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Raiskio Sakari, pj. 
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Heikkilä Timo  
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Lehtinen Rami, Teams-etäyhteys 
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Stenberg Niina 
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Hacklin Jorma, valt. pj. 
Marttila Pauli, valt. 1. varapj. 
Esala Martti, valt. 2. varapj. 
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja, 17.00–17.25 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, 17.00–18.25 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
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Asiat 

 
§ 40–58 

Pöytäkirjan 
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valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
Petri Into ja Jenni Hakamäki. 
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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 18.3.2022 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Into  Jenni Hakamäki 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 21.3.–11.4.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 
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Kunnanvaltuuston kokouksen 23.2.2022 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 40 
14.3.2022 Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston pää-
tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto 
on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, 
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia 
on viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltä-
väksi. Jos kunnanvaltuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituk-
sen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytän-
töönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa 
ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston kokouksen 

23.2.2022 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suo-
rittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Kirjastopalveluita seudullisesti hankkeen tilanne / sopimuk-
sen hyväksyminen 
Tiedotusasia, ei täytäntöönpanoa 
 
Valtuustoaloite maksuttomasta aamupalatarjoilusta perus-
kouluihin 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote Jokioisten kunnan koulutuslautakunnalle 
Ote Jokioisten kunnan ruokapalvelujohtajalle 
 
Kuntalaisaloite koirapuistosta 
Ote aloitteen vastuuhenkilölle 
Ote Jokioisten kunnan tekniselle lautakunnalle  
 
Valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamisesta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote Jokioisten kunnan tekniselle lautakunnalle 
 
Ryhmäperhepäivähoitokodin perustaminen 
Ote Jokioisten kunnan koulutuslautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
Myönnetään täyttölupa ryhmäperhepäivähoitokodin toiminnan 
käynnistämiseen liittyvien toimien täyttämiseen 
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Ilmoitusasiat 
Ei täytäntöönpanoa 
 
Valtuustoaloite julkisesta liikenteestä 
Lähetetään aloite seudulliselle (Forssa, Humppila, Jokioinen, 
Tammela ja Ypäjä) joukkoliikennetyöryhmälle lausunnon anta-
mista varten 
 
Valtuustoaloite lasten kotihoidon tuen kuntalisästä 
Lähetetään aloite koulutuslautakunnan valmisteltavaksi 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Valtuustoaloite Tuulentuvan käytöstä 
 
Valt. § 81 
16.12.2021 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt 16.12.2021 seuraavan 

valtuustoaloitteen: 
 

 ”Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan val-
tuustoaloitteen: 

 
”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet 
esitämme, että Jokioisten kunta antaisi luvan kuntouttavassa työ-
toiminnassa kunnan eri työpisteissä pitkään mukana oleville hen-
kilöille käyttää ja vuokrata kunnan henkilökunnan käytössä olevaa 
Tuulentupa-nimistä aluetta ja rakennuksia Rehtijärven rannassa 
samoilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla kuin kunnan palveluksessa 
oleva henkilökuntakin saa käyttää. 

 
Hyvän työnantajan maineen omaavana kuntana kannamme 
huolta myös kuntouttavan työtoiminnan pitkäaikaisista työnteki-
jöistämme ja heidän henkisestä jaksamisestaan pitkän työttömyy-
den aikana. Pitkäkestoiseksi tarkoitetun toiminnan voidaan katsoa 
alkavan esimerkiksi puolen vuoden kuluttua. Kyseiset henkilöt te-
kevät kunnalle töitä palkatta ja yleensä monta vuotta peräkkäin. 

 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että Jokioisten kunta 
myöntää heille oikeuden Tuulentuvan käyttöön.  

 
Jokioinen 16.12.2021 

 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä”. 

 
Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallinto-

säännön 111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 231 
20.12.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen henkilöstölautakunnalle 

asiantuntijavalmisteluun. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
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Hela § 2 
15.2.2022 Kunnanhallitus on lähettänyt henkilöstölautakunnan valmistelta-

vaksi vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemän valtuustoaloit-
teen Tuulentuvan käytöstä.  

 
 Jokioisten kunnan omistamaan Tuulentupaan kuuluu mökki, sau-

narakennus ja ranta-alue Rehtijärven rannassa. Ne ovat kunnan 
henkilöstön käytössä kesäkaudella, jolloin Tuulentuvan voi varata 
myös henkilökohtaiseen käyttöön tiistaisin ja torstaisin. Muina ai-
koina kesällä alue on henkilöstön yleisessä käytössä. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että Jokioisten kunta 

antaa pitkään, yli 6 kuukautta, kuntouttavassa työtoiminnassa ole-
ville henkilöille luvan käyttää ja vuokrata Tuulentupa -nimistä alu-
etta ja rakennuksia. Käyttäjiltä edellytetään samojen kunnan 
sääntöjen noudattamista Tuulentuvan käytössä kuin henkilökun-
naltakin. 

