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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 11 
12.5.2022  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 6.5.2022. Samana päivänä esi-
tyslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Ilmoi-
tustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätösval-
tainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saa-
puvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

  

http://www.jokioinen.fi/


 
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

 Valtuusto 12.5.2022 33 2 

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

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

 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 12 
12.5.2022  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, Esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 19.5.–25.6.2022.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Mira Kulmala-Sjöman ja Petri 
Lehtonen. 
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Valtuustoaloite kunnantalon toimintojen siirtämisestä Tietotaloon 
 
Valt. § 68 
17.12.2020 Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 
 ”Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite kunnantalon toiminto-

jen siirtämisestä Tietotaloon. 
 

Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää kunnantalon 
toimintojen siirtämistä Tietotalolle ja nykyisen virastotalon sanee-
raamista ikäihmisten asunnoiksi. 

 
Perustelut Tietotalon osalta: 

 
Tietotalon on useita vuosia tuottanut kunnalle satojen tuhansien 
eurojen edestä tappioita, koska iso osa tiloista on ollut tyhjillään ja 
käyttämättömänä. 
 
Tilat ovat uudenveroisessa kunnossa ja soveltuisivat sellaisenaan 
kunnanviraston käytettäviksi. 
 
Kunnantalo saataisiin ilman isoja investointeja nykyaikaisiin tiloi-
hin, joilla on arvokas historia kartanon välittömässä läheisyy-
dessä. 

 
Perustelut virastotalon osalta: 

 
Tilat lähestyvät sisäosiltaan käyttöikänsä loppua ja ovat kahdesta 
kerroksesta johtuen virastokäyttöön toiminnallisesti hankalia. 
 
Sisätiloihin on suunniteltu mittavia korjaus- ja muutostöitä, joiden 
suunnittelun yhteydessä on järkevää pohtia mahdollisimman pit-
käaikaisia ja kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. 
 
Keskustaan on pitkään kaavailtu ikäihmisille yhteisölliseen asumi-
seen sopivia esteettömiä asuntoja lähellä palveluja. Kunnantalon 
toimistotilat olisi suhteellisen helposti muutettavissa yhden tai 
kahden hengen huoneistoiksi. Valtuustosalista saisi sellaisenaan 
hyvän ja valoisan kuntoilutilan ja ruokalan tilat mahdollistaisi yhtei-
söllisen kokoontumispaikan. Kiinteistössä olisi valmiiksi myös 
hissi.  
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Ikäihmisten olisi myös helppoa hyödyntää samassa rakennuk-
sessa toimivan kansalaisopiston Taitotilan mahdollisuuksia mie-
lekkääseen tekemiseen. 
 
Yleiset ja asuintilat olisi selkeästi omana kokonaisuutenaan, jol-
loin sosiaalinen toiminta ei häiritsisi asumista. 
 
Ns. eläinlääkärien siipeen voisi tehdä vuokrasopimuksen päätyt-
tyä asuntoja lisää joko senioreille tai lapsiperheille. 

 
Aloitteen toimenpiteillä molemmat talot tulisivat tehokkaaseen 
sekä tuottavaan käyttöön joka mahdollistaisi kunnan talouden ta-
sapainottamisen ja asukasluvun laskun hillitsemisen. 

 
Jokioinen 17.12.2020   
 
Rami Lehtinen  Petri Into” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 2 
11.1.2021 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää kunnantalon toimintojen siirtä-

mistä koskevan aloitteen viraston valmisteltavaksi. 
 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 26 
21.2.2021 Valtuustoaloitetta on käsitelty yhteistyössä teknisen toimen ja Kiin-

teistö Oy Jokioisten Virastotalon kanssa. Kunnantalo on rakenteel-
lisesti tehty virastotaloksi ja ei sovellu esitettyyn muutokseen ilman 
mittavia investointeja mm. sosiaalitiloihin, ilmanvaihtoon ja muiden 
käyttötarkoituksen muutokseen liittyviin määräyksiin.  

 
 Aloitteen taustalla on paitsi aloitteen mukaiset kiinteistöt, niin kun-

nan kiinteistöjen käyttö ja täyttöaste tulevaisuudessa. Tämä on tär-
keä aihe, ja sen suhteen täytyy olla aktiivinen. Tällä hetkellä kunta-
kentällä on historiallisen suuria rakenteellisia muutoksia (mm. hy-
vinvointialueet, työllisyydenhoito), joiden piirissä ovat toimin- 
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nallisten muutosten lisäksi myös kuntien ja kuntayhtymien kiinteis-
töt. Tulevasta julkisen puolen tilatarpeesta, erilaisista lähipalve-
luista ja yksityisten toimijoiden sijoittumisesta tiedetään enemmän 
aikahaarukkana kuluvan valtuustokauden jälkeen. 

 
 Tietotalon osalta nähdään mahdollisuuksia markkinoida tilaa moni-

puolisesti, pitkäjänteisesti ja kehittää toimintaa taloudellisesti kes-
tävästi.  

 
 Tällä hetkellä kunnantalolla on tilaa valtion toimijoiden ja valtaosan 

sosiaalitoimen palveluista siirryttyä muualle. Asiaa on kehitetty 
kunnantalon palvelumuotoilulla, ja tämän selvityksen aihioita voi-
daan tulevaisuudessa hyödyntää. Esimerkiksi aulatilan toiminnalli-
nen ratkaisu on nopealla aikavälillä kehitettävissä. 

 
 Kunnanviraston henkilöstö on käsitellyt valtuustoaloitetta ja palve-

lumuotoiluraporttia kokouksessaan marraskuussa 2021. Tässä 
murrosvaiheessa työrauha perustyöhön ilman ylimääräistä muu-
tospainetta toimitiloihin nähtiin tärkeäksi. Kokonaisuutena palvelu-
muotoiluraporttia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee 

edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tul-
leen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 13 
12.5.2022   
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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. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 14 
12.5.2022  
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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) 
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- 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. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 15 
12.5.2022  
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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. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 16 
12.5.2022  
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Valtuustoaloite Jokioisten alueen pienvesien ja purojen kunnostussuunnitelmasta 
 
Valt. § 52 
22.10.2020 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 
 ”Loimijoki siihen virtaavine puroineen on keskeinen osa kunnan 

maisemaa. Aiemmin se oli merkittävässä roolissa arjen niin kuin 
juhlankin virkistystoiminnassa.  

