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Kokousaika Maanantai 6.9.2021 klo 17.00–19.09 

Kokouspaikka Valtuustosali 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Heikkilä Timo  
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Lehtinen Rami, Klo 17.05– 
Nurmi Satu 
Romppainen Emmi 
Stenberg Niina 
Viljanen Jenni 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Marttila Pauli, valtuuston 1. varapj. 
Esala Martti, valtuuston 2. varapj. 
Mansikka Ursula, valtuuston 3. varapj. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 17.00–17.27 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 159–175 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
Timo Heikkilä ja Jyrki Kanerva. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 10.9.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
Timo Heikkilä Jyrki Kanerva 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 13.9.–4.10.2021 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/


 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 6.9.2021 294 15 

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

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

 
 
 
Kunnanvaltuuston kokouksen 26.8.2021 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 159 
6.9.2021 Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val-
tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas-
tainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane-
matta. Asia on viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen 
käsiteltäväksi. Jos kunnanvaltuusto pysyy päätöksessään, kun-
nanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, on-
ko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa rat-
kaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston kokouksen 

26.8.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suo-
rittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Valtuuston vaalilautakunnan vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Puheenjohtajistosta yhteystietoineen ilmoitus Etelä-Suomen alue-
hallintovirastolle 
 
Kunnanhallituksen vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Puheenjohtajistosta yhteystietoineen ilmoitus Etelä-Suomen alue-
hallintovirastolle 
 
Keskusvaalilautakunnan vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote lautakunnan sihteerille 
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Tarkastuslautakunnan vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote BDO Oy:n tilintarkastajalle 
 
Henkilöstölautakunnan vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote henkilöstöpäällikölle 
 
Koulutuslautakunnan vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote sivistystoimenjohtajalle 
 
Vapaa-aikalautakunnan vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote vapaa-aikasihteerille 
Ote kirjastonjohtajalle 
Ote sivistystoimenjohtajalle 
 
Teknisen lautakunnan vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote kunnaninsinöörille 
 
Teknisen lautakunnan lupajaoston vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote kunnaninsinöörille 
 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenten 
ja varajäsenten vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle 
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 
jäsenten ja varajäsenten vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslauta-
kunnan jäsenehdokkaiden valinta 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle 
 
Kanta-Hämeen käräjäoikeuden lautamiesten vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle 
 
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote maanmittauslaitokselle (Hämeenlinna) 
 
Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen ja varajä-
senen vaali 
Ote valituille 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
Ote Hämeen poliisilaitokselle 
 
Valtuuston kokousten kokousaika, pöytäkirjojen tarkastami-
nen ja pitäminen yleisesti nähtävänä sekä esityslistojen toi-
mittaminen varavaltuutetuille 
Ote hallintoelimille 
 
Valtuustoaloite kannustuksesta FSHKY:n työntekijöille Co-
vid-10 pandemian aikana tehdystä työstä 
Ote aloitteen tekijälle 
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Lisämääräraha talousarvion investointiosaan Pikku-Liesjärvi, 
saneeraus 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2020 

  Ote ja henkilöstöraportti hallintoelimille (sähköisenä) 
 
  Valtuustoaloite ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle 
  Ote aloitteen tekijälle 
 

Forssan seudun suunnitelma ikääntyneen väestön tuke-
miseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden 
järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2021-2024 
Ote Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle 
Ote Jokioisten kunnan vanhusneuvostolle 
 
Toimielinten osavuosiraportit 2021/6 (50 %) kunnanhallituk-
selle / kunnanvaltuustolle 
Ei täytäntöönpanoa, tiedotusasia 
 
Valtuustoaloite omaishoitajien tukemisesta 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite ”Henkeä Hinkuun” 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite yritysmyönteisestä kunnasta 
Käsitellään erikseen 
 
Ilmoitusasiat 
Ei täytäntöönpanoa, tiedotusasioita. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnanhallituksen kokoukset, kokouspaikka, kokouskutsujen ja  
esityslistojen toimittaminen, pöytäkirjojen tarkastaminen ja  
nähtävänä pitäminen 
 
Kh § 160 
6.9.2021  Kunnan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja 

päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin pu-
heenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämi-
sestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava 
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esi-
tyslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yh-
teydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on 
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 

 
Kuntalain mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan 
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus-
osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävä-
nä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. 

