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Raiskio Sakari, pj. 
Hakamäki Jenni 
Heikkilä Timo  
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Lehtinen Rami, klo 17.00-18.41 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
13-21 §  

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

 

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
 

 

Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 

Sakari Raiskio Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 13.2.2023 
Allekirjoitukset 
 

Timo Heikkilä Emmi Romppainen 
 

 

Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 13.2.-6.3.2023 
 
Hallinto- ja talousjohtaja 
Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Ypäjän Hevossairaalan osakkeiden ostaminen  
 
Kh § 13 
6.2.2023  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa on neuvoteltu 

heidän omistamiensa Ypäjän Hevossairaala Oy:n osakkeiden os-
tamisesta Jokioisten kunnalle.  

 
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (1.1.2014 alkaen 
FSHKY) hankki vuonna 2007 Ypäjän Hevossairaala Oy:n osak-
keita 10 000 €:lla (80 €/ kpl). Hyvinvointikuntayhtymä omistaa tällä 
hetkellä 125 osaketta. Yhtymähallitus päätti 30.1.2023 myydä 
FSHKY:n omistamat Ypäjän Hevossairaala Oy:n osakkeet Joki-
oisten kunnalle kuntayhtymän toiminnan muutoksen vuoksi.  
 
Yhtiöjärjestyksen mukaan ensisijainen lunastusoikeus on osak-
keen omistajilla. Ypäjän Hevossairaala Oy:n nykyisistä omistajista 
kukaan ei ole tämänhetkisten tietojen mukaan ilmoittanut haluk-
kuuttaan hankkia lisää osakkeita. Nykyiset omistajat eivät myös-
kään ole käytyjen keskustelujen perusteella vastustaneet osakkei-
den myyntiä Jokioisten kunnalle, vaan näkevät sen Ypäjän He-
vossairaalan toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeänä.  
 
Osakkeista tehtyjen myynti- ja ostopäätösten jälkeen nykyisille 
omistajille lähetetään vielä kirjallisesti tieto asiasta. Heillä on mah-
dollisuus halutessaan lunastaa osakkeet.  
 
Kunnan vuoden 2023 talousarviossa on määrärahavaraus osak-
keiden ostamiseen.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ostaa FSHKY:n omistamat Ypäjän Hevos-
sairaala Oy:n 125 osaketta Jokioisten kunnalle 10 000 euron ko-
konaiskauppahinnalla (80 €/osake).  

 
Päätös   Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Yhtymäkokousedustajien valinta/Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä  
 
Kh § 14 
6.2.2023  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää jäsenkuntia ni-

meämään edustajansa (enintään 3/kunta) 22.2.2023 pidettäväksi 
suunniteltuun yhtymäkokoukseen. Ajankohta voi tarkentua yhty-
mähallituksen valmistelun myötä.  
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen 
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan 
kunnanvaltuuston päättämä kunnan muu toimielin.  
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokous-
edustajiksi FSHKY:n 22.2.2023 pidettävään yhtymäkokoukseen 
(tai tarkentuneena aikana pidettävään yhtymäkokoukseen) Jorma 
Hacklinin, Rami Lehtisen ja Kirsi Räisäsen.  

 
Päätös   Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta 
  
Kh § 15 
6.2.2023  Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava ku-

takin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimi-
tettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimi-
kunta (vaalilain 15 §).  

 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten-
kin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä vara-
jäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoi-
mikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat 
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.  
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.  
 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van-
hempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä vara-
jäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä 
henkilöitä.  

 
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy 
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuu-
desta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole 
estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikun-
taan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. Jä-
senet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asuk-
kaista siten, että kunnassa edellisissä vaaleissa ehdokkaita aset-
taneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat eduste-
tuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäse-
nyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, 
vaan vaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi 
esimerkiksi yhteislistoihin.  
 
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan 
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään 
siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan ja vaalitoimi-
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystie-
dot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Vaalilauta-
kunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestys-
paikalla klo 9–20 välisenä aikana.  
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Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä 
kunnan alueella olevissa laitoksissa.  

