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Valtuustoaloite seutukunnallisesta kulttuuriyhteistyöstä 
 
Valt. § 12 
28.2.2019 Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen: 
 

”Tuoreen kulttuuritoimintalain mukaan kunnat voivat järjestää 
kunnallisen kulttuuritoimen yhdessä muiden kuntien ja toimijoiden 
kanssa.  

 
THL:n hyvinvointikertomuksen minimitietosuositusten mukaan 
kunnan kulttuuritoimen vaikuttavuutta seurataan syksyllä käyttöön 
otettavalla TEA-viisarilla. Mikäli maakuntauudistus toteutuu, osa 
kunnille maksettavista valtionosuuksista määräytyy hyvinvointi-
työn tuloksellisuuden mukaan. Ei pelkästään tulojen vaan ensisi-
jaisesti väestön hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää reagoida 
muutokseen nyt. Ei riitä, että kunta tarjoaa palvelua. Kunnan on 
myös osoitettava, että toiminta on asukaslähtöistä, osallistavasti 
suunniteltua sekä tuloksellista. Laskennallisesti hyvin toteutetulla 
hyvinvointityöllä kunta voi saada 15-30 000€ enemmän valtion-
osuuksia kuin välttävästi toteutetulla. Kulttuuritoimintalaki velvoit-
taa huomioimaan saavutettavuus ja eri väestöryhmät.  

 
Kulttuuritoiminta on suhteellisesti edullista toteuttaa ja ryhmätoi-
mintana myös vaikuttavaa.  
Itsenäisten ammatinharjoittajien käyttäminen edistää alan työlli-
syyttä mikä on myös kulttuuritoimintalain kunnille asettama tehtä-
vä, tämä luo alueelle elinvoimaa. 

 
Taiteen edistämiskeskus ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat lan-
seeranneet käyttöön kulttuurihyvinvointisuunnitelman. Suositus 
toimii samalla tavalla kuin terveysliikuntasuositus tai ravitsemus-
suunnitelma. Valtakunnallisesti on 2019 alusta otettu käyttöön 
”Jokaisella on oikeus 100 minuuttiin kulttuuria viikossa” -suositus. 
  
Tuoreen Forzan (tulevaisuuden Forssan seutu -raportti) mukaan, 
alueella olisi kehitettävää elinvoimassa, vetovoimassa ja pitovoi-
massa. Hyvin organisoitu kulttuuritoimi vastaa osaltaan näihin 
kaikkiin kehittämisen painopistealueisiin.  

 
Kulttuurimatkailu on opetus- ja kulttuuriministeriön strateginen 
painopistealue. Tähän on haettavissa myös avustuksia. Lounais-
Hämeellä on potentiaalia helpon saavutettavuuden, turvallisuuden 
ja historian myötä. Kotimaanmatkailulla arvioidaan olevan uusi tu-
levaisuus ilmastonmuutoksen ja eettisen matkailun myötä.  
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Hevoset, höyryveturit, kartanot, maaseuturomantiikka (-ja realis-
mi) ovat pienellä työllä työstettävissä esim. perheille soveltuviksi 
matalankynnyksen huokeiksi kulttuurimatkailupaketeiksi, joista 
hyötyy myös paikallinen elinkeinotoiminta. 

  
Alueen väestö ikääntyy. Tutkimusten mukaan osallisuus taitee-
seen ja kulttuuriin parantaa kokemusta terveydentilasta ja voi jopa 
vähentää lääkityksen tarvetta. Koettu terveydentila on THL:n 
avainindikaattori, jota seurataan. Liikunta ja hyvät liikuntapalvelut 
ovat tärkeää kuntien ennaltaehkäisevää työtä. Ennaltaehkäise-
vään työhön voivat vastata osaltaan myös kulttuuripalvelut.  
Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät erikoissairaanhoidon kulu-
ja. 

 
Sipilän hallituksen kärkihankkeita on nuoren harrastustakuu. Jo-
kaiselle nuorelle halutaan harrastus, millä halutaan vähentää yk-
sinäisyyden kokemusta. Yhdenvertaista on, että kunta tarjoaa 
harrastusmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin eri aloilta sekä lii-
kunnasta.  

 
Kulttuuri sopii virkistykseen, kohentaa kuntakuvaa, lisää elinvoi-
maa sekä on itsessään kohdennettuna ennaltaehkäisevää työtä. 
Lisäksi kulttuuri on käytännössä edullista ja vaikuttavaa toteuttaa. 
Toteutukseen on vaivatonta ja luonnollista liittää yhteisöllisiä, yk-
sinäisyyttä vähentäviä menetelmiä.  

