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Kokousaika Keskiviikko 21.12.2022  klo 18.20 – 19.50 

Kokouspaikka Paanan koulu 

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

 

 
Kettunen Ari, puheenjohtaja § 28-32 
Korri Janne 
Lumme Keijo 
Raitanen Kimmo 
Stenberg Janna, puheenjohtaja § 27 
(§ 27, poistui kokouksesta klo 18.38) 
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Elden Kaisu, kirjastonjohtaja 
Holstikko Samu, nuorisovaltuuston edustaja 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Menna Jari, pöytäkirjanpitäjä § 27-28 
Ollula Siru-Liina, kansalaisopiston rehtori 
Raiskio Sakari, kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Sillanpää Jari, pöytäkirjanpitäjä § 29-32 
Stenberg Niina, kunnanhallituksen edustaja 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 27-32 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti vapaa-aikalautakunnan jäsenet  
Janne Korri  ja Keijo Lumme 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Ari Kettunen, Janna Stenberg       Jari Sillanpää,   Jari Menna 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 27.12.2022 
Allekirjoitukset 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 28.12.2022 – 18.1.2023 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustukset 2022 
 
 
Vapla § 27 
21.12.2022                     Vapaa-aikalautakunta on 16.2.2022 pitämässään kokouksessa 

päättänyt, että urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten vuoden 2022 
kohdeavustuksiin varataan 6.520 € määräraha, joka on ollut seu-
rojen ja yhdistysten haettavana 15.11.2022 mennessä. 
Lisäksi lautakunta on päättänyt siirtää ratkaisuvaltaa vapaa-
aikasihteerille avustuksen etukäteen myöntämisessä 500 € asti. 

 
Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontoista avustusta, joita 
ovat mm. erilaiset tapahtumat, koulutus-, kuljetus- tai matka-
avustus, toimitila-avustus tai kaluston hankinta. 
Kohdeavustusta voi lautakunta halutessaan myöntää myös muille 
kuin jokioislaisille yhdistyksille tai yksityishenkilöille. 
 
Kohdeavustuksia tullaan hakemaan vapaamuotoisilla hakemuksil-
la määräaikaan mennessä. Kohdeavustuksien hakemukseen tu-
lee liittää hyväksyttävät tositteet kuluista, joihin avustusta hae-
taan. 
 
Lautakunnan tekemän päätöksen mukaan yhdistys voi anoa koh-
deavustusta maksimissaan 50% jaettavana olevasta kokonais-
summasta ja anottava summa on mainittava hakemuksessa eikä 
jättää summaa avoimeksi.  
 
Jaettava kohdeavustussumma on yhteensä 6.520 euroa, josta 
vapaa-aikasihteeri on 17.3.2022 tekemällään viranhaltijapäätök-
sellä myöntänyt Eläkeliiton Jokioisten osasto ry:lle 250 euron 
avustuksen boccia-pallojen hankintaan. Kohdeavustusta jää jaet-
tavaksi yhteensä 6.270 euroa.  
 
Kahden hakijan (Koetus Juniorit ry ja Forssan Moottoriseura ry) 
anoma summa 3.270,00, on ylittänyt ilmoitetun kattosumman 10 
eurolla (50% = 3.260,00). Tämä ylitys johtuu sekä kunnan nettisi-
vuilla että yhdistyksille 28.10.2022 lähetetyssä muistutuskirjeessä 
olleesta ”näppäilyvirheestä”, jossa haettavaksi kokonaissummaksi 
on epähuomiossa ilmoitettu tuo 6.540,00. 
 

 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta                21.12.2022 66 4                

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää                                                    
   050 545 1005, 03 4182 7430  

jari.sillanpaa@jokioinen.fi    
                   
                    

 
 
 

Määräaikaan mennessä kohdeavustuksia haettiin kuluihin seu-
raavasti: 
 
Jokioisten Koetus Juniorit ry  3.270,00 € 
Miinan ja Paanan vanhempainyhdistys ry 6.102,00 € 
Jokioisten Koetus ry  2.850,00 € 
Vaulammin Kiusa ry   2.684,31 € 
Korvenkävijät ry  1.925,00 € 
Tammelan 4H-Yhdistys ry  547,31 € 
Rehtilän Nuorisoseura ry  759,64 € 
Tahdittomat ry  1.100,00 € 
GummiWihta ry  4.527,03 € 
Forssan Moottoriseura ry 3.270,00 € 

 
 
Avustushakemukset liitteineen ovat nähtävissä kokouspaikalla. 
 
