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Kunnanvaltuuston kokouksen 16.6.2022 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 113 
27.6.2022 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 

16.6.2022 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suo-
rittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Jokioisten kunnan tilinpäätös 2021 
Ote hallintoelimille, tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. 
 
Arviointikertomuksen kirjoittaminen 
Ote kunnanhallitukselle (tiedoksi ja mahdollisia kannanottoja var-
ten) 
 
Eropyyntö luottamustoimista (Ahonen) 
Ote Kristian Ahoselle 
Ote Mira Kulmala-Sjömanille 
Ote Kari Pekkoselle 
Ote keskusvaalilautakunnalle 
Ote vapaa-aikalautakunnalle 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Kaavamuutos katualueen laajentamiselle / Keskusta-alueen 
kehittäminen 
Kuulutus kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta 
Ilmoitus Hämeen ELY-keskukselle 
 
Valtuustoaloite nuorisovaltuustomyönteisestä kunnasta 
Aloite vapaa-aikalautakunnan asiantuntijavalmisteluun 
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Valtuustoaloite nuorten mopo- ja moottoripajasta 
Aloite vapaa-aikalautakunnan asiantuntijavalmisteluun 
 
Valtuustoaloite joukkoliikenteen kehittämisestä 
Aloite kunnanhallituksen asiantuntijavalmisteluun 
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 
 
Kh § 114 
28.6.2022  Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuoden 

2021 tarkastuksesta. 
 
  Hyvään tarkastustoimintaan kuuluu, että hallitus käsittelee val-

tuuston kokouksen jälkeen arviointikertomuksen ja päättää toi-
menpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta ryhdytään. 

 
  Arviointikertomus on viiteaineistona. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan arvi-

ointikertomuksen vuodelta 2021. 
 
  Kunnanhallitus toteaa, että toimenpiteinä kuntastrategian paino-

pisteitä ja yhtenäistä tavoitteenasettelua otetaan korostetusti huo-
mioon talousarvion laadintaohjeissa. Strategian valmistelun ai-
kana kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys on korostu-
nut, ja teemoja otetaan huomioon strategian kautta.  

 
  Henkilöstöpolitiikan osalta kunnanhallitus ohjeistaa kaikkia lä-

hiesimiehiä pitämään kehityskeskustelut kehityskeskusteluohjeis-
tuksen mukaisesti.  
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.4.2022 (33,3 %) 
 
Kh § 115 
27.6.2022 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toi-

mintatuotot ovat toteutuneet 31,1 % ja toimintakulut 33,4 %. Toimin-
takate on toteutunut 32,4 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivi-
nen 1.178.540 euroa, joka on 397.111 euroa vähemmän kuin vastaa-
vaan aikaan vuonna 2021. Verotuloja on kertynyt 37,1 % ja valtion-
osuuksia 32,8 % suhteessa talousarvioon. 
Tuloslaskelma 1.1.–30.4.2022 on viiteaineistona. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–30.4.2021 

tiedokseen. 
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021–2025 
  
Kh § 116 
27.6.2022 Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n mukaan kunnan tai useam-

man kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi 
kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksy-
tään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään 
kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon 
kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 
Suunnitelman avulla pyritään varmistamaan lasten ja nuorten hy-
vinvointiin liittyvän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, 
pitkäjänteisyys sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä.  

  
Forssan kaupunki ja Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän 
kunnat sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä laativat las-
ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman yhteistyössä vuosille 2017–
2020. Suunnitelman päivittäminen käynnistyi alkuvuonna 2021 yh-
teistyönä seudun kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Päi-
vittämistä johti ja koordinoi seudun lasten ja nuorten palvelujen 
johtoryhmä, jossa on edustus kuntayhtymän lisäksi kaikista seu-
dun kunnista. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi kuntayhtymän 
perhepalvelujen palvelualuejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä ja 
päivittämistyössä oli mukana tarvittava edustus eri palveluista ja 
yhteistyötahoilta. Hyvinvointisuunnitelmaa on tehty puolentoista 
vuoden ajan eri kokoonpanoissa. Jokioisten kunnasta päivitystyö-
hön ovat osallistuneet ohjausryhmässä sivistysjohtaja Jari Sillan-
pää, lisäksi työryhmissä mukana ovat olleet koulukuraattori Niina 
Stenberg sekä erityisnuorisotyöntekijä Eerika Suuder.  