 
Kunnanhallitus on tarkoituksenmukaista kokoontua kolmen vii-
kon välein. Tarpeen mukaan voidaan järjestää ylimääräisiä ko-
kouksia ja neuvotteluita sekä iltakouluja. Talousarvion ja talous-
suunnitelman valmisteluun varattavat kokouspäivät päätetään 
tarvittaessa erikseen. 
 
Kunnanhallituksen esityslista julkaistaan kunnan internetsivuilla, 
jossa kunnanhallituksen varajäsenet, valtuutetut ja kuntalaiset 
sekä muut siitä kiinnostuneet voivat siihen tutustua. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 
 
1. Toimikaudella 2021–2025 kunnanhallituksen ko-

kouskutsut ja esityslistat pyritään lähettämään säh-
köisesti kolme päivää ennen kokousta.  

 
 Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua 

koolle puhelimella, sähköpostilla, Teams-
kalenterikutsulla tai muulla sopivalla tavalla. Laki-
sääteisen jakelun lisäksi esityslista lähetetään tiedo-
tusvälineille. Kunnanhallituksen esityslistat julkais-
taan niiden valmistuttua kunnan internetsivuilla. 
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2. Toimikaudella 2021–2025 kunnanhallituksen pöytä-
kirjat tarkastetaan kullakin kerralla vuorottain valitta-
vien kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta neljän-
tenä työpäivänä kokouksen jälkeen. 

 
3. Toimikaudella 2021–2025 kunnanhallituksen pöytä-

kirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuil-
la www.jokioinen.fi. Pöytäkirja julkaistaan viidentenä 
työpäivänä kokouksen jälkeen. 

 
4. Toimikaudella 2021–2025 määrättyyn kunnanhalli-

tuksen kokoukseen tarkoitetut asiat on toimitettava 
valmisteluun viikkoa ennen kokousta (pl. kiireelliset 
asiat). 

 
5.  Kunnanhallitus kokoontuu kunnantalolla, Jokioisten 

Tietotalolla, muussa puheenjohtajan päättämässä 
paikassa tai sähköisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Päätettiin yksimielisesti myös, että kunnanhallitus voi tarvittaessa 
kokoontua sähköisen ja fyysisen kokouksen yhdistelmänä,  
ns. hybridimallina. 

 
  
 

http://www.jokioinen.fi/
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Kunnanhallituksen kokousaikataulu  
 
Kh § 161 
6.9.2021 Kunnanhallitus on tarkoituksenmukaista kokoontua keskimäärin 

kolmen viikon välein. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että syyskaudella 2021 ja kevätkaudella 

2022 kokouspäivät ovat seuraavat: 
 

2021 
6.9. 
27.9. 
18.10. 
8.11. 
29.11. (talousarvio) 
7.12. (tiistai, talousarvion varapäivä) 
20.12. 
(joulukuun valtuusto 16.12.) 
 
2022 
10.1. 
31.1. 
21.2. 
14.3. 
4.4. (tilinpäätös) 
25.4. 
16.5. 
6.6. 
27.6. 
15.8. 
 
Kokoukset alkavat klo 17.00. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 
 
Kh § 162 
6.9.2021 Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, joilla 

on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Kunnanhal-
lituksen edustajaa ei kuitenkaan valita keskusvaalilautakuntaan ja 
tarkastuslautakuntaan. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee varsinaisista jäsenistään edustajansa seu-

raaviin lautakuntiin toimikaudeksi 2021–2025: henkilöstölautakun-
ta, koulutuslautakunta, vapaa-aikalautakunta ja tekninen lauta-
kunta sekä teknisen lautakunnan lupajaosto. 

 
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että lautakuntaedustajan vara-
edustajana toimii sama henkilökohtainen varajäsen kuin kunnan-
hallituksessakin. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja valitsi kunnanhallituksen edustajaksi henkilöstölauta-
kuntaan Satu Nurmen, koulutuslautakuntaan Jenni Viljasen, va-
paa-aikalautakuntaan Niina Stenbergin, tekniseen lautakuntaan 
Timo Heikkilän ja teknisen lautakunnan lupajaostoon Petri Innon. 