 
Mitä näemme, että kunnissa järjestettäisiin lähivuosien aikana 
käytännössä:  

 
Kiertäviä lasten- ja seniori teatteriesityksiä 
Taideterapiaryhmiä riskiryhmille (itsetuntemuksen, keho- mieliyh-
teyden parantamiseksi) 
Perhesirkusta perheen sisäistä vuorovaikutusta kohentamaan 
Draamamenetelmiä erotilanteiden käsittelyyn 
Teatteria, iltamia ja muita kulttuuritapahtumia kulttuurihistoriallisis-
sa tiloissa 
Tiedotusta ja tilaisuuksia taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuk-
sista 
Näyttelytoimintaa - näyttelyt avaavat ilmiöitä ja lisäävät kiinnostus-
ta  
Lastenkulttuuria, graffitityöpajoja, räp-työpajoja jne. 
Mahdollisuudet ovat rajattomat! 
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Esitämme, että osana Forza elinvoimahanketta toteutettaisiin 
kahden vuoden pilottihanke, Seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö, 
joka vie kulttuuritoimen toteutusta käytännön toteutukseen esim. 
palveluiden yhteishankinnoilla.  

 
Toimikuntaan suositellaan kuuluvaksi mm. kuntien kulttuuritoimes-
ta vastaavat johtavat viranhaltijat, edustus kulttuuriyhdistys Kuvi-
osta, FSHKY:stä hyvinvointikoordinaattori (tai vastaava), edustus 
nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta.  

  
Jokioisissa 28.2.2019 
 
Vihreiden valtuustoryhmä, Ursula Mansikka ja Marjo Ramstadius” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 56 
18.3.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta Forssan kaupungin, 

Humppilan kunnan, Tammelan kunnan, Ypäjän kunnan, Forssan 
seudun hyvinvointikuntayhtymän sekä seudullisen Kulttuuriyhdis-
tys Kuvio ry:n lausunnon. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 37 
9.3.2020 Aloitteen johdosta ovat antaneet lausuntonsa Forssan seudun 

hyvinvointikuntayhtymä, Kulttuuriyhdistys Kuvio ja Tammelan kun-
ta. 

 
Kulttuuriyhdistys Kuvio on valmis seudullinen kulttuuriyhteistyön 
toiminta-alusta. Kaikki seudun kunnat ovat sen jäseniä. Kuvion 
toimintaa laajentamalla ja kehittämällä voitaisiin työstää valtuus-
toaloitteen mukainen pilottihanke kehittämään edelleen seudullis-
ta kulttuuritoimintaa.  
 
Uuden toimikunnan perustaminen tai alusta aloittavan hankkeen 
käynnistäminen olisi jo toimivan yhteistyömallin toistamista ja re-
surssien kuormittamista enemmän hallintoon kuin itse kulttuurin ja 
taiteen toteutukseen.  
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Seutukunnallisen kulttuuriyhteistyön resursseja olisi tuottavinta 
suunnata Kuvion toiminnan vahvistamiseen ja yhteistyöhön Kuvi-
on valmiin organisaation kautta.  
 
Kulttuuriyhdistys Kuvion hallitusta voisi täydentää siten, että siellä 
olisi kiinteä paikka FSHKY:n edustajalle, nuorisovaltuustojen 
edustajalle ja vanhusneuvostojen edustajalle. Tällä hetkellä Kuvi-
on hallituksessa on kuntaedustajien lisäksi yhteisöjen edustajia 
sekä henkilöjäseniä. 
 
Asiaa koskevissa lausunnoissa kannatetaan Kulttuuriyhdistys Ku-
vion hyödyntämistä seutukunnallisessa kulttuuriyhteistyössä ja 
yhdistyksen toiminnan edelleen kehittämistä.  
 
Aloitteessa esitetty hanke voitaneen toteuttaa Kulttuuriyhdistys 
Kuvion toimesta ja asiaa on tarkoituksenmukaista jatkoselvittää 
sen hallituksen toimesta. Tätä kautta voitanee tukea myös 
FSHKY:n jo käynnistämiä pilotteja, joissa hyödynnetään suunni-
telmallisesti taidetta, kulttuuria ja luontolähtöisiä menetelmiä osa-
na hoitoa, kuntoutusta ja asiakastyötä. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 
 

1. Seutukunnallista kulttuuriyhteistyötä on tarkoituksenmukaisinta 
edistää ja edelleen kehittää Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toi-
mesta. 

