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Kokousaika Maanantai 6.6.2022 klo 17.00–18.32 

Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Hakamäki Jenni 
Into Petri 
Lehtinen Rami 
Romppainen Emmi 
Stenberg Niina 
Lehti Petri, varajäsen 
Okkonen Petri, varajäsen, Teams 
Yrjänä Mervi, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valt. pj. 
Marttila Pauli, valt. 1. varapj. 
Esala Martti, valt. 2. varapj., klo 17.06– 
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja, Teams 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 103–112 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
Jenni Hakamäki ja Rami Lehtinen. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 10.6.2022 
Allekirjoitukset  Rami Lehtinen 
   
 
Jenni Hakamäki Mervi Yrjänä, § 112 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 13.6.–4.7.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kunnanvaltuuston kokouksen 12.5.2022 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 103 
6.6.2022 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 

12.5.2022 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suo-
rittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Valtuustoaloite kunnantalon toimintojen siirtämisestä Tieto-
taloon 
Ote aloitteen tekijälle. 
 
Valtuustoaloite Tuulentuvan käytöstä 
Ote aloitteen tekijälle. 
 
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
Tiedotusasia, ei täytäntöönpanoa  
 
Teollisuustonttien hinnat Pellilän teollisuusalueen korttelissa 
707 
Ote kunnaninsinöörille. 
Ote kehitysinsinöörille. 
Ote it- ja paikkatietosuunnittelijalle. 
 
Valtuustoaloite Jokioisten alueen pienvesien ja purojen kun-
nostussuunnitelmasta 
Ote aloitteen tekijälle. 
 
Valtuustoaloite haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien 
maksujen uudelleen määrittämisestä 
Ote aloitteen tekijälle. 
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Valtuustoaloite kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen ja 
toimintamuotojen muuttamiseksi 
Ote aloitteen tekijälle. 
 
Valtuustoaloite pienten lasten hoitopaikkojen lisäämisestä 
Ote aloitteen tekijälle. 
 
Valtuustoaloite omatoimikirjasto-malliin siirtymisestä 
Ote aloitteen tekijälle. 
 
Valtuustoaloite nopeusnäyttötaulusta koulujen ja päiväkotien 
läheisyyteen 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Sidonnaisuusilmoitukset 
Sidonnaisuusilmoitusten julkaiseminen kunnan www-sivuilla. 
 
Valtuustoaloite ylimääräisestä kustannuskorvauksesta per-
hepäivähoitajille 
Lähetetään aloite henkilöstölautakunnan ja koulutuslautakunnan 
valmisteltavaksi. 
 
Ilmoitusasiat 
Ei täytäntöönpanoa 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kaavamuutos katualueen laajentamiselle / Keskusta-alueen kehittäminen 
 
Kh § 2 
10.1.2022         Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan vuoden 2022 talousarvion ko-

kouksessaan 16.12.2021. Investointiosan keskusta-alueen kehittä-
minen toteuttaa asemakaavan mukaisia tavoitteita. Laadukas ra-
kentaminen vahvistaa keskustan vetovoimaisuutta sekä asumisen 
että palvelujen käytön kannalta. 

 
 Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta 

päättää yleiskaavojen, asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen 
valmistelusta ehdotusvaiheeseen kunnanhallituksen antamien oh-
jeiden mukaisesti. 

 
Alustavan suunnittelutyön aikana päädyttiin siihen, että kaikki bus-
siliikenne olisi järkevintä ohjata alueelle ja alueelta pois Keskuska-
dun ja Kotaniityntien kautta kuten tälläkin hetkellä ja katkaista 
moottoriajoneuvoliikenne Kotaniityntien ja Koulutien väliltä koko-
naan. Jotta tällaiset liikennejärjestelyt mahtuvat alueelle, pitäisi 
tehdä vähäinen asemakaavan muutos niin, että katualuetta laajen-
nettaisiin suunnittelualueen eteläreunassa hieman asuin-, liike ja 
toimistorakennusten korttelialueelle, jotka ovat kunnan omistuk-
sessa. Myös kerrostalojen nykyiset tonttiliittymät todettiin olevan 
syytä säilyttää. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, että tehdään tarvittavat muutokset asema-

kaavoihin. Käytännön valmistelutyö annetaan teknisen lautakunnan 
tehtäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

- - - - - - - - -  

Tela § 9 
16.2.2022 Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.1.2022 § 2 antanut teknisen 

lautakunnalle kaavamuutoksen valmistelutyön katualueen laajen-
tamiselle, muutos liittyy keskusta-alueen kehittämiseen. 

 
 Kunnaninsinööri on hyväksynyt päätöksessään 31.1.2022 § 2 

Sweco Ympäristö Oy:n laatimaan kyseisen kaavamuutoksen. 
  