 
On korkea aika palauttaa Loimijoki pienvesistöineen Jokioisilla 
sille kuuluvaan arvoonsa ja tehdä vaadittavat toimenpiteet niiden 
elvyttämiseksi.  
 
Loimijoen alueella on käynnissä laaja-alainen alueen vesien tilan 
parantamiseen tähtäävä kehittämistyö. Työtä on syksystä 2018 
alkaen koordinoinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdis-
tys ry. kuntien ohjaamana. Työsarka on valtava, koska Loimijoki ja 
sen sivu-uomat ovat vain välttävässä tilassa ja yläjuoksun osalta 
tyydyttävässä tilassa. Loimijoen hyvää tilaa ei tulla saavuttamaan 
ilman merkittävien lisäresurssien kohdentamista alueen vesien-
hoitotyöhön ja ilman alueen eri toimijoiden laajaa sitouttamista ve-
sienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen.  
  
Jokioinen osallistuu tähän KVVYn koordinoimaan työhön vuosina 
2021–2024  8000 euron rahoitusosuudella.   
 
Loimijoenalue kuntamme kohdalla on iso, pienet purot, norot ja 
jopa ojiksikin kutsutut pienvesistöt virtaavat jokeen. Näillä kaikilla 
on merkitystä Loimijoen kuntoon sekä lähiympäristöönsä monella 
tapaa. Joki voidaan palauttaa hyvinvoivaksi ja alueen keskipis-
teeksi parantamalla veden laatua sekä lisäämällä veden määrää 
hoitamalla valuma-aluetta.   
 
Vesilain lisäksi pienvesiä turvaavat useat muut lait, joista tärkeim-
piä ovat metsälaki, ympäristön suojelulaki, maankäyttö- ja raken-
nuslaki sekä luonnonsuojelulaki. Pienvedet ovat vahvasti kytkey-
tyneitä lähiympäristöönsä ja ne tulisi huomioida kokonaisuutena, 
johon kuuluu vesimuodostumien lisäksi sen välitön lähiympäristö. 
Nykyinen lainsäädäntö antaakin pienvesille (puro, oja, uoma) vah-
van suojan. Pienvesillä on huomattava merkitys vesienhoidon pin-
tavesien ekologisen tilan tavoitteen saavuttamisessa ja säilyttämi-
sessä. Lainsäädäntö edellyttää pienvesien suojelua ja tilan paran-
tamista. 
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Jokioisilla keskustan alueella hiljalleen virtaa useampia puroja; 
Haaraoja, Intalanpuro, Roimalanpuro, Ojasinpuro ja Hirvenoja, 
muodostaen purouomaston. Purouomastoon perustuvalla vesistö-
rakentamisella saadaan vesiä puhdistettua ja jokeen voidaan las-
kea puhdasta vettä. Kulttuurimaiseman oleelliset piirteet saadaan 
myös parhaiten esiin kunnostamalla nämä keskustan purot sekä 
niiden lähiympäristöt.  
 

  Vihreät valtuustoryhmä esittää seuraavaa,   
 

Jokioisten kunnassa tehdään Jokioisten alueen pienvesien, puro-
jen sekä niiden lähiympäristöjen KUNNOSTUSSUUNNITELMA 

  
Jokioisissa 22.10.2020   

 
             Marjo Ramstadius                    Ursula Mansikka” 
 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - - 
Kh § 164 
16.11.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen, ja totesi, että teknisen lautakun-
nan käsittelyn jälkeen aloite lähetetään käsiteltäväksi myös kun-
nan muille hallintokunnille. 

 
- - - - - - - - 

 
Tela § 20 
16.3.2022 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 

valtuustoaloitteen Jokioisten alueen pienvesien, purojen kunnos-
tussuunnitelmasta.  

 
 Aloitteessa esitetty Jokioisten alueen pienvesien, purojen sekä 

niiden lähiympäristöjen kunnostussuunnitelma on laaja työ ja vaa-
tii ulkopuolisen tekijän. Suunnitelman laadintaa varten on osoitet-
tava määrärahavaraus talousarvioon. 
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Hämeen ELY-keskus on vuonna 2010 julkaissut raportin Monivai-
kutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma, Forssan seutu ja vuonna 
2012 raportin Luonnon monimuotoisten kosteikkojen yleissuunni-
telma, Forssan seutu. 
Raporttien mukaan yleissuunnittelun avulla pyritään lisäämään 
maanomistajien kiinnostusta ja tietoutta kosteikkoja kohtaan sekä 
innostamaan maanomistajia toteuttamaan kosteikkoja maillaan. 
 
Kosteikolla tarkoitetaan vesistökuormitusta vähentävää ojan, pu-
ron, joen tai muun vesistönosaa ja sen ranta-aluetta, joka suuren 
osan vuodesta on veden peitossa ja pysyy muunkin ajan kos-
teana. Kosteikot toimivat vesiensuojelullisissa tehtävissä poistaen 
vedestä ravinteita ja kiintoainesta. Kosteikot myös luovat moni-
muotoisia elinympäristöjä lukuisille eri eliölajeille ja kuuluvat 
osaksi maaseutumaisemaa tuoden vaihtelevuutta peltomaisemien 
keskelle. 
 
ELY-keskuksen yleissuunnitelmissa keskitytään sellaisiin kosteik-
kokohteisiin, jotka ovat tukikelpoisia ja vesiensuojelullisesti arvok-
kaimpia. Yleissuunnitelmissa on esitetty useita kohteita Jokioisilta, 
mm. Haaranojaan laskeva pelto-oja, Lintupaju, Hirvenoja, Kotka-
noja ja Raijainoja. Yleissuunnitelmien lisäksi ELY-keskus on päi-
vittänyt Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille 2022-
2027. Jokioisten kohdalla Jänhijoki ja Loimijoki ovat ehdotettujen 
toimenpiteiden kohteena (mm. elinympäristökunnostukset). 
 
