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Osaamisperusteisuuden edistäminen Jokiläänin kansalaisopiston toiminnassa 
 
 
Vapla § 18 
25.10.2022 Vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutettavan osaamisen tun-

nistamisen helpottamiseksi tehty lakimuutos (Laki valtakunnallisis-
ta opinto- ja tutkintorekistereistä; 14.12.2017/884, että 
21.8.1998/632) on mahdollistanut sen, että kansalaisopistojen 
kursseista on ollut mahdollista saada suoritusmerkintä kansalli-
seen Koski-tietovarantoon 1.8.2021 alkaen.  
Suoritusmerkinnän myöntäminen edellyttää, että kurssi on kuvattu 
osaamisperusteisesti ePerusteetpalveluun, opintopisteytetty ja ar-
vioitu. Jokiläänin kansalaisopistossa ei osaamisperusteisuuteen 
ole vielä menty.  
 
Jokiläänin kansalaisopiston rehtori näkee mahdollisuuden kehit-
tää opistoa valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti, tavoittaa 
uutta väkeä, ja auttaa niitä opiskelijoita, jotka voisivat haluta esi-
merkiksi opinnoissa tai jatko-opinnoissa hyödyntää harrastukses-
ta saamiaan opintopisteitä. Näin kansalaisopiston toiminnan am-
mattimaisuus tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin paremmin.  
Osaamisperusteisuutta voisi hyödyntää alkuun muutamilla kurs-
seilla, opettajalähtöisesti silloin, kun opettaja on kiinnostunut ja 
kokee sen sopivan omaan opetettavaan aineeseensa.  
Oppilaitoksen ylläpitäjä vastaa tietyistä hallinnollisista päätöksistä  
ja toimenpiteistä.  
 
 

Ehdotus Lautakunta päättää, että Jokioisten kunnan ja vapaa-
aikalautankunnan toimesta Jokiläänin kansalaisopiston rehtorille 
suodaan valtuudet lähteä edistämään osaamisperusteisuutta 
opiston tarpeet huomioiden, ja siten että opisto voisi näin ollen 
vastata myös vaadituista toimenpiteistä. 

 

 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Jokiläänin kansalaisopiston opettajien matkakustannusten korvaukset ja päivärahat 
 
 
Vapla § 19  
25.10.2022 Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen päivi-

tys vuosille 2022-2025 pitää sisällään muutoksen kansalaisopis-
ton tuntiopettajien matkakorvausjärjestelmään. Opettajille on 
aiemman työehtosopimuksen mukaisesti korvattu työmatkat 6 ki-
lometrin omavastuuosuuden jälkeen, yhteen suuntaan. Edesta-
kaisessa matkassa on siis ollut 12 kilometrin omavastuuosuus, 
jonka jälkeen on maksettu kilometrikorvaus. Nyt uusi työehtoso-
pimus esittää, omavastuu osuus olisi 20 kilometriä / suunta, eli 
kokonaismatkan omavastuu osuus olisi 40 kilometriä. Toisaalta 
työehtosopimuksessa sanotaan, että työnantaja voi harkintansa 
mukaan maksaa matkakustannusten korvaukset myös omavas-
tuun kilometrirajan osalta osittain, tai kokonaan. Päivärahojen 
maksaminen on poistettu pykälästä kokonaan.  

 
Jokiläänin kansalaisopistossa on noin 50 tuntiopettajaa, jota tämä 
muutos koskee. Muutos vaikuttaa maaseutumaisessa ja pitkien 
välimatkojen oppilaitoksessa tehtävään työhön ja opettajien si-
touttamiseen merkittävästi, huonontaen opettajien saatavuutta, 
sekä typistämällä niin kurssivalikoimaa kuin toiminta-aluettamme. 
Muutos päivärahojen poistossa on myös siksi iso heikennys, että 
opistossa on järjestetty suosittuja erikoisuuksia, viikonloppukurs-
seja, jotta myös esimerkiksi vuorotyössäkäyvillä olisi enemmän 
mahdollisuuksia osallistua kursseille.  
 