 Asemakaavan muutoksen laadinta koskee keskustaan suunnitteilla 

olevaa toria ja siihen liittyvää pysäköintialuetta, työnimenä alueesta 
käytetään nimeä Veturiaukio. 
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Vuoden 2021 aikana alueelle laadittiin katusuunnitelma, jossa osoi-
tetut pysäköintiin, linja-autoliikennöintiin ja toriaukion toimintoihin 
liittyvät toiminnot omine aluevarauksineen edellyttävät asemakaa-
van muuttamista. Lisäksi tarkastellaan uudelleen myös torialueen 
välittömään läheisyyteen sijoittuvien asuin- ja liikekorttelien sekä 
katualueiden rajaukset sekä kaavamääräykset tarpeelliseksi katso-
tuilta osin. 
 
Kaavamuutos koskee korttelin 96 asuin-, liike- ja toimistorakennus-
ten korttelialuetta sekä siihen rajautuvia tori-, katu- ja liikennealu-
eita. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Keskuskadun yleisen tien 
alueeseen, koillisessa liike- ja toimistorakennusten korttelialuee-
seen ja Ajokujan katualueeseen, idässä yleisten rakennusten kort-
telialueeseen, etelässä asuinpientalojen korttelialueeseen, lou-
naassa Kotaniityntien katualueeseen ja luoteessa huoltoaseman 
korttelialueeseen. Kaava-alueen pinta-ala on 11 635 m². 
 
Sweco Ympäristö Oy on laatinut MRL:n 63 §:n mukaisen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä valmisteluvaiheen kaava-
kartan ja -selostuksen, jotka ovat esityslistan oheismateriaalina. 
 

Ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy aloitus- ja valmisteluvaiheen kaava-
aineiston (OAS, kaavakartta ja -selostus). Kaava-aineisto asete-
taan julkisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi kunnan Internetsivuille kir-
jallisen mielipiteen esittämistä varten. Tekninen lautakunta tiedot-
taa kaavahankkeen vireilletulosta ja kaava-aineiston nähtäville 
asettamisesta Forssan Lehdessä ja kunnan Internetsivuilla (säh-
köinen ilmoitustaulu) julkaistuin kuulutuksin sekä pyytää lausunnot 
viranomaisilta. Asiasta tiedotetaan alueen maanomistajia ja asuk-
kaita.  

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 66 
4.4.2022 Esityslistan viiteaineistoina ovat kaavaselostus, osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma, tiivistelmä kaavaluonnoksen lausunnoista ja 
mielipiteistä, kartta kaavaehdotuksesta ja katusuunnitelma. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä 10.3.2022 päivätyn Veturiaukion 

asemakaavan muutosta koskevan kaavaehdotuksen ja asettaa 
sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

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

Kh § 104 
6.6.2022 Kaavamuutos en edennyt hyväksymisvaiheeseen, jossa kunnan-

hallitus käsittelee kaavahankkeen aikana laaditut vastineet ja 
päättää esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Kaavan 
hyväksymisestä päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimival-
taan. Kunnanvaltuuston tekemään päätökseen voi hakea muu-
tosta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehdyllä kunnallisvalituk-
sella. Asemakaava saa lainvoiman kunnan virallisissa ilmoitusleh-
dissä ja kunnan ilmoitustaululla julkaistavalla voimaantulokuulu-
tuksella. 

 
Nähtävillä oloaikana esitetyt vastineet on huomioitu kaavoitus-
työssä. 

 
Esityslistan liitteenä (liite 10/2022) on lopullinen Veturiaukion ka-
tusuunnitelma, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunni-
telma, kaavakartta ja vastineluettelo. 
  

Ehdotus  Kunnanhallitus hyväksyy Veturiaukion asemakaavan muutoksen 
11.5.2022 päivätyn kaavaselostuksen ja siihen liittyvän materiaa-
lin mukaisesti ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hy-
väksyy asemakaavamuutoksen. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 Merkittiin, että Martti Esala saapui kokoukseen tämän asian käsit-

telyn aikana klo 17.06. 
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Tilintarkastuspöytäkirja vuoden 2021 tarkastuksesta 
 
Kh § 105 
6.6.2022 Tilintarkastaja on laatinut kunnanhallitukselle osoitetun tilintarkas-

tuspöytäkirjan vuoden 2021 tarkastuksesta. 
 
  Tilintarkastuspöytäkirja esitellään kokouksessa. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tilintarkastuspöytä-

kirjan vuoden 2021 tarkastuksesta. 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.5.2022  
 
Kh § 106 
6.6.2022  Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä 

Jokioisten kunnalle toukokuun loppuun 2022. Selvitys perustuu 
verohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon. 

   
Tarkasteluvälillä 1.1.–31.5.2021 kunnalle on tilitetty kunnallisve-
roa ennen vähennyksiä 8 788 144 euroa, joka on 499 804 euroa 
(6,0 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. 

    
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 893 750 euroa, 
joka on 122.459 euroa (12,1 %) vähemmän kuin vuonna 2021 
vastaavaan aikaan. Vähentävänä tekijänä kuntien ryhmäosuuden 
alentuminen, nousua jäännösveroissa. 

