumen 
koosta ja rannan kaltevuudesta. Jotta määräyksissä voi-
daan huomioida paikalliset olosuhteet, ei tarkkaa metri-
määrää voida määrittää. 

 
14 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja lait-
teiden käyttäminen yöaikana. 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 26.10.2020 264 17 

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

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Olisi hyvä määritellä, mitä tässä tarkoitetaan erityisen häirit-
sevällä melulla. 
 

➢ Erilaisia koneita ja laitteita sekä työvaiheita on lukematon 
määrä. Luetteloiminen määräysten yhteydessä ei ole tar-
koituksenmukaista. Melun häiritsevyyteen vaikuttavat 
myös aika ja paikka. Näin mahdollistetaan tapauskohtai-
nen harkinta.  

 
20 § Ulkona oleva nestemäisen kemikaalin säiliö on sijoitet-
tava suoja-altaaseen. 
Tarkoitetaanko tässä kaikkia säiliöitä koosta riippumatta, eli 
myös vähäistä kotitaloudessa tapahtuvaa säilytystä. 
 

➢ Nestemäisten kemikaalien astiavarastoja koskee § 21. Ko-
titalouksissa on kemikaaleja lähinnä vain astioissa. 

 
Uusissa määräyksissä tulisi olla maininta, mitkä määräykset 
(hyväksymispäivä) tullaan korvaamaan uusilla. 
 

➢ Loppuun, § 27, lisätään maininta, milloin edelliset ympäris-
tönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan.  

 
 

Mielipide 
 
Määräaikaan mennessä tuli yksi mielipiteen ilmaisu seuraavista 
pykälistä: 
1 § Määräysten antaminen ja valvonta 
Tässä kohtaa tulee mainita ympäristönsuojeluviranomaisen ko-
koonpano ja yhteystiedot sekä ympäristönsuojelun työtehtäviä hoi-
tavien, mm. rikkomusasiat, henkilöiden yhteystiedot. 
 
➢ Ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan lautakunnan jäsenet löy-

tää kunnan internet-sivuilta. Jäsenten luetteleminen ei ole käytän-
nöllistä, sillä määräyksiä ei uudisteta lautakunnan jäsenten vaihtu-
essa.  

➢ Rikosasioita käsittelee Suomessa poliisi. Rikosasioista, niistä ilmoit-
tamisesta tai niihin liittyvistä velvollisuuksista määrääminen ei kuulu 
ympäristönsuojelumääräysten piiriin. 

  
2 § Määräysten tavoitteet 
Ympäristöministeriön tavoite luonnon monimuotoisuuden turvaa-
misesta, erityisesti luontokatoa vähentämällä, tulee luonnonsuoje-
lun toteutua kaiken päätöksenteon lisäksi myös kaikessa kunnan  
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arkisissa toimissa, myös sellaisissa, joita ei erikseen tässä doku-
mentissa ole eritelty. 
 
➢ Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tar-

peellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa kos-
kevia yleisiä määräyksiä. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen 
sisältyy luonnonsuojelulakiin. Luonnonsuojelulain osalta ei ole an-
nettu kunnille mahdollisuutta antaa lakia täydentäviä määräyksiä. 
Ympäristönsuojelulain osalta pyritään päästöjen ehkäisemiseen ja 
vähentämiseen, jotka kuitenkin osaltaan edesauttavat luonnon mo-
nimuotoisuuden säilymistä. Yksittäisten määräysten antaminen esi-
merkiksi monimuotoisuuden vaalimiseksi asukkaiden omilla asuin-
kiinteistöillä ei nykylainsäädännön puitteissa ole mahdollista. 

 
5 § Autojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden 
pesu 
Tähän tarkentaisin missä esimerkiksi auton kunkin kunnan alueel-
la saa pestä vai onko oletuksena, että jokainen pesee omalla pi-
hallaan ja kemikaaleja sisältävät vedet imeytyvät maahan? 
 
