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Maanantai 4.4.2022 klo 17.00–19.20
Kunnantalon valtuustosali
Raiskio Sakari, pj.
Hakamäki Jenni
Heikkilä Timo
Into Petri
Kanerva Jyrki
Lehtinen Rami
Nurmi Satu
Romppainen Emmi
Stenberg Niina
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
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja, klo 17.00–17.16
Tasala Kari, kunnaninsinööri
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
§ 59–73
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet
Jyrki Kanerva ja Rami Lehtinen.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Sakari Raiskio

Mika T. Rantala

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jokioinen 8.4.2022
Allekirjoitukset

Rami Lehtinen
Jyrki Kanerva

Petri Into, § 68

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 11.4.–2.5.2022
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta

kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

4.4.2022

sivu

nro

109

6

Valtuustoaloite Jokioisten alueen pienvesien ja purojen kunnostussuunnitelmasta
Valt. § 52
22.10.2020

Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”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 vesiensuojeluyhdistys 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 vesienhoitotyöhön ja ilman alueen eri toimijoiden laajaa sitouttamista vesienhoidon 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 keskipisteeksi parantamalla veden laatua sekä lisäämällä veden määrää
hoitamalla valuma-aluetta.
Vesilain lisäksi pienvesiä turvaavat useat muut lait, joista tärkeimpiä ovat metsälaki, ympäristön suojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki. Pienvedet ovat vahvasti kytkeytyneitä lähiympäristöönsä ja ne tulisi huomioida kokonaisuutena,
johon kuuluu vesimuodostumien lisäksi sen välitön lähiympäristö.
Nykyinen lainsäädäntö antaakin pienvesille (puro, oja, uoma) vahvan suojan. Pienvesillä on huomattava merkitys vesienhoidon pintavesien ekologisen tilan tavoitteen saavuttamisessa ja säilyttämisessä. Lainsäädäntö edellyttää pienvesien suojelua ja tilan parantamista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta

kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

4.4.2022

sivu

nro

110

6

Jokioisilla keskustan alueella hiljalleen virtaa useampia puroja;
Haaraoja, Intalanpuro, Roimalanpuro, Ojasinpuro ja Hirvenoja,
muodostaen purouomaston. Purouomastoon perustuvalla vesistörakentamisella saadaan vesiä puhdistettua ja jokeen voidaan laskea 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, purojen sekä niiden lähiympäristöjen KUNNOSTUSSUUNNITELMA
Jokioisissa 22.10.2020
Marjo Ramstadius
Päätös

Ursula Mansikka”

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
------------

Kh § 164
16.11.2020
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen, ja totesi, että teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen aloite lähetetään käsiteltäväksi myös kunnan muille hallintokunnille.
--------

Tela § 20
16.3.2022

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun
valtuustoaloitteen Jokioisten alueen pienvesien, purojen kunnostussuunnitelmasta.
Aloitteessa esitetty Jokioisten alueen pienvesien, purojen sekä
niiden lähiympäristöjen kunnostussuunnitelma on laaja työ ja vaatii ulkopuolisen tekijän. Suunnitelman laadintaa varten on osoitettava määrärahavaraus talousarvioon.
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Hämeen ELY-keskus on vuonna 2010 julkaissut raportin Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma, Forssan seutu ja vuonna
2012 raportin Luonnon monimuotoisten kosteikkojen yleissuunnitelma, 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, puron, joen tai muun vesistönosaa ja sen ranta-aluetta, joka suuren
osan vuodesta on veden peitossa ja pysyy muunkin ajan kosteana. Kosteikot toimivat vesiensuojelullisissa tehtävissä poistaen
vedestä ravinteita ja kiintoainesta. Kosteikot myös luovat monimuotoisia elinympäristöjä lukuisille eri eliölajeille ja kuuluvat
osaksi maaseutumaisemaa tuoden vaihtelevuutta peltomaisemien
keskelle.
ELY-keskuksen yleissuunnitelmissa keskitytään sellaisiin kosteikkokohteisiin, jotka ovat tukikelpoisia ja vesiensuojelullisesti arvokkaimpia. Yleissuunnitelmissa on esitetty useita kohteita Jokioisilta,
mm. Haaranojaan laskeva pelto-oja, Lintupaju, Hirvenoja, Kotkanoja ja Raijainoja. Yleissuunnitelmien lisäksi ELY-keskus on päivittänyt Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille 20222027. Jokioisten kohdalla Jänhijoki ja Loimijoki ovat ehdotettujen
toimenpiteiden kohteena (mm. elinympäristökunnostukset).
Tässä vaiheessa kunnostussuunnitelman tekoon ei ole varattu resursseja, 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 pienvesiselvityksen hulevesisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tämä voisi toimia 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 veden 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 jatkuvasti vettä ja kalojen kulku on mahdollista.
Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu luontoselvitys (Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan luontoselvitys, Airix Ympäristö 2013),
jossa on kartoitettu luontokohteet osayleiskaavassa esitetyiltä,
maankäytöltään muuttuvilta alueilta.
Airix Ympäristö Oy:ssä laaditun luontoselvityksen mukaan inventoitavilta alueilta on löytynyt metsälain ja vesilain mukaisia kohteita, reheviä lehtoja ja puro ympäristöineen Rehtijärven ja Puistometsän alueilta. Lisäksi Rehtijärven alueella sijaitsee Rehtijärven
luonnonsuojelualue.
Muista arvokkaista kohteista on löytynyt huomionarvoista kasvillisuutta lehtomaiselta kankaalta Kuusiston-Selkäimen alueella. Lisäksi lehdon/korven osittain ojitetulla muuttumalla on luontoarvoja
lehtomaisen kasvillisuuden osalta Puistometsässä.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen Jokioisten
alueen pienvesien, purojen kunnostussuunnitelmasta kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdotuksen.
----------