 
Päätös  

 Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 41 
14.3.2022 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. todeta henkilöstölautakunnan lausunnon mukaisesti, että Joki-

oisten kunta antaa pitkään, yli 6 kuukautta, kuntouttavassa työ-

toiminnassa oleville henkilöille luvan käyttää ja vuokrata Tuu-

lentupa -nimistä aluetta ja rakennuksia. Käyttäjiltä edellytetään 

samojen kunnan sääntöjen noudattamista Tuulentuvan käy-

tössä kuin henkilökunnaltakin, ja 

2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee kunnanhallituk-

sen asiaa koskevan päätöksen tiedoksi ja toteaa aloitteen lop-

puun käsitellyksi. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
 
Kh § 42 
14.3.2022  Kuntalain mukaan valtuuston tietoon voidaan saattaa määrä-

ajoin, esimerkiksi luettelon muodossa valtuustoaloitteet, joiden 
käsittely on kesken. Kunnanhallintosäännön mukaan kunnanhal-
lituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä 
kunnanvaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnan-
hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita kunnanvaltuusto ei ole 
edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Sa-
malla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on 
ryhdytty.  

 
  1.3.2022 olivat seuraavat valtuustoaloitteet käsittelyssä: 
 

- haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uu-

delleen määrittäminen (kv 28.2.2019, kh 18.3.2019, tela 

11.12.2019, kh 13.1.2020, kv 4.2.2020 ja kh 10.2.2020) 

- VT 2 pohjavesisuojaus (kv 17.6.2020, kh 10.8.2020, telan 

valmistelussa) 

- Jokioisten alueen pienvesien ja purojen kunnostussuunni-

telma (kv 22.10.2020, kh 16.11.2020) 

- ulkokuntolaitteet Rantabulevardille (kv 22.4.2021, kh 

17.5.2021, vaplan valmistelussa) 

- keskustan alueen tontinluovutuskilpailu (kv 22.4.2021, 

kh 17.5.2021, telan valmistelussa) 

- aloite aurinkoenergian hyödyntämisestä Jokioisten kunnassa 

(kv 22.4.2021, kh 17.5.2021, telan valmistelussa) 

- Ferrarianpuiston ja Elonkierron yhdistäminen yhtenäiseksi 

ulkoilureitiksi (kv 17.6.2021, kh 28.6.2021, telan valmiste-

lussa) 

- nopeusnäyttötaulu koulujen ja päiväkotien läheisyyteen 

(kv 17.6.2021, kh 28.6.2021, telan valmistelussa) 

- omaishoitajille tukea (kv 26.8.2021) 

- henkeä Hinkuun (kv 26.8.2021) 

- yritysmyönteinen kunta (kv 26.8.2021) 

- kunnan varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuoto-

jen muuttaminen (kv 14.10.2021, kh 8.11.2021, koulan val-

mistelussa) 

- pienten lasten hoitopaikkojen lisääminen (kv 14.10.2021, kh 

8.11.2021, koulan valmistelussa) 



 

Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

Kunnanhallitus 14.3.2022 87 5 

 

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

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

 

 

 

- pyörätieväylien arvio- ja suunnittelutarve (kv 14.10.2021, kh 

8.11.2021 telan valmistelussa) 

- yömajan ja turvakodin perustaminen (kv 17.11.2021 ja kh 

29.11.2021, FSHKY:n valmistelussa) 

- tapahtumien yö (kv 17.11.2021 ja kh 29.11.2021, kulttuuritoi-

men valmistelussa) 

- lasten ja nuorten skeitti- ja pump track -rampin rakentaminen 

(kv 16.12.2021) 

- nuorille kohdennettu osallistava budjetointi (kv 16.12.2021) 

- Tuulentuvan käyttö/kuntouttava työtoiminta (kv 16.12.2021, 

kh 20.12.2021, hela 15.2.2022 ja kh 14.3.2022). 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä valtuustoaloitteiden käsittelytilan-
netta koskevan selvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kun-
nanvaltuustolle tiedoksi. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Yhtiökokousedustajien valinta 
 
Kh § 43 
14.3.2022  Jokioisten kunta on mukana perustamiensa osaomisteisten 

asunto-osakeyhtiöiden hallinnossa siihen saakka, kunnes kun-
nalla on omistusosuutta ja rakennusaikaisen lainan takausta jäl-
jellä. Aiemmin on valittu kunnan ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin 
ja vielä pitää valita kuntaa yhtiökokouksissa edustavat henkilöt. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita yhtiökokousedustajat seuraavasti: 
 

Asunto Oy Jokioisten Aurinkopiha, Jussi Tiensuu (varalla Martti 
Esala) 
Asunto Oy Jokioisten Etelärinne Ursula Mansikka (varalla Leena 
Puura) 
Asunto Oy Jokioisten Kalliotie Minna Lax (varalla Sami Räsänen)  
Asunto Oy Jokioisten Miilumäki Tarja Kirkkola-Helenius (varalla 
Charlotte Nummenranta) 
Asunto Oy Jokioisten Mäntylä Tarja Kirkkola-Helenius (varalla 
Charlotte Nummenranta)  
Asunto Oy Jokioisten Opintie Mira Kulmala-Sjöman (varalla Rami 
Lehtinen)  
Asunto Oy Jokioisten Päivärinne Sami Räsänen (varalla Minna 
Lax)  
Asunto Oy Jokioisten Rinnetie Rami Lehtinen (varalla Mira Kul-
mala-Sjöman)  
Asunto Oy Jokioisten Pellilänrinne Satu Nurmi (varalla Timo Heik-
kilä)  
Asunto Oy Jokioisten Sällinrinne Timo Heikkilä (varalla Satu 
Nurmi). 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin  
toimien täyttöluvat 
 