Tässä vaiheessa kunnostussuunnitelman tekoon ei ole varattu re-
sursseja, mutta kunnan on mahdollista muistuttaa ELY-keskuksen 
yleissuunnitelmista maanomistajia, sillä kosteikkojen teko on 
maanomistajien vastuulla. Lisäksi asiaa voidaan pitää yllä myös 
Vesiensuojeluyhdistyksen vetämän Loimijoki-hankkeen kautta, 
jossa kuntakin on mukana. 
 
Jokioisten kunta voisi mahdollisesti tehdä myös pienvesiselvityk-
sen hulevesisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tämä voisi toi-
mia pohjana pienvesien, purojen sekä niiden lähiympäristöjen 
kunnostussuunnitelmalle. Hulevesisuunnitelman laatimista on 
mietitty teknisellä osastolla, mutta talousarviossa siihen ei ole 
vielä esitetty rahavarausta. 
 
Vuonna 2012 uudistuneen vesilain mukaan puro on virtaavan ve-
den vesistö, jonka valuma-alue on yli 10 km². Jokena pidetään 
sellaista virtavesistöä, jonka valuma-alue on vähintään 100 km². 
Puroksi voidaan katsoa pienemmänkin kuin kymmenen  
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neliökilometrin valuma-alueen vesistö, jos uomassa virtaa jatku-
vasti vettä ja kalojen kulku on mahdollista. 
 
Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavatyön yhtey-
dessä on laadittu luontoselvitys (Jokioisten keskustan ja lähiym-
päristön osayleiskaavan luontoselvitys, Airix Ympäristö 2013), 
jossa on kartoitettu luontokohteet osayleiskaavassa esitetyiltä, 
maankäytöltään muuttuvilta alueilta. 
 
Airix Ympäristö Oy:ssä laaditun luontoselvityksen mukaan inven-
toitavilta alueilta on löytynyt metsälain ja vesilain mukaisia koh-
teita, reheviä lehtoja ja puro ympäristöineen Rehtijärven ja Puisto-
metsän alueilta. Lisäksi Rehtijärven alueella sijaitsee Rehtijärven 
luonnonsuojelualue.  
 
Muista arvokkaista kohteista on löytynyt huomionarvoista kasvilli-
suutta lehtomaiselta kankaalta Kuusiston-Selkäimen alueella. Li-
säksi lehdon/korven osittain ojitetulla muuttumalla on luontoarvoja 
lehtomaisen kasvillisuuden osalta Puistometsässä. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen Jokioisten 

alueen pienvesien, purojen kunnostussuunnitelmasta kunnanhalli-
tuksen käsittelyyn.  

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-

tuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 59 
4.4.2022 Tekninen lautakunta on selvittänyt voimassa olevat suunnitelmat 

ja selvitykset sekä kunnostussuunnitelman vaatimia resursseja.  
 

Kunnanhallitus on aikaisemmassa päätöksessään 16.11.2020 to-
dennut, että aloite lähetetään käsiteltäväksi myös kunnan muille 
hallintokunnille. Aloite on mennyt tiedoksi hallintokunnille, mutta 
tarvetta varsinaiselle lausunnolle ei ole nähty. Kunnostussuunni-
telman tarkoituksenmukaisuutta kunnan toimesta ja aloitteen ta-
voitteiden edistämistä voidaan arvioida mahdollisen hulevesisuun-
nitelman laatimisen yhteydessä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  
 

1. kunnanvaltuusto merkitsee teknisen lautakunnan selvityksen 
tiedokseen, 
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2. aloite on loppuun käsitelty. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli asiaa kokouk-
sessa. 
 

 - - - - - - - - - - 
Valt. § 17 
12.5.2022   
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Valtuustoaloite haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen  
uudelleen määrittämisestä 
 
Valt. § 14 
28.2.2019 ”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet, 

esitämme, että haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävät liitty-
mis- ym. maksut määriteltäisiin kaikilta osin uudelleen.  

 
Kokemusta on jo kertynyt ja käytäntö osoittanut, että kunnan vie-
märiverkostoon liittymien maksut ovat nousseet täysin kohtuutto-
miksi kaava-alueen lievealueilla sekä etenkin haja-asutusalueella. 
Liittymisen maksut ovat arviolta jopa moninkertaiset verrattuna 
kaava-alueen maksuihin. 

 
Kuntalaisten tasapuolisuuden kannalta asia pitää korjata nopeasti 
ja samalla huomioida ne kiinteistön omistajat, jotka ovat jo joutu-
neet maksamaan kohtuuttoman hinnan kunnan viemäriverkostoon 
liittymisestään. 

 
Esitämme, että Jokioisten kunnassa olisi samanlainen viemäriin 
liittymismaksu asemakaavan ulkopuolisella alueella kuin asema-
kaava-alueellakin. Lisäksi esitämme, että kiinteistökohtaiset 
pumppaamot ja niiden sijoittaminen tontille sekä niiden vastuut tu-
lisi kuulua kunnan suunnittelemaan verkostoon. Muut kulut jäisivät 
kiinteistön omistajalle. 

     
Esittämällämme toimenpiteellä asemakaava-alueen ja haja-asu-
tusalueen kiinteistön omistaja tulisi yhdenvertaiseksi jätevesiver-
kostoon liittymisen osalta. 

 
Jokioinen 28.2.2019 

 
Tarja Kirkkola-Helenius, Charlotte Nummenranta, Jukka Heinä-
mäki, Pauli Myllyoja ja Petri Lehtonen.” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 58 
18.3.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että puheenjohtaja Rami Lehtinen poistui kokouksesta 

tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.25. Puheenjohtajana jatkoi 
ensimmäinen varapuheenjohtaja Jyrki Kanerva. 

 
Merkittiin, että kokoukseen saapui Rami Lehtisen henkilökohtai-
nen varajäsen Petri Okkonen klo 18.25. 
 
 - - - - - - - - - 

Tela § 65 
11.12.2019 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen haja-asutusalueen viemäröinnistä perittä-
vien maksujen uudelleen määrittämisestä. 

