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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki, klo 17.00–18.51 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 

Muut saapuvilla  
olleet 
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Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj. 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 34–42 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Jyrki 
Kanerva ja Elina Kiiski. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 12.2.2018 
Allekirjoitukset 
 
Jyrki Kanerva, § 34–35 
 
Petri Lehtonen, § 36–42 Elina Kiiski 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 12.2.–5.3.2018  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuustoaloite Jokioisten kunnan työpisteiden uhkien kartoittamisesta 
 
Valt. § 83 
15.11.2017 SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 

”Maailma muuttuu todella nopeasti, ja meidän on osattava enna-
koida mahdollisia uhkia.  
 
SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kunnan työpisteet kartoitetaan 
ulkoisten uhkien osalta. Samoin tulee tarkistaa, onko Jokioisten 
kunnan kriisisuunnitelma ajan tasalla, mikäli kuntalaisiin kohdistuu 
uhkaa tai esimerkiksi useampi henkilö loukkaantuu kunnan kes-
kuskadulla samassa tapahtumassa. Kartoituksessa tulee huomi-
oida etenkin seuraavia asioita:  
 
- Ovatko nopeat yhteydet viranomaisiin kunnossa? Onko puhe-

limia riittävästi ja ovatko yhteydet toimivat?  
 

- Osaavatko työntekijät toimia nopeasti ja oikein esimerkiksi ul-
kopuolisen henkilön tullessa työyksikköön varustautuneena te-
räaseella?  

 
- Saadaanko työyksikössä eristettyä uhkatekijöitä ulos tai raja-

tulle alueelle? Yksiköittäin mahdollisuus sulkea ovet nopeasti 
tulee selvittää. Esimerkiksi Raumalla 16.10.2017 lukiolle tuli 
neljän ulkopuolisen miehen ryhmä. Yhden miehen entinen tyt-
töystävä oli lukiolainen. Miehellä oli voimassa oleva lähesty-
miskielto tyttöä kohtaan ja hänellä oli mukanaan teräase tul-
lessaan koululle.  

 
- Onko kunnan työyksiköissä koettu uhkatilanteita viimeisen 

kolmen vuoden periodilla?  
 

- Miten tulee toimia uhkatilanteessa, kun tilasta toiseen on suo-
ra näköyhteys?  Mihin mennään, jos uhka on käytävällä ja 
kaikki ovat näkösällä?  

 
- Onko kouluilla poistumissuunnitelma ulkoisen uhan varalle? 

Tulipalon poistumissuunnitelma ei tällöin toimi!  
 

- Ovatko sosiaalityöntekijämme turvassa? Uskaltavatko he teh-
dä rankkojakin päätöksiä, mikäli uhkailua ilmenee?  
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Haluamme siis kattavan uhkakartoituksen yksiköittäin, ja jokai-
seen yksikköön päivitetyt ohjeet ulkoisen uhkatekijän varalta. 
Poistumissuunnitelmat tulee päivittää ainakin yksiköistä, joissa on 
paljon lapsia.  
 
Jokioisten SDP:n paikallisyhdistys”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 213 
27.11.2017 Aloitteen valmistelu edellyttää yhteistoimintaa kunnan eri toimialo-

jen ja toimielinten kesken. Valmistelussa tulee huomioida, että 
turvallisuusnäkökohtiin liittyen kaikki kunnan sisäiseen turvallisuu-
teen liittyvä valmisteluaineisto ei ole julkista eikä sitä tule julkaista 
julkisissa asiakirjoissa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan, 

koulutuslautakunnan, osastopäälliköiden ja työsuojelupäällikön 
yhteisesti valmisteltavaksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - - 
Kh § 34 
5.2.2018 Kunnan johtoryhmä on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 

29.1.2018. Johtoryhmä totesi, että aloitteessa tarkoitettuja asioita 
tarkastellaan kunnan valmiussuunnitelmassa yleisellä tasolla.  
Toimenpiteitä tarkennetaan hallintokunnittaisissa valmius-
/varautumissuunnitelmissa. Niitä taas tarkennetaan edelleen kiin-
teistökohtaisissa suunnitelmissa. Kaikki em. suunnitelmat ovat täl-
lä hetkellä olemassa ja niitä päivitetään jatkuvasti eri hallinnon-
aloilla yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus esittää edellä olevaan viitaten valtuustolle, että 

aloite todetaan loppuun käsitellyksi.  
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Vuoden 2018 ajankohtaiset asiat 
 
Kh § 35 
5.2.2018 Kunnanhallitukselle esitellään listaus vuoden 2018 ajankohtaisista 

asioista sekä vuosikello.  Listaus on käsitelty kunnanvaltuuston ja 
-hallituksen puheenjohtajiston kokouksessa 25.1.2018. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus käy keskustelun ajankohtaisista asioista ja antaa 

mahdolliset evästykset niiden johdosta. 
 

Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle seuraavia ajankohtaisia 
asioita: 
 
- Jokioisten kunta 145-vuotta -juhlavuosi 
- kuntastrategian laadinta, tulevat iltakoulut ja seminaarit 
- kunnan toiminnan vuosikello 
- varhaiskasvatustyöryhmän perustaminen 
- opetustoimen ryhmäkoko- ja tilakysymykset 
- tietotalon toimintamallin uudistaminen 
- kunnan vakuutusten kilpailutus 
- ystävyyskuntatoiminta 
- seudullinen elinvoimahanke 
- Jokiläänin kansalaisopiston rehtorikysymys. 

 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi kokouksessa saadut selvitykset ja käydyt 

keskustelut tiedoksi sekä totesi, että tietotalon toimintamallin uu-
distamisen osalta voidaan valmistella yrittäjävetoista mallia esim. 
vuoden kokeiluna. Kansalaisopiston rehtorikysymyksen osalta to-
dettiin, että sen valmistelussa ja jatkoneuvotteluissa on tavoittee-
na opiston oma rehtori.  

 
Merkittiin, että jäsen Jyrki Kanerva poistui kokouksesta tämän 
asian käsittelyn jälkeen klo 18.51, ja että toiseksi pöytäkirjantar-
kastajaksi loppukokouksen ajaksi valittiin Petri Lehtonen. 
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Kunnan edustajien nimeäminen hyvinvointivaliokuntaan 
 
Kh § 36 
5.2.2018 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on huolehtinut seutukun-

nan hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian työstämisestä ja päivit-
tämisestä. Työn tuloksena on syntynyt suunnitelma, jonka seuran-
tatietoja on käytetty mm. kuntien vuosittaisessa raportoinnissa. 
Terveydenhuoltolain mukaan kunnan velvoitteet terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisessä ovat laajat. 

 
Lakitekstin mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä 
ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin 
sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan 
kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hy-
vinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava val-
tuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuusto-
kaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.  
 
Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin 
olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja 
käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja ter-
veysosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yh-
teistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.  
 
Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien 
julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yh-
teisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty 
useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on 
osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön 
sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnis-
sa. 

 
Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian työstämisestä on vastannut 
hyvinvointivaliokunta, johon kunnat ovat nimenneet edustajansa. 
Uuden valtuustokauden myötä hyvinvointivaliokunta nimetään 
uudelleen. Jokioisilta valiokuntaan tulee kaksi edustajaa edusta-
jaa (yksi johtava viranhaltija ja yksi luottamushenkilö). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajiksi 

FSHKY:n hyvinvointivaliokuntaan valtuutettu Pauli Myllyojan ja si-
vistystoimenjohtaja Jari Sillanpään. 

  - - - - - - - - - - - - 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Sitoutuminen KL-Kuntahankintojen kalusteita koskevaan puitesopimukseen 
 
Kh § 37 
5.2.2018 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 §:n mukainen Kuntalii-

ton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankin-
tayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palvelui-
ta koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuk-
sia kunta-asiakkaiden puolesta. 

 
Jokioisten kunta on ollut mukana aiemmissa kalusteita koskevissa 
puitesopimuksissa. Uuden sopimuskauden kilpailutus on käynnis-
tymässä. 

 
Hankintalain muututtua viime vuonna, muuttui myös sitoutumisten 
antamisen määräaika. Sitoumukset tulee antaa jo tarjouspyyntö-
jen valmisteluvaiheessa ja puitesopimuksen suuruus määritellään 
sitoumuksen antaneiden hankintaorganisaatioiden volyymitietojen 
perusteella jo tarjouspyynnössä.  