Kh § 44 
14.3.2022 Mäntypuiston päiväkodissa työskentelee tällä hetkellä neljä var-

haiskasvatuksen opettajaa sekä viisi lastenhoitajaa. Mäntypuiston 
päiväkodissa on kaksi hoito- ja opetusryhmää. Päiväkoti toimii 
kunnassa vuorohoitoyksikkönä.  

 
Mäntypuiston päiväkodissa tällä hetkellä työskentelevistä varhais-
kasvatuksen opettajista kaksi on vakinaisessa ja kaksi määräai-
kaisessa työsuhteessa. 
 
Mäntypuiston päiväkodissa on joitakin vuosia sitten työskennellyt 
neljä vakinaista varhaiskasvatuksen opettajaa, mutta eri syistä 
määrä on vähentynyt kahteen. Opettajia on siirtynyt esimerkiksi 
Mäntypuistosta Teerimäen päiväkotiin / Miinan koululle (esiope-
tus) ja lisäksi kaikkiin avoinna olleisiin varhaiskasvatuksen opetta-
jan paikkoihin ei ole tullut hakemuksia. Tämän vuoksi opettajia on 
välillä ollut vain kaksi, jolloin lastenhoitajia on ollut nykyistä enem-
män. Toimintavuodelle 2021–2022 Mäntypuistoon saatiin rekrytoi-
tua kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajaa.   
 
Sivistystoimenjohtaja, vs. varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin 
johtaja ovat suunnitelleet Mäntypuiston päiväkodin henkilöstöra-
kennetta ja yksikön kehittämistarpeita. Yhteisenä tavoitteena on, 
että yksi varhaiskasvatuksen opettajan toimi pyritään täyttämään 
toimintavuoden 2022–2023 alusta lukien vakinaisesti ja yksi mää-
räaikainen varhaiskasvatuksen opettajan toimi muutetaan toimin-
tavuodeksi 2022–2023 varhaiskasvatuksen sosionomin toimeksi 
ja täytetään määräajaksi.  
 
Varhaiskasvatuksen opettajalta ei edellytetä pätevyyttä esiopetuk-
sen antamiseen. Opettajatarve Mäntypuiston päiväkodissa koh-
distuu erityisesti 3–4 -vuotiaiden ryhmään.  
 
Varhaiskasvatuksen sosionomi toimii päiväkodissa yhtenä työnte-
kijänä ryhmässä ja osallistuu normaalisti lasten kasvatus ja ope-
tustyöhön. Sosionomin erityisenä tehtävänä on tukea esimerkiksi 
lasten osallisuutta, lapsiryhmän yhteisöllisyyttä ja vanhempien 
kasvatustyötä. Varhaiskasvatuksen sosionomi voi esimerkiksi 
keskittyä ryhmässä syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisyyn ja 
perheiden ohjaamiseen tarvittavien palveluihin.  
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Toimintavuoden 2022–2023 aikana on tarkoitus kerätä kokemuk-
sia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävistä varhaiskasvatuk-
sessa ja kehittää niitä toiminnan osa-alueita, joita varhaiskasva-
tuksen sosionomin työtehtäviin erityisesti kuuluu.  
 
Sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhalli-
tus myöntää täyttöluvan yhteen varhaiskasvatuksen opettajan toi-
meen toistaiseksi 1.8.2022 alkaen sekä yhteen varhaiskasvatuk-
sen sosionomin toimeen määräajaksi toimintavuodeksi 2022–
2023 1.8.2022–31.7.2023.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää myötää täyttöluvan yhteen varhaiskasva-
tuksen opettajan toimeen toistaiseksi 1.8.2022 alkaen ja yhteen 
varhaiskasvatuksen sosionomin toimeen määräajaksi 1.8.2022–
31.7.2023 väliseksi ajaksi. Toimien sijoituspaikka on toiminta-
vuonna 2022–2023 Mäntypuiston päiväkoti.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  
 

Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää oli esittele-
mässä asiaa kokouksessa. Hän poistui kokouksesta ennen asiaa 
koskevaa päätöksentekoa klo 17.25. 
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Perhepäivähoitajan toimen täyttölupa 
 
Kh § 45 
14.3.2022 Jokioisen kunnassa on vakituisia perhepäivähoitajia 15. Vakituis-

ten perhepäivähoitajien määrä on viime vuosina vähentynyt mm. 
eläköitymisen ja irtisanoutumisten vuoksi. Uusien perhepäivähoi-
tajien rekrytointi on osoittautunut haasteelliseksi. 