Opettajan tyypillinen opetuspäivä saattaa sisältää useamman 
toimipisteen, joissa käy pitämässä yksittäisen opetustunnin. Mat-
kakulukorvaus on ollut houkutin ja toisaalta myös elinehto, jotta 
opettajat pystyvät kulkemaan omilla autoillaan pitkin Jokioisten, 
Humppilan ja Ypäjän kuntia.  
 
Polttoaineiden hinnat ovat nyt korkeat, mikä vaikeuttaa jo entises-
tään opettajien halukkuutta kulkea. Matkakulukorvaus onkin ollut 
merkittävässä roolissa, kun kursseja ja koulutusta on järjestetty 
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti myös haja-asutusalueille.  
 
Muutos ei siis heikennä vain opettajien ansioita, vaan opiston asi-
akkaiden eli kuntalaisten saamaa palvelua. Toisaalta, myös opis-
ton toiminta-alue on kolmen kunnan sisällä, joten tämänkään 
vuoksi opisto ei pysty keskittämään opetusta esimerkiksi vain Jo-
kioisten keskustaan.  
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Työehtosopimuksen muutos onkin selvästi nähty palvelevan iso-
jen kaupunkien opistoja eikä asiassa ole ehkä kuultu maaseu-
tuoppilaitoksien edustajia. Kaupungeissa, joissa julkinen liikenne 
toimii hyvin ja joissa opetustuntimäärät ovat suuria myös matka-
kulut kompensoituvat saatuun opetuspalkkaan nähden hyvin.  
Maaseudulla kulkeminen eri toimipaikkojen välillä on kuitenkin 
ikään kuin osa toimenkuvaa. Näin ollen lähtökohdat työhön ovat 
jo näistä syistä hyvin erityyppiset.  
 
Työehtosopimus pitää sisällään mahdollisuuden työnantajan va-
linnanvapaudesta maksaa harkintansa mukaan matkakustannus-
ten korvaukset myös omavastuun kilometrirajan osalta osittain tai 
kokonaan. Opiston etu on, että matkakorvausten maksaminen 
säilyy ennallaan ja Jokiläänin kansalaisopisto noudattaa jatkossa-
kin aiempaa 6km/suunta omavastuuosuutta.  
On myös perusteltua, että päivärahojen maksamista voidaan har-
kinnanvaraisesti toteuttaa niissä tapauksissa, kun se on edellytys 
kurssin toteuttamiselle eli esimerkiksi pitkien viikonloppukurssien 
kohdalla sekä opettajien kouluttautuessa.  
 
Matkakulujen maksaminen jatkossakin, aiemman omavastuun 
mukaisesti, ei vaikuta opiston nykyiseen taloudelliseen tasapai-
noon sillä tähän jo olemassa olevaan menoerään ei lisärahoitusta 
tarvita. Matkakulujen osuus on myös kokonaismenona varsin pie-
ni; vain 5,4% toimintakuluista. Korvauksella on kuitenkin valtava 
merkitys opiston imagoon, työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja sii-
hen millaiseksi opistoa kehitetään ja mitkä ovat vetovoimateki-
jämme työnantajana. Asiakasnäkökannalta yhdenvertaisuus op-
pimiseen ja vapaaseen sivistystyöhön on turvattava mahdollisim-
man hyvin. Heikennys opettajien korvauksiin heijastuisi väistämät-
tä juurikin opiston palveluiden supistumisena ja vaikeutena saada 
opettajia sekä saada heitä kulkemaan eri toimipisteille. Naapuri-
kuntamme Wahren-opisto on päättänyt jatkaa matkakulujen mak-
samista aiemman 6km/suunta periaatteen mukaisesti juuri näihin 
edellä mainittuihin syihin perustuen. Samoin viimeisimmän tiedon 
mukaan pyrkii toimimaan myös Somero-opisto, kansalaisopisto 
Somerolla. 
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Ehdotus Lautakunta päättää, että Jokiläänin kansalaisopistossa opettajien 
matkakorvausten maksaminen säilyy ennallaan, ja Jokiläänin 
kansalaisopisto noudattaa jatkossakin aiempaa 6k m /suunta 
omavastuuosuutta. Lisäksi rehtorille myönnetään oikeus perustel-
lusta syystä esimerkiksi viikonloppukurssien kohdalla päättää 
opettajalle maksettavasta päivärahasta.  