 
Lisäksi päätettiin, että Heikkilä ja Into vaihtavat edustuspaikkoja 
keskenään valtuustokauden puolivälissä, 1.6.2023. 
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Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnan jäsenet 
 
Kh § 163 
6.9.2021 Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämisek-

si asetetaan yhteistyötoimikunta, joka Jokioisten kunnassa hoitaa 
myös työsuojeluasiat. Toimikunnassa on jäseninä kaksi työsuoje-
luvaltuutettua, viisi henkilöstöä edustavien järjestöjen nimeämää 
jäsentä ja työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö sekä kolme 
kunnanhallituksen nimeämää jäsentä. 

 
Kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä yksi on kunnanjohtaja ja 
kaksi muuta luottamushenkilöitä. 

 
Toimikunta valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että toinen heistä on 
henkilöstön ja toinen työnantajan edustaja. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus 

 
1. valitsee yhteistyö- ja työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi 

2021–2025 kolme työnantajaa edustavaa jäsentä ja heidän 
varajäsenensä, 

2. määrää yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnan sihteeriksi toimi-
kaudeksi 2021–2025 henkilöstöpäällikön, ja 

3. pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään edustajansa 
29.10.2021 mennessä ja toimittamaan niistä tiedon henkilös-
töpäällikölle. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja valitsi yhteistyö- ja työsuojelutoimikuntaan työnanta-
jaa edustaviksi jäseniksi Jukka Matilaisen, henkilökohtaisena va-
rajäsenenä Mika T. Rantala, Satu Nurmen, henkilökohtaisena va-
rajäsenenä Sakari Raiskio ja Emmi Romppaisen, henkilökohtai-
sena varajäsenenä Jenni Viljanen. 
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Kunnan edustaja Forssan yhteislyseon johtokuntaan 
 
Kh § 164 
6.9.2021 Forssan yhteislyseolla on seutukunnallinen johtokunta, joka päät-

tää mm. lyseon työsuunnitelmasta ja kurssitarjottimisesta. Jokiois-
ten kuntaa edustaa johtokunnassa yksi jäsen, jolla on henkilökoh-
tainen varajäsen. Tehdyn sopimuksen myötä Jokioisten kunta 
osallistuu lyseon nettokustannusten kattamiseen jokioislaisten 
opiskelijoiden määrän suhteessa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kuntaa edustavan jäse-

nen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen Forssan yhteislyseon 
johtokuntaan toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Forssan yhteislyseon johto-

kuntaan toimikaudeksi 2021–2025 Sirkku Aallon ja hänen henki-
lökohtaiseksi varajäsenekseen Janna Stenbergin. 
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Jäsenehdotus Forssan kaupungin jätelautakuntaan 
 
Kh § 165 
6.9.2021 Jokioisten kunta saa ehdottaa Forssan kaupungin jätelautakun-

taan yhtä jäsentä ja tälle henkilökohtaista varajäsentä.  Kaupun-
gin jätelautakunta toimii alueellisena. Sen valitsee Forssan kau-
punginvaltuusto. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää tehdä ehdotuksen Forssan kaupungille 

jätelautakuntaan valittavasta henkilöstä ja tämän henkilökohtai-
sesta varajäsenestä. 

 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, koska jätelau-
takunnan paikkajakoa koskevat seutukunnalliset neuvottelut ovat 
vielä kesken. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
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Jäsenehdotukset Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakuntaan 
 
Kh § 166 
6.9.2021 Maakunnallisten paikkaneuvottelujen perusteella Jokioisten kunta 

saa Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakuntaan kaksi varsi-
naista jäsentä. Pelastuslautakunnan jäsenet valitsee Hämeenlin-
nan kaupunginvaltuusto. 

 
Jokioislaisten varajäsenet tulevat Forssasta (ps.) ja Humppilasta 
(kesk.). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa Hämeenlinnan kaupunginval-

tuustolle, että se valitsee pelastuslautakunnan jäseniksi Jokioisilta 
Rami Lehtisen (ps.) ja Timo Heikkilän (kesk.). 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Hämeen liiton hallituksen varajäsenen nimeäminen 
 
Kh § 167 
6.9.2021 Maakunnallisissa neuvotteluissa on sovittu, että Jokioinen saa 

Hämeen liiton hallitukseen varajäsenen (nainen, sd.). Varsinainen 
jäsen edustaa Forssaa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan varajäseneh-

dokkaan Hämeen liiton hallitukseen. 
 