2. Seutukunnallisen kulttuuriyhteistyön pilottihanketta koskeva 
aloite lähetetään Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitukselle käsi-
teltäväksi siten, että se toteutettaisiin osana yhdistyksen toi-
mintaa ja heidän vetämänään. 

3. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa asiaa koske-
van valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 
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Kunnanjohtajan viran avoimeksi julistaminen 
 
Kh § 38 
9.3.2020 Kunnanjohtaja Jarmo Määttä ilmoitti kunnanhallituksen kokouk-

sessa 24.2.2020 (§ 33) suullisesti eroavansa Jokioisten kunnan-
johtajan virasta 1.4.2021 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi ja pi-
tävänsä tätä ennen yhdenjaksoisesti pitämättömät vuosilomansa, 
1.9.2020 alkaen sekä osittain myös kesän aikana. Kirjallista ilmoi-
tusta hän ei ole vielä toimittanut. 

 
Kunnan hallintosäännön mukaan (34 §) viran tai virkasuhteen ju-
listaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viran-
omainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomai-
nen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haetta-
vaksi kunnanhallitus. Valtuusto päättää kunnanjohtajan valitsemi-
sesta. 

 
Kunnan hallintosäännön (47 §) mukaan viranhaltijan ilmoitus vir-
kasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irti-
sanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättä-
neen viranomaisen tietoon. 

 
Kunnan johtamisen vaihtoehtoina ovat kuntalain mukaan viranhal-
tijana toimiva kunnanjohtaja tai luottamushenkilöpormestari. Kun-
nanjohtaja voidaan valita toistaiseksi tai valtuuston päättämäksi 
määräajaksi. Kuntalaissa ei ole säännöksiä kunnanjohtajan päte-
vyysvaatimuksista. Ne voidaan harkita kuntakohtaisesti. Kelpoi-
suusvaatimusten tulisi olla sellaiset, etteivät ne vaikeuta sellaisen 
ehdokkaan valintaa, jota pidetään sopivimpana. 

 
Jokioisten kunnassa on aiemmin noudatettu valtuuston hyväksy-
män kunnan virkojen ja toimien kelpoisuusehtoluettelon mukaista 
pätevyysvaatimusta kunnanjohtajan viran täytössä. Sen mukaan 
virkaan valittavalla pitää olla virkaan soveltuva ja riittävä koulutus 
taikka käytännössä saavutettu viran pätevään hoitamiseen riittävä 
kokemus. 

 
Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovi-
taan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hy-
väksyy valtuusto. Se voidaan hyväksyä myös kunnanhallitukses-
sa, jos siihen ei sisälly määräyksiä erokorvauksesta. 
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Kunnanjohtajan viran täyttämiseen liittyen pitää päättää mm. onko 
avoimeksi julistettava virka vakinainen vai määräaikainen, kelpoi-
suusehdot ja vaadittava kokemus sekä se, aloittaako uusi kun-
nanjohtaja viransijaisena, sekä millaisella aikataululla ja prosessil-
la asiassa edetään. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus käy asiasta lähetekeskustelun ja päättää kunnan-

johtajan viran avoimeksi julistamista koskevista jatkotoimenpiteis-
tä sekä niiden aikataulusta.  

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Rami Lehtinen selosti valtuuston ja kunnanhallituksen pu-
heenjohtajistojen asiasta käymää neuvottelua kunnanhallitukselle. 
 
Neuvottelijat olivat linjanneet, että olisi tarkoituksenmukaista julis-
taa kunnanjohtajan virka haettavaksi vasta joulukuussa 2020 si-
ten, että hakuaika jatkuu tammikuulle 2021. Lisäksi oli linjattu, että 
kunnanjohtaja Jarmo Määtälle ei palkata loma-ajaksi ulkopuolista 
viransijaista, vaan kunnanjohtajan sijaisuus hoidetaan sisäisin jär-
jestelyin 31.3.2021 saakka. Uusi kunnanjohtaja aloittaa virassaan 
1.4.2021. 

 
Puh.johtajan ehdotus Edelleen asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen 

puheenjohtaja Rami Lehtinen ehdotti, että asia jätetään jatkoval-
misteluun em. linjauksiin perustuen. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen puheen-
johtajan päätösehdotuksen ja merkitsi puheenjohtajiston asiaa 
koskevan neuvottelun tiedokseen. Lisäksi kunnanhallitus päätti 
antaa osastopäälliköiden tehtäväksi selvityksen laatimisen sisäi-
sistä sijaisuusvaihtoehdoista ja niiden toiminnallisista sekä talou-
dellisista vaikutuksista. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 39 
9.3.2020 Henkilöstölautakunta 19.12.2019 
 Vapaa-aikalautakunta 20.2.2020 
 Tekninen lautakunta 19.2.2020 
 Yhteistyö- ja työsuojelulautakunta 3.2.2020 
 Kunnanjohtaja 2.3.2020 
 Hallinto- ja talousjohtaja 19.2.2020 
 Kunnaninsinööri 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 27.1. ja 10.2.2020 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 18.2.2020 
 