  
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on sekä strateginen että 
konkreettinen toimintaohjelma sisältäen lasten ja nuorten parissa 
tehtävän hyvinvointityön arvopohjan ja tahtotilan sekä konkreetti-
set tavoitteet, painopisteet ja kehittämisehdotukset tuleville vuo-
sille. Suunnitelma sisältää seudullisia toimenpide-ehdotuksia tule-
ville vuosille. Suunnitelman eteneminen raportoidaan vuosittain 
kunnanvaltuustolle. Vuosiraportteihin kootaan hyvinvointi- ja ter-
veystietoa lapsista, nuorista ja lapsiperheistä.  

  
Suunnitelma sisältää seuraavat tavoitteet Forssan seudulle: 
 
- Lasten ja nuorten arki on mielen hyvinvointia tukevaa. Tavoi-

tetta toteutetaan kiinnittämällä huomiota kaveritaitojen tukemi-
seen ja siihen, että kukaan ei jää yksin. Lasten ja nuorten  
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vapaa-aika seudulla on mielekästä, monipuolista ja palvelut oi-
kein kohdennettuja ja varhaisessa vaiheessa tukevia. Hyödyn-
netään luontoa hyvinvointia tukevana elementtinä. 

 
- Lasten ja nuorten arki on päihteetöntä. Tavoitetta toteutetaan 

vahvistamalla ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja jalkautumalla 
sinne, missä nuoret viettävät aikaansa. Vaikutetaan lasten ja 
nuorten lähipiirin päihteiden käyttöön valistustyön ja varhaisen 
puuttumisen keinoin. 

 
- Lasten ja nuorten arki on turvallista. Tavoitetta toteutetaan arvi-

oimalla lasten ja nuorten fyysisen ympäristön turvallisuutta ja 
muokkaamalla sitä tarpeiden mukaan. Vaikutetaan vuorovaiku-
tustaitojen ja vanhemmuuden tuen kautta siihen, että lasten 
keskinäiset suhteet sekä suhteet vanhempiin ja lähipiiriin ovat 
turvalliset.  

 
- Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta. Ta-

voitetta toteutetaan kohtaamalla ja kohtelemalla lapsia ja nuo-
ria yhdenvertaisina riippumatta henkilöön liittyvistä tekijöistä. 
Osallisuuden mahdollisuuksia lisätään, vahvistetaan ja kehite-
tään. 

 
Forssan seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 
2021–2025 on viiteaineistona. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle lasten ja nuorten hyvin-

vointisuunnitelman hyväksymistä. 
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TE24 valmistautuminen / LHKK lausuntopyyntö 
  
Kh § 117 
27.6.2022 Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puolivälirii-

hessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy halli-
tusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistami-
seen työllisyyspalveluissa. TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien 
vastuulle vuoden 2024 aikana. Uudistuksen tavoitteena on palve-
lurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöi-
den nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuotta-
vuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. 

 
TE-palvelujen siirron kunnille tavoitteena on tuoda palvelut lähem-
mäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut 
sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat 
palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Siirron yhteydessä 
kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään 
toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saa-
vutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. 
 
Uudistuksen jälkeen kunta voi järjestää palvelut itse, mikäli sen 
työvoimamäärä ylittää 20 000 henkilöä. Muutoin on muodostettava 
toisen tai useamman kunnan kanssa työllisyysalue. Aikataulun 
osalta kuntien väliset yhteistyösopimukset ajoittuvat syksylle 2023 
ja TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 lopulla, samalla hen-
kilöstö siirtyy valtiolta kunnille. 
 
Työvoimapalveluista muodostuu kunnille uusi valtionosuustehtävä, 
jonka rahoitus viedään kuntien peruspalveluiden valtionosuusjär-
jestelmään. Palvelut siirretään kunnalle tai useammasta kunnasta 
muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohja on vä-
hintään 20 000 henkilöä. Valtionosuusrahoitus tehtävän hoitami-
seen määräytyy ja maksetaan yksittäiselle kunnalle. 
 