Päätös Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Hämeen liiton hallituksen va-

rajäsenehdokkaaksi Minna Laxin. 
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Yhtymäkokousedustajan valinta / Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 
Kh § 151 
16.8.2021 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää kuntaa valitse-

maan yhtymäkokousedustajansa 22.9.2021 klo 18 alkaen pidettä-
vään yhtymäkokoukseen.  

 
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen 
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan val-
tuuston päättämä kunnan muu toimielin. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokous-

edustajat FSHKY:n 22.9.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen. 
 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 

  - - - - - - - - - - 
Kh § 168 
6.9.2021 
Päätös Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Jokioisten kunnan yhtymäko-

kousedustajiksi Jorma Hacklinin, Rami Lehtisen ja Kirsi Räisäsen. 
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.8.2021  

 
Kh § 169 
6.9.2021  Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä 

Jokioisten kunnalle elokuun loppuun 2021. Selvitys perustuu ve-
rohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon. 

   
Tarkasteluvälillä 1.1.–31.8.2021 kunnalle on tilitetty kunnallisve-
roa ennen vähennyksiä 12.624.597 euroa, joka on 491.442 euroa 
(4,1%) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. 

    
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 1.431.899 euroa, 
joka on 444.036 euroa (45,0 %) enemmän kuin vuonna 2020 vas-
taavaan aikaan. 

 
Kiinteistöveroa on tilitetty 494.669 euroa, joka on 79.931 euroa 
(19,3 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan.  Kiin-
teistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuk-
sen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), jos-
sa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan 
vaan joustavasti touko-lokakuun välillä.   
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
14.551.164 euroa, joka on 1.015.435 euroa enemmän kuin vuon-
na 2020 vastaavaan aikaan. 

 
Ehdotus:   Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilitykses-

tä tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Hevosopiston yhtiökokousedustaja ja hallituksen jäsen   
 
Kh § 170 
6.9.2021 Hevosopisto Oy on päättänyt järjestää ylimääräisen yhtiökokouk-

sen perjantaina 10.9.2021.  
 

Ylimääräisen yhtiökokouksen aiheina ovat omistajien edustus yh-
tiön hallituksessa, toiminnantarkastuksen raportti ja yhtiön talous-
tilanne.  

 
Kunnanhallitus on aiemmalla kaudellaan valinnut kunnan yhtiöko-
kousedustajaksi Hevosopisto Oy:n yhtiökokouksiin Ursula Mansi-
kan ja Hevosopisto Oy:n hallituksen jäseneksi kunnanjohtaja Juk-
ka Matilaisen. 

 
Hallinto- ja talous- 
johtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Hevosopisto Oy:n yhtiökokousedus-

tajana jatkaa Ursula Mansikka ja hallituksen jäsenenä kunnanjoh-
taja Jukka Matilainen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti hallinto- ja talousjohtajan 

päätösehdotuksen. 
 

Merkittiin, että Jukka Matilainen ei esteellisenä osallistunut tämän 
asian käsittelyyn (osallisuusjäävi). 
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Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma 
 
Kh § 171 
6.9.2021 Verouudistukset, valtionosuuksien ennakoimattomuus ja viimei-

simpänä koronapandemia ovat vaikuttaneet Jokioisten kunnan ta-
louden rahoitusosaan osin vuodesta 2017 alkaen. 2020 alkaneen 
pandemian keston pituutta ja vaikutuksia talouteen ei ole mahdol-
lista täysin luotettavasti arvioida. Kaikki arviot tarkentuvat syksyn 
aikana talousarviovalmistelun edetessä. 

 
Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden 
2021 kustannustason mukaiseksi. Henkilöstömenot ja etenkin os-
topalveluina sote-kustannukset Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymästä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä ovat kestämät-
tömässä nousussa vuodelle 2022. Tämän vuoksi on luonnollista 
pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esityksistä, jollei rakenteel-
listen muutosten kautta ole mahdollista saavuttaa myös taloudelli-
sia parannuksia. Palvelutarpeen osittainen mahdollinen kasvu on 
rahoitettava talousarvion sisäisin siirroin. Palvelutarpeen mahdol-
linen väheneminen on huomioitava siten, että palveluiden tuotan-
to sopeutetaan tarpeeseen ja kysyntään. 