 
Määräaikaisia perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 6. Kaksi perhe-
päivähoitajaa on ilmoittanut perhepäivähoidon päällikölle, etteivät 
ole käytettävissä perhepäivähoitajan tehtävissä uuden toiminta-
kauden alkaessa elokuussa 2022. Näin ollen määräaikaisten per-
hepäivähoitajien määrä putoaa enimmillään neljään määräaikai-
seen perhepäivähoitajaan uuden toimintakauden alkaessa. Yksi 
heistä toimii kevätkauden 2022 määräaikaisena varahoitajana. 
 
Koulutettuja ja työlleen sitoutuneita perhepäivähoitajia tarvitaan 
jatkossakin eläköitymisen myötä ja jotta varhaiskasvatuslain vel-
voitteet tulevat täytetyiksi Jokioisten kunnan varhaiskasvatuk-
sessa. Lasten määrä ei ole vähentynyt perhepäivähoidossa eikä 
myöskään päiväkodeissa. 
 
Jokioisten perhepäivähoidossa hoidetaan kaikki alle kolmevuoti-
aat lapset ja tätä vanhemmatkin aina esiopetuksen alkamiseen 
saakka, mikäli huoltajat niin haluavat. Päiväkodeissa on ryhmät 
3–6-vuotiaille lapsille. 
 
Vs. varhaiskasvatusjohtaja - perhepäivähoidon päällikkö anoo 
kunnanhallitukselta täyttölupaa yhden perhepäivähoitajan toimen 
täyttämiseksi toistaiseksi 1.8.2022 alkaen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan yhteen perhepäivähoitajan 

toimeen toistaiseksi 1.8.2022 alkaen.  
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  
 

Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää oli esittele-
mässä asiaa kokouksessa. Hän poistui kokouksesta ennen asiaa 
koskevaa päätöksentekoa klo 17.25. 
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Osakekauppa 
 
Kh § 46 
14.3.2022  Jokioisten kunta on neuvotellut Suomen valtion / Luonnonvara-

keskuksen kanssa Jokioisten Vedenhankinta Oy:n 49 osakkeen 
ostamisesta kunnalle. Osakkeiden kokonaiskauppahinta on 
126 910,00 euroa. Kunnan talousarviossa on varattu 
130 000,00 euroa osakehankintoihin. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnalle ostetaan 49 Jo-

kioisten Vedenhankinta Oy:n osaketta Suomen valtiolta 
126 910,00 euron kauppahinnalla. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kahvioravintola Wendlan vuokra                   
 
Kh § 47 
14.3.2022  Vallitseva koronapandemia on edelleen vähentänyt kahvioravin-

tolan asiakkaiden määrää merkittävästi niin lounasruokailijoiden, 
kokous- ja juhlavieraiden kuin matkailijoidenkin osalta. Pientä 
asiakasmäärän lisääntymistä on kuitenkin tapahtunut viime ai-
koina. Aiemmalla päätöksellä vuokraa on alennettu 50 % joulu-
kuun 2021 loppuun saakka. Jatkossakin vuokran tarkistaminen 
on vallitsevasta tilanteesta johtuen tarpeellista, jotta turvataan 
toimintaedellytykset ja palvelun säilyminen. Yrittäjä on esittänyt 
kunnalle kirjanpitonsa, josta tilanteesta johtuva myynnin lasku on 
todennettu. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, että Kahvioravintola Wendlan (T:mi Mika 

Salminen) vuokraa Jokioisten Tietotalolla alennetaan ko-
ronapandemiasta johtuen 50 %:lla normaalista, vuokrasopimuk-
sen mukaisesta tasosta ajalla 1.1.–31.5.2022. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Nuorten työharjoittelijoiden palkkaaminen / tuki työllistämiseen   
 
Kh § 48 
14.3.2021 Kunta on palkannut viime vuosina noin 60 jokioislaista nuorta kun-

nalle kesätyöharjoitteluun kahden viikon ajaksi. Jokioinen on mu-
kana valtakunnallisessa ”Tutustu työelämään ja tienaa” konsep-
tissa. Kesätyöpaikkoja on kunnasta tarjottu 15–16-vuotiaille. 

 
 Hakemuksia kesätöihin tulee pelkästään tässä ikäluokassa paljon 

enemmän, kuin on kunnassa tarjottavia töitä. Enemmän kuin ta-
loudellinen resurssikysymys, kesätyöharjoittelupaikkoja rajoittaa 
kunnassa mahdollisuus töiden järjestämiseen siten, että ne ovat 
oikeasti mielekkäitä, tarkoituksenmukaisia ja että ne pystytään or-
ganisoimaan. 

 
 Koronatilanne on omalta osaltaan vaikeuttanut kesätöiden ja har-

joittelupaikkojen saamista, tai ainakin tuonut epävarmuutta siihen, 
minkälaiset työtehtävät ovat mahdollisia. 

 
 Nuorten työharjoittelukokemukset ovat tärkeitä, ja poikivat mo-

nesti pitkälle tulevaisuuteen positiivisia asioita mm. työtodistusten 
ja työelämään tutustumisen kautta. Nyt esitettävällä yritystuella 
nuorten työllistymiseen halutaan kannustaa uusia työnantajia 
palkkaamaan nuoria 16–22 -vuotiaita työharjoitteluun. 