 
Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Ennakkoää-
nestyspaikkana ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toi-
mii kunnanvirasto.  
 
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 22. – 28.3.2023 välisenä 
aikana. Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.  
 
Valinnoissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että valitaan 
sellaisia henkilöitä, jotka ovat käytettävissä ja pääsevät paikalle 
(siviilityön rajoitteet yms. huomioitava). Myös atk-taidot ovat 
eduksi, koska vaalipäivänä on käytössä sähköinen äänioikeusre-
kisteri, sähköinen vaalipöytäkirja ja ääntentallennus vaalitietojär-
jestelmään. 
 

Ehdotus   Kunnanhallitus valitsee  
 

1. vuonna 2023 toimitettavia eduskuntavaaleja varten 
vaalilautakuntaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä (varajä-
senet kutsumajärjestyksessä), ja  
 

2. vuonna 2023 toimitettavia eduskuntavaaleja varten 
vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä (varajä-
senet kutsumajärjestyksessä). 

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdo-
tuksen. 
Merkittiin, että kokouksessa jaettiin tiedoksi aluevaalien 2022 vaa-
lilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpano. 
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Toimen täyttölupa (erikoiskirjastovirkailija) 
 
Kh § 16 
6.2.2023 Kirjastonjohtaja esittää kunnanhallitukselle, erikoiskirjastovirkailijan 

toimeen myönnetään täyttölupa. Erikoiskirjastovirkailijan tehtävän 
tarkoituksena on osallistua kirjastopalveluiden tuottamiseen. 

 
 Toimen keskeiset työtehtävät liittyvät asiakaspalveluun, kokoelma-

työhön, kirjastoaineiston hankintaan sekä mm. työvuorolistojen laa-
timiseen ja kuntosali- ym. tuotteiden myyntiin. 

   
 Erikoiskirjastovirkailijan toimi tulee avoimeksi 1.5.2023 alkaen va-

kinaisen toimenhaltijan eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirjastossa 
työskentelee neljä vakituista työntekijää ja asiakaspalvelu on 
avoinna 38 h viikossa omatoimiajan 40 h lisäksi.  Toimen uudelleen 
täyttäminen on kirjastonjohtajan esityksen mukaan perusteltua ja 
välttämätöntä. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, että erikoiskirjastovirkailijan toimi voidaan 

täyttää toistaiseksi 1.5.2023 alkaen. 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Jokioisten vesivoimalaitoksen rakennuksen myynti / oikaisuvaatimus 

 
Kh § 142 
19.9.2022 Jokioisten kunta on vuonna 1998 ostanut Oy Ofa Ab:n omistaman 

Jokioisten vesivoimalaitoksen rakennuksen (Ferrarian voimalai-
tos). Rakennus on ostohetkestä alkaen sijainnut toisen omistajan 
maalla. Rakennuksen tontiksi on vuokrattu kaupan yhteydessä 
myyjältä 3 820 neliömetrin määräala. 

 
Rakennus on ollut koko ajan käyttämättömänä. Se on huonokun-
toinen ja vaatisi merkittäviä peruskorjaustoimenpiteitä. Kunnalla ei 
ole rakennukselle käyttöä. 

 
Tilan, jolla rakennus sijaitsee, omistaa nykyään Jokioisten Voima 
Oy. He eivät kuitenkaan halua ostaa rakennusta. 

 
Jokioisten vesivoimalaitoksen rakennus on voimassa olevassa 
asemakaavassa suojelukohde. Kaavan merkintä on sr II. Kulttuu-
rihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen 
rakennusala. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman pakot-
tavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöi-
den sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että ra-
kennuksen rakennustaiteellisesti merkittävä luonne säilyy. 

 
Viereisen tilan omistava Jokirannan Kiinteistöpalvelut Oy on halu-
kas ostamaan vesivoimalaitoksen rakennuksen. Vanhastaan voi-
malaitosrakennuksesta menee kiinteä yhdyskäytävä Jokirannan 
Kiinteistöpalveluiden omistamaan rakennukseen. Jokioisten 
Voima Oy ei ole halukas ostamaan rakennusta. 