 
Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan päättää 
syksyn aikana, kun mm. hallituksen budjettiriihen kuntatalousvai-
kutukset ovat selvillä ja kuntakohtainen talousennuste voidaan 
tarkentaa. Lisäksi henkilöstökulut ovat kunnallisessa palvelutuo-
tannossa niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluiden sisällä 
keskeinen tekijä. Kunta-alan sopimuksen päättyvät vuoden 2022 
alkupuolella, eikä korotustasosta ole vielä varmuutta. Kaikkiin ta-
lousarvion pohjana oleviin tietoihin sisältyy tässä vaiheessa epä-
varmuutta. 

 
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta 
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. Toisaalta nyt on hyvä 
vaihe kehittää omaa palvelutuotantoa, ja valmistautua isoihin val-
takunnantason rakenteellisiin muutoksiin. Lisäksi kunta on aktiivi-
nen erilaisten hankkeiden ja rahoituskanavien suhteen vuoden 
2022 aikana. 
 
Kunnanhallitus ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua, käsittelee 
toimialojen esitykset ja valmistelee edelleen esityksen vuoden 
2022 talousarviosta kunnanvaltuustolle. Veroprosentit kunnanval-
tuusto päättää viimeistään 17.11. ja talousarvio käsitellään kun-
nanvaltuustossa joulukuun kokouksessa. 
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Ehdotus  Kunnanhallitus päättää  
 

1) ohjeistaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2022 käyttötalouden 
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonais-
menoissa pyritään vuoden 2021 tasoon (kuitenkin huomioiden 
sote-ostopalvelut ja henkilöstökulut). 

2) että vuoden 2022 kunnan kokonaisinvestointien määrä tarken-
tuu ja pysyy kohtuullisena suhteessa kunnan poistomäärään,  

3) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tu-
lee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että ta-
lousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,  

4) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 15.10.2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Paineviemärin rakentaminen Myllytien teollisuusalueelta Forssaan 
 
Tela § 45 
18.8.2021 Kaava-alueelle Myllytien teollisuusalueelle on tulossa uutta toi-

mintaa, IFF (International Flavors & Fragrances, Inc.) käynnistää 
liukoisten glukaanien tuotannon sokerista entsymaattisella mene-
telmällä. Tuotanto on alkamassa vuonna 2022.  Kiinteistö, jonka 
omistaa Genencor International Oy kuuluu kunnan vesihuoltolai-
toksen toiminta-alueeseen. Kunnan omalla jätevedenpuhdistamol-
la ei pystytä puhdistamaan heidän prosessissaan syntyviä jäteve-
siä. Jäteveden koostumuksen takia sen puhdistaminen vaatisi 
uuden puhdistamon rakentamisen. 

 
 Johdon rakentamista ja ylläpitoa on käsitelty kunnanhallituksessa 

8.3.2021 §:ssä 44. 
  
 Kunta on neuvotellut jäteveden puhdistamisesta Forssan vesi-

huoltolaitoksen kanssa. Liittymissopimus kunnan ja Forssan vesi-
huoltoliikelaitoksen kesken on tehty. Kunta rakentaa paineviemä-
rin Myllytien teollisuusalueen ja Forssan Matkailijankadun välille. 
Paineviemärin pituus on 5 260 metriä ja se tulee Myllytien teolli-
suusalueen käyttöön. Jokioisten kunta vastaa johto-osuuksien ja 
niihin kuuluvien laitteiden käyttö- ja kunnossapitotehtävistä sekä 
kustannuksista. Forssan vesihuoltoliikelaitos vastaa jäteveden 
puhdistamisesta ja laskuttaa siitä Genencor International Oy:tä 
erillisen sopimuksen mukaan. Rakennettavaan jätevesijohtoon ei 
liitetä kuluttajia.  

  
 Kunnan ja Genencor International Oy:n kesken on tehty esisopi-

mus jätevesijohdon rakentamisesta ja ylläpidosta. Sopimukseen 
kirjattu, että jätevesiyhteys on valmis käytettäväksi viimeistään 
31.12.2021.  