 
 Tarvittava määräraha on varattu talousarvioon. Samalla saadaan 

edelleen tulevaa talousarviovalmistelua varten tietoa toiminnan 
vaikuttavuudesta toiminnallisesti ja taloudellisesti. 

 
Ehdotus Kunta maksaa 15.5.–30.9.2022 väliseltä ajalta jokioislaisille yrittä-

jille/yhdistyksille/yksityisille työnantajille tukea 200 euroa/nuori 
työllistetty, kun yritykset työllistävät vähintään kuukaudeksi jokiois-
laisia 16–22 -vuotiaita nuoria.   

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kesätyöllistämistuki nuorille 4H-yrittäjille  
 
Kh § 49 
14.3.2022 Jokioisten kunta palkkaa vuosittain yli 15-vuotiaita nuoria kesätyö-

hön pääsääntöisesti kahden viikon ajaksi.  
  

Yhteisen (Tammela) 4H -yhdistyksen toiminnanjohtajalta on tie-
dusteltu, voiko kunta tukea nuorten kesätyöllistymistä 4H-yrittä-
jinä. Tämä olisi yksi lisävaihtoehto nuorten kesätyöllistymiseen.  

 
Yhdistyksen toimintaan on kunnan talousarviossa varattu 
2 000 euroa. Tammelan 4H-yhdistys ry on voittoa tavoittelematon 
järjestö ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen toimialue 
on laajentunut vuoden 2021 aikana ja se käsittää nyt Tammelan 
lisäksi Forssan kaupungin sekä Jokioisten ja Ypäjän kunnat. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Tammelan 4H-yhdistykselle myönne-

tään vuonna 2022 tukea 4H-nuorten kesätyöllistymiseen seuraa-
vin ehdoin:  

 
- Tukea myönnettäisiin jokioislaiselle nuorelle, joka on kesätyön 

alkaessa vähintään 15-vuotias tai enintään 20-vuotias ja työl-

listää itsensä 4H-yrittäjänä kesän ajaksi. 

 

- 4H-yrittäjällä tulee olla vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityk-

sessään. 

 

- Tuki 4H-nuorelle on 200 € / yritys. 

 

- Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesä-

työtukeen.  

 
4H-yrittäjien kesätyötukihakemukset käsittelee, ja sen maksami-
sesta, huolehtii Tammelan 4H-yhdistys. 4H-yritykselle tuesta mak-
setaan puolet (100 €) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jäl-
keen ja puolet (100 €), kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakir-
jat on toimitettu. Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa 
4H-yhdistykselle 30.10.2022 mennessä.  

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Jokioisten kunnan tuki ukrainalaisille 
 
Kh § 50 
14.3.2022       Ukrainan valtio on joutunut sotaan Venäjän hyökättyä maahan 

24.2.2022. Sotatilanne ja aseellisen voiman käyttö on synnyttänyt 
Ukrainaan humanitääriseen kriisin. Ukrainan valtio on tehnyt kan-
sainvälisen vetoomuksen maan ja sen kansalaisten kiireellisestä 
tukemisesta. Suomen valtion rinnalla useat kunnat ja kaupungit 
ovat parhaillaan valmistelemassa tukipäätöksiä Ukrainan autta-
miseksi. Kaupunkien avustukset on annettu rahana tai humanitaa-
risena materiaaliapuna yhteistyössä Suomen valtion, avustusjär-
jestöjen tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kautta. 

   
Humanitaarisen avun antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunta-
laissa määriteltyyn kunnan toimialaan (KHO 1983 II 35). Yleistä 
ohjausta ja neuvontaa tarjoaa maahanmuuttajille Forssan seudun 
Kotouttamo: kotouttamo@fshky.fi / 050 339 6272.  

 
Myös Jokioisten kunta haluaa osoittaa tukensa ukrainalaisille 
tässä tilanteessa. Jokioisten kunnan osalta esitetään, että Jokioi-
sille turvaan saapuville osoitetaan haettaessa 100 euron osto-oi-
keus paikalliseen ruokakauppaan. Tämä voi olla tarpeen, kun 
ehkä ruuhkautuvatkin turvapaikka tai tilapäistä suojelua hakijan 
palveluprosessit käynnistyvät viiveellä. Avustuksesta tiedotetaan 
kunnan kanavissa, sekä jo tiedossa oleviin koteihin. 

 
Apu maksetaan kunnan määrärahavarauksista avustuksiin. Mikäli 
tilanne vaatii, haetaan valtuustolta lisämäärärahaa. 

  
Ehdotus  Kunnanhallitus hyväksyy, että Jokioisille turvaan saapuville ukrai-

nalaisille osoitetaan 100 euron osto-oikeus paikalliseen ruoka-
kauppaan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  

Lisäksi päätettiin, että osto-oikeusetu on voimassa tällä päätök-
sellä 15.5.2022 saakka. 
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Tonttien hinnoittelu / hajatontit  
 
Kh § 51 
14.3.2022 Kunnanhallitus on päättänyt aikaisemmin 24.6.2019 kunnan asun-

totonttien alennusmyynnistä. Päätöstä on jatkettu vuoden 2021 
alusta. Tuolloin päätettiin, että Puistometsän, Sällinrinteen ja 
Kyyhkysmäen (vanhempi osa) asuntoalueiden hajatontit myydään 
hintaan 50,00 euroa/tontti. 