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 todennut, että aloite lähetetään käsiteltäväksi myös kunnan muille
hallintokunnille. Aloite on mennyt tiedoksi hallintokunnille, mutta
tarvetta varsinaiselle lausunnolle ei ole nähty. Kunnostussuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta kunnan toimesta ja aloitteen tavoitteiden edistämistä voidaan arvioida mahdollisen hulevesisuunnitelman 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 kokouksessa.
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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 liittymis- ym. maksut määriteltäisiin kaikilta osin uudelleen.
Kokemusta on jo kertynyt ja käytäntö osoittanut, että kunnan viemäriverkostoon liittymien maksut ovat nousseet täysin kohtuuttomiksi 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 joutuneet maksamaan kohtuuttoman hinnan kunnan viemäriverkostoon
liittymisestään.
Esitämme, että Jokioisten kunnassa olisi samanlainen viemäriin
liittymismaksu asemakaavan ulkopuolisella alueella kuin asemakaava-alueellakin. Lisäksi esitämme, että kiinteistökohtaiset
pumppaamot ja niiden sijoittaminen tontille sekä niiden vastuut tulisi kuulua kunnan suunnittelemaan verkostoon. Muut kulut jäisivät
kiinteistön omistajalle.
Esittämällämme toimenpiteellä asemakaava-alueen ja haja-asutusalueen kiinteistön omistaja tulisi yhdenvertaiseksi jätevesiverkostoon liittymisen osalta.
Jokioinen 28.2.2019
Tarja Kirkkola-Helenius, Charlotte Nummenranta, Jukka Heinämäki, 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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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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 henkilökohtainen varajäsen Petri Okkonen klo 18.25.
---------

Tela § 65
11.12.2019

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteltavaksi valtuustoaloitteen haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämisestä.
Kiinteistön jäteveden liittymiskustannukset muodostuvat käytännössä kolmesta eri asiasta: kunnan perimästä liittymismaksusta,
mahdollisesta kiinteistökohtaisen pumppaamon hankintakustannuksesta sekä kiinteistöllä tehtävistä viemäröintitöistä kuten viemäriputken kaivamisesta ja pumppaamon asentamisesta.
Näistä maksuista ainoastaan liittymismaksun perii kunta. Liittymismaksuilla katetaan runkoverkoston rakentamiskustannuksia.
Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen taksaa muutettiin 1.4.2016
niin, että asemakaava-alueen ulkopuolella jätevesiviemärin liittymismaksun sijaintikerroin laskettiin 3,1 kertoimesta kertoimeen 2.
Asemakaava-alueella sijaintikerroin on ollut 1. Liittymismaksut alueiden välillä tulivat näin ollen lähemmäksi toisiaan. Myös muilla
Forssan seudun kunnallisilla vesihuoltolaitoksilla on käytössä sijaintikertoimet liittymismaksun määritystä varten. Lisäksi liittymismaksuun saa 1000 euron alennuksen, jos kiinteistö liittyy kunnan
jätevesiviemäriin haja-asutusalueella kiinteistökohtaisen pumppaamon avulla.
Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisessä taksassa yhden
asunnon talon, jonka kerrosala on 100-200 neliötä, liittymismaksu
jätevesiviemäriin on asemakaava-alueella 1700 euroa ja haja-asutusalueella kiinteistökohtaisen pumppaamon kanssa 2400 euroa
(alv 0 %).
Vesihuoltolain (119/2001) 19 §:n mukaan laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen
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toimittamista palveluista. Nämä maksut ovat eri alueilla erisuuruisia, jos tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai
aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus.
Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset –oppaan (Vesilaitosyhdistys 2017) mukaan aluekertoimen kautta toteutetaan lainsäädännön edellyttämää alueellista aiheuttamisperiaatetta. Oppaan mukaan aluekerroin asetetaan tasolle, jolla rakennettavan alueen liittymismaksukertymä saadaan kattamaan vesihuoltoverkostojen rakentamiskustannukset.
Mikäli kiinteistökohtaisten pumppaamojen hankinta-, asennus ja
käyttökustannukset tulisivat kunnan maksettaviksi, olisi etenkin nykyisiä liittymismaksuja mutta myös laitoksen muita maksuja nostettava huomattavasti, jotta pystyttäisiin kattamaan laitokselle aiheutuvat kulut. Nykyiselläänkään liittymismaksut eivät kata rakentamiskustannuksia asemakaava-alueella eivätkä myöskään hajaasutusalueella.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämisestä kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdotuksen.
----------

Kh § 6
13.1.2020
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. todeta, että teknisen lautakunnan asiasta antaman selvityksen
perusteella haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämistä ei ole tarkoituksenmukaista
suorittaa sen aiheuttamien kustannusten vuoksi, ja
2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
-----------
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Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Tarja Kirkkola-Helenius esitti, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kunnan viemäriverkostoon liittyminen on samanhintaista
asuinpaikasta riippumatta.
Valtuutettu Pauli Myllyoja kannatti Kirkkola-Heleniuksen ehdotusta.
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja tiedusteli
valtuustolta, kannattaako se yksimielisesti Kirkkola-Heleniuksen
ehdotusta.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.
----------