 
 Kiinteistön jäteveden liittymiskustannukset muodostuvat käytän-

nössä kolmesta eri asiasta: kunnan perimästä liittymismaksusta, 
mahdollisesta kiinteistökohtaisen pumppaamon hankintakustan-
nuksesta sekä kiinteistöllä tehtävistä viemäröintitöistä kuten vie-
märiputken kaivamisesta ja pumppaamon asentamisesta. 

 
 Näistä maksuista ainoastaan liittymismaksun perii kunta. Liittymis-

maksuilla katetaan runkoverkoston rakentamiskustannuksia. 
 
 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen taksaa muutettiin 1.4.2016 

niin, että asemakaava-alueen ulkopuolella jätevesiviemärin liitty-
mismaksun sijaintikerroin laskettiin 3,1 kertoimesta kertoimeen 2. 
Asemakaava-alueella sijaintikerroin on ollut 1. Liittymismaksut alu-
eiden välillä tulivat näin ollen lähemmäksi toisiaan. Myös muilla 
Forssan seudun kunnallisilla vesihuoltolaitoksilla on käytössä si-
jaintikertoimet liittymismaksun määritystä varten. Lisäksi liittymis-
maksuun saa 1000 euron alennuksen, jos kiinteistö liittyy kunnan 
jätevesiviemäriin haja-asutusalueella kiinteistökohtaisen pumppaa-
mon avulla. 

 
 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisessä taksassa yhden 

asunnon talon, jonka kerrosala on 100-200 neliötä, liittymismaksu 
jätevesiviemäriin on asemakaava-alueella 1700 euroa ja haja-asu-
tusalueella kiinteistökohtaisen pumppaamon kanssa 2400 euroa 
(alv 0 %). 

  
 Vesihuoltolain (119/2001) 19 §:n mukaan laitos voi periä liittymis-

maksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen  
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toimittamista palveluista. Nämä maksut ovat eri alueilla erisuurui-
sia, jos tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai 
aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaa-
vasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomi-
oon myös kiinteistön käyttötarkoitus. 

 
 Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset –op-

paan (Vesilaitosyhdistys 2017) mukaan aluekertoimen kautta to-
teutetaan lainsäädännön edellyttämää alueellista aiheuttamisperi-
aatetta. Oppaan mukaan aluekerroin asetetaan tasolle, jolla raken-
nettavan alueen liittymismaksukertymä saadaan kattamaan vesi-
huoltoverkostojen rakentamiskustannukset. 

 
 Mikäli kiinteistökohtaisten pumppaamojen hankinta-, asennus ja 

käyttökustannukset tulisivat kunnan maksettaviksi, olisi etenkin ny-
kyisiä liittymismaksuja mutta myös laitoksen muita maksuja nostet-
tava huomattavasti, jotta pystyttäisiin kattamaan laitokselle aiheu-
tuvat kulut. Nykyiselläänkään liittymismaksut eivät kata rakenta-
miskustannuksia asemakaava-alueella eivätkä myöskään haja-
asutusalueella. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen haja-asu-

tusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittä-
misestä kunnanhallituksen käsittelyyn. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-

tuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 6 
13.1.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää  
 

1. todeta, että teknisen lautakunnan asiasta antaman selvityksen 
perusteella haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien mak-
sujen uudelleen määrittämistä ei ole tarkoituksenmukaista 
suorittaa sen aiheuttamien kustannusten vuoksi, ja 
 

2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuusto-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - - 
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Valt. § 10 
4.2.2020 Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Tarja Kirkkola-He-

lenius esitti, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi si-
ten, että kunnan viemäriverkostoon liittyminen on samanhintaista 
asuinpaikasta riippumatta. 

 
Valtuutettu Pauli Myllyoja kannatti Kirkkola-Heleniuksen ehdo-
tusta. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja tiedusteli 
valtuustolta, kannattaako se yksimielisesti Kirkkola-Heleniuksen 
ehdotusta. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa aloitteen uudelleen val-

misteltavaksi. 
 

- - - - - - - - - - 
Tela § 21 
16.3.2022 Valtuusto on yksimielisesti palauttanut haja-asutusalueen viemä-

röinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämistä koskevan 
valtuustoaloitteen uudestaan valmisteltavaksi. 

 
 Aloitteessa esitetään, että viemärin liittymismaksut olisivat samat 

riippumatta siitä, sijaitseeko kiinteistö asemakaava-alueella vai ei. 
Kiinteistökohtaisten pumppaamoiden hankinta, asennus ja kun-
nossapito pitäisi sisällyttää kunnan verkostoon. Lisäksi pitäisi huo-
mioida kiinteistöt, jotka ovat jo joutuneet itse maksamaan nämä 
kulut. 

 
 Koska liittymismaksuilla katetaan kunnan verkoston rakentamis-

kustannuksia, pitäisi liittymismaksuja nostaa huomattavasti, mikäli 
pumppaamot sisällytetään kunnan verkostoon. Mikäli maksujen 
halutaan olevan sijainnista riippumattomia, nostettaviksi tulisi 
luonnollisesti myös kaava-alueen liittymismaksut. Pumppaamo 
asennuksineen maksaa arviolta noin 4 000-5 000 euroa, hinnat 
ovat alv 0 %.  

 
 Kustannukset riippuvat kiinteistöstä, kuten esim. kuinka helposti 

sähkönsyötön saa järjestettyä. Mikäli myös pumppaamoiden kun-
nossapito tulisi kunnalle, käyttö- ja/tai perusmaksuja tulisi nostaa. 

 
 Kiinteistökohtaisista pumppaamoista vastaaminen ei perinteisesti 

ole kunnallisten vesihuoltolaitosten tehtävä Suomessa.  
 



 
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

 Valtuusto 12.5.2022 51 2 

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

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

 
 
 
 

Muutosten myötä pitäisi kaikilla Jokioisten kiinteistöillä, joilla jo on 
kiinteistökohtainen pumppaamo (noin 50 kpl) tehdä selvitys 
pumppaamoa koskevan vastuun ja omaisuuden siirtämisestä ve-
sihuoltolaitokselle. Lisäksi pitäisi selvittää sähköntoimitus ja sen 
vastuu pumppaamoille, mikäli pumppaamot tulisivat kunnan vesi-
huoltolaitoksen vastuulle sekä mahdolliset rasitteet kiinteistöille. 