 
Alennetulla hinnalla ostettua tonttia ei saa myydä eteenpäin, vaan 
ostajan on rakennettava itse. 

 
Kampanjatontteja on jäljellä enää hajatontteja: 

 
50 euron tontit 
Toivontie 10 
Neulaskuja 6 
Pyölinkuja 3 
 
50 % alennetut tontit 
Parvilanatie 3  5801,00 euroa 
Sällintie 20   4815,25 euroa  
Parvialantie 2/ Sällintie 23 4981,00 euroa 
Sällintie 25   4628,25 euroa 
Parvialantie 4  5384,75 euroa 
Parvialantie 6  5142,50 euroa 
Parvialantie 8  5656,75 euroa 
Pikku-Pelliläntie 12                  12303,75 euroa 
 
Em. hinnoissa on huomioitu alennus. 
 
Vapaana oleva tontit löytyvät alla olevasta linkistä ja myös kunnan 
kotisivujen kautta 
 
https://kartta.forssa.fi/IMS/fi??&LAYERS=Opaskartta&South=674
2018&West=24470440&North=6744524&&East=24474608&Z=1&
REQUEST=SearchEngine&IntendedUse=1.04 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että edellä mainittujen tonttien hinnat pi-
detään alennettuina. Myyntiä jatketaan edellä selostettujen tont-
tien osalta niin, että yksi ostaja voi ostaa ainoastaan yhden alen-
nustontin ja tontille rakennettavan rakennuksen tulee olla  
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rakennusvalvontaviranomaisen lopputarkastuksessa hyväksymä 
kolmen vuoden kuluessa kaupantekopäivästä. 

 
Uusia alennushintoja ei lähtökohtaisesti vastaisuudessa tehdä, ja 
esimerkiksi Jokioisten kunnan 150-vuotta juhlavuonna toteutetta-
vat kampanjat eivät kohdistu tonttien hintoihin. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Teollisuustonttien hinnat Pellilän teollisuusalueen korttelissa 707 
 
Kh § 52 
14.3.2022 Kunnassa on tehty kiinteistökauppa Jokioisten kunnassa sijaitse-

vasta n. 3 ha:n määräalasta Intala-nimisestä tilasta. Määräala si-
jaitsee Pellilän teollisuusalueella kunnan aiemmin omistaman alu-
een ja Forssantien välissä. Se liitetään kunnan aiemmin omista-
maan tilaan ja käytetään yritys- ja teollisuustonteiksi. Alue on kaa-
voitettu teollisuusalueeksi. 

 
 Tällä hetkellä kunnan teollisuusalueen tontteja on myynnissä Pel-

lilän teollisuusalueelta 2,0 euroa / m2. Tonttikaupan myötä mah-
dollistetaan tonttien myynti Forssantien varressa korttelissa 707 ja 
kaavan mukaisen Lintukankaantien molemmin puolin. Teollisuus-
tontit myydään määräaloina ja rakentamisvelvoitteella.  

 
Forssantien puoleiset korttelin 707 teollisuustonttien myyntihin-
naksi esitetään marginaalisesti korkeampaa hintaa, koska tontit 
ovat esillä näkyvällä paraatipaikalla. Lisäksi ostajien kanssa käy-
dään tarvittaessa nimettävän työryhmän toimesta kehityskeskus-
telu alueen suunnitelmista ennen kaupan hyväksymistä.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että teollisuus-

tonttien myyntihinta Forssantien ja asemakaavan mukaisen Lintu-
kankaantien välisellä alueella korttelissa 707 on 3,0 euroa / m2. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Jokiläänin kansalaisopiston rehtorin osa-aikaisen virkasuhteen  
kokoaikaistaminen 
 
Kh § 53 
14.3.2022 Jokioisten kunnan kehittämispäällikkö (Jokioisten Tietotalo) on irti-

sanoutunut toimestaan 1.4.2022 alkaen eläköitymisen vuoksi. Ke-
hittämispäällikön työnkuvassa 60 % kohdentui Tietotaloon ja 40 % 
kulttuuriin ja matkailuun. 

 
 Tietotalossa toimii Jokiläänin kansalaisopisto. Kansalaisopiston 

rehtorin virkasuhde on 50 % täydestä työajasta.  
 
 Kunnassa on valmisteltu kokonaisuutta, jossa kansalaisopiston 

rehtorin tehtävänkuva kokoaikaistettaisiin, ja siihen liitettäisiin kult-
tuurin ja matkailun osiot, sekä mahdollisesti Tietotaloon / järjes-
töyhteistyöhön liittyviä osioita. Tietotalon ja mm. terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisen kokonaisuuksien kehittäminen on edelleen 
meneillään. Sen vuoksi on mahdollistettava myös se, että kansa-
laisopiston rehtorin työnkuva voi pieneltä osin täytettävän uuden 
50 % osalta vielä muokkautua. 