Lainsäädäntö ja sen reunaehdot ovat vielä varmistumatta. Laki-
luonnos TE-palvelut 2024-uudistuksesta on lausuntokierroksella. 

Luonnos lähetettiin lausunnoille nk. virkamiesesityksenä, koska 
poliittinen keskustelu joistakin uudistuksen yksityiskohdista jat-
kuu vielä. Jokioisten kunta on ollut mukana lausunnossa pien-
ten kuntien verkoston kautta (Kuntaliitto). 
 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) lähetti Forssan 
seudun kunnille selvityspyynnön, jossa tiedustellaan TE24-
uudistuksen yhteisen valmistelun osalta (1): 
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- Lounais-Hämeen viiden kunnan halua sitoutua yhteiseen val-

misteluun siten, että kunnat nähtäisiin yhtenäisenä alueena uu-
distuksen valmistelussa, 

- miten kunnassa nähdään jatkovalmistelun kannalta toivottavim-
mat kunnat yhteistyön osalta vähimmäistyövoimapohjan saa-
vuttamiseksi, 

- nähdäänkö kunnassa mahdollisena, että LHKK ottaisi hoitaak-
seen työllisyydenhoidon uudistuksen seudullisen valmistelun 
(edellyttäisi perussopimuksen muuttamista); 

 
Ja Säätiön perustamisen mahdollisuutta yhteisten työllisyydenhoi-
toon ja syrjäytymisen ehkäisyyn kuuluvien asioiden kehittämiseksi 
(2): 
 
- nähdäänkö kunnassa mahdollisena, että LHKK:n säätiö voisi 

tuottaa ko. kunnan kanssa yhteistyössä seudullista nuorten 
työpajatoimintaa, siten että turvattaisiin jokaiseen kuntaan lähi-
palveluna ko. tehtävä, 

- nähdäänkö kunnassa mahdollisena seudullinen ohjaamotoi-
minta. 

 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kirje 13.5.2022 on esitys-
listan viiteaineistona. 

   
Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 
 

1. Merkitä käsittelypyynnön tiedokseen saatetuksi. 
 

2. Jatkaa valmistautumista TE2024 uudistukseen sitoutumatta 
tässä vaiheessa vielä mihinkään järjestämisvaihtoehtoon. Joki-
oisten kunta pitää toivottavana, että seudun kunnat pystyvät 
muodostamaan yhteisen kannan edellä esitetyistä asioista lähi-
palveluiden varmistamiseksi ja edelleen parantamiseksi lain-
säädännön tavoitteiden mukaisesti.  

 
3. Todeta lausuntonaan, että perussopimuksen muutos voisi olla 

perusteltua, mikäli sillä varaudutaan LHKK:lle mahdollisesti tu-
levaisuudessa siirtyviin tehtäviin, mitkä liittyvät valmisteilla ole-
van lainsäädännön soveltamiseen. Työllisyydenhoidon uudis-
tuksen seudulliseen valmisteluun liittyvää päätöksentekoa ei 
lähtökohtaisesti tule ulkoistaa. 
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4. Jokioisten kunta näkee myönteisenä säätiön tuottaman seudul-
lisen nuorten työpajatoiminnan yhteistyössä kunnan kanssa. 
Samoin seudullinen ohjaamotoiminta nähdään hyvänä asiana.  
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Yhtymäkokousedustajien valinta / Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 
Kh § 118 
27.6.2022 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää jäsenkuntia ni-

meämään edustajansa (enintään 3/kunta) 7.12.2022 pidettävään 
yhtymäkokoukseen, sekä mahdolliseen ylimääräiseen yhtymäko-
koukseen, joka pidetään syksyn aikana.  

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

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokous-

edustajiksi FSHKY:n 7.12.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen, 
sekä mahdolliseen syksyn aikana pidettävään ylimääräiseen yhty-
mäkokoukseen Jorma Hacklinin, Rami Lehtisen ja Kirsi Räisäsen. 
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Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen täyttölupa 
 
Kh § 119 
27.6.2022 Teerimäen päiväkodissa työskentelevä varhaiskasvatuksen las-

tenhoitaja on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen toimestaan 
17.6.2022. Irtisanoutuminen alkaa 1.8.2022. 