Sekä GummiWihta ry että Miinan ja Paanan vanhempainyhdistys 
ry ovat hakeneet kohdeavustusta enemmän kuin lautakunnan oh-
jeistus on (maksimissaan 50% kokonaissummasta, 3.260 euroa), 
lisäksi vanhempainyhdistys on hakenut avustusta myös vuoden 
2021 kuluihin, yhteensä 1.036 euroa. Tämän lisäksi Vaulammin 
Kiusa ry hakee ilman tositteita avustusta oletettuihin syksyn 2022 
salivuorokustannuksiin (765 euroa). Kyseiset hakemukset poik-
keavat näiltä osilta vapaa-aikalautakunnan ohjeistuksista koh-
deavustuksien myöntämisperusteista.  
 
Lisäksi kahden hakijan (Koetus Juniorit ry ja Forssan Moottori-              
seura ry) anoma summa 3.270,00 on ylittänyt ilmoitetun maksimi-
summan johtuen väärästä informaatiosta, eikä näin aiheuta toi-
menpiteitä. 

 
 
Ehdotus  Lautakunta päättää jakaa vuoden 2022 kohdeavustuksina 

6.270 euroa seuraavasti: 
 
 
Jokioisten Koetus Juniorit ry (32%)  2006,40 € 
Korvenkävijät ry (14%)   877,80 € 
Tahdittomat ry (11%)   689,70 € 
GummiWihta ry (11%)    689,70 € 
Jokioisten Koetus ry (9%)   564,30 € 
Vaulammin Kiusa ry (6%)  376,20 € 
Forssan Moottoriseura ry (5%)   313,50 € 
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Miinan ja Paanan vanhempainyhdistys ry (4%)    250,80 € 
Tammelan 4H-Yhdistys ry (4%)  250,80 € 
Rehtilän Nuorisoseura ry (4%) 250,80 € 
 
 
Ehdotetut avustussummat ja määrärahan jakoehdotus perustuvat 
vapaa-aikalautakunnan aiemmin tekemiin linjauksiin lasten ja 
nuorten osuudesta yhdistyksen järjestämään toimintaan sekä 
myös ko. toiminnasta vuoden aikana aiheutuneiden kulujen koko-
naismäärään. 
 
 

Päätös                    Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 

Merkittiin, että jäsen Ari Kettunen poistui esteellisenä kokouksesta 
asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 
varapuheenjohtaja Janna Stenberg, jonka jälkeen hän poistui ko-
kokouksesta klo 18.38. 
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Kuntokeskuksen lukijakortin maksukorotus 
 
 
Vapla § 28 
21.12.2022                     Jokioisten Kuntokeskukseen on kuluvan vuoden aikana hankittu                 loppusyksystä tilatut uudet kortit n. 
                     kahteen otteeseen 100 kappaleen erä muovisia lukijakortteja. 
                     Keväällä tilatut kortit maksoivat n. 10,00 euroa/kpl, mutta nyt 
                     loppusyksystä tilatut uudet kortit n. 15,00 euroa/kpl. 
 
 
Ehdotus  Vapaa-aikalautakunta päättää nostaa Kuntokeskuksen lukijakortin 

hinnaksi 15,00€/kpl 1.1.2023 alkaen. Asia tiedotetaan kunnan net-
tisivuilla ja Kuntokeskuksen ilmoitustaululla.  

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Lastenkulttuurikeskus LeKan toimintamaksu vuodelle 2023 
 
 
Vapla § 29 
21.12.2022 Kulttuuriyhdistys Kuvio ry perusti vuonna 2016 verkostomaisen 

lastenkulttuurikeskuksen LEKA –Leikki & Kasvu:n. Lastenkulttuu-
rikeskuksen toiminnan tarkoitus on ollut järjestää kulttuuritoimin-
taa lapsille, nuorille ja perheille. LeKa on saanut lastenkulttuuri-
toimintaan suuren osan hankerahoituksista, kuten EU:n Maata-
lousrahaston sekä LounaPlussan rahoittamasta Taidetalo liik-
keessä –hankkeesta. 40 % lastenkulttuurirahoituksesta (v. 2020–
2021 = 35 000 €/vuosi) on tullut Opetus- ja kulttuuriministeriön 
lastenkulttuurikeskusten rahoituksesta.  
 
