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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt. § 76
15.11.2017

Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 10.11.2017. Samana päivänä
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Ilmoitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on
saapuvilla.
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa,
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Pöytäkirjan tarkastus
Valt. § 77
15.11.2017

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 22.11.–22.12.2017.
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Petri Into ja Tarja KirkkolaHelenius.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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p. 03 4182 7201, 050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Valtuustoaloite hedelmäpuukujan istuttamisesta vanhan Paanan varrelle
Valt. § 60
12.6.2017

Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
”Vanha Paana paikallislajikkeiden hedelmäpuukujaksi. Istutetaan
Paanan varrelle omena- ja muita hedelmäpuita ja osallistutaan
samalla Luken vetämään kansalliseen kasvigeenivaraohjelmaan.
Paanan koulun ja 10-tien välissä on tieosuus, joka tunnetaan nimellä Vanha Paana. Tämä tieosuus on runsaassa käytössä, mutta ulkoasultaan hyvin viimeistelemätön. Me allekirjoittaneet esitämme, että kunta suunnittelisi Vanhan Paanan varrelle puuistutuksia viihtyisyyden parantamiseksi. Ehdotamme erityisesti, että
tien varteen istutetaan hyötykasveiksi hedelmäpuita, ja vieläpä
paikallislajikkeita. Näitä löytyy niin omenoista, päärynöistä kuin
luumuistakin.
Kotimaisten paikallislajikkeiden esille nostaminen viherrakentamisen kautta toisi hankkeen osaksi Suomen 100-vuotisjuhlaa. Hanke sitoisi kunnan viherrakentamisen kautta myös Luken toimintaan. Luke vastaa kansallisesta geenivaraohjelmasta, ja Jokioisilla Luke on toistaiseksi suurin yksittäinen työllistäjä ja imagontuottaja. Juuri parhaillaan Jokioisille Elonkierron yhteyteen rakennetaan omenan geenivarakokoelmaa. Sinne tulee satoja puita, jotka
edustavat toista sataa omenakantaa. Kunnan toteuttama paikallislajikekuja siis yhdistyisi hyvin alueella tehtävään kansalliseen ja
kansainväliseen tutkimukseen.
Paikallislajikkeiden hedelmäpuukujaa voidaan hyödyntää myös
opetuksessa, sillä Luke on luonut opetusmateriaalia kansallisista
kasvigeenivaroista ylä- ja alakouluja varten. Ehdotamme, että
Vanhan Paanan hedelmäpuukujaa aletaan kunnassa suunnitella,
ja että suunnittelu tehdään yhdessä Luken kasvigeenivaraohjelman tutkijoiden kanssa, joita on jo aloitetta tehdessä konsultoitu.
Taimien valinnassa voidaan panostaa jokioislaisiin lajikkeisiin tai
jalosteisiin ja hämäläisiin lajikkeisiin laajemmin. Kaupallisia paikallislajikkeiden taimia saa muutamilta taimistoilta ja puutarhoilta (ainakin Hirvensalmen ja Blomqvistin taimistot ja Kauppilan puutarha). Yksi mahdollisuus taimien rahoittamiseksi on myydä nimikkopuita yksityisille, firmoille ja järjestöille (mahdollisesti 20–
30 € / kpl)”.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi
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Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston
työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
---------

Kh § 127
27.6.2017
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
---------