➢ Autojen peseminen on sallittua muualla kuin erikseen kielletyillä 

alueilla. Koska vesiä ei saa johtaa vesistöön, tulee ne johtaa maa-
perään tai jäte- tai hulevesiviemäriin. 

 
 
6 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu 
Tässä kohtaa olisi järkevää tarkentaa mistä aineista on kyse. 
 
➢ Ympäristölle haitallisten aineitten listaa ylläpitää turvallisuus- ja ke-

mikaalivirasto. Ympäristölle vaaralliset kemikaalit tunnistaa varoi-
tusmerkistä (kuollut puu ja kala). Aineiden luetteloiminen määräys-
ten yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista.  

 
 
14 § Meluntorjuntaa koskevat määräykset 
Tässä olisi hyvä tarkentaa miten pitkä aika maksimissaan on ky-
seinen ’välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiseksi’. 
 
➢ Välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiselle ei ole katsottu voi-

van antaa aikarajaa, jossa työt tulisi pystyä suorittamaan. 

 
15 § Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen 
Osio tulee kirjoittaa selkokieliseksi ja kenelle ilmoitus tehdään, aja-
tellen asiaa jälleen tavallisen kuntalaisen näkökulmasta. 
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➢ Määräyksessä kerrotaan milloin meluimoitusta ei tarvitse tehdä. Yh-

teystiedot neuvontaa varten löytyvät kunnan internet-sivuilta. 

 
24 § Lumen vastaanottopaikat 
Järjestääkö kukin kunta? Jos kyllä, niin missä nämä sijaitsevat? 
Jos vuosittain eri paikoissa, niin mistä löytyy tieto sijainnista? 
 
➢ Lumen vastaanottopaikkojen sijainnin ja käyttämisen ehdot löytyvät 

kunnan internet-sivulta. 

 
Muita muutoksia 
8 § Talousjätevesien puhdistusvaatimukset ja johtaminen viemäri-
verkoston ulkopuolisella herkillä alueilla ranta- ja pohjavesialueella 
 
Asian selventämiseksi on otsikkoa muutettu. Pykälään on lisätty 
maininta poikkeamisen hakemisen mahdollisuudesta. 
Pykälään on lisätty myös uusi kappale: 
 
Ranta- ja pohjavesialueita koskevaa ankaramman puhdistusvaa-
timuksen velvoitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden jätevesien 
käsittelyjärjestelmän purkupiste sijaitsee ranta- tai pohjavesialueen 
ulkopuolella. Kyseisillä kiinteistöillä jätevesien käsittelyn tulee täyt-
tää ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 b § mukainen perusta-
son puhdistusvaatimus.  
 
 
8.3 § Pohjavesialueilla jätevesien käsittely ja johtaminen 
Asian tarkentamiseksi on muutettu seuraava kohta: 

– Harmaat jätevedet johdetaan  

• kahden saostuskaivon (tai 2-osastoisen) kautta maasuoda-

tukseen maasuodatuskenttään, jonka jälkeen käsitellyt jä-

tevedet voidaan imeyttää maahan tai johtaa ojaan.  

  

Lausuntojen, mielipiteen ja muiden muutosten vaikutuksesta luon-
nosta ei ole muutettu niin paljoa, että luonnosta tarvitsisi asettaa 
uudelleen nähtäville. Muutoksilla ei merkittävästi heikennetä ym-
päristön pilaantumisen vaaraa. 
 
Määräysten muuttamiseksi on laadittu ehdotus, joka on liitteenä. 
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut ovat myös liitteenä. 
 