 
 Taksan tarkistaminen on joka tapauksessa tulossa ajankoh-

taiseksi, sillä vesihuoltolaitoksen taksassa on korotuspaineita ny-
kyiselläänkin etenkin käyttö- ja perusmaksujen puolella. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta lähettää valtuustoaloitteen haja-asutusalu-

een viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämi-
sestä kunnanhallituksen käsittelyyn. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-

tuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 60 
4.4.2022 Tekninen lautakunta on selvittänyt perusteet nykyiselle toiminta-

mallille ja haasteille toimintamallin muuttamiseksi. Samoin on to-
dettu, että taksoja tulee lähitulevaisuudessa hallitusti tarkastaa jo 
nykyisten käyttö- ja perusmaksujen osalta. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, 
 

1. että teknisen lautakunnan asiasta antaman selvityksen perus-
teella haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen 
perusteita ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa, ja 
 

2. että se toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsi-
tellyksi. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli asiaa kokouk-
sessa. 
 

 - - - - - - - - - - 
Valt. § 18 
12.5.2022   
 
 



 
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

 Valtuusto 12.5.2022 52 2 

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

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

 
 
 
 
Valtuustoaloite kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen ja  
toimintamuotojen muuttamiseksi 
 
Koula § 9 
23.3.2022 Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt 

14.10.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:  
 

”Jokioisten kunnan alueella ei varhaiskasvatuksen tarve ja tar-
jonta kohtaa enää tänä päivänä. Päiväkotiin ei oteta alle 3-vuoti-
aita lapsia ja toisaalta perhepäivähoitajia on liian vähän, ainakin 
taajama-alueella. Se, että päiväkodeissa ei ole alle 3-vuotiaiden 
ryhmää, on jäänne joistakin entisistä hyvistä ajoista, jolloin van-
hemmat olivat töissä arkisin klo 8–16 ja perhepäivähoitajia oli 
kunnan alueella riittävän kattavasti. Perhepäivähoitajista on pula 
ja vaihtuvuus verrattain isoa. Kenties tästä syystä, ei perhepäivä-
hoitajien kotien sijaintiin, ole kiinnitetty riittävästi huomiota. 

 
Pidämme kohtuuttomana, että pienessä kunnassa, joutuu lapsi 
olemaan helposti yli tunnin pidempiä hoitopäiviä, sen takia, että 
kunnalla ei ole tarjota hoitopaikkaa taajama-alueelta. Jos esimer-
kiksi vanhemman työpäivä on 8 tuntia, työmatka edestakaisin 
2 tuntia ja tähän vielä lisätään pitkä ajomatka hoitopaikkaan, joka 
on täysin eri suunnalla kuin koti ja työpaikka. Tällöin lapsen ”työ-
päivän” pituudeksi tulee helposti yli 11 tuntia ja tämä ei taatusti 
ole lapsen etujen mukaista. 

 
Koska perhepäivähoitajia ei ilmiselvästi saada reilusti lisää koh-
tuullisten ajoaikojen päähän taajama-alueelta, helpottaisi tilan-
netta alle 3-vuotiaiden ryhmän perustaminen päiväkoteihin ja/tai 
ryhmäperhepäivähoidon järjestäminen.  

 
Varahoitojärjestelmä ei myöskään palvele lapsiperheiden tarpeita. 
Varahoitopaikka saattaa vaihtua jatkuvasti, ja perhepäivähoitajan 
ollessa estynyt tekemään työtään, lapsi joutuu yhtä äkkiä aivan 
vieraaseen paikkaan, vieraan aikuisen ja vieraiden lasten kanssa. 
Pahimmissa tapauksissa varahoitopaikkaa ei edes osoiteta, en-
nen kuin vanhempi on joutunut useammassa puhelussa, vaati-
malla vaatimaan sen järjestämistä. Kun varahoitojärjestelmä ei 
toimi, se lisää tarpeettomasti lasiperheiden kuormittumista.  

 
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että koulu-
tuslautakunnan tulee puuttua edellä mainittuihin epäkohtiin, sekä 
muuttaa varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuodot vas-
taamaan lapsiperheiden tarpeita 2020-luvulla. Alle 3-vuotiaiden  
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päiväkotiryhmän perustamisen sekä ryhmäperhepäivähoidon jär-
jestämisen mahdollisuudet tulee selvittää perinpohjaisesti, sillä ne  
molemmat helpottaisivat suuresti, muutenkin kiireisen ja haasta-
van, lapsiperheen arjen ja työelämän yhdistämistä. Nämä molem-
mat ratkaisut parantaisivat myös varahoitojärjestelmää huomatta-
vasti.” 

 
Koulutuslautakunta on kokouksissaan 15.12.2021 ja 9.2.2022 kä-
sitellyt ryhmäperhepäivähoitokodin perustamista. Asia on edennyt 
kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn, joka on kokouk-
sessaan 23.3.2022 päättänyt hyväksyä ryhmäperhepäivähoitoko-
din toiminnan aloittamisen. Ryhmäperhepäivähoitokodin perusta-
minen lisää kuntaan lasten hoitopaikkoja ja varahoidon järjestä-
mismahdollisuuksia.  
 
Koulutuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2021 päättänyt pe-
rustaa työryhmän kartoittamaan ja selvittämään varhaiskasvatuk-
sen kokonaistilaa ja tulevaisuuden palvelujen kehittämistä. Tehtä-
vän selvityksen perusteella kuntaan laaditaan tiekartta varhais-
kasvatuksen palvelukokonaisuuden kehittämisvaihtoehdoista.  