Tela § 55
23.8.2017

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun
valtuustoaloitteen hedelmäpuukujan istuttamisesta vanhan Paanan varrelle.
Valtuustoaloitteessa esitetään vanha Paana paikallislajikkeiden
hedelmäpuukujaksi istuttamalla Paanan varrelle paikallislajikkeita
omena- ja muista hedelmäpuista. Samalla osallistutaan Luken vetämään kansalliseen kasvigeenivaraohjelmaan ja puukujaa voidaan hyödyntää opetuksessa.
Tekninen osasto on selvittänyt valtuustoaloitetta.
Hedelmäpuukujan paikaksi on esitetty Paanan koulun ja 10-tien
välistä kevyenliikenteen väylää (Paanatie).
Kunta omistaa tiepohjan reunoilla kulkeviin ojiin asti. Tiepohjan
reunoilla sijaitsee useita sähkö- ja puhelinkaapeleita (Telia Finland Oy:n, Lounea Palvelut Oy:n ja Elenia Oy:n kaapeleita).
Paanatiellä sijaitsee myös Vapo Oy:n kaukolämpöjohto. Kunnan
vesi-, viemäri- ja hulevesiputket kulkevat Paanatien pohjoisreunassa tiereunan välittömässä läheisyydessä.
Viherympäristöliiton suosituksen mukainen puuistutusten tavoitteellinen vähimmäisetäisyys ko. johtoihin, kaapeleihin tai putkiin
on 2,5 metriä puun rungosta mitattuna.
Paanatie on melko tuulinen kasvupaikka, kukinnan onnistuminen
edellyttää, että hedelmäpuut istutetaan tuulelta suojaisiin kasvupaikkoihin. Liikennelaskeuma-alueet 10-tien läheisyydessä on
otettava huomioon, niiden läheisyyteen ei pidä istuttaa hedelmäpuita.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
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Paanatiellä on talvikunnossapitoa, joten puiden sijoittamista väylän varteen on harkittava tarkoin. Hedelmäpuut vaativat hoitoa
enemmän kuin tavalliset puuistutukset. Kunnalla pitäisi olla resurssit hedelmäpuukujan hoitoon, kuten sato- ja rakenneleikkaukset, suojaukset sekä myyrä- että jänistuhoihin, lannoitukset jne.
Ongelmia voi tuottaa myös puista putoavat hedelmät sekä alueen
siisteydestä huolehtiminen.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen hedelmäpuukujan istuttamisesta vanhan Paanan varrelle kunnanhallituksen käsittelyyn todeten, että tekninen lautakunta ei suosittele hedelmäpuiden sijoittamista kunnan alueelle Paanatien varteen.
Mutta kunta voi jatkossa mahdollisuuksien mukaan istuttaa pienempiä määriä erilaisia hedelmäpuita puistoihin ja muille sopiville
kunnan viheralueille, istutuksissa voidaan suosia paikallisia lajikkeita.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
----------

Kh § 170
25.9.2017
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan 23.8.2017 aloitteesta antaman selvityksen perusteella
1. todeta, että hedelmäpuukujan istuttaminen vanhan Paanan
varrelle ei ole mahdollista, ja
2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan aloitteen
loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 78
15.11.2017

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi
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Valtuustoaloite vauvarahan maksamisesta Jokioisten kuntaan
syntyvistä lapsista
Valt. § 59
12.6.2017

SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
”Aloitteella nostettaisiin kunnan mainetta lapsiystävällisenä kuntana. Vauvaraha voisi toimia myös houkuttimena muuttamaan kuntaan, jossa lapset otetaan huomioon. Kunnan maksama vauvaraha kertoisi asukkaille siitä, että lasten syntyminen on arvokas
asia. Jokioisten kunnalle vauvarahan käyttöönotto olisi tuottava sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin uusien kuntalaisten ja tyytyväisten vanhempien kautta. Vauvaraha voisi olla kertakorvauksena maksettava kiinteä summa, jokin pidempikestoinen rahallinen
panostus lapsiperheelle tai jokin hyödyllinen lahja lapsen syntymän johdosta”.

Päätös

Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön/valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
-----------

Kh § 126
27.6.2017
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallinto- ja talousosaston valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Kh § 180
25.9.2017

Ehdotus

Kunnissa on vaihtelevasti käytössä ns. vauvaraha. Suuressa
osissa kuntia se ei ole käytössä. Niissä kunnissa, joissa raha
maksetaan, sen suuruus vaihtelee muutamista sadoista muutamiin tuhansiin euroihin. Kunnissa ei ole erityisesti perusteltu rahan
maksamista tai suositeltu sen käyttämistä johonkin erityiseen kohteeseen.
Kunnanhallitus päättää todeta, että Jokioisten kunnassa ei ole
erityistä tarvetta maksaa ns. vauvarahaa. Vauvarahan sijasta kunta (sivistystoimi/varhaiskasvatus) alkaa vuosittain järjestää tilaisuuden, johon kutsutaan edellisen vuoden aikana syntyneet vauvat vanhempineen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
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Tilaisuudessa esitellään kunnan lapsiperheille suunnattuja palveluja ja ojennetaan perheille erikseen harkittava asiaan sopiva lahja.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa asiaa koskevan aloitteen loppuun käsitellyksi.
----------