Tela § 21
16.3.2022

Valtuusto on yksimielisesti palauttanut haja-asutusalueen viemäröinnistä 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 kunnossapito pitäisi sisällyttää kunnan verkostoon. Lisäksi pitäisi huomioida kiinteistöt, jotka ovat jo joutuneet itse maksamaan nämä
kulut.
Koska liittymismaksuilla katetaan kunnan verkoston rakentamiskustannuksia, 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 kunnossapito tulisi kunnalle, käyttö- ja/tai perusmaksuja tulisi nostaa.
Kiinteistökohtaisista pumppaamoista vastaaminen ei perinteisesti
ole kunnallisten vesihuoltolaitosten tehtävä Suomessa.
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Muutosten myötä pitäisi kaikilla Jokioisten kiinteistöillä, joilla jo on
kiinteistökohtainen pumppaamo (noin 50 kpl) tehdä selvitys
pumppaamoa koskevan vastuun ja omaisuuden siirtämisestä vesihuoltolaitokselle. Lisäksi pitäisi selvittää sähköntoimitus ja sen
vastuu pumppaamoille, mikäli pumppaamot tulisivat kunnan vesihuoltolaitoksen vastuulle sekä mahdolliset rasitteet kiinteistöille.
Taksan tarkistaminen on joka tapauksessa tulossa ajankohtaiseksi, sillä vesihuoltolaitoksen taksassa on korotuspaineita nykyiselläänkin etenkin käyttö- ja perusmaksujen puolella.
Ehdotus

Tekninen lautakunta lähettää valtuustoaloitteen haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämisestä kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdotuksen.
----------

Kh § 60
4.4.2022

Ehdotus

Tekninen lautakunta on selvittänyt perusteet nykyiselle toimintamallille ja haasteille toimintamallin muuttamiseksi. Samoin on todettu, että taksoja tulee lähitulevaisuudessa hallitusti tarkastaa jo
nykyisten käyttö- ja perusmaksujen osalta.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,
1. että teknisen lautakunnan asiasta antaman selvityksen perusteella haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen
perusteita ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa, ja
2. että se toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli asiaa kokouksessa.
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Optiovuoden käyttäminen / Suomen Terveystalo Oy
Kh § 61
4.4.2022

Suomen Terveystalo Oy on toiminut Jokioisten kunnan työterveyshuoltopalvelujen järjestäjänä. Tällä hetkellä sopimuksessa
on meneillään 2. optiovuosi. Kunnalla on nyt mahdollisuus päättää 3. optiovuoden käyttöönotosta.
Työterveyshuoltopalvelut on kilpailutettu FSHKY:n alueen kunnissa yhdessä hyvinvointikuntayhtymän kanssa.
Kolmas optiovuosi kattaa 1.10.2022–30.9.2023 välisen ajan.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että työterveyshuollon optiovuosi vuoden
2023 syyskuun loppuun otetaan käyttöön.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.3.2022
Kh § 62
4.4.2024

Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä
Jokioisten kunnalle maaliskuun loppuun 2022. Selvitys perustuu
verohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon.
Tarkasteluvälillä 1.1.–31.3.2023 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa ennen vähennyksiä 5.299.270 euroa, joka on 216.652 euroa
(4,3%) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 729.620 euroa,
joka on 12.515 euroa (1,7 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.
Kiinteistöveroa on tilitetty 110.931 euroa, joka on 5.314 euroa (5,0
%) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Kiinteistöverotus siirtyi viime vuoden aikana verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen),
jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan vaan joustavasti touko-lokakuun välillä.
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja
6.139.820 euroa, joka on 234.480 euroa enemmän kuin vuonna
2021 vastaavaan aikaan.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Varhaiskasvatuksen määräaikaiset johtamisjärjestelyt
Kh § 175
6.9.2021

Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen (päivähoito ja esiopetus)
johtaminen on järjestetty seuraavasti:
Varhaiskasvatus kuuluu koulutuslautakunnan tehtäväalueisiin.
Koulutuslautakunnan toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja.
Varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtävistä vastaa varhaiskasvatusjohtaja.
Varhaiskasvatusjohtajan viran tehtävän tarkoitus:
Koko kunnan varhaiskasvatuksen johtotehtävät, päiväkotien johtajan tehtävät (Mäntypuisto ja Teerimäki ns. satelliitteineen), varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu ja varhaiskasvatuksen toimistotehtävät.
Perhepäivähoidon esimiestehtävistä vastaa perhepäivähoidon
päällikkö, joka toimii tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajan sijaisena.
Päiväkoteihin (Teerimäki ja Mäntypuisto) on nimetty vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat. Vastaavilla varhaiskasvatuksen opettajilla on päiväkodeissa erityistehtäviä normaalin varhaiskasvatuksen opettajan työn lisäksi (mm. työvuorolistat, tiedottaminen, yhteyshenkilönä toimiminen, tapahtumien vastuuhenkilö jne.).
Varhaiskasvatusjohtajan virkavapaa
Varhaiskasvatusjohtaja on tällä hetkellä pidempiaikaisella virkavapaalla. Varhaiskasvatuksen johtotehtävät tulee varhaiskasvatusjohtajan virkavapaan ajaksi järjestellä uudelleen.
Varhaiskasvatusjohtajan tehtävään ei ole kovinkaan helppoa
saada sijaista johtuen sijaisuuden kestosta. Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöistä ei ole tehtävään löytynyt tekijää.
Määräaikainen ratkaisu
Sivistystoimenjohtaja on keskustellut perhepäivähoidon päällikön,
päiväkotien vastaavien varhaiskasvatuksen opettajien ja pääluottamusmiehen (JUKO) kanssa seuraavasta mallista:
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1. Perhepäivähoidon päällikkö toimii vs. varhaiskasvatusjohtajana – perhepäivähoidon päällikkönä.
2. Varhaiskasvatuksen toimistolle palkataan vs. varhaiskasvatusjohtajan – perhepäivähoidon päällikön avuksi toimistotyöntekijä. Toimistotyöntekijälle laaditaan työtehtävistä toimenkuva.
3. Päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat nimetään
päiväkotien johtajiksi. Päiväkotien johtajat toimivat yksiköissään työntekijöiden lähiesihenkilöinä. Päiväkotien johtajille laaditaan työtehtävistä toimenkuvat.