 
Sivistystoimenjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja perhepäivähoitajia 
edustava pääluottamusmies ovat neuvotelleet perhepäivähoi-
dosta, hoitajien palkkauksesta ja työn houkuttelevuuden lisäämi-
sestä. Tavoitteena on, että perhepäivähoitajien saatavuus turva-
taan ja alan houkuttelevuutta lisätään. Kuntatyönantajien (KT) 
mukaan perhepäivähoitajien palkkaukseen on tulossa suuria 
muutoksia liittotasolla. Jokioisten kunnassa seurataan liittokoh-
taisten neuvottelujen etenemistä. Tarvittaessa Jokioisten kun-
nassa pyritään huolehtimaan perhepäivähoitajien saatavuudesta 
esimerkiksi pakallisen sopimuksen turvin.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen liittyen seuraavan 

lausunnon: 
 

Koulutuslautakunta on päättänyt monista toimista Jokioisten kun-
nan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi, jotka ovat myös valtuus-
toaloitteen esitysten mukaisia. Kuntaan perustetaan keväällä 
2022 ryhmäperhepäivähoitokoti, varhaiskasvatuksen kehittä-
miseksi on nimetty työryhmä ja perhepäivähoitajien saatavuutta 
pyritään tulevaisuudessa parantamaan tarvittaessa esimerkiksi 
paikallisen sopimuksen turvin.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

- - - - - - - - - - - 
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Kh § 64 
4.4.2022  Koulutuslautakunta on lausunut valtuustoaloitteesta kokoukses-

saan 23.3.2022. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  
 

1. merkitään koulutuslautakunnan selvitys tiedoksi 
2. valtuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 19 
12.5.2022   
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Valtuustoaloite pienten lasten hoitopaikkojen lisäämisestä 
 
Koula § 10 
23.3.2022 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt 14.10.2021 

seuraavan valtuustoaloitteen:  
 

”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet 
esitämme, että Jokioisten kunta lähtee valmistelemaan nopealla 
aikataululla pienten lasten hoitopaikkojen lisäystä Jokioisten kun-
nan palveluna. 
 
Hoitopaikkoja on ostettu Forssasta, tälläkin hetkellä useita, koska 
omassa kunnassamme ei ole tarjota pienille, alle kolmevuotiaille 
lapsille mm. vuorohoitopaikkoja. 
 
Kunnassa on rekrytointivaikeuksia ollut perhepäivähoitajien va-
paana oleviin työsuhteisiin, lisäksi päiväkodeissa ei ole mahdolli-
suutta hoitaa alle kolmevuotiaita, koska paikat ovat täynnä. 
 
Tämä on myönteinen asia, että puhumme pienten lasten hoitopai-
koista ja vieläpä kunnassa, jossa ei mennä raha edellä vaan jous-
tavuus ja tehokkuus yhdessä lasten hyvän ja turvallisen oppimis- 
ja toimintaympäristön kanssa. 
 
Siksi Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että 
kuntaan perustetaan työryhmä miettimään, miten nopeasti 
saamme lisätilaa mm. moduuliratkaisun muodossa päiväkodin yh-
teyteen tai perustettaisiin kuntaan mm. ryhmäperhepäiväkoti tai 
parannetaan perhepäivähoitajien palkkauksen epäkohtia, jotta ala 
tulee houkuttelevaksi. 
 
Mikäli päädytään lisätilojen hankintaan, tiloja voidaan käyttää 
myös varahoitopaikkana, aina sama turvallinen paikka ja tutut hoi-
tajat, tämäkin parantaa perheiden hyvinvointia.” 

 
Koulutuslautakunta on kokouksissaan 15.12.2021 ja 9.2.2022 kä-
sitellyt ryhmäperhepäivähoitokodin perustamista. Asia on edennyt 
kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn, joka on kokouk-
sessaan 23.3.2022 päättänyt hyväksyä ryhmäperhepäivähoitoko-
din toiminnan aloittamisen. Ryhmäperhepäivähoitokodin perusta-
minen lisää kuntaan lasten hoitopaikkoja ja varahoidon järjestä-
mismahdollisuuksia.  
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Koulutuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2021 päättänyt pe-
rustaa työryhmän kartoittamaan ja selvittämään varhaiskasvatuk-
sen kokonaistilaa ja tulevaisuuden palvelujen kehittämistä. Tehtä-
vän selvityksen perusteella kuntaan laaditaan tiekartta varhais-
kasvatuksen palvelukokonaisuuden kehittämisvaihtoehdoista.  
Sivistystoimenjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja perhepäivähoitajia 
edustava pääluottamusmies ovat neuvotelleet perhepäivähoi-
dosta, hoitajien palkkauksesta ja työn houkuttelevuuden lisäämi-
sestä. Tavoitteena on, että perhepäivähoitajien saatavuus turva-
taan ja alan houkuttelevuutta lisätään. Kuntatyönantajien (KT) 
mukaan perhepäivähoitajien palkkaukseen on tulossa suuria 
muutoksia liittotasolla. Jokioisten kunnassa seurataan liittokoh-
taisten neuvottelujen etenemistä. Tarvittaessa Jokioisten kun-
nassa pyritään huolehtimaan perhepäivähoitajien saatavuudesta 
esimerkiksi pakallisen sopimuksen turvin.  

  
 
Ehdotus Lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen liittyen seuraavan 

lausunnon: 
 

Koulutuslautakunta on päättänyt monista toimista Jokioisten kun-
nan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi, jotka ovat myös valtuus-
toaloitteen esitysten mukaisia. Kuntaan perustetaan keväällä 
2022 ryhmäperhepäivähoitokoti, varhaiskasvatuksen kehittä-
miseksi on nimetty työryhmä ja perhepäivähoitajien saatavuutta 
pyritään tulevaisuudessa parantamaan tarvittaessa esimerkiksi 
paikallisen sopimuksen turvin.  
 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
- - - - - - - - - - - 

Kh § 65 
4.4.2022  Koulutuslautakunta on lausunut valtuustoaloitteesta kokoukses-

saan 23.4.2022. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  
 

1. kunnanvaltuusto merkitsee koulutuslautakunnan selvityksen 
tietoonsa saatetuksi 

2. valtuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 20 
12.5.2022  
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Valtuustoaloite omatoimikirjasto-malliin siirtymisestä 
 
Valt. § 17 
4.2.2020 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloit-

teen: 

”Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjastoa, johon on asennettu asiak-
kaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Omatoi-
miaikoina kirjastossa ei ole henkilökuntaa. Kirjastoon pääsee 
näyttämällä kortinlukijalle kirjastokorttia. Videovalvonta taltioi asi-
akkaat. Omatoimikirjastoissa on myös edelleen aikoja, jolloin hen-
kilökunta on paikalla entiseen tapaan. 