 
Rakennuksen tontin vuokrasopimus siirtyy kaupan yhteydessä os-
tajalle ja kunta purkaa Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin 
19.6.2000 kiinnitykseksi merkityn laitoksen vuokraoikeuden. 

 
Kauppahinnassa on huomioitu rakennuksen tekninen huonokun-
toisuus ja suuri peruskorjaustarve sekä ilkivallan aiheuttamat vau-
riot. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myydä Jokioisten Vesivoimalaitoksen ra-

kennuksen (Ferrarian voimalaitos) Jokirannan Kiinteistöpalvelut 
Oy:lle 100,00 euron kauppahinnalla. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 
klo 18.43 tätä asiaa ja muita asioita (§ 149) koskevan esittelyn jäl-
keen, ennen tätä asiaa koskevaa päätöksentekoa. 

 
Merkittiin, että valtuuston IV varapuheenjohtaja Ursula Mansikka 
poistui kokouksesta klo 18.43. 

 
Kh § 17 
6.2.2023 Jokioisten Voima Oy (kotipaikka Helsinki) on tehnyt oikaisuvaati-

muksen Jokioisten kunnanhallituksen 19.9.2022 § 142 päätöksestä 
Jokioisten Vesivoimalaitoksen rakennuksen (Ferrarian voimalaitos) 
myymisestä Jokirannan Kiinteistöpalvelut Oy:lle 100,00 euron 
kauppahinnalla. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettu kuntaan 7.10.2022, eli oikaisuvaati-
musajan kuluessa. Kuntalain 134 §:n mukaisesti Jokioisten Voima 
Oy:lla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. 
 
Oikaisuvaatimusta käsitellessään viranomainen käsittelee niitä 
seikkoja, joita muutoksenhakija on esittänyt, eikä koko sitä asiaa, 
jota oikaisuvaatimus koskee. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viran-
omainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa 
esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin. 
 
Jokioisten Voima Oy on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että 
kunta ei myy rakennusta, vaan solmii uuden vuokrasopimuksen.  
 
Pääasiallinen peruste on, että yhtiö ei tule hyväksymään sellaista 
ratkaisua, että kunta siirtää rakennuksen omistuksen. Toisaalta 
kunnalla ei ole intressiä tai toimialaan kuuluvaa perustetta pitää 
huolta rakennuksesta, joka ei ole kunnan omistamalla kiinteistöllä 
tai lähistöllä. 
 
Kuten kunnanhallituksen 19.9.2022 § 142 on todettu, Jokioisten 
Voima Oy ei ole ollut halukas ostamaan rakennusta. 
 
Oikaisuvaatimus on esityslistan viiteaineistona. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1. tutkia oikaisuvaatimuksen 
2. että oikaisuvaatimus ei anna aihetta kunnanhallituksen päätök-

sen muuttamiselle. Päätös on asiatekstin ja kunnanhallituksen 
päätöksen 19.9.2022 § 142 mukaisin perustein ollut laillinen ja 
tarkoituksenmukainen. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.1.2023  

 
Kh § 18 
6.2.2023 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä 

Jokioisten kunnalle tammikuun loppuun 2023. Selvitys perustuu 
verohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon. 

 
 Verot kertyvät vuodelta 2022, joten hyvinvointialueiden mukanaan 

tuoma uudistus ei vielä leikkaa kunnallisveroja. 
 
 Ansio- ja pääomatuloverot 
 

Verontilityksiä kasvattavat suhteessa viime vuoteen ennakonpidä-
tykset palkoista, eläkkeistä yms. Henkilöasiakkaiden lisäennakoi-
den vähentyminen puolestaan vähentää tilitettävää määrää. 