Saadakseen Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuri-
avustuksen, LEKA:lla tulee olla riittävä omavastuuosuus. Hanke-
rahoituksen uupumisen vuoksi Kuvio ry ehdottaa kunnille toimin-
tamaksun nostamista.  

 
Jokioisten kohdalla maksu nousisi nykyisestä 2034 eurosta 3704 
euroon. Tämän lisäksi Kuvion yhdistyksen jäsenmaksu tulee ole-
maan vuonna 2023 0,25 € per kuntalainen, eli Kuvion laskenta-
kaavan (5046 asukkaan) mukaan 1261,5 euroa.  
 
Kuvio ry esittää, että ”Jokioisten kunnan sijoittaessa lastenkulttuu-
rin tukemiseen 4 341,17 €  (637,17 € (50% osuus Kuvion jäsen-
maksusta + 3 704 €  (4€ x alle 18-v.)) Jokioisten kunta saa varoja 
lastenkulttuurintuottamiseen alueellaan käyttöönsä 6 052,65 € ja 
18 % kulttuurituottajan osa-aikaisesta työajasta. Kokonaisuu-
dessa Jokioisten kunnan kustannus Kulttuuriyhdistys Kuviolle on 
4 965,50 € vuodessa (0,25 € per kuntalainen (kuvion jäsenmaksu 
1 261,50 €) + LEKA 4 € per alle 18-vuotias 3 704 €).  

 
 
Ehdotus  Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä Lastenkulttuurikeskus 

Lekan toimintamaksuksi vuodelle 2023 4 € / alle 18-vuotias kunta-
lainen 

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Erikoiskirjastovirkailijan kelpoisuusehdot 
 
 
Vapla § 30 
21.12.2022 Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan vapaa-aikalautakunta 

päättää kirjastohenkilökunnan kelpoisuusehdoista. 
Erikoiskirjastovirkailijan jäädessä eläkkeelle 1.5.2023 alkaen tul-
laan kunnanhallitukselta anomaan toimen täyttölupaa. Erikoiskir-
jastovirkailijan palkkahinnoittelu Jokioisilla on KVTES:n mukaan 
02KIR050 (kirjaston vaativat ammattitehtävät). Hinnoittelukohdan 
kuvailussa mainitaan mm. kirjastoammatilliset tehtävät, joissa 
vastataan asiakaspalvelun tai muun palvelukokonaisuuden tai sen 
osan toiminnasta. Pienessä kirjastossa on hallittava kaikki asia-
kaspalvelun ja kokoelmatyön osa-alueet, koska työnkuvat ovat 
laajoja ja niihin sisältyy paljon yksintyöskentelyä. Kirjastolain mu-
kaan (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492 17§) yleisellä kir-
jastolla tulee olla riittävä määrä  kirjasto- ja informaatioalan koulu-
tusta saanutta ja muuta henkilöstöä. 
 
KVTES:n mukaan hinnoittelukohdan 02KIR050 tehtävät edellyttä-
vät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikai-
sempaa opistoasteista tutkintoa tai soveltuvaa ammatillista perus-
tutkintoa. 
 
 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä erikoiskirjastovirkailijan kelpoisuus-
ehdoiksi alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan aikaisem-
man opistoasteisen tutkinnon tai soveltuvan ammatillisen perus-
tutkinnon. 
 

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet 
 
 
Vapla § 31 
21.12.2022 Kirjastotoimen ilmoitusasiat: 

 
 

  Kirjaston järjestämiä tapahtumia: 
 

1. Lastenviikko 24. – 29.10. 

Loruhetki vauvan kanssa, Kirjastokino, Jokioisten srk:n Nooan 

arkki, MLL:n satutunti, Jokioisten varhaiskasvatuksen vanhem-

painyhdistyksen tavaranvaihtoilta, nuorisotoimen kivi-paperi-

sakset –mestaruuskilpailu ja varjoteatteri. Lastenviikon tapah-

tumissa kävijöitä yht. 144. 