Voimassa oleviin ympäristönsuojelumääräyksiin ja ehdotukseen 
sekä perusteluihin voi tutustua myös 
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www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → 
Nähtävillä olevat asiakirjat  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.  
p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 

 
Esittelijä Kunnaninsinööri Kari Tasala 

 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää esittää kunnanhallituk-

selle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväk-
syy liitteenä olevat ympäristönsuojelumääräykset siten että ne tu-
levat voimaan 1.1.2021 mahdollisesta muutoksenhausta huoli-
matta. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 145 
26.10.2020 Esityslistan liitteenä (liite 15/2020) on Jokioisten kunnan ympäris-

tönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräysten perustelut 
ovat esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

esityslistan liitteenä (liite 15/2020) olevat Jokioisten kunnan ympä-

ristönsuojelumääräykset siten, että ne tulevat voimaan 1.1.2021 

alkaen ja korvaavat vanhat, 7.6.2012 hyväksytyt ympäristönsuoje-

lumääräykset. 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 
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Lisämääräraha talousarvion investointiosaan kaavateiden rakentaminen   
 
Tela § 46 
21.10.2020 Kunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosassa on 

424 000,00 euron määräraha kohdassa muut tiet Ajokujan ja Mii-
na Sillanpääntien kaavatien rakentamiseen. 

 
 Toimelan päiväkodin rakennus jäi katualueen alle ja Hämeen-

maan Kiinteistöt Oy on hoitanut rakennuksen purku-urakan kun-
nan puolesta sopimuksen mukaisesti. 

 Laskun summa on 39 000 € (alv 0 %). 
 Kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimivan tilintarkastajan 

mielestä kyseinen lasku kirjataan investointikohtaan Muut tiet. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edel-

leen valtuustolle, että se myöntää vuoden 2020 talousarvion in-
vestointiosaan, kohtaan kiinteät rakenteet ja laitteet, muut tiet,  

 39 000,00 euron lisämäärärahan, jolloin ko. kohdan uudeksi mää-
rärahaksi tulee kokonaisuudessaan 463 000,00 euroa. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 146 
26.10.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen, ja 

ehdottaa valtuustolle, että se myöntää vuoden 2020 talousarvion 
investointiosaan, kohtaan kiinteät rakenteet ja laitteet, muut tiet,  

 39 000,00 euron lisämäärärahan, jolloin ko. kohdan uudeksi mää-
rärahaksi tulee kokonaisuudessaan 463 000,00 euroa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Yhtymäkokousedustajien valinta 
 
Kh § 147 
26.10.2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on pyytänyt kuntaa ni-

meämään enintään 3 edustajaa yhtymäkokoukseensa, joka on 
suunniteltu pidettäväksi 10.12.2020 Forssan kaupungintalon val-
tuustosalissa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajiksi 

FSHKY:n yhtymäkokoukseen 10.12.2020 Jorma Hacklinin, Kirsi 
Räisäsen ja Pauli Myllyojan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Pesäpallokentän perusparannuksen käynnistäminen 
 
Kh § 148 
26.10.2020 Jokioisten kunta on hakenut ja saanut valtionavustusta pesäpallo-

kentän (urheilukeskuksen nykyinen kivituhkakenttä/alakenttä) pe-
rusparannukseen 50 000 euroa. 

 
Avustuksen ehtona on, että kohteen rakennustyöt on aloitettava 
31.10.2020 mennessä. Muussa tapauksessa aluehallintovirasto 
voi peruuttaa myönnetyn avustuksen. 

  
Hanke on tarkoitus toteuttaa varsinaisten maanrakennus- ja pinta-
töiden osalta vuonna 2021. Kustannusarvio talousarvion inves-
tointiosaan on 260 000 euroa. 

  
Työt voidaan aloittaa ehtojen mukaisesti kaivamalla ylös raken-
nettavan kentän kotipesän alueella sijaitseva maanalainen öljysäi-
liö. Tämä tarkoittaa siirrettävien säiliöiden asentamista sen tilalle 
katsomorakennuksen tiloihin ja tarvittavia LVI-töitä.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että 
 

1. urheilukeskuksen pesäpallokentän perusparannus aloitetaan 
31.10.2020 mennessä avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti, 
ja 

2. vuoden 2021 talousarvion investointiosaan varataan, mikäli 
valtuusto varauksen hyväksyy, perusparannustyötä varten 
260 000 euroa. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Jokiläänin kansalaisopiston toimiston siirto Tietotalolle 
 
Kh § 149 
26.10.2020 Jokiläänin kansalaisopiston rehtori esittää, että opiston toimisto ja 

opettajainhuone siirrettäisiin loppusyksyn aikana Jokioisten Tieto-
talolle.  