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 päätösehdo-

tuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 40 
9.3.2020  Väestömuutokset vuonna 2019 

Vuonna 2019 Jokioisten väestö väheni 65 henkilöllä. Syntyneitä 
oli 32 ja kuolleita 54. Kuntaan muutti 233 henkilöä. Kunnasta 
muutti pois 281 henkilöä. Maahanmuuttajia oli 12 ja maastamuut-
tajia 5. Tilastokorjaus -2. Vuoden lopussa kunnassa oli 5130 asu-
kasta. Seutukunnan 5 kunnan yhteenlaskettu väestö väheni 317 
henkilöllä. 
 
Väestömuutokset tammikuussa 2020 
Jokioisten kunnan väkiluku on kasvanut 9 asukkaalla (+0,18 %). 
tammikuussa. Syntyneitä oli 6 ja kuolleita 3. Luonnollinen väes-
tönlisäys +3. Tulomuuttajia 27 ja lähtömuuttajia 24. Nettomuutto 
+3. Maahanmuuttajia 1 ja maastamuuttajia 0. Nettomaahanmuut-
to +1. Väestön lisäys +7 ja väkiluvun korjaus (tilasto) +2. Tammi-
kuun lopussa kunnan väkiluku oli 5 139.  
Seutukunnan 5 kunnan yhteenlaskettu kokonaismuutos on tam-
mikuussa -6 asukasta.  
 
Kunnan verotulojen kehitys tammi-helmikuussa 2020 Kokonaisve-
rokertymä on helmikuun loppuun mennessä 3,73 milj. euroa. Tä-
mä on 108 213 euroa edellisvuotta enemmän. Kunnallisveroa on 
kertynyt tammi-helmikuussa 39 037 euroa edellisvuotta enem-
män. Yhteisöveron kertymä on puolestaan 63 484 euroa suurem-
pi. Kiinteistöveronkin kertymä on 5 692 euroa suurempi. 

 
Valviran päätös, joka koskee KVPS Tukena Oy:n luvan muutosta. 
Päätöksellä yhtiön lupaan on liitetty uusi Tukena Kotaniitty toimin-
tayksikkö (Jokioinen) 3.2.2020 lukien. 

 
 Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen 29.1.2020 saapunut sähköposti, 

jolla se ilmoittaa palauttavansa v. 2019 pelastustoimen kuntamaksu-
osuuksia. Jokioisten kunnan palautusosuus on 8 954,46 euroa. 

 
 Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen päätoimikunnan 

27.1.2020 päivätty suositus ”Kansallinen veteraanipäivä vuonna 
2020”. 

 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Tammelan kunnanvaltuusto 10.2.2020 § 7 ”Forssan seudun kun-
tien yhteistyön kehittäminen vuosina 2020–2024” 
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- Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 17.2.2020 § 26 
”Osallistuminen sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen val-
mistelun tukeen myönnettävään valtionapuhankkeeseen”. 

 
Forssan kaupungin matkailusihteerin 24.2.2020 saapunut sähköpos-
ti, jolla hän lähettää käyttöön Lounais-Hämeen Oppaat ry:n hinnas-
ton 2020 sekä yhdeksän auktorisoidun paikallisoppaan yhteystiedot. 
 
Jokiläänin kansalaisopiston laskelma vuoden 2019 kuntakohtaisista 
menoista. Jokioisten kunnan osuus on 171 658,41 euroa. 
 
Vanhusneuvoston toimintakertomus 2019. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
 Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle kansanedustaja Tarja 

Filatoville 9.3.2020 Jokioisten kunnan toimittamaa, Jokioisten kar-
tanon tilannetta koskevaa kirjettä. Jokioisten kunta on esittänyt, 
että kartanon tulevaa käyttöä suunnittelemaan perustettaisiin työ-
ryhmä, jossa olisivat mukana tarvittavat tahot sekä valtionhallin-
nosta, että alueelta. Kirjeessä Tarja Filatovia pyydetään tukemaan 
työryhmän perustamista ja sitä kautta Jokioisten kartanon säily-
mistä arvokkaana kansallisomaisuutena. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen ja merkitsi kunnanjohtajan selostuksen tiedoksi. 
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 37–40 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
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: 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 