2. Valtakunnallinen Peliviikko 7. – 13.11. 

Pelinuokkari kirjastolla 7.11. yhdessä nuorisotoimen kanssa 

Piirrä pelihahmo –kilpailu kaikissa Louna-kirjastoissa 

31.12.2022 asti. 

3. Lapsenoikeuksien viikon erätaukokeskustelu kirjastossa, kes-

kustelijoina Paanan koulun tukioppilaat. Aiheena: millaista on 

olla nuori Jokioisilla. Yhdessä nuorisotoimen ja Paanan koulun 

kanssa. Keskustelun kirjaukset annetaan nuorisovaltuuston 

käyttöön. 

4. Kirjavinkkaukset 4-luokkalaisille. 

 

5. Jouluinen korvaava toiminta varhaiskasvatusryhmille: Mimmi 

Lehmän ja Variksen Joulu –satutunti 9.2.2022. 

 

 

 Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asukastiedotustilaisuus etäyh  
teydellä kirjastossa 12.12.2022. 
 

 
Yleisten kirjaston neuvoston Kanta-Hämeen edustaja 1.1.2023 al-
kaen Kaisu Eldén, Jokioisten kirjasto. 
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 Kulttuuritoimen ilmoitusasiat: 
 
 

Kulttuuritoimen tapahtumia syyskaudella 2022: 
 
17.9. Sydänterveysluento Tietotalo (opisto) 
1.10. Turun kirja- ja ruokamessut (opisto) 
3.10 - 9.10. Vanhustenviikko  
3.10. Vanhustenviikon juhla / Seurakuntatalolla 
25.10. Koululaiskonsertti Isa & Pauanne konsertit Miinan ja Paa-
nan kouluilla (leka) 
28.10.Evita-musikaali Pori (opisto) 
27.10. Jokioislaisten kulttuuritoimijoiden verkostoitumistilaisuus 
29.10. Nukketeatteri esiintyjä Jokioisten kirjastolla, Vuori, joka ra-
kasti lintua –varjoteatteri Jokioisten kirjasto (+leka)  
8.10. Lastenkonsertti ” Lauluhaitari” Jokioisten Tietotalo 
1.11. Teatteri Mukamas: Hiirulainen ja suuri seikkailu Perhepäivä-
kodin lapsille  
17.11. Jazz-konsertti, Tietotalo 
18.11. Kädentaitomessut Tampere (opisto) 
19.11. Viirun- ja Pesosen joulupuuhat Turku (opisto) 
25.11. Jokiläänin opiston konsertti, Paanan koulu 
26.11. Jokioisten Joulunavaus 
06.12.  Jokioisten Itsenäisyyspäivän juhla 
10.12. Musiikkiopiston konsertti / Tietotalo 
10.12. Hanna-Kaisa Sulavuori taidekerho Sateenkaarikahvilassa 
Nuorisotilalla+leka  
14.12. Joulukorttipaja / leka / k-opisto/ kirjasto 
 
 
 
Näyttelyt: 
 
kesäkuu:  Helena Laakson taidenäyttly 
heinäkuu: Maria Vakkurin taidenäyttely 
elokuu:     Osaava opettajat - näyttely 
syyskuu:   Leila Lajusen tekstiilitaidenäyttely 
marraskuu: Mia Nikkilä ”Struktuuria ja helmiäistä” –taidenäyttely 
galleria Pehkosessa 
joulukuu: Marjut Leskisen ”Sulkasatoa” – taidenäyttely galleria 
Pehkosessa 
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Haettu museoviraston paikallismuseo-hankerahaa Naulamuseon 
museosuunnitelman tekoa varten.  

 
 
 
Ehdotus                   Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
 
Päätös                   Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
 
Vapla § 32 
21.12.2022        Kirjastonjohtajan päätöspöytäkirjat § 6-7 
 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi        

ja päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-
oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta vapaa-
aikalautakunnan käsiteltäviksi.  

 
 
Päätös        Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
  21.12.2022  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
27-32 
______________________________________________________ 
 
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 vapaa-aikalautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
27-32 
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.  

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

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

 
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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