 
Tällä hetkellä opiston toimisto- ja varastotilat sijaitsevat kunnanvi-
raston 2. kerroksessa ent. sivistysosastolla. Tietotalolle siirron 
myötä opiston toimiston saavutettavuus ja näkyvyys parantuu 
huomattavasti. Tietotalolla liikkuu päivittäin runsaasti kuntalaisia 
ja opiston toiminnasta tiedottaminen on helpompaa. Näkyvyyden 
lisääminen tehostaa opiston markkinointia ja helpottaa opiston 
kursseille osallistumista sekä toimistolla asiointia. Uusien kurssien 
ideoinnin ja kansalaisopiston perustehtävän toteuttamisen kannal-
ta on tärkeää, että opistoväki on helposti kohdattavissa.  

 
Kansalaisopistotoiminta tuottaa tutkitusti hyvinvointia ja osaamista 
opiskelijoilleen sekä tätä kautta myös taloudellisia säätöjä. Tär-
keimpiä hyötyjä ovat hyvinvointi- ja terveysvaikutukset sekä kurs-
sien tarjoamat sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet. 
Kansalaisopistotoiminnan rooli korostuu tulevaisuudessa, mahdol-
listen sote-ratkaisujen myötä. Tällöin kunnan rooli paikallisessa 
hyvinvointityössä korostuu ja kansalaisopisto on tässä työssä tär-
keä paikallinen tekijä. 

 
Tietotalolta löytyy opistolle sopivat tilat pääovelta katsottuna va-
semmanpuoleiselta käytävältä. Opiston käyttöön suunnitellut tilat 
ovat hieman nykyisiä tiloja pienemmät, mutta toimivat ja riittävät. 
Opiston käyttöön on suunniteltu 3 työhuonetta (kurssisihteeri, reh-
tori ja opettajien työtila) sekä taukotila ja varasto. Yhteensä siis 5 
huonetta. Opisto pystyy hyödyntämään toiminnassaan myös Tie-
totalon muita tiloja ja ravintolapalvelut tukevat toimintaa. Opisto 
puolestaan lisää aktiivisuutta Tietotalossa ja tukee tätä kautta ta-
lon toimintaa.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokiläänin kansalaisopiston toimisto 

siirretään Jokioisten Tietotalolle. 
 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Lausunto Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 
 
Kh § 150 
26.10.2020 Hämeen liitto pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa liiton vuoden 

2021 talousarviosta ja vuosien 2021–2023 toiminta- ja talous-
suunnitelmasta. 
 
Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos ovat esi-
tyslistan oheismateriaalina.  
 
Maakuntahallitus käsitteli kokouksessa 14.9.2020 (94 §) luonnok-
sen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021–2023 ja 
talousarvioksi vuodelle 2021 ja päätti pyytää perussopimuksen 
mukaisesti jäsenkunnilta esitykset liiton toiminnan kehittämisek-
si. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään toimittamaan 28.10.2020 
mennessä. 

  
Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtana on ollut, että jäsen-
kuntien maksuosuuksia ei lisätä vuodelle 2021. 
  
Vuodelle 2021 laaditussa talousarvioesitysluonnoksessa toiminta-
tuottojen määrä on yhteensä 2 065 500 euroa. Kaikista toiminta-
tuotoista merkittävimmän osan eli 97 % muodostavat jäsenkuntien 
maksuosuudet, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkun-
nalta yhteensä 2 001 400 euroa. 
  
Projektit -tulosalueen talousarviota täydennetään vielä Kanta-
Hämeen sote-uudistuksen valmistelun talousarviolla ennen maa-
kuntavaltuuston käsittelyä. Projektien menot katetaan lähes koko-
naan erillisellä projektirahoituksella, joten projekteilla ei ole vaiku-
tusta jäsenkuntien maksuosuuksiin 
  
Kuntakohtaiset maksuosuudet voivat hieman muuttua, mikäli ve-
rotulojen kertymien suhteissa tapahtuu jäsenkuntien välillä muu-
toksia.  
  