 
Päiväkodissa on tarve täyttää tämä vapaaksi tullut toimi vakitui-
sesti, turvaten pätevä sitoutunut henkilöstö. 
 
Vs. varhaiskasvatusjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että se 
myöntää täyttöluvan yhteen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 
toimeen 1.8.2022 alkaen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää varhaiskasvatuksen lastenhoita-

jan (ensisijainen toimipaikka Teerimäen päiväkoti) vakinaisen toi-
men täyttöluvan. 
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Väliaikaisrahoitus hankkeeseen 
 
Kh § 120 
27.6.2022 Elonkierron Ystävät ry on saanut hankerahoitusta vuodelle 2022–

2023 useisiin hankkeisiin. Yhdistys anoo kunnalta väliaikaisrahoi-
tusta hankkeiden toteuttamiseen, koska hanketilityksistä raha 
saadaan käyttöön viiveellä. Nyt käynnissä olevat hankkeet jatku-
vat vuoden 2023 kesään ja syksyyn. Anottava väliaikaisrahoitus 
on 15 000,00 euroa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. myöntää kunnan varoista väliaikaisrahoitusta (hankelaina) 

Elonkierron Ystävät ry:lle 15 000,00 euroa, 

2. että laina on maksettava takaisin viimeistään 30.3.2023 ja 

3. että hankelainasta ei peritä korkoa, koska hankkeet ovat yleis-

hyödyllisiä. 
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Veturiaukion rakentamisurakan hyväksyminen 
 
Kh § 121 
27.6.2022 Tekninen lautakunta hyväksyi 1.6.2022 kokouksessaan Veturiau-

kion yleis- ja katusuunnitelmat sekä rakennussuunnitelman. Tek-
ninen osasto pyysi kohteen rakentamisesta 7.6.2022 urakkatar-
jouksia. Hankintailmoitus julkaistiin ilmoituskanava Hilmassa (jul-
kisten hankintojen ilmoituskanava). Tarjouspyyntö ja tarjouspyyn-
töaineisto oli saatavissa kokonaisuudessaan Tarjouspalvelusta. 
Ilmoitus tarjouspyynnöstä julkaistiin myös kunnan www-sivuilla. 
 
Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 22.6.2022 kello 9.00 men-
nessä. Tarjouspyyntö, urakkaohjelma ja ympäristösuunnitelma 
ovat esityslistan viitemateriaalina. 

 
 Tarjousten vertailuperusteena on edullisin kokonaishinta. 
 Rakennustyöt voidaan aloittaa 3.8.2022 ja töiden on oltava valmiit 

31.10.2022 mennessä.  
 

Määräaikaan mennessä jätettiin yksi tarjous. Saapunut tarjous oli 
tarjouspyynnön mukainen. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailu-
taulukko ovat esityslistan viitemateriaalina. 
 
Talousarvion investointiosan keskusta-alueen kehittämiseen va-
rattu määräraha ei riitä tarjouksen mukaiseen urakkaan, joten 
kunnanhallitus esittää valtuustolle määrärahasiirtoa menokohdalle 
Keskusta-alueen kehittäminen seuraavasti: 
 

- investointiosan menokohdasta Paineviemärin rakentami-
nen Forssaan siirretään 88 500,00 € (urakka tuli arvioitua 
halvemmaksi)  

- investointiosan menokohdasta Liikenneturvallisuus siirre-
tään 30 000,00 € (hanketta ei pystytä tänä vuonna toteutta-
maan kokonaan ELY-keskuksen aikatauluista johtuen)  

- investointiosan menokohdasta etäluettavat vesimittarit siir-
retään 13 000,00 € (tänä vuonna toteutettavaksi suunni-
teltu pilotointihanke tulee arvioitua halvemmaksi) 

 
Siirrettävät määrärahat ovat yhteensä 131 500,00 €. Alkupe-
räinen määrärahavaraus on 460 000,00 €.  
Siirron jälkeen kokonaismäärärahaksi muodostuu 
591 500,00 € (määrärahaan sisältyy myös suunnittelu). 
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Ehdotus                               Kunnanhallitus 
 