 
 Päätös kokoaikaistamisesta pitää kuitenkin tehdä nyt, jotta viran-

haltija voi tehdä tarvittavat hallinnolliset toimet täyden työajan vas-
taanottamiseksi. Asiasta on keskusteltu hyvässä yhteisymmärryk-
sessä asianosaisten kanssa. 

 
 Jokioisten kunnan hallintosäännössä ei ole kehittämispäällikön 

päätettäviä asioita, tarvittaessa lisäyksiä voidaan esittää hallinto-
sääntöpäivitysten yhteydessä kansalaisopiston rehtorin päätettä-
viin tehtäviin. Mutta akuuttia tarvetta päivityksille ei ole. 

 
 Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää toimialojen väli-

sestä tehtäväjaosta siltä osin, kuin hallintosäännössä ei ole asi-
asta määrätty. Samoin kunnanhallituksella on yleistoimivalta hen-
kilöstöasioissa, kuten työsuhteen lakkauttamisesta. Viran perusta-
misesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto. 

 
Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 4 § 
mukaan virkasuhteeseen voidaan ja tulee ottaa ilman hakumenet-
telyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virka-
suhteeseen ottaminen ko. lain 22 §:ssä tarkoitetusti virkasuhteen 
tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle. Mahdollisesta  
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hakumenettelystä työsuhteeseen otettaessa ei ole vastaavanlai-
sia säännöksiä kuin virkasuhteeseen ottamisesta.  

 
Esitetyn muutoksen jälkeen kyseessä on edelleen virka. Vaikka 
henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä 
määrin, henkilön tulee lain mukaan olla kuntaan virkasuhteessa.  

 
Esitetyn tehtävämuutoksen toteutuessa kansalaisopiston rehtorin 
esimiehenä toimii sivistysjohtaja, ja kansalaisopiston rehtorin palk-
katason mukaisen tehtäväkohtaisen palkan vahvistaa henkilöstö-
lautakunta. Lautakuntatasoiset asiat käsitellään vapaa-aikalauta-
kunnassa.  

 
Muutos ei vaikuta kansalaisopiston rehtorin jo voimassa olevaan 
(50%) työnkuvaan, työaikaan tai Jokiläänin kansalaisopiston kus-
tannuksiin. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää  
 

1. hyväksyä kansalaisopiston rehtorin virkasuhteen kokoaikaista-

misen 11.5.2022 alkaen siten, että tehtäväkuvaan liitetään 

kulttuurin ja matkailun osiot (rehtori / kulttuuri- ja matkailuvas-

taava) ja myöhemmin täsmentyvät tehtävät. 

 

2. lopettaa Jokioisten kunnasta kehittämispäällikön (Tietotalo) 

toimen 10.5.2022. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  
 

Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää oli esittele-
mässä asiaa kokouksessa. Hän poistui kokouksesta ennen asiaa 
koskevaa päätöksentekoa klo 17.25. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen käsittely 
 
Kh § 54 
14.3.2022  Esityslistan viiteaineistona on tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

19.1. ja 23.2.2022 pidetyistä kokouksesta. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 55 
14.3.2022 Henkilöstölautakunta 15.2.2022 
 Vapaa-aikalautakunta 16.2.2022 
 Tekninen lautakunta 16.2.2022 
 Hallinto- ja talousjohtaja 25.2.2022 
 Kunnaninsinööri 27.1., 31.1. ja 7.2.2022 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 

21.2.2022 
 Hämeen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta 7.12.2021 
 

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 kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 56 
14.3.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö luonnoksista hallituk-

sen esitykseksi eduskunnalle nuorisolain 1285/2016 sekä VN:n ase-
tuksen nuorisotyöstä ja -politiikasta 211/2017 tarkastamiseksi. Lau-
sunto on annettava 7.4.2022 mennessä. 

 
 Opetushallituksen päätös 4.3.2022 valtionosuusjärjestelmän edellyt-

tämien tietojen ilmoittamisesta vuodelta 2021. 
 
 Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 17.2.2022, Uudistettujen hybri-

distrategian linjausten toimeenpano. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Paineviemärin rakentaminen Myllytien teollisuusalueelta Forssaan 
 
Kh § 30 
21.2.2022 Kunta rakentaa paineviemärin Myllytien teollisuusalueen ja Fors-

san Matkailijankadun välille. Paineviemärin pituus on 5 260 metriä 
ja se tulee Myllytien teollisuusalueen käyttöön. Jokioisten kunta 
vastaa johto-osuuksien ja niihin kuuluvien laitteiden käyttö- ja kun-
nossapitotehtävistä sekä kustannuksista. Forssan vesihuoltoliike-
laitos vastaa jäteveden puhdistamisesta ja laskuttaa siitä Genen-
cor International Oy:tä erillisen sopimuksen mukaan. Rakennetta-
vaan jätevesijohtoon ei liitetä kuluttajia. 

 
Jokioisten kunta on pyytänyt tarjouksia Jokioinen-Forssa paine-
viemärin rakentamisesta. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava 
eritysalahankinta.  