Valt. § 79
15.11.2017

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018
Kh § 189
30.10.2017

Kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräajassa, verotuksessa
(ennakkoperinnässä) käytetään edellisen vuoden veroprosenttia
koko vuoden ajan. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2018 ja muutokseen liittyvä hallituksen esitys 133/2017 on eduskunnan käsittelyssä. Valtiovarainvaliokunta esitti kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista luopumista ja eduskunta on sen pohjalta hyväksynyt lakiesityksen sisällön muutettuna sen ensimmäisessä käsittelyssä 18.10.2017. Tämän perusteella
-

Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–
2,00 %.

-

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti tulee
määrätä välillä 0,41–0,90 %.

-

Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä
0,93–2,00 %.

-

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti tulee määrätä vähintään
3,00 prosenttiyksikköä valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin enintään 6,00 prosentiksi.

-

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ala- ja ylärajaa
korotetaan siten, että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00.
Valtuusto voi määrätä lisäksi yleishyödyllisen yhteisön veroprosentin välillä 0,00–2,00 ja voimalaitoksen veroprosentin välillä
0,93–3,10.
Valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden
laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Kiinteistöveroprosentit
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole
annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen
vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain
mukaista prosenttia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Nykyinen tuloveroprosentti on ollut voimassa vuodesta 2010. Kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin hieman ylöspäin vuodelle 2017
pakollisten alarajamuutosten vuoksi.
Kunnan tämänhetkinen tuloveroprosentti on 20,50.
Kunnan tämänhetkiset kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
- muiden rakennusten veroprosentti 1,00
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
- voimalaitosten veroprosentti 3,10.
Aiemmilla päätöksillä kunnassa on luovuttu koiraveron kantamisesta.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Jokioisten kunnan vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit päätetään seuraaviksi:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
muiden rakennusten veroprosentti 1,00
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10.

Lisäksi kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi määrätään
2,00.
Tuloveroprosentin osalta ehdotus tehdään kokouksessa.
Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan oheismateriaalina talouden kehitystä kuvaava dokumentti.
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että
vuoden 2018 tuloveroprosentiksi päätetään 21,50.
Edelleen asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Petri Lehtonen
ehdotti, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi päätetään 21,25.
Jäsenet Charlotte Nummenranta ja Ursula Mansikka kannattivat
Lehtosen ehdotusta.
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Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Lehtosen ehdotusta,
äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotusta kannattivat seuraavat:
Timo Heikkilä
Jyrki Kanerva
Elina Kiiski
Rami Lehtinen
Satu Nurmi
Niina Stenberg.
Lehtosen ehdotusta kannattivat puolestaan seuraavat:
Petri Lehtonen
Ursula Mansikka
Charlotte Nummenranta.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen äänin 6–3 ehdottavan
valtuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi päätetään
21,50. Kiinteistöveroprosenttien osalta kunnanhallitus hyväksyi
yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Puheenjohtaja ehdotti lisäksi päätökseen kirjattavaksi, että tuloveroprosentin korotuksen tuottamilla varoilla katetaan kunnan investoinneista aiheutuvia menoja ja aiempien investointien lainoja sekä halutaan pitää kunnan palvelutaso ennallaan ilman suurempia
leikkauksia ja turvata kunnan talous vuoteen 2020 saakka. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kirjauksen.
----------

Valt. § 80
15.11.2017
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Talousarviomuutos 2017
Kh § 62
24.4.2017