 
Kiinteistöveroa on tilitetty 121.460 euroa, joka on 2 944 euroa 
(2,5 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.   
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
9 803 354 euroa, joka on 380 289 euroa enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityk-

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

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

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

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

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

  
Ehdotus  Kunnanhallitus hyväksyy, että Jokioisille turvaan saapuville ukrai-

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  

Lisäksi päätettiin, että osto-oikeusetu on voimassa tällä päätök-
sellä 15.5.2022 saakka. 
 
- - - - - - - - - - 

Kh § 107 
6.6.2022 Suurimmat pakolaismäärät ovat jo Ukrainasta lähteneet, mutta 

maiden välillä tilanteessa on vielä muutoksia. Samoin sota Ukrai-
nassa jatkuu edelleen. 
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14.3.2020 kunnanhallituksessa esitetty avustusmalli on osoittautu-
nut tarpeelliseksi juurikin esittelytekstin mukaisin perustein. Osto-
oikeutta Jokioisilla on käyttänyt noin 20 ukrainalaista. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus hyväksyy, että Jokioisille turvaan saapuville ukrai-
nalaisille osoitetaan 100 euron osto-oikeus paikalliseen ruoka-
kauppaan. Osto-oikeusetu on voimassa tällä päätöksellä 8.8.2022 
saakka. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Yhtymäkokousedustajan valinta / Eteva ky 
 
Kh § 108 
6.6.2022 Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus kutsuu yhtymäkokouksen 

koolle perjantaina 17.6.2022 klo 12–15. Kokoukseen voi osallistua 
sähköisesti etäyhteyden avulla (Teams-sovellus) tai paikan päällä 
hotelli Sveitsissä (Hyvinkää). 

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

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita 17.6. pidettävään yhtymäkokouk-

seen yhtymäkokousedustajaksi Kirsi Räisäsen ja varaedustajaksi 
Satu Nurmen. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 109 
6.6.2022 Koulutuslautakunta 23.5.2022 
 Tekninen lautakunta / lupajaosto 12.5.2022  
 Sivistystoimenjohtaja 18.3.–12.5.2022 
 Hämeen liitto / maakuntahallitus 9.5.2022 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky. / hallitus 5.4.2022 
 Forssan seudun hyvinvointiky. / yhtymähallitus 16.5. ja 23.5.2022 
 Lounais-Hämeen koulutusky. / yhtymävaltuusto 10.5.2022 
 

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. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 110 
6.6.2022 Opetushallituksen päätös 17.5.2022, jolla se on myöntänyt valtion-

avustusta ”Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2022” -hank-
keelle 8 500 euroa. 

 
 Digi- ja väestötietoviraston kirje 20.5.2022 ”Äänestysaluejaon muut-

taminen vuodelle 2023 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestötietoviras-
tolle. 

 
 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tiedote 30.5.2022 

”Avustuksen hakeminen kuntien kiinteistöjen öljy- ja maakaasuläm-
mityksestä luopumiseen”. 

 
  Kauppakirja 20.5.2022. Myyty omakotitontti Parvialantieltä. 
 
 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuosikertomus 2021. 
 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 
10.5.2022 § 40, Tilinpäätös 2021 

- Lopen kunnanhallitus 23.5.2022 § 120, Ympäristöterveydenhuol-
lon järjestäminen vastuukuntamallilla 1.1.2023 alkaen 

- Hausjärven kunnanhallitus 24.5.2022 § 90, Ympäristöterveyden-
huollon organisoituminen 2023. 

 
Hämeen partiopiirin vuosikirja 2021. 
 
Vuokrasopimus 1.6.2022. Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon ti-
lat (ent. nimismiespiiri ja verotoimisto). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Muut asiat 
 
Kh § 111 
6.6.2022  

1. Jokioisten Vedenhankinta Oy:n ajankohtaiset asiat. 
2. Ympäristöterveydenhuollon uudelleenjärjestelyn valmisteluti-

lanne. 
3. Elonkierron Ystävät ry:n väliaikaisrahoitus. 

 
Ehdotus 

1. Merkitään selostus tiedoksi. 

2. Merkitään valmistelutilannetta koskeva selostus tiedoksi. 

3. Merkitään selostus tiedoksi. 

 
Päätös 

1. Hyväksyttiin. 

2. Hyväksyttiin. 

3. Hyväksyttiin. 
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Salainen asia 
 
Kh § 112 
6.6.2022 Yrityksiä koskevat asiat voivat sisältää viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja yrityssalaisuuk-
sia, jotka ovat salassa pidettäviä. 
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Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  6.6.2022  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 103–106, 109–111 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 107–108, 112 
 
______________________________________________________ 
 
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: 107–108, 112 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

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

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

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

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

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

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

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42200 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

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

 

Valitus markkinaoikeudelle Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.  
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä 
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa. 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6140 euroa. 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa. 
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron 
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa 
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi 
valituksen peruutuksen vuoksi. 
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin 
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa. 
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen 
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. 
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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