 
 Tekninen osasto on pyytänyt suunnittelutarjousta paineviemärin 

suunnittelusta Destia Oy:ltä. Suunnittelutehtävään kuuluu paine-
viemärin suunnitelman laatimisen lisäksi suunnitella Myllytielle 
pumppaamo. Linjaus sisältää kolme kappaletta tien alituksia ja 
yhden joen alituksen. 

 
 Destia Oy Infrasuunnittelu on lähettänyt kyseisestä suunnittelusta 

tarjouksen, 19 265 euroa (alv 0 %). 
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Kunta on hakenut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta lupaa asentaa viemäri tiealueille (Valtatie 10 ja Van-
hatie, mt 13557), sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta lupaa viemärin sijoittamiseksi Loimijoen uoman ala-
puolelle. Maanomistajien luvat ovat työn alla. 

 
 Destia Oy Infrasuunnittelu on laatinut 6.8.2021 päivätyn suunni-

telman paineviemärilinjan rakentamisesta. Suunnitelman mukai-
sesti viemärilinja (putken koko paineviemäri 160 mm ja viettovie-
märi 250 mm) rakennetaan pääosin kaivamalla sekä suuntapo-
raamalla tien alitukset, joen alitus ja joen ranta-alue. Lisäksi 
asennetaan samaan kaivantoon myös vesijohto kiinteistöille paa-
luvälillä 15–640 (63 mm).   
  
Rakennussuunnitelman asemapiirustukset plv 0–5250 (piirustus-
numerot 1–01 - 04), asemapiirustus detalji linjan alku ja loppu (pii-
rustusnumerot 1–05 - 06) sekä karttaote (piirustusnumero 2–01) 
ovat esityslistan oheismateriaalina.  
 
Kustannusarvio paineviemäristä yhdellä linjapumppaamolla on 
400 000 euroa (alv 0 %). Tämän vuoden talousarviossa ei ole va-
rauduttu paineviemärin rakentamiseen, joten tekninen lautakunta 
ehdottaa suunnitteluun, suunnittelun mahdollisiin lisätöihin ja ra-
kentamiseen varattavaksi vuodelle 2021 lisämäärärahaa 
425 000 euroa. 
 

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edel-
leen valtuustolle, että  

 
1. kunnanhallitus valitsee paineviemärin suunnittelijaksi Destia 

Oy Infrasuunnittelun ja hyväksyy suunnittelusopimuksen tar-
jouksen mukaisesti 19 265 euroa (alv 0 %), 

2. kunnanhallitus hyväksyy paineviemärin 6.8.2021 päivätyn ra-
kennussuunnitelman, 

3. kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle varattavaksi vuoden 2021 
talousarvion investointiosaan, kohtaan vesi- ja viemäriverkko 
425 000 euron määrärahan paineviemärin suunnittelua ja ra-
kentamista varten. 
 

Lisäksi tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhalliukselle, 
että kunnanhallitus oikeuttaa teknisen osaston kilpailuttamaan 
urakan.  
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Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
 
Kh § 172 
6.9.2021 Hankkeessa varmistetaan samalla Jokioisten ja Humppilan jäteve-

sien käsittelyä, ja investointi palvelee tarvittaessa alueen yritysten 
toimintaedellytyksiä. Aikataulu on teknisen lautakunnan käsittelyn 
jälkeen tarkentunut talousarviovuosien 2021 ja 2022 välille. 

 
Urakan Hankintalain 25 § mukainen avoin kilpailutus käynniste-
tään kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen, joten kunnanvaltuustolla 
on päätöksenteossaan tiedossa tarkentunut kustannus rakennus-
urakalle. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus  
 

1. päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä 
paineviemärin 6.8.2021 päivätyn rakennussuunnitelman, 

2. ehdottaa valtuustolle varattavaksi vuoden 2021 talousarvion 
investointiosaan, kohtaan vesi- ja viemäriverkko 225 000 eu-
ron määrärahan paineviemärin suunnittelua ja rakentamista 
varten ja vuoden 2022 talousarvion investointiosaan, kohtaan 
vesi- ja viemäriverkko, 225 000 euron määrärahan paine-
viemärin rakentamista varten, ja 

3. oikeuttaa teknisen osaston kilpailuttamaan urakan. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli asiaa kokouk-
sessa ja vastasi kysymyksiin. Hän osallistui kokoukseen tämän 
asian käsittelyn ajan klo 17.00–17.27. Asia käsiteltiin ensimmäi-
senä. 