Keskusteluissa mallia on kannatettu ja sitä on pidetty hyvänä vaihtoehtona ratkaista varhaiskasvatuksen johtamisen haasteet varhaiskasvatusjohtajan virkavapaan ajaksi.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että varhaiskasvatusjohtajan virkavapaan
aikana:
1. Perhepäivähoidon päällikkö toimii vs. varhaiskasvatusjohtajana – perhepäivähoidon päällikkönä.
2. Varhaiskasvatuksen toimistolle palkataan vs. varhaiskasvatusjohtajan-perhepäivähoidon päällikön avuksi toimistotyöntekijä
ja oikeuttaa vs. varhaiskasvatusjohtajan – perhepäivähoidon
päällikön valitsemaan tehtävään työntekijä. Toimistotyöntekijälle laaditaan työtehtävistä toimenkuva.
3. Päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat nimetään
päiväkotien johtajiksi. Päiväkotien johtajat toimivat yksiköissään työntekijöiden lähiesihenkilöinä. Päiväkotien johtajille laaditaan työtehtävistä toimenkuvat, jotka sisältävät kunnan hallintosäännössä varhaiskasvatusjohtajalle kuuluvia tehtäviä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen
--------
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Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 § 175 päättänyt varhaiskasvatuksen väliaikaisista johtamisjärjestelyistä.
Perhepäivähoidon päällikkö on toiminut toimintavuoden 2021–
2022 varhaiskasvatusjohtajana – perhepäivähoidon päällikkönä.
Kunnanvirastolle varhaiskasvatuksen toimistolle on palkattu osaaikainen toimistotyöntekijä ja päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat ovat toimineet päiväkotien johtajina.
Varhaiskasvatusjohtajan virkavapaa jatkuu tämän hetken tiedon
mukaan vuoden 2022 loppuun saakka.
Sivistystoimenjohtaja on keskustellut varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyjen jatkosta vs. varhaiskasvatusjohtaja – perhepäivähoidon päällikön kanssa ja päiväkotien johtajien kanssa. Varhaiskasvatusjohtajan virkavapaan jatkuessa koko vuoden 2022 on perusteltua pyrkiä rekrytoimaan ko. tehtävään kokoaikainen sijainen.
Toimintavuoden 2022 kokemukset siitä, että päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat toimivat päiväkotien johtajina
ovat olleet hyvin positiivisia sekä varhaiskasvatuksen johdon että
koko henkilöstön näkökulmasta. On perusteltua jatkaa toistaiseksi
niin, että vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat jatkavat päiväkotien johtajina. Tämä järjestely on selkeyttänyt yksiköiden johtamista ja mahdollistaa myös vs. varhaiskasvatusjohtajalle riittävän
työajan sijaisuuden ajan.

Ehdotus

Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyt varhaiskasvatuksen johtajan
osalta toteutetaan jatkossa seuraavasti:
1. Varhaiskasvatusjohtajalle rekrytoidaan sijainen kevään 2022
aikana.
2. Päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat jatkavat
päiväkotien johtajina.

Päätös

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

Kh § 63
4.4.2022

Kyseessä on jatkoa edellä esitellylle ja kunnanhallituksessa päätetylle asiakohdalle. Esitetty toimintamalli on edelleen määräaikainen järjestely, varhaiskasvatuksen kokonaisselvitys on käynnistynyt työryhmätyön kautta.
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Kunnanhallitus päättää, että varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyt varhaiskasvatuksen johtajan osalta toteutetaan jatkossa seuraavasti:
1. Varhaiskasvatusjohtajalle rekrytoidaan sijainen kevään 2022
aikana.
2. Päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat jatkavat
6.9.2021 175 § mukaisesti päiväkotien johtajina.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Hän poistui kokouksesta ennen asiaa
koskevaa päätöksentekoa klo 17.16.
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Valtuustoaloite kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen ja
toimintamuotojen muuttamiseksi
Koula § 9
23.3.2022

Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt
14.10.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
”Jokioisten kunnan alueella ei varhaiskasvatuksen tarve ja tarjonta kohtaa enää tänä päivänä. Päiväkotiin ei oteta alle 3-vuotiaita 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 vanhemmat olivat töissä arkisin klo 8–16 ja perhepäivähoitajia oli
kunnan alueella riittävän kattavasti. Perhepäivähoitajista on pula
ja vaihtuvuus verrattain isoa. Kenties tästä syystä, ei perhepäivähoitajien 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 esimerkiksi 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 ”työpäivän” pituudeksi tulee helposti yli 11 tuntia ja tämä ei taatusti
ole lapsen etujen mukaista.
Koska perhepäivähoitajia ei ilmiselvästi saada reilusti lisää kohtuullisten ajoaikojen päähän taajama-alueelta, helpottaisi tilannetta 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, ennen kuin vanhempi on joutunut useammassa puhelussa, vaatimalla vaatimaan sen järjestämistä. Kun varahoitojärjestelmä ei
toimi, se lisää tarpeettomasti lasiperheiden kuormittumista.
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että koulutuslautakunnan tulee puuttua edellä mainittuihin epäkohtiin, sekä
muuttaa varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuodot vastaamaan lapsiperheiden tarpeita 2020-luvulla. Alle 3-vuotiaiden
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päiväkotiryhmän perustamisen sekä ryhmäperhepäivähoidon järjestämisen mahdollisuudet tulee selvittää perinpohjaisesti, sillä ne
molemmat helpottaisivat suuresti, muutenkin kiireisen ja haastavan, lapsiperheen arjen ja työelämän yhdistämistä. Nämä molemmat ratkaisut parantaisivat myös varahoitojärjestelmää huomattavasti.”
Koulutuslautakunta on kokouksissaan 15.12.2021 ja 9.2.2022 käsitellyt ryhmäperhepäivähoitokodin perustamista. Asia on edennyt
kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn, joka on kokouksessaan 23.3.2022 päättänyt hyväksyä ryhmäperhepäivähoitokodin toiminnan aloittamisen. Ryhmäperhepäivähoitokodin perustaminen lisää kuntaan lasten hoitopaikkoja ja varahoidon järjestämismahdollisuuksia.
Koulutuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2021 päättänyt perustaa työryhmän kartoittamaan ja selvittämään varhaiskasvatuksen kokonaistilaa ja tulevaisuuden palvelujen kehittämistä. Tehtävän selvityksen perusteella kuntaan laaditaan tiekartta varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden kehittämisvaihtoehdoista.
Sivistystoimenjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja perhepäivähoitajia
edustava pääluottamusmies ovat neuvotelleet perhepäivähoidosta, hoitajien palkkauksesta ja työn houkuttelevuuden lisäämisestä. Tavoitteena on, että perhepäivähoitajien saatavuus turvataan ja alan houkuttelevuutta lisätään. Kuntatyönantajien (KT)
mukaan perhepäivähoitajien palkkaukseen on tulossa suuria
muutoksia liittotasolla. Jokioisten kunnassa seurataan liittokohtaisten neuvottelujen etenemistä. Tarvittaessa Jokioisten kunnassa pyritään huolehtimaan perhepäivähoitajien saatavuudesta
esimerkiksi pakallisen sopimuksen turvin.
Ehdotus

Lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen liittyen seuraavan
lausunnon:
Koulutuslautakunta on päättänyt monista toimista Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi, jotka ovat myös valtuustoaloitteen esitysten mukaisia. Kuntaan perustetaan keväällä
2022 ryhmäperhepäivähoitokoti, varhaiskasvatuksen kehittämiseksi on nimetty työryhmä ja perhepäivähoitajien saatavuutta
pyritään tulevaisuudessa parantamaan tarvittaessa esimerkiksi
paikallisen sopimuksen turvin.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
-----------
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Koulutuslautakunta on lausunut valtuustoaloitteesta kokouksessaan 23.3.2022.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. merkitään koulutuslautakunnan selvitys tiedoksi
2. valtuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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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 kunnan 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 vapaana oleviin työsuhteisiin, lisäksi päiväkodeissa ei ole mahdollisuutta hoitaa alle kolmevuotiaita, koska paikat ovat täynnä.
Tämä on myönteinen asia, että puhumme pienten lasten hoitopaikoista ja vieläpä kunnassa, jossa ei mennä raha edellä vaan joustavuus ja tehokkuus yhdessä lasten hyvän ja turvallisen oppimisja toimintaympäristön kanssa.
Siksi Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että
kuntaan perustetaan työryhmä miettimään, miten nopeasti
saamme lisätilaa mm. moduuliratkaisun muodossa päiväkodin yhteyteen 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 hoitajat, tämäkin parantaa perheiden hyvinvointia.”
Koulutuslautakunta on kokouksissaan 15.12.2021 ja 9.2.2022 käsitellyt ryhmäperhepäivähoitokodin perustamista. Asia on edennyt
kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn, joka on kokouksessaan 23.3.2022 päättänyt hyväksyä ryhmäperhepäivähoitokodin toiminnan aloittamisen. Ryhmäperhepäivähoitokodin perustaminen lisää kuntaan lasten hoitopaikkoja ja varahoidon järjestämismahdollisuuksia.
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Koulutuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2021 päättänyt perustaa työryhmän kartoittamaan ja selvittämään varhaiskasvatuksen kokonaistilaa ja tulevaisuuden palvelujen kehittämistä. Tehtävän selvityksen perusteella kuntaan laaditaan tiekartta varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden kehittämisvaihtoehdoista.
Sivistystoimenjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja perhepäivähoitajia
edustava pääluottamusmies ovat neuvotelleet perhepäivähoidosta, hoitajien palkkauksesta ja työn houkuttelevuuden lisäämisestä. Tavoitteena on, että perhepäivähoitajien saatavuus turvataan ja alan houkuttelevuutta lisätään. Kuntatyönantajien (KT)
mukaan perhepäivähoitajien palkkaukseen on tulossa suuria
muutoksia liittotasolla. Jokioisten kunnassa seurataan liittokohtaisten neuvottelujen etenemistä. Tarvittaessa Jokioisten kunnassa pyritään huolehtimaan perhepäivähoitajien saatavuudesta
esimerkiksi pakallisen sopimuksen turvin.