1) hyväksyy Forssan Ympäristöurakointi Oy:n 558 600,00 € 
(alv 0 %) tarjouksen Veturiaukion rakentamisesta, ja 

2) esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 investoinneista 
siirretään Veturiaukion toteuttamisen lisämäärärahaksi  
88 500,00 euroa kohdasta paineviemärin rakentaminen Fors-
san, 30 000,00 euroa kohdasta liikenneturvallisuus ja 
13 000,00 euroa kohdasta etäluettavat vesimittarit. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen käsittely 
 
Kh § 122 
27.6.2022  Esityslistan viiteaineistona on tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

2.5., 12.5. 18.5. ja 1.6.2022 pidetyistä kokouksesta. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 

tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 123 
27.6.2022 Vapaa-aikalautakunta 2.6.2022 
 Tekninen lautakunta 1.6.2022 
 Hallinto- ja talousjohtaja 25.5.2022 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky. / valtuusto ja hallitus 

7.6.2022 
 Forssan seudun hyvinvointiky. / yhtymäkokous 8.6.2022 ja yhty-

mähallitus 13.6.2022 
 Lounais-Hämeen koulutusky. / yhtymähallitus 7.6.2022 
 Ympäristöterveydenhuollon vastuukuntamallin työryhmä 18.5., 

1.6. ja 16.6.2022 
 

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. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 124 
27.6.2022 Sosiaali- ja terveysministeriö: 

- Lausuntopyyntö 16.6.2022 aiheesta: Hallituksen esitys eduskun-
nalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muut-
tamisesta 

- Lausuntopyyntö 17.6.2022 aiheesta: Ikäohjelmaa koskeva valtio-
neuvoston periaatepäätös. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
- Kirje 15.6.2022 ”Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuen kun-

takohtainen määräraha vuonna 2022 ja yleisten kirjastojen kirjati-
laukset”. Alle 10 000 asukkaan kunnan kuntakohtainen määrä-
raha on 2 700 euroa. 

 
Liikenne- ja viestintäministeriö: 
- Lausuntopyyntö 17.6.2022 aiheesta: Luonnos hallituksen esi-

tykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- 
ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta. 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): 
- tiedote 16.6.2022 ”Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2021–

31.3.2022 on julkaistu”. Lastensuojelun käsittelyajat pitenivät hie-
man https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-
ja-perheet/lastensuojelu/lastensuojelun-kasittelyajat. 

 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT: 
- Yleiskirje 3/2022 17.6.2022 ”Työ- ja virkaehtosopimusten palkan-

tarkistukset sekä muut kustannusvaikutukset vuosina 2022–
2024”. 

 
Suomen Kuntaliitto: 
- Yleiskirje 5/22 10.6.2022 ”Perusopetuslakiin, lukiolakiin, TUVA-

koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevaan lakiin muutoksia 
1.8.2022 lukien”. 

 
Pöytäkirjanotteita: 
- Ypäjän kunnanvaltuusto 2.6.2022 § 5, Forssan seudun suunni-

telma ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöi-
den tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuo-
sille 2021–2024 

- Ypäjän kunnanvaltuusto 2.6.2022 § 9, Lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelma 2021–2025. 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/lastensuojelu/lastensuojelun-kasittelyajat
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/lastensuojelu/lastensuojelun-kasittelyajat
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- Forssan seudun hyvinvointiky. / yhtymähallitus 13.6.2022 § 97, 
Lamminkirmun kiinteistön myynti 

- Forssan seudun hyvinvointiky. / yhtymähallitus 13.6.2022 § 95, 
Ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestäminen 1.1.2023 al-
kaen. 

 
KVVY Tutkimus Oy:n tutkimusraportti nro 500/22 ”Loimijoen kalata-
loudellinen yhteistarkkailu vuonna 2020”. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
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Muut asiat 
 
Kh § 125 
27.6.2022  1. Elonkierto 

2. Teollisuustontit 
3. Vuokra-asunnot yhtiökokous 
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Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  27.6.2022  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

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

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 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. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle 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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