 
Merkittiin, että jäsen Rami Lehtinen saapui kokoukseen tämän 
asian käsittelyn aikana klo 17.05. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 173 
6.9.2021 Tekninen lautakunta 18.8.2021 
 Kunnaninsinööri 8.6., 21.7. ja 3.8.2021 
 Hämeen liitto / Maakuntahallitus 16.8.2021 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä / Yhtymähallitus 16.8.2021 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä / Yhtymähallitus 24.8.2021 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja 
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kun-
nan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 174 
6.9.2021 Sosiaali- ja terveysministeriö: 

- Kirje 17.8.2021 ”Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitustoimet” 
- Kirje 19.8.2021 ”Yleisötilaisuuksien rajoitussuositukset”. 
 
Lapsiasiavaltuutetun tiedote 31.8.2021 ”YK:n lapsen oikeuksien 
komitean yleiskommentit, nro 24 & 25”.  
Yleiskommentti nro 24: Lapsen oikeudet rikosjärjestelmässä 
(2019) ja Yleiskommentti nro 25: Digitaaliseen ympäristöön liitty-
vät lapsen oikeudet (2021). Kaikki YK:n lapsen oikeuksien komi-
tean yleiskommenttien suomenkieliset käännökset löytyvät osoit-
teesta lapsiasia.fi/yleiskommentit.  
 
Kuntien takauskeskuksen tiedote 13.8.2021, jolla se ilmoittaa an-
taneensa lausuntonsa takauskeskuslain muuttamista koskevaan 
esitysluonnokseen. Päätös ja siihen liittyvät lausunnot: 
https://kuntientakauskeskus.fi/kuntien-takauskeskuksen-lausunto-
hallituksen-esitysluonnoksesta-takauskeskuslain-muuttamiseksi/. 
 
Kotimaisten kielten keskuksen tiedote 31.8.2021 ”Suositus viras-
tojen johdolle tekstien selkeyttämisestä”. 
 
Hämeen liiton tiedote 31.8.2021 ”Uusi maakuntavaltuusto on valit-
tu”. Jokioisten kunnan maakuntavaltuutetut ovat Jorma Hacklin 
(varalla Jyrki Kanerva) ja Tarja Kirkkola-Helenius (varalla Charlot-
te Nummenranta). 
 
 Pöytäkirjanotteita: 
- Eteva ky. / yhtymähallitus § 70 ”Muutokset Eteva kuntayhty-

män palvelutuotehinnastoon vuodelle 2021” 
- Eteva ky. / yhtymähallitus § 71 ”Eteva kuntayhtymän palvelu-

tuote- ja asiakasmaksuhinnasto vuodelle 2022” 
- Forssan kaupunginvaltuusto § 91 ”Hämeenlinnan pelastuslau-

takuntaan valittavat jäsenet” 
- Ypäjän kunnanhallitus § 130 ”Kirjastopalveluita seudullisesti 

-hankkeen tilanne”. 
 

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

dotuksen. Merkittiin lisäksi tiedoksi kunnanjohtajan katsaus ajan-
kohtaisista ja valmistelussa olevista asioista. 

https://kuntientakauskeskus.fi/kuntien-takauskeskuksen-lausunto-hallituksen-esitysluonnoksesta-takauskeskuslain-muuttamiseksi/
https://kuntientakauskeskus.fi/kuntien-takauskeskuksen-lausunto-hallituksen-esitysluonnoksesta-takauskeskuslain-muuttamiseksi/
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Varhaiskasvatuksen määräaikaiset johtamisjärjestelyt 
 
Kh § 175 
6.9.2021 Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen (päivähoito ja esiopetus) 

johtaminen on järjestetty seuraavasti: 
 

Varhaiskasvatus kuuluu koulutuslautakunnan tehtäväalueisiin. 
Koulutuslautakunnan toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja.   

Varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtävistä vastaa varhaiskas-
vatusjohtaja.  