Siteeraus uudesta kirjastolaista (1492/2016 § 6 ):   

Yleisen kirjaston tehtäviä 

• tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin  
• ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa  
• edistää lukemista ja kirjallisuutta 
• tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja 

käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon 
• tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja 

kansalaistoimintaan 
• edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua 

 
Kirjaston tehtäviä, joihin omatoiminen kirjastokonsepti vapauttaa 
henkilökunnan työaikaa ovat ainakin: 

• kirjavinkkaus 
• medialukutaidon edistäminen 
• lukupiirit 
• digineuvonta 
• aineistojen sisältöjen monipuolinen esiin nostaminen ja ko-

koelman houkuttelevan esillepanon edistäminen 
• työpajatoiminta 
• palvelujen kehittäminen vuorovaikutuksessa asiakkaiden 

kanssa 
• hakeutuva palvelu, jossa kirjasto hakeutuu ihmisten luo 

(vanhainkodit, päiväkodit, koulut jne) 
 

Esitämme, että Jokioisissa selvitetään omatoimikirjaston teknisiä 
vaatimuksia ja kustannuksia sekä siirrytään omatoimikirjasto-mal-
liin soveltuvin osin.  

Jokioisissa 4.2.2020 

Marjo Ramstadius ja Ursula Mansikka”. 



 
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

 Valtuusto 12.5.2022 58 2 

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

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

 
 
 
 
 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 27 
10.2.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen Jokioisten kun-

nankirjaston ja vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 67 
4.4.2022 Kaikissa Louna-kirjastoissa otettiin käyttöön laajennetut omatoimi-

aukioloajat maanantaina 21.3.2022. Omatoimikirjasto on kirjasto, 
jota asiakas voi käyttää omatoimisesti kirjaston asiakaspalveluai-
kojen ulkopuolella. Omatoimiaikana asiointi tapahtuu täysin itse-
palveluna. 

 
Tammelan kirjastoon on päässyt asioimaan omatoimisesti jo parin 
vuoden ajan, mutta nyt sama mahdollisuus tarjoutuu myös Fors-
san, Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän kirjastojen asiakkaille. 
 
Kirjastoon pääsee omatoimiaikaan sisälle Louna-kirjastojen kirjas-
tokortilla, jonka haltijalle on myönnetty henkilökohtainen käyttöoi-
keus omatoimikirjastoon. Kirjastoon kirjaudutaan lukemalla kirjas-
tokortti ulko-ovella sijaitsevassa lukijalaitteessa, johon näppäillään 
henkilökohtainen tunnusluku. Onnistuneen sisäänkirjautumisen 
jälkeen ovi avautuu sähköisesti.  
 
Voidakseen käyttää kirjastoa omatoimiaikaan, asiakkaan tulee ha-
kea omatoimikirjaston käyttöoikeutta kirjallisesti ja sitoutua oma-
toimikirjaston käyttösääntöihin. Alle 15-vuotiaalle asiakkaalle käyt-
töoikeuden hakee hänen huoltajansa. Huoltaja vastaa, että alle 
15-vuotias noudattaa omatoimikirjaston käyttösääntöjä. Käyttöoi-
keutta omatoimikirjastoon voi hakea kirjastoista asiakaspalveluai-
koina. 
 
Louna-kirjastojen yhdenmukaiset laajennetut aukioloajat ovat joka 
päivä klo 7–21. Kirjastokohtaiset asiakaspalveluajat säilyvät en-
nallaan. Tämän lisäksi asiakkaat voivat jatkossa asioida kirjas-
tossa omatoimisesti sekä ennen asiakaspalveluajan alkamista  
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että sen jälkeen. Omatoimikirjastot ovat avoinna myös viikonlop-
puisin. 
 
Samalla käyttöoikeudella pääsee käyttämään kaikkia Louna-kir-
jastojen omatoimikirjastoja. Louna-kirjastot ovat yhdessä valmis-
telleet omatoimikirjastojen avaamista, jotta kunkin kirjaston oma-
toimikirjaston toimintaperiaatteet ovat yhtenäiset. Myös omatoimi-
kirjastojen laitteisto on jokaisessa Louna-kirjastossa samanlainen. 
 
Valtuustoaloitteen lisäksi Jokioisten pääkirjaston omatoimiasioin-
nista ja laajennetusta aukiolosta tehtiin kuntalaisaloite 
28.11.2017. Sekä valtuustoaloitteessa että kuntalaisaloitteessa 
ehdotetut asiat ovat nyt toteutuneet Louna-kirjastojen yhteisenä 
hankkeena. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 

1. merkitsee aloitteiden johdosta suoritetut toimenpiteet ja oma-
toimikirjaston käyttöönoton tiedoksi, ja 

2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa asiaa koskevan 
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 21 
12.5.2022   
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Valtuustoaloite nopeusnäyttötaulusta koulujen ja päiväkotien läheisyyteen 
 
Valt. § 26 
17.6.2021 ”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet, 

esitämme, että Jokioisten kunta hankkii nopeusnäyttötaulun.  
 

Keskuskadulla ajonopeudet ovat huomattavasti kasvaneet ja elo-
kuussa koululaiset tulevat mukaan liikenteeseen. Laitteella mitat-
taisiin ajonopeuksia Miinan ja Paanan koulujen sekä Teerimäen ja 
Mäntypuiston päiväkotien läheisyydessä. Tavoitteena on vaikut-
taa ajonopeuksien alentamiseen pysyvästi. Tutkimustulosten mu-
kaan juuri näyttötaulu laskee ajonopeuksia pysyvästi. Se muistut-
taa nopeusrajoituksesta, mutta se myös luo sosiaalista painetta 
rajoituksen noudattamiseen. 
 
Nopeusnäyttöä voi kierrättää muutaman viikon välein eri kohtei-
siin, tai se voi olla paikallaan vuosia vaihtoehtona töyssyille tai 
muille rakenteellisille hidasteille. 
 