 
 Tarjouspyyntöaineisto julkaistiin Tarjouspalvelussa, jonka kautta 

tarjoukset myös jätettiin. Tarjouspyyntöaineistosta oli ilmoitus 
myös kunnan www-sivuilla. Tarjousten jättöaikaa oli kaksi ja puoli 
viikkoa. 

 
Paineviemärin rakentamiseen on vuoden 2022 talousarviossa va-
rattu määrärahaa investointiosassa 450 000 euroa. Valvonta teh-
dään kunnan omana työnä. 
 
Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 14.2.2022 kello 12.00 men-
nessä. Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaishinta. 
 
Määräaikaan mennessä jätettiin kolme tarjousta; Forssan Ympä-
ristöurakointi Oy, O-P Erkkilä Oy ja Maanrakennus Marela. Kaikki 
tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Saapuneista tarjouk-
sista laadittu tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat 
esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä halvimman kokonaishinnan pe-

rusteella Forssan Ympäristöurakointi Oy:n 14.2.2022 päivätyn tar-
jouksen summaltaan 294 200 euroa (alv 0 %) ja oikeuttaa teknisen 
osaston valmistelemaan rakennusurakasta kirjallisen urakkasopi-
muksen. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Merkittiin, että vs. kunnaninsinööri Emilia Naatula oli esittele-
mässä asiaa kokouksessa. Hän poistui kokouksesta ennen pää-
töksentekoa klo 18.25. 

 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 57 
14.3.2022  Paineviemärilinjan työselityksessä on mainittu, että rakennuttajan 

tehtävänä ovat hankkia jätevesipumppaamon säiliö, pumput ja va-
rusteet sekä säiliön päälle tuleva huoltorakennus laitteineen sekä 
pumppaamon ja huoltorakennuksen sähkötyöt. 

 
Jokioisten tekninen toimi on pyytänyt tarjouksen lähtöpumppaa-
mosta Oy Lining Ab:ltä, jonka pumppuja ja automaatiota (ent. 
Labcotec) Jokioisten kunnan vesilaitos on käyttänyt. Tällä varmis-
tetaan laitoksen toimivuus ja laitteiden yhteensopivuus. Kyseessä 
on EU-kynnysarvon alittava erityisalahankinta. Pumppaamo on 
varusteltu valmiiksi putkiston ja sähkökeskuksen osalta ylimää-
räisten kahden paineenkorotuspumpun asennusta ajatellen. Hinta 
tämänhetkiset tarpeet huomioiden on 74 500 eur alv 0 %. Optiona 
on paineenkorotuspumput ja niiden tajuusmuuttajat, joilla on mah-
dollisuus nostaa pumppaamon maksimivirtaamaan 20  l/s*80 m 
hintaan 15 100 eur alv 0 %. 

 
Talousarviossa 2022 on varattu määrärahaa investointiosassa 
450 000 euroa, josta on käytetty paineviemärilinjaan 294 200 eu-
roa (alv 0 %), joten määrärahaa on jäljellä 155 800 euroa 
(alv 0 %).  

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Oy Lining AB:n tarjouksessa 

esitetyn mukaisen pumppaamon sekä siihen liittyvän pumppaa-
morakennuksen laitteineen yhteishintaan 74 500 euroa (alv 0 %). 
Ja oikeuttaa teknisen osaston valmistelemaan hankinnasta kirjalli-
sen sopimuksen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  
 

Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala oli esittelemässä asiaa 
kokouksessa. Hän poistui kokouksesta ennen asiaa koskevaa 
päätöksentekoa klo 18.25. 
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Muut asiat 
 
Kh § 58 
13.3.2022 

1. Valtuustoseminaari. Valtuustoseminaari järjestetään 9.5.2022. 
2. Katsaus Jokioisten Tietotalon toimintaan ja talouteen. 
3. Alustava tilinpäätös 2021. Ylijäämä hiukan yli 1 milj. euroa. 
4. Katsaus pelastustoimen ajankohtaisiin asioihin. Pelastuslauta-

kunnan jäsen Timo Heikkilä esitteli. 
5. Valtuuston kokouspäivät vuodelle 2022. Suunnitellaan ja vara-

taan kokousajankohdat. 
6. Kunnanjohtajan tuleva kehityskeskustelu. Kv:n ja kh:n puheen-

johtajiston kanssa. 
7. Kunnanjohtajan kalenteri. 

 
Ehdotus 

1. Merkitään asia tiedoksi. 
2. Merkitään katsaus tiedoksi. 
3. Merkitään katsaus tiedoksi. 
4. Merkitään katsaus tiedoksi. 
5. Merkitään valmistelu tiedoksi. 
6. Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi. 
7. Merkitään edellisen kokouksen jälkeiset keskeiset tapahtumat 

tiedoksi. 
 
Päätös 
 

1. Hyväksyttiin. 
2. Hyväksyttiin. 
3. Hyväksyttiin. 
4. Hyväksyttiin. 
5. Hyväksyttiin. 
6. Hyväksyttiin. 
7. Hyväksyttiin. 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

 ja valitusosoitus 
Kunnanhallitus 14.3.2022  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 40–42, 52, 54–56, 58 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 43–51, 53, 57 
 
______________________________________________________ 
 
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: 43–51, 53, 57 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 
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