Ehdotus

Lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen liittyen seuraavan
lausunnon:
Koulutuslautakunta on päättänyt monista toimista Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi, jotka ovat myös valtuustoaloitteen esitysten mukaisia. Kuntaan perustetaan keväällä
2022 ryhmäperhepäivähoitokoti, varhaiskasvatuksen kehittämiseksi on nimetty työryhmä ja perhepäivähoitajien saatavuutta
pyritään tulevaisuudessa parantamaan tarvittaessa esimerkiksi
paikallisen sopimuksen turvin.

Päätös

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

Kh § 65
4.4.2022

Ehdotus

Koulutuslautakunta on lausunut valtuustoaloitteesta kokouksessaan 23.4.2022.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1. kunnanvaltuusto merkitsee koulutuslautakunnan selvityksen
tietoonsa saatetuksi
2. valtuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

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 kokouksessaan 16.12.2021. Investointiosan keskusta-alueen kehittäminen toteuttaa asemakaavan mukaisia tavoitteita. Laadukas rakentaminen 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 ohjeiden mukaisesti.
Alustavan suunnittelutyön aikana päädyttiin siihen, että kaikki bussiliikenne olisi järkevintä ohjata alueelle ja alueelta pois Keskuskadun ja Kotaniityntien kautta kuten tälläkin hetkellä ja katkaista
moottoriajoneuvoliikenne Kotaniityntien ja Koulutien väliltä kokonaan. Jotta tällaiset liikennejärjestelyt mahtuvat alueelle, pitäisi
tehdä vähäinen asemakaavan muutos niin, että katualuetta laajennettaisiin suunnittelualueen eteläreunassa hieman asuin-, liike ja
toimistorakennusten korttelialueelle, jotka ovat kunnan omistuksessa. Myös kerrostalojen nykyiset tonttiliittymät todettiin olevan
syytä säilyttää.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että tehdään tarvittavat muutokset asemakaavoihin. 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 laajentamiselle, 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta

kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

4.4.2022

sivu

nro

131

6

Vuoden 2021 aikana alueelle laadittiin katusuunnitelma, jossa osoitetut pysäköintiin, linja-autoliikennöintiin ja toriaukion toimintoihin
liittyvät toiminnot omine aluevarauksineen edellyttävät asemakaavan muuttamista. Lisäksi tarkastellaan uudelleen myös torialueen
välittömään läheisyyteen sijoittuvien asuin- ja liikekorttelien sekä
katualueiden rajaukset sekä kaavamääräykset tarpeelliseksi katsotuilta osin.
Kaavamuutos koskee korttelin 96 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä siihen rajautuvia tori-, katu- ja liikennealueita. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Keskuskadun yleisen tien
alueeseen, koillisessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen ja Ajokujan katualueeseen, idässä yleisten rakennusten korttelialueeseen, etelässä asuinpientalojen korttelialueeseen, lounaassa Kotaniityntien katualueeseen ja luoteessa huoltoaseman
korttelialueeseen. Kaava-alueen pinta-ala on 11 635 m².
Sweco Ympäristö Oy on laatinut MRL:n 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä valmisteluvaiheen kaavakartan ja -selostuksen, jotka ovat esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy aloitus- ja valmisteluvaiheen kaavaaineiston (OAS, kaavakartta ja -selostus). Kaava-aineisto asetetaan julkisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi kunnan Internetsivuille kirjallisen mielipiteen esittämistä varten. Tekninen lautakunta tiedottaa kaavahankkeen vireilletulosta ja kaava-aineiston nähtäville
asettamisesta Forssan Lehdessä ja kunnan Internetsivuilla (sähköinen ilmoitustaulu) julkaistuin kuulutuksin sekä pyytää lausunnot
viranomaisilta. Asiasta tiedotetaan alueen maanomistajia ja asukkaita.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
---------

Kh § 66
4.4.2022

Ehdotus

Esityslistan viiteaineistoina ovat kaavaselostus, osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, tiivistelmä kaavaluonnoksen lausunnoista ja
mielipiteistä, kartta kaavaehdotuksesta ja katusuunnitelma.
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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Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli asiaa kokouksessa.
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Valtuustoaloite omatoimikirjasto-malliin siirtymisestä
Valt. § 17
4.2.2020

Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjastoa, johon on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Omatoimiaikoina kirjastossa ei ole henkilökuntaa. Kirjastoon pääsee
näyttämällä kortinlukijalle kirjastokorttia. Videovalvonta taltioi asiakkaat. Omatoimikirjastoissa on myös edelleen aikoja, jolloin henkilökunta 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 kokoelman 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-malliin soveltuvin osin.
Jokioisissa 4.2.2020
Marjo Ramstadius ja Ursula Mansikka”.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta

kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Päätös

4.4.2022

sivu

nro

134

6

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
----------

Kh § 27
10.2.2020
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen Jokioisten kunnankirjaston ja vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Kh § 67
4.4.2022