Talven 2017 aikana on suunnittelu Jokiläänin kansalaisopiston
toimintojen siirtämistä vuokratiloista Joki-Tammesta kunnan omistamiin Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon tiloihin (ent. hienomekaniikkapaja). Valmistelutyön aikana on todettu, että nykyiset toiminnot sopivat hyvin näihin tiloihin. Lisäksi tiloihin voidaan siirtää
keramiikkatilat ns. kivipiirin tilasta kunnanviraston takapihalta.
Tämä tila puolestaan siirtyy kunnan kiinteistöhuollon käyttöön.
Jotta tilojen käyttöönotto on mahdollista syyslukukauden 2017
alussa, piti suunnittelun olla valmiina helmikuun 2017 loppuun
mennessä. Alustavia resurssitiedusteluja on käyty paikallisen rakennusurakoitsijan kanssa aikatauluista. Tämän perusteella aikataulu on mahdollinen kaikkien osapuolten kannalta.
Kansalaisopiston lopullinen tilasuunnittelu tekstiili-, kudonta- ja keramiikkaopetuksen osalta esiteltiin 10.3.2017 kiinteistöyhtiön hallitukselle, joka hyväksyi suunnitelmat. Suunnitelmat lähetettiin
määrälaskentaan ja niistä saatiin kohteen kustannusarvio. Määrärahaa tarvitaan 98 000,00 euroa (alv 0 %).
Vuoden 2017 talousarvioon ei sisälly määrärahavarausta em.
muutostöihin.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää
98 000,00 euron lisämäärärahan Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon muutostöihin Jokioisten kunnan vuoden 2017 talousarvion
käyttötalousosaan, menokohtaan 004062 rakennukset/korjaukset.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
-----------

Valt. § 20
11.5.2017
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
-----------
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Kansalaisopiston tilojen rakentaminen käynnistyi huhtikuussa
2017. Rakennusurakoitsija oli tehnyt urakkatarjouksen, jonka perusteella tehtiin urakkasopimus. Koska tilojen edelliseltä omistajalta ei saati LVIS-suunnitelmia, joilla tilat oli rakennettu, jouduttiin
arvioimaan kustannukset neliöperusteisesti. Kun töihin päästiin
käsiksi, selvisi, että sähköasennukset eivät täytä nykymääräyksiä.
Koko osaston sähköistys piti suunnitella ja tehdä uusiksi. Tällöin
päätettiin, että sähköasennukset tehdään kunnan omana työnä.
Tilojen kokonaiskustannuksiksi muodostui 173 045 euroa (alv
0 %). Kustannus muodostuu seuraavista osista: rakennusurakka
80 339 euroa, putkiurakka 15 085 euroa, IV-urakka 36 887 euroa,
sähköhankinnat 25 022 euroa ja sähköasennus (oma työ)
6 318 euroa sekä suunnittelu 9394 euroa.
Koska valtuusto on 11.5.2017 myöntänyt hankkeelle määrärahaa
98 000 euroa ja lopulliset kokonaiskustannukset ovat 173 045 euroa, puuttuu määrärahaa 75 100 euroa.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää
75 100,00 euron lisämäärärahan Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon muutostöihin Jokioisten kunnan vuoden 2017 talousarvion
käyttötalousosaan, menokohtaan 004062 rakennukset/korjaukset.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kansalaisopiston toimisto siirretään entisiin Kelan tiloihin. Siirto edellyttää kulkuyhteyden
avaamista entisten Kelan tilojen ja kunnanviraston välille monistamon kautta. Tämän kustannusarvio on 7 000 euroa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------
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Takauksen myöntäminen Jokioisten Vedenhankinta Oy:n lainalle
Kh § 202
30.10.2017

Jokioisten Vedenhankinta Oy on anonut Jokioisten kunnalta omavelkaista takausta yhtiön 50 000,00 euron suuruiselle lainalle. Yhtiö aikoo ottaa Jokioisten Osuuspankista 3 vuoden, 12 kk euriborkorkoon sidotun lainan. Laina käytetään yhtiön vesijohtoverkkoon
liittyviin investointeihin.
Jokioisten kunta omistaa Jokioisten Vedenhankinta Oy:stä noin
kolmanneksen.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää
Jokioisten Vedenhankinta Oy:n Jokioisten Osuuspankista otettavalle 50 000,00 euron lainalle (pääoma, korot ja lainan hoitoon liittyvät kulut) kunnan omavelkaisen takauksen ja että vastavakuudeksi Jokioisten Vedenhankinta Oy:n pitää luovuttaa kunnalle
80 000,00 arvoinen yhtiön kiinteään omaisuuteen (kiinteistöihin)
kohdistuva panttikirja.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------
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Ilmoitusasiat
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Jokioisten kunta
Valtuusto

Valitusosoitus
15.11.2017

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
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
Kunnallisvalitus, pykälät:
_______________________________________________________
Valitusaika _______ päivää
Hallintovalitus, pykälät:
_______________________________________________________
Valitusaika ________ päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät:
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.
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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).
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
250 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 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
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