Kuntien taloudellinen tilanne on erityisen tukala koronapandemi-
asta johtuen. Kunnat joutuvat karsimaan kulujaan peruspalveluis-
ta. Tällaisessa tilanteessa myös ylikunnallisten organisaatioiden 
maksujen tulee joustaa aiemmasta alaspäin. Hämeen liiton tulee 
etsiä aktiivisesti toimenpiteitä kuntien maksuosuuksien pienentä-
miseksi edelleen suunnitelmavuosina. 
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Kuntien perusmaksuosuudesta saatavat varat tulee kohdistaa ny-
kyisten kuntien eduksi tehtävään työhön. 
 
Lausuntopyynnön liitteenä tulleessa taloussuunnitelmassa ei ole 
eritelty kuntayhtymän taseen tietoja. Jatkossa tasetiedot olisi hyvä 
toimittaa lausuntopyynnön yhteydessä. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää Jokioisten kunnan lausuntona todeta seu-

raavaa: 
 
Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksissa esi-
tetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat oikeanlaisia. 
 
Jäsenkuntien maksuosuuksia tulee pienentää vuodesta 2020 
vuodelle 2021. 
 
Hämeen liiton tulee aktiivisesti etsiä toimenpiteitä jäsenkuntien 
maksuosuuksien pienentämiseksi myös tulevina vuosina. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 151 
26.10.2020 Henkilöstölautakunta 13.10.2020 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 29.9.2020 
 Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seuranta-

ryhmä 11.9.2020 
 

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 § 152 
26.10.2020 Oikeusministeriön kirje 1.10.2020 koskien vuoden 2021 kuntavaa-

leja: äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, ko-
ronavirustilanteen vaikutus, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalikou-
lutus ym. Valtuutettujen määrä tulee ilmoittaa oikeusministeriölle 
viimeistään 31.12.2020. Äänestyspaikat merkitään oikeusministe-
riön vaalitietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä, jota ennen kun-
tien tulee niistä hyvissä ajoin päättää. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 12.10.2020 saapunut kirje ”Yleisten 
kirjastojen vähälevikkisten kulttuurilehtien vuoden 2021 lehtiti-
laukset ja kuntakohtainen määräraha”. Alle 10 000 asukkaan kun-
tien saama määräraha on 400 euroa. 

 
Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoitus 24.9.2020 koskien tiesuun-
nitelmaa maantien 2804 (Vaulammintie) parantaminen, rakenta-
malla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Jokioisten keskusta – 
Vaulammi. Suunnitelma on yleisesti nähtävänä 1.10.2020–
2.11.2020. 

 
Hämeen ELY-keskuksen ilmoitus 16.10.2020 Adven Oy:n Jokiois-
ten lämpökeskuksen valvontavastuun siirtämisestä Jokioisten 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
Kuntaliiton kirje ja julkaisu 1.10.2020. Kunnan varautumisen joh-
taminen. 

 
Kuntaliiton yleiskirje 13.10.2020. Vaalikelpoisuus valtuustoon. 
Vaalikelpoinen ei ole mm. kunnan palveluksessa oleva henkilö, 
joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen joh-
tavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa 
tehtävässä. 

 
Kuntaliiton yleiskirje 13.10.2020. Kuntavaalit 18.4.2021. 

 
 Kuntaliiton yleiskirje 8/2020 ”Lain ikääntyneen väestön toiminta-

kyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(980/2012) muutokset 1.10.2020 alkaen”. 

 
ARA:n kirje 1.10.2020. Avustushaku kunnille öljylämmityksestä 
luopumiseen. 