Kaikissa Louna-kirjastoissa otettiin käyttöön laajennetut omatoimiaukioloajat maanantaina 21.3.2022. Omatoimikirjasto on kirjasto,
jota asiakas voi käyttää omatoimisesti kirjaston asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana asiointi tapahtuu täysin itsepalveluna.
Tammelan kirjastoon on päässyt asioimaan omatoimisesti jo parin
vuoden ajan, mutta nyt sama mahdollisuus tarjoutuu myös Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän kirjastojen asiakkaille.
Kirjastoon pääsee omatoimiaikaan sisälle Louna-kirjastojen kirjastokortilla, jonka haltijalle on myönnetty henkilökohtainen käyttöoikeus omatoimikirjastoon. Kirjastoon kirjaudutaan lukemalla kirjastokortti ulko-ovella sijaitsevassa lukijalaitteessa, johon näppäillään
henkilökohtainen tunnusluku. Onnistuneen sisäänkirjautumisen
jälkeen ovi avautuu sähköisesti.
Voidakseen käyttää kirjastoa omatoimiaikaan, asiakkaan tulee hakea omatoimikirjaston käyttöoikeutta kirjallisesti ja sitoutua omatoimikirjaston käyttösääntöihin. Alle 15-vuotiaalle asiakkaalle käyttöoikeuden hakee hänen huoltajansa. Huoltaja vastaa, että alle
15-vuotias noudattaa omatoimikirjaston käyttösääntöjä. Käyttöoikeutta omatoimikirjastoon voi hakea kirjastoista asiakaspalveluaikoina.
Louna-kirjastojen yhdenmukaiset laajennetut aukioloajat ovat joka
päivä klo 7–21. Kirjastokohtaiset asiakaspalveluajat säilyvät ennallaan. Tämän lisäksi asiakkaat voivat jatkossa asioida kirjastossa omatoimisesti sekä ennen asiakaspalveluajan alkamista
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että sen jälkeen. Omatoimikirjastot ovat avoinna myös viikonloppuisin.
Samalla käyttöoikeudella pääsee käyttämään kaikkia Louna-kirjastojen omatoimikirjastoja. Louna-kirjastot ovat yhdessä valmistelleet omatoimikirjastojen avaamista, jotta kunkin kirjaston omatoimikirjaston toimintaperiaatteet ovat yhtenäiset. Myös omatoimikirjastojen laitteisto on jokaisessa Louna-kirjastossa samanlainen.
Valtuustoaloitteen lisäksi Jokioisten pääkirjaston omatoimiasioinnista 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 omatoimikirjaston käyttöönoton tiedoksi, ja
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa asiaa koskevan
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Väliaikaisrahoitus purku-urakkaa varten
Kh § 68
4.4.2022

Puheenjohtajan
ehdotus

Kunnan tytäryhtiö, Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot purkaa yhden omistamansa kerrostalon. ARA on myöntänyt purkutyöhön avusta, 90 % kustannuksista. Avustus saadaan yhtiölle
vasta työn valmistumisen ja sitä koskevan raportoinnin jälkeen.
Purku-urakoitsijalle suoritetaan maksuja työn edetessä urakkasopimuksen mukaisesti. Tämän johdosta yhtiö tarvitsee väliaikaisrahoitusta 98 000,00 euroa.

Kunnanhallitus päättää, että
1. Jokioisten kunnan varoista myönnetään väliaikaisrahoitusta
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille 98 000,00 euroa,
2. väliaikaisrahoituksesta peritään 0,5 % korko, ja
3. väliaikaisrahoitus on maksettava takaisin viimeistään
15.12.2022.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että Rami Lehtinen, Jukka Matilainen, Mika T. Rantala
ja Kari Tasala eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn (yhteisöjäävejä).
Merkittiin, että asian esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä tämän
asian osalta toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Raiskio.
Merkittiin, että toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän
asian osalta Petri Into.
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Yhtymäkokousedustajien valinta / Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kh § 69
4.4.2022

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää kuntaa valitsemaan yhtymäkokousedustajansa 13.4. ja 8.6.2022 pidettäviin yhtymäkokouksiin.
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokousedustajiksi FSHKY:n 13.4. ja 8.6.2022 pidettäviin yhtymäkokouksiin Jorma Hacklinin, Rami Lehtisen ja Kirsi Räisäsen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Yhtiökokousedustajien valitseminen asunto-osakeyhtiöihin
kaudelle 2022–2025
Kh § 70
4.4.2022

Kunta on osakkaana seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä, joihin
tulee nimetä yhtiökokousedustaja (osaomisteisiin asunto-osakeyhtiöihin yhtiökokousedustajat on nimetty aiemmin):
Asunto Oy Jokioisten Helmi
Asunto Oy Jokioisten Kaskipuisto
Asunto Oy Jokioisten Keskuskatu
Asunto Oy Jokioisten Latovainio
Asunto Oy Jokioisten Nirpanmäki
Asunto Oy Jokioisten Paananrivi
Kiinteistö Oy Jokilääni

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita yhtiökokousedustajat ja heidän varahenkilönsä kaudelle 2022–2025.