Varhaiskasvatusjohtajan viran tehtävän tarkoitus: 

Koko kunnan varhaiskasvatuksen johtotehtävät, päiväkotien johta-
jan tehtävät (Mäntypuisto ja Teerimäki ns. satelliitteineen), var-
haiskasvatuksen asiakaspalvelu ja varhaiskasvatuksen toimisto-
tehtävät.  

Perhepäivähoidon esimiestehtävistä vastaa perhepäivähoidon 
päällikkö, joka toimii tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajan sijaise-
na.  

Päiväkoteihin (Teerimäki ja Mäntypuisto) on nimetty vastaavat 
varhaiskasvatuksen opettajat. Vastaavilla varhaiskasvatuksen 
opettajilla on päiväkodeissa erityistehtäviä normaalin varhaiskas-
vatuksen opettajan työn lisäksi (mm. työvuorolistat, tiedottaminen, 
yhteyshenkilönä toimiminen, tapahtumien vastuuhenkilö jne.).  

Varhaiskasvatusjohtajan virkavapaa 

Varhaiskasvatusjohtaja on tällä hetkellä pidempiaikaisella virkava-
paalla. Varhaiskasvatuksen johtotehtävät tulee varhaiskasvatus-
johtajan virkavapaan ajaksi järjestellä uudelleen.  

Varhaiskasvatusjohtajan tehtävään ei ole kovinkaan helppoa saa-
da sijaista johtuen sijaisuuden kestosta. Jokioisten kunnan var-
haiskasvatuksen työntekijöistä ei ole tehtävään löytynyt tekijää.  

Määräaikainen ratkaisu 

Sivistystoimenjohtaja on keskustellut perhepäivähoidon päällikön, 
päiväkotien vastaavien varhaiskasvatuksen opettajien ja pääluot-
tamusmiehen (JUKO) kanssa seuraavasta mallista: 

1. Perhepäivähoidon päällikkö toimii vs. varhaiskasvatusjohtaja-
na – perhepäivähoidon päällikkönä. 
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2. Varhaiskasvatuksen toimistolle palkataan vs. varhaiskasvatus-
johtajan – perhepäivähoidon päällikön avuksi toimistotyönteki-
jä. Toimistotyöntekijälle laaditaan työtehtävistä toimenkuva.  

3. Päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat nimetään 
päiväkotien johtajiksi. Päiväkotien johtajat toimivat yksiköis-
sään työntekijöiden lähiesihenkilöinä. Päiväkotien johtajille 
laaditaan työtehtävistä toimenkuvat.  

Keskusteluissa mallia on kannatettu ja sitä on pidetty hyvänä vaih-
toehtona ratkaista varhaiskasvatuksen johtamisen haasteet var-
haiskasvatusjohtajan virkavapaan ajaksi.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että varhaiskasvatusjohtajan virkavapaan 
aikana: 
 

1. Perhepäivähoidon päällikkö toimii vs. varhaiskasvatusjohtaja-
na – perhepäivähoidon päällikkönä. 

2. Varhaiskasvatuksen toimistolle palkataan vs. varhaiskasvatus-
johtajan-perhepäivähoidon päällikön avuksi toimistotyöntekijä 
ja oikeuttaa vs. varhaiskasvatusjohtajan – perhepäivähoidon 
päällikön valitsemaan tehtävään työntekijä. Toimistotyönteki-
jälle laaditaan työtehtävistä toimenkuva.  

3. Päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat nimetään 
päiväkotien johtajiksi. Päiväkotien johtajat toimivat yksiköis-
sään työntekijöiden lähiesihenkilöinä. Päiväkotien johtajille 
laaditaan työtehtävistä toimenkuvat, jotka sisältävät kunnan 
hallintosäännössä varhaiskasvatusjohtajalle kuuluvia tehtäviä. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 

 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  6.9.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 159–161, 165–167, 169, 171–175 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 162–164, 168, 170 
 
______________________________________________________ 
 
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: 162–164, 168, 170 
 
_______________________________________________________ 
 
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 42200 
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 Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.  
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä 
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa. 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6140 euroa. 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa. 
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron 
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa 
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi 
valituksen peruutuksen vuoksi. 
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin 
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa. 
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen 
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. 
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


	poytakirjan_etusivu_kh15_06092021
	kh15_06092021_§159_175.pdf
	oikaisuvaatimusohjeet_valitusosoitus_kh15_06092021