 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 26.10.2020 276 17 

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

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
  
 
 
 

Jorma Hacklinin 5.10.2020 päivätty kiitoskirje yhteistyöstä kaudel-
la 2020. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

Kunnanhallitukselle ilmoitettiin, että kunnanjohtajan läksiäiskahvit 
pidetään torstaina 26.11. klo 13 alkaen. 
 
Lisäksi kunnanhallitukselle ilmoitettiin, että henkilöstöjuhla siirtyy 
koronatilanteen vuoksi pidettäväksi vuoden 2021 puolella. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen, sekä merkitsi ilmoitukset tietoonsa saatetuksi. 
 
 Merkittiin, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin Forssan 

Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtajan Riikka Riihimäen esityksen 
ajaksi klo 17.03–17.39.  

 
 Lisäksi merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala piti kunnanhal-

litukselle ajankohtaiskatsauksen yritys- yms. asioista klo 19.15–
19.30. 
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Kunnanjohtajan viran täyttäminen 
 
Kh § 153 
26.10.2020 Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määtälle on myönnetty ero viras-

taan eläkkeelle jäämisen vuoksi siten, että hänen virkasuhteensa 
viimeinen päivä on 31.3.2021. Kunnanjohtajan virka täytetään va-
kinaisesti 1.4.2021 alkaen. 

 
Jokioisten kunnanjohtajan virka oli haettava 23.10.2020 klo 15.00 
mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin 12 hakemusta.  

 
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran ha-
kumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Kunnanjohtajan haku-
menettelyyn sovelletaan kunnallisen viranhaltijalain säännöksiä. 
Sen mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa 
nojalla ottaa sellainen henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka 
kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. Suostumus voidaan 
antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin, kuitenkin ennen valtuus-
ton valintapäätöstä. Kunnanjohtajan vaalimenettelyssä sovelle-
taan, mitä kuntalaki säätää vaaleista. Vaali on enemmistövaali, 
joka voidaan toimittaa suljetuin lipuin. Valinnan ollessa yksimieli-
nen, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista käytännön vaalitoi-
mitusta. 

 
Viran kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva korkeakoulututkinto. 
Lisäksi kunta ilmoitti mm. arvostavansa kuntakonsernin, julkishal-
linnon ja julkistalouden tuntemusta sekä riittävää käytännön ko-
kemusta vaativista johtamistehtävistä. Edelleen odotettiin elinkei-
noelämän tuntemusta sekä perehtyneisyyttä ja osaamista elinkei-
noelämän edistämisessä. 

 
Virkaa hakivat seuraavat henkilöt: 

 
Eklund Kalle, hallintopäällikkö, Vantaa 
Hietaniemi Anitta, hallintojohtaja, Pälkäne 
Högnäs Joona, vartija, Pornainen 
Kannus Matti, talousasiantuntija, Kangasala 
Kaunisto Timo, maatalousyrittäjä, ent. kansanedustaja, Hämeen-
linna 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja, Jokioinen 
Mäkilä Minna-Liisa, hallintosihteeri, Tammela 
Niskala Markku, hallintojohtaja, Kauhava 
Rautiainen Esko, vs. kunnanjohtaja, Puolanka 
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Saarni Hanna, hallintojohtaja, Tammela 
Varis Ismo, lehtori, Forssa 
Usvasalo Unto, suunnittelu-upseeri, Helsinki 

 
Kaikki hakijat täyttävät koulutuksen osalta hakukelpoisuuden eh-
dot. 

 
Yhteenveto hakijoista on kunnanhallituksen esityslistan oheisma-
teriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. 
 
 Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle virkaan määräajassa 

hakeneiden hakemukset. 
 
Päätös Keskusteltiin jatkotoimenpiteistä ja päätettiin, että asiaa valmistel-

laan käytyjen keskustelujen pohjalta seuraavaan 2.11. pidettä-
vään kunnanhallituksen kokoukseen. 

 
 
 
  
 
  
  
 
 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  26.10.2020  

 

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 144–146, 150–153 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 147–149 
 
______________________________________________________ 
 
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: 147–149 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 
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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. 