 
Liittyminen puitesopimuksiin yksinkertaistaa kalusteiden hankin-
taa sekä tuottaa säästöjä, kun monimutkaista kilpailutusta ei tar-
vitse tehdä itse. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta sitoutuu KL-Kunta-

hankintojen KLKH 136 kalusteet -puitesopimukseen uudelle so-
pimuskaudelle koko puitesopimuskaudeksi, arviolta 04/2018–
04/2022. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Lausuntopyyntö Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n kaavaehdotuksesta 
 
Kh § 38 
5.2.2018 Hämeen liitto pyytää maakuntahallituksen päätöksen 18.12.2017 

ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 pykälään perustuen 
kunnan lausuntoa Kanta-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta 
2040. 

 
Kaavatyö etenee seuraavasti:  
 
1. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta (MRA 

13 §), lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 2.3.2018. 
2. Lausunnoista laaditaan yhteenveto ja vastineet. 
3. Järjestetään MRA 11 §:n mukainen viranomaisneuvottelu, jos-

sa käsitellään lausunnot ja niihin liiton valmistelemat vastineet. 
4. Asetetaan kaavaehdotus MRA 12 §:n mukaisesti julkisesti 

nähtäville. Maakuntahallitus päättää nähtäville asetettavasta 
kaavaehdotuksesta.  

5. Maakuntahallitus käsittelee kaavaehdotuksesta jätetyt muistu-
tukset ja tekee esityksen maakuntavaltuustolle kaavan hyväk-
symisestä. 

6. Maakuntavaltuuston käsittely. Valtuuston päätöksestä voi kun-
talain mukaisesti valittaa hallinto-oikeuteen.  

 
Lausuntoaineisto: Kaavaehdotuksen kartta, kaavamerkinnät ja 
määräykset sekä kaavaselostus ovat luettavissa liiton verkkosivul-
la, osoitteessa: http://hameenliitto.fi/fi/maakuntakaava2040. Taus-
taselvitykset ovat luettavissa myös edellä mainitussa verkko-
osoitteessa. 

 
Esityslistan oheismateriaalina on tiivistelmä Kanta-Hämeen maa-
kuntakaava 2040:n pääperiaatteista sekä valmistelu- ja sisältöky-
symyksistä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonsa kaavaehdotuksesta. 
 
Päätös Kunnanhallitus kiinnittää huomiota valtatie 2:n Haision alueen 

maankäyttöön, jota tulee kehittää yhdessä Jokioisten kunnan, 
Forssan kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa. 
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Mielenterveyden edistämisen seurantaraportti 
 
Kh § 39 
5.2.2018 Forssan seudulla laadittiin aikoinaan ”Hyvillä mielin Forssan seu-

dulla, mielenterveyden edistäminen 2010–2015” -suunnitelma, jo-
ka ohjeisti seudulla tehtyä mielenterveyden edistämistyötä. 

 
Kunnat antoivat suunnitelman seurannan FSHKY:n tehtäväksi. 
Nyt suunnitelman toteutumisesta on laadittu raportti. Seurantara-
portin tarkoituksena on tarkastella, miten vuonna 2009 laadittu 
suunnitelma on toteutunut. Lisäksi sen tarkoitus on kannustaa jat-
kamaan mielenterveyden edistämistyötä. 

 
Mielenterveyden edistämisohjelman seurantaraportti on esityslis-
tan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä seurantaraportin tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat 
 
Kh § 40 
5.2.2018 Koulutuslautakunta 23.1.2018 
 Tekninen lautakunta 17.1.2018 
 Hallinto- ja talousjohtaja 23.1.2018 
 Forssan kaupunki / jätelautakunta 23.1.2018 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 15.1.2018 
 Forssan seudun seutuneuvosto 16.1.2018 
 

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 yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 41 
5.2.2018 Oma Hämeen vapaavalinnan pilotti-info Forssan kaupungintalon 

valtuustosalissa 13.2.2018 klo 17.30–19.30. Kutsussa toivotetaan 
tervetulleeksi keskustelemaan Oma Hämeen valmistelijoiden 
kanssa maakunnallisesta pilottihakemuksesta.  
Pilottihakemus on tehty viime kesänä. Sen jälkeen vapaanvalin-
nan lakiluonnokseen on tehty muutoksia syksyn lausuntokierrok-
sen perusteella.  
Hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuun al-
kupuolella. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kaikista maa-
kunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä laeista kesäkuussa 2018 ja 
uudistus tulisi voimaan 1.1.2020. 
Oma Häme tarkentaa jo tehtyä vapaanvalinnan pilottihakemusta 
korjatun lakiluonnoksen mukaisesti. Valmistelun painopisteitä ovat 
sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, yhdenmukainen asia-
kasohjaus ja asiakassuunnitelma sekä asiakasseteli ja henkilö-
kohtainen budjetti. 
 