Näytöissä on myös etähallintamahdollisuudet näyttää eri kuvia, 
joka on lisähyöty muihin liikennemerkkeihin verrattuna. Hinku-kun-
tana virtalähde on aurinkopaneeli. 
 
Valtuusto- ja kuntalaisaloitteita on tehty ajonopeuksien hillitsemi-
sestä tälläkin valtuustokaudella kiitettävästi. Tekninen lautakunta 
onkin esittänyt liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistä, 
tämä aloite siirrettävästä nopeusnäyttötaulusta täydentäisi tuota 
tulevaa suunnitelmaa. 
 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuutetut toivovat, että nopeusnäyt-
tötaulu sijoitettaisiin paikoilleen jo tämän vuoden elokuussa, Kes-
kuskadulle ely-keskuksen ohjeiden mukaisesti, jotta turvataan pie-
nille koululaisille turvallinen koulumatka. 
 
Jokioinen 17.6.2021 
 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 
Tarja Kirkkola-Helenius 
Charlotte Nummenranta 
Pauli Myllyoja 
Petri Lehtonen”. 
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Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 124 
28.6.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lau-

takunnalle asiantuntijavalmisteluun. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
- - - - - - - - - 

 
Tela § 26 
20.4.2022 Nopeusnäyttötauluja käytetään liikenneturvallisuustyössä ajono-

peuksien hillitsemiseen. Nopeusnäyttötaulun tarkoituksena on 
kiinnittää autoilijan huomio hänen käyttämäänsä ajonopeuteen. 
Näyttöjä käytetään esimerkiksi koulujen läheisyydessä, taajamien 
sisääntuloväylillä ja muissa kohdissa, joissa kuljettajan on erityi-
sen tärkeää kiinnittää huomiota omaan ajonopeuteensa. 

 
 Jokioisilla on ollut yleensä kesäisin Uudenmaan ELY-keskuksen 

siirrettäviä nopeusnäyttöjä. ELY-keskus pyytää vuosittain kunnan 
liikenneturvallisuusryhmältä ehdotuksia näyttöjen sijoituspaikoista 
valtion teille ja raportoi ryhmälle tuloksista, jolloin nopeustietoja 
voidaan hyödyntää myös ryhmän liikenneturvallisuustyön tukena. 

 
 Kesäkaudella 2021 Jokioisilla mitattiin nopeuksia siirrettävillä no-

peusnäyttötauluilla kolmessa kohteessa: Lammintiellä Humppilan-
tien liittymää lähestyttäessä, Keskuskadulla Jokioisten keskustaa 
idästä lähestyttäessä ja Vaulammintiellä suoralla ennen Haunion-
tien liittymää idästä lähestyttäessä. Tulosten perusteella Vaulam-
min kohdalla 50 km/h alueella yli 10 km/h ylinopeutta ajoi 38 % 
autoilijoista. Lammintiellä 40 km/h alueella yli 10 km/h ylinopeutta 
ajoi 22 % autoilijoista. Keskuskadulla vastaava lukema oli 5 %  
40 km/h alueella. Näytöt olivat paikoillaan 1-2 viikon ajan. 
 
Talousarviossa on varattu kuluvalle vuodelle 2022 rahaa liikenne-
turvallisuussuunnitelman päivitystyöhön. Päivitystyön mukaisiin 
toimenpiteisiin on rahavaraukset vuosille 2022-2024. Suunnitelma 
on tarkoitus tehdä yhdessä ELY-keskuksen ja muiden Forssan  
seudun kuntien kanssa. Suunnittelutyöhön otetaan mukaan myös 
kuntalaiset ja muut tienkäyttäjät. 
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Nopeusnäyttötaulujen tarpeellisuus ja sijoituspaikat onkin hyvä 
käsitellä suunnitelman päivitystyön yhteydessä. Tällöin pystytään 
käsittelemään kaikkia tarvittavia liikenneturvallisuuden toimenpi-
teitä ja näiden järkevää kokonaisuutta sekä yhteensovittamista.  
Samalla pystytään neuvottelemaan ELY-keskuksen kanssa, 
mikäli kunta haluaa asentaa omia näyttöjä valtion teille kuten Kes-
kuskadulle. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta lähettää valtuustoaloitteen nopeusnäyttötau-

lusta koulujen ja päiväkotien läheisyyteen kunnanhallituksen kä-
sittelyyn.  

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 80 
25.4.2022 Nopeusnäyttötaulut ovat erittäin hyvä lisä liikenneturvallisuuden 

parantamiseen. Asiaa valmisteltaessa liikenneturvallisuustyöryh-
män kautta voidaan paremmin sitouttaa toimijoita toteutukseen ja 
hallita liikenneturvallisuuden parantamisen kunnan kokonaisuutta 
eri keinovalikoiman toimenpiteillä (mm. nopeusnäyttötaulut, hidas-
teet, rajoitukset). 

  
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan perusteluiden mu-

kaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että  
 

1. nopeusnäyttötaulujen käyttöönotosta ja sijoituspaikoista päätetään 
liikenneturvallisuustyöryhmän selvityksen perusteella 
 

2. valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Valt. § 22 
12.5.2022  
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Sidonnaisuusilmoitukset 
  
Tarkastusltk. § 5  
19.1.2022  Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhalti-

jan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luot-
tamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkateh-
tävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista kos-
kee kunnanhallituksen ja maankäyttö ja rakennuslaissa 
(132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, val-
tuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, 
kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnan-
hallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Si-
donnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset val-
tuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu.  

   
Ehdotus  Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy saadut ilmoi-

tukset ja antaa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi.  
  
Päätös  Mika T. Rantala, hallinto- ja talousjohtaja antoi lautakunnalle selvi-

tyksen saamistaan sidonnaisuusilmoituksista. Lautakunta täy-
densi selvitystä ja hyväksyi saamansa ilmoitukset sekä antaa sen 
tiedoksi valtuustolle. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 23 
12.5.2022  
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Kiireelliset asiat 
 
Valt. § 24 
12.5.2022 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 25 
12.5.2022 
 
 



Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 12.5.2022  

Muutoksenhakukiellot 

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

 

 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 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, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
___________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

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

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

 

 
Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 

 
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

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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