 
Kunnat: 2 287 milj. euroa / -0,9 % 
Seurakunnat: 101 milj. euroa / -3,4 % 
Kela: 211 milj. euroa / -15 % 
Valtio: 1 137 milj. euroa / +0,3 % 
Yhteensä: 3 736 milj. euroa / -1,5 % 

 
Yhteisöverot 

 
Verovuoden 2022 ennakkoveroissa on poikkeuksellisen suurta 
kasvua, lisäennakot puolestaan ovat laskussa, mutta niissä on 
vielä epävarmuutta. Kuntien yhteisöveroa vähentää vuodenvaih-
teessa voimaan tullut muutos verovuoden 2023 ryhmäosuuden 
alentumisesta. 

 
Kunnat: 283 milj. euroa / -23 % 
Valtio: 692 milj. euroa / +37 % 
Yhteensä: 975 milj. euroa / +12 % 
 
Kiinteistövero 

 
Kunnat: 38 milj. euroa / -51 % 

   
Tarkasteluvälillä 1.1.–31.1.2023 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa 
ennen vähennyksiä 2 029 445 euroa, joka on 1,6 % enemmän kuin 
vuonna 2022 vastaavaan aikaan. 

    
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 109 011 euroa, 
joka on 47,2 % vähemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan. 
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Kiinteistöveroa on tilitetty 27 489 euroa, joka on 39,2 % vähemmän 
kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan.   

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä 

tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 19 
6.2.2023 Sarastia Oy:n osakkeenomistajille 1.2.2023 saapunut ilmoitus Saras-

tia Oy:n osakkeiden lunastusoikeudesta. 
 
 Opetus- ja kulttuuri ministeriön kirje 9.1.2023 valmistautumisesta Uk-

rainasta paenneiden kotikuntaoikeuteen ja kasvatus- ja koulutuspal-
veluiden järjestämiseen. 

 
 Opetushallituksen 16.1.2023 saapuneet kirjeet: 

- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävän 
valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja 
säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkastamisesta vuodelle 
2022 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun lain /1705/2009) 29 § mukaiset esi- ja 
perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2023. 

 
Seudullisen ympäristönsuojelun 18.1.2023 saapunut ilmoitus eläin-
suojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen pöytäkirjan otteet 17.1.2023: 
- § 9 Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteis-

palvelun (TYP) yhteistyösopimus 1.1.2023 alkaen 
- § 11 Kutsu TE24-uudistuksen valmistelutyöhön. 

 
Ote Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen ko-
kouksesta 24.1.2023 § 9 Seudullinen nuorten työpajatoiminta ja seu-
dullinen ohjaamo. 
 
Ote Forssan kaupunginhallituksen 23.1.2023 kokouksesta § 25 Lou-
nais-Hämeen koulutuskuntayhtymän esitys seudullisesta nuorten 
työpajatoiminnasta ja seudullisesta ohjaamo-toiminnasta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Mer-

kittiin lisäksi tiedoksi kunnanjohtajan selostus hänen keskeisistä, 
edellisen kokouksen jälkeisistä virkatehtävistään.  
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Muut asiat 
 
Kh § 20 
6.2.2023  1. Taksipäivystyksen tilanne ja yhteydenotto 
  2. Tilinpäätösvalmistelun tilanne 
  3. Hallintosihteerin toimi. 
 
 
Ehdotus   

1. Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi. 

2. Merkitään tilinpäätösvalmistelun tilannetta ja tilinpäätösennus-

tetta koskeva selostus tiedoksi. 

3. Merkitään toimen täyttämistä koskeva selostus tiedoksi. 

 
Päätös  

1. Hyväksyttiin kunnanjohtajan ehdotus. 

2. Hyväksyttiin kunnanjohtajan ehdotus. 

3. Hyväksyttiin kunnanjohtajan ehdotus. 
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Tarjous Kuuman koulun vuokraamisesta  

Kh § 21 
6.2.2023 Yrityksiä koskevat asiat voivat sisältää viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja yrityssalaisuuk-
sia, jotka ovat salassa pidettäviä. 
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 15, 18, 19, 20 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 13, 14, 16, 21 
 
______________________________________________________ 
 
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: 17 
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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