Kunnalliset luottamushenkilöpäivät 2018 pidetään 26.–28.4.2018 
Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilynä. Koulutus toteutetaan FCG 
Koulutuksen ja Hallintoakatemian yhteistyönä. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt tilaisuudet tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 42 
5.2.2018 Jokioisten kunnan verotulojen kehitys tammikuussa 2018. Tam-

mikuussa verotuloja on tilitetty kunnalle yhteensä 1 664 291 eu-
roa. Tämä on 159 215 euroa enemmän kuin vuonna 2017.  

 
Kunnallisveron tilitys on 150 686 euroa suurempi. Yhteisöveron ti-
litys on 8 446 euroa suurempi. Kiinteistöveron kertymä on puoles-
taan 83 euroa vuotta 2017 suurempi. Tammikuun kunnallisveron 
suurempaan kertymään vaikuttaa mm. kunnan tuloveroprosentin 
korotus 0,75 %:lla 1.1.2018 alkaen. 
 
Forssan Osarakennus Oy:n vuokrasopimus. Forssan Osaraken-
nus Oy:n kanssa on 29.12.2017 allekirjoitettu toistaiseksi voimas-
sa oleva vuokrasopimus Jokioisten Yritystalon liike- ja yritystilasta 
nro 1.  
 
Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus 31.1.2018. Luonnonvara-
keskus irtisanoo Jokioisten Tietotaloa koskevat vuokrasopimukset 
päättymään osasta tiloja 28.2.2018. Loppujen tilojen vuokrasopi-
mukset irtisanotaan päättymään 30.4.2018. 
 
Jokioisten kunnan ruokapalvelun hinnoittelu vuodelle 2018. Kun-
nanhallitus on 28.11.2016 vahvistanut hinnaston vuodelle 2017. 
Ruokapalvelu on todennut, että toteutunut kustannuskehitys 
huomioiden  hinnastoa ei ole tarvetta muuttaa vuodelle 2018, 
vaan palveluiden tuottamista voidaan edelleen jatkaa vuoden 
2017 hinnastolla. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 15.1.2016 päivätty kirje Digiajan 
peruskoulu -tutkimushanke.  Kirjeessä pyydetään opetuksenjär-
jestäjiä osallistumaan hankkeen kyselykierrokseen. 

 
 Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 22.1.2018, jolla se on hyväk-

synyt Miodex Oy:n hakeman uuden reittiluvan reitille Turku–
Forssa–Hämeenlinna–Lahti. Lupa on voimassa 23.2.2018–
22.2.2028. 

 
 Kuntouttava työtoiminta Jokioisten kunnassa vuosina 2016 ja 

2017. Vuonna 2016 kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yh-
teensä 54 henkilöä, ja vuonna 2017 64 henkilöä. 
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Suomen Kuntaliiton 30.1.2018 päivätty kirje Hulevesitulvariskien 
alustava arviointi, 2. kierros. 
 
Jokioisten, Tammelan, Ypäjän ja Humppilan kuntien, Forssan 
kaupungin ja Hämeen liiton 17.1.2018 päivätty kirje Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle / Kehitysvammaisten asunto-
yksikkö Jokioisiin. 
 
Kunnanjohtaja Jarmo Määtän kirjelmä / Rakennusvalvontayhteis-
työ ja kunnan henkilöstöpolitiikka. 
 
ARA:n kirje 31.1.2018. Ehdollinen varaus erityisryhmien investoin-
tiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentamisen 
korkotukilainaksi hyväksymiseen (Kehitysvammaisten Palvelusää-
tiö, Jokioisten asumisyksikkö). 

 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kirje 2.2.2018 nuorten kesä-
työpaikkojen palkkauksen tarkistuksesta. 

 
Kokouksen alussa uusi yritysasiamies esittäytyi kunnanhallituksel-
le. Lisäksi kunnaninsinööri esitteli kunnan kiinteistöomaisuutta ja 
siihen liittyviä tietoja. 

 
Seuraava valtuuston kokous on 14.2.2018 klo 18.00. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi päätettiin lähettää nuorten kesätyöpaikkojen 
palkkauksen tarkistamista koskeva kirje henkilöstölautakunnan 
käsiteltäväksi. 

 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 5.2.2018  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 34, 35, 38–42 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 36, 37 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 36, 37 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

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 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
 
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. 
 
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 
250 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 Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 

 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