Päätös

Kunnanhallitus päätti valita yhtiökokousedustajaksi kunnan rakennusmestarin. Lisäksi todettiin, että tarvittaessa kunnanjohtaja voi
hallintosäännön 15 § mukaisesti nimetä muun yhtiökokousedustajan, jolle annetaan kunnan valtakirja.
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 71
4.4.2022

Koulutuslautakunta 23.3.2022
Tekninen lautakunta 16.3.2022
Tekninen lautakunta / lupajaosto 10.3.2022
Hallinto- ja talousjohtaja 21.3.2022
Sivistystoimenjohtaja 13.1.–22.2.2022
Kunnaninsinööri 15.2. ja 7.3.2022
Seudullinen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu / seurantaryhmä 10.3.2022
Hämeen liitto / maakuntahallitus 14.3. ja 21.3.2022

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kunnan 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 § 72
4.4.2022

AddSecure Smart Care Oy:n 31.12.2021 päivätty ilmoitus yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottamisesta Jokioisten kunnan alueella. Yhtiön
päätoimiala on kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille.
Oikeusministeriön päätös 10.3.2022, jolla se on vahvistanut ensimmäisissä aluevaaleissa kunnalle suoritettavan kertakorvauksen määräksi 2,70 euroa jokaiselta vuoden 2022 aluevaalien lainvoimaiseen
äänioikeusreksiteriin otetulta kunnan asukkaalta.
Valtiovarainministeriö:
- Lausuntopyyntö 17.3.2022 valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta sekä hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023.
- Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettävistä kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023.
Sosiaali- ja terveysministeriö:
- Kuntainfo 11.3.2022 / Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille.
- Lausuntopyyntö 11.3.2022 aiheesta: HE:stä laeiksi eduskunnalle
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja rajat
ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta.
- Ohjauskirje 21.3.2022 lakkoon varautumisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamisesta häiriötilanteessa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
- Kirje kunnanhallituksille 9.3.2022 ”Hyvinvointialueiden valmistelu:
nuorten työpajatoiminta – kuntouttava työtoiminta”.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
- Pyyntö 11.3.2022 kunniamerkkiehdotuksista opetus- ja kulttuuritoimen osalta.
- Valtionavustuksen palautuspyyntö 25.3.2022 / Vähävaraisten
perheiden lasten ja nuorten liikunta.
Suomen Kuntaliitto:
- Suositus kansallisen veteraanipäivän viettämiseen 27.4.2022.
Lappeenrannan kaupunki järjestää vuoden 2022 kansallisen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta

kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

4.4.2022

-

sivu

nro

141

6

veteraanipäivän pääjuhlan 27.4. Lappeenrannan Urheilutalossa.
Pääjuhlan teemana on ”Maamme versoo uutta”.
Kuntaliiton tiedote 25.3.2022 kunnille. Ukrainasta paenneiden tilapäiseen suojeluun rekisteröityneiden määrät ovat kohonneet
nopeasti. Maahanmuuttovirasto toivoo kunnilta yhteistyöstä vastaanottokapasiteetin kasvattamiseksi. Kunnan näkökulmasta
kyse on vapaaehtoisesta prosessista, mutta yhteistä ponnistusta
tilanteen pitämiseksi hallinnassa tarvitaan. Maahanmuuttovirasto
valmistelee mallia ja sopimuspohjaa kustannusten korvaamiseksi. Kirjeen ohessa on asiaa koskeva Maahanmuuttoviraston
kirje kunnille.

Lapsiasiainvaltuutettu:
- Kirje 11.3.2022 ”Yksityishenkilöiden ei tule kuljettaa Ukrainasta
ilman huoltajaa pakenevia lapsia”.
- Tiedote 21.3.2022 ”Yksin pakenevat lapset on rekisteröitävä”.
Puolustusvoimat / Hämeen aluetoimisto / Kutsuntakuulutus. Vuonna
2004 syntyneiden ym. asevelvollisten kutsunnat pidetään Jokioisilla
5.10.2022 klo 9.00 alkaen.
Ote Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuslautakunnan 9.3.2022
pidetyn kokouksen pöytäkirjasta § 6, ”2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, Kanta-Hämeen pelastuslaitos”.
Hämeen poliisilaitoksen tiedote 11.3.2022 ”Forssan poliisiaseman
lupapalvelun aukiolorajoitusten purkaminen”.
Hämeen liiton sähköposti 22.3.2022, jolla se lähettää vuoden 2021
tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa.
Kanta-Hämeen valmistelutoimielimelle 21.3.2022 lähetetty täydennys (Työpaja Veturi) Jokioisten kunnan kiinteistötietoihin.
Kvvy Tutkimus Oy:n raportti nro 349/22 ”Loimijoen yhteistarkkailu:
sedimentin metallipitoisuudet vuonna 2020”.
Ote teknisen lautakunnan 16.3.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta § 14, Valtuustotasoisten tavoitteiden toteutuminen sekä teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021.
Asunto Oy Jokioisten Keskuskadun ilmoitus 25.3.2022, jolla se ilmoittaa, että yhtiön osakkeet n:ot 45701-54700, jotka oikeuttavat
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huoneiston n:o 13 hallintaan, ovat siirtyneet yhtiön ulkopuoliselle ostajalle.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin lisäksi tiedoksi katsaus kunnanjohtajan keskeisistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteyksistä edellisen kokouksen jälkeisenä
aikana.
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Muut asiat
Kh § 73
4.4.2022
1. Kuninkuusravit ja kunnan näkyvyys.
2. Kuntalaisilta Elonkierrossa kesäkuussa.
3. Ilmastotyöryhmän perustaminen.
Ehdotus
1. Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi.
2. Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi.
3. Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi.
Päätös
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin. Merkittiin lisäksi tiedoksi, että kuntalaisilta järjestetään 1.6.2022.
3. Hyväksyttiin.
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4.4.2022

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 59, 60, 62, 64–67, 71–73
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 61, 63, 68–70
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 61, 63, 68–70
_______________________________________________________
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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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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 muutoksenhakijan 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
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