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma 
 
Kh § 138 
29.8.2022 Vuoden 2023 talousarviota laaditaan hyvin erilaisissa tunnelmissa 

kuin aiemmin. Sote-uudistus astuu voimaan 1.1.2023 ja se vaikut-
taa laajasti kunnan toimintaan. Kunnan verotulot ja valtionosuudet 
muuttuvat radikaalisti.  
 
Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan ensi vuodelle 9 171 000 euroa, 
-51,4 %. Yhteisöveron tuottoarvio on 736 000 euroa, -48,7 %. Ko-
konaisverotuloiksi, kiinteistövero mukaan lukien, arvioidaan 
11 102 000 euroa, -48,4 %. Valtionosuuksien tuottoarvio on 
2 121 000 euroa, -79,3 %. Kunnan talouden tulorakenne muuttuu 
historiallisesti.  
 
Käyttötalouden osalta pääosa sote-menoista jää talousarviosta 
pois, n. 18 505 000 euroa. Lisäksi talousarviosta jäävät pois pe-
lastustoimen menot, runsaat 400 000 euroa.  
 
Kunnan palveluksesta siirtyy hyvinvointialueelle tämänhetkisen 
arvion mukaan 15 henkilöä niistä tehtävistä, jotka kohdistuvat ko-
konaan tai yli 50 % sote-palveluihin, sisältäen myös sote-
palveluihin kohdistuvat tukipalvelut. Tämä vähentää kunnan hen-
kilöstökustannuksia arviolta n. 505 000 euroa. Siirtyvät tehtävät 
aiheuttavat toiminnallisia muutoksia mm. kunnan ruoka- ja sii-
vouspalveluissa sekä työpajalla. Nämä puolestaan vaikuttavat sii-
hen, että tällä hetkellä ulkopuolelle myytyjen palveluiden myynti ja 
myynnistä saadut tulot muuttuvat (vähenevät) merkittävästi.  
 
Kansainvälinen tilanne (mm. sota ja sen vaikutukset), inflaatioke-
hitys, hintojen nousu ja todennäköinen taloudellinen taantuma se-
kä korkojen nousu vaikuttavat olennaisesti talousarvion laadin-
taan. Mm. energiamenoihin on tulossa merkittäviä kasvuja. 
 
Edellä selostetuista tekijöistä johtuen kunnan talousarvion laadin-
ta on nyt hyvin erilaista aiempaan nähden. Talousarvio elää hyvin 
paljon suuntaan ja toiseen. Palkkoja korotetaan sopimuksiin sisäl-
tyvien korotusten johdosta ensi vuodelle 3,6 %. Tähän sisältyvät 
vuonna 2022 tullut yleiskorotus ja järjestelyvaraerä sekä vastaa-
vat, kesken vuotta 2023 tulevat erät. 
 
Koronapandemia vaikuttaa edelleen myös vuoden 2023 talou-
teen. 
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Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden 
2022 kustannustason mukaiseksi, huomioiden välttämättömät 
palveluiden, aineiden ja tarvikkeiden hinnankorotukset ja toimin-
nan muutoksista johtuvat kustannusvähennykset ja kustannusli-
säykset sekä muut rakenteelliset muutokset.  
 
Henkilöstömenoihin on tehty talousarviopohjiin valmiiksi 3,6 % ko-
rotus. Henkilöstön osalta pitää huomioida kunnan palveluksesta 
pois siirtyvän henkilöstön vaikutus henkilöstömenoihin ao. kus-
tannuspaikoilla. 
 
Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan päättää 
tarvittavilta osin syksyn aikana, kun talousarvioon liittyvät asiat 
tarkentuvat. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin sisältyy 
tässä vaiheessa epävarmuutta suurista muutoksista johtuen. 

 
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta 
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. Investointiesitykset pitää 
valmistella taloussuunnitelman pohjalta. Tämän lisäksi voidaan 
uusina esittää vain ehdottoman välttämättömiä investointikohteita. 
Kokonaisinvestointien tulisi asettua n. 1,2–1,5 miljoonaan euroon. 

 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää  
 

1) ohjeistaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2023 käyttötalouden 
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonais-
menoissa pyritään vuoden 2022 tasoon, pl. pakolliset kustan-
nuslisäykset, 

2) ohjeistaa hallintoelimiä tarkkaan huomioimaan sote-
uudistuksesta aiheutuvat rakenteelliset muutokset ja niistä ai-
heutuvat kustannusvähennykset/kustannuslisäykset, 

3) että vuoden 2023 kunnan kokonaisinvestointien määrä tarken-
tuu ja pysyy kohtuullisena suhteessa kunnan poistomäärään,  

4) vuoden 2022 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2022–2024 toimivat talousarvion 2023 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet,  

5) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tu-
lee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että ta-
lousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,  

6) että hallintoelinten tulee jättää lautakunnissa hyväksytyt ta-
lousarvioehdotuksensa hallinto- ja talousjohtajalle sekä käyttö-
talouden että investointien osalta viimeistään 31.10.2022.  
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Talousarvion numerotiedot tulee syöttää talousarvio-
ohjelmaan kuitenkin viimeistään 17.10.2022. 
 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 --------- 
 
Vapla § 20 
25.10.2022 Vuoden 2023 talousarviota on valmisteltu yhteistyössä vapaa-

aikalautakunnan vastuualueiden esimiesten sekä eri hallintokun-
tien viranhaltijoiden kanssa. Talousarvio- ja suunnitelmatyön pe-
rustana on vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma sekä lautakun-
nan, kunnanhallituksen ja valtuuston asiaa koskevat ohjeet, pää-
tökset ja kannanotot.  

 
Vapaa-aikalautakunnan talousarvio sisältää Jokiläänin kansalais-
opiston, Jokioisten kirjastotoimen, vapaa-aikatoimen ja kulttuuri-
toimen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.  
 
Kunnanhallitus on ohjeistanut hallintokuntia laatimaan vuoden 
2023 talousarvioesityksensä vuoden 2022 kustannustason mu-
kaiseksi, huomioiden välttämättömät palveluiden, aineiden ja tar-
vikkeiden hinnankorotukset ja toiminnan muutoksista johtuvat 
kustannusvähennykset ja kustannuslisäykset sekä muut raken-
teelliset muutokset. 
 
Talousarvioehdotus ei sisällä Jokiläänin kansalaisopiston, kirjasto-
toimen ja vapaa-aikatoimen toiminnoissa merkittäviä muutoksia 
verrattuna talousarviovuoteen 2022. 
 
Talousarviossa vuodelle 2023 vapaa-aikalautakunnan toimialueel-
le on siirretty uutena toimintana kunnan kulttuuritoimi kunnanhalli-
tuksen alaisuudesta. Kulttuuritoimen vastuullisena viranhaltijana 
toimii Jokiläänin kansalaisopiston rehtori. 
 
 
Toimintatuotot vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ovat 
305 230 €.   

• Toimintatuotot ovat pienentyneet 750 € verrattuna vuoden 

2022 ta-ehdotukseen.   
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Toimintakulut vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ovat yh-
teensä 1 551 150 €.  

• Toimintakulut ovat kasvaneet 185 950 € verrattuna vuoden 

2022 ta-ehdotukseen.   

Vuosikate vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa on 1 245 
920 €.  

• Talousarvioehdotus on vuosikatteeltaan 185 200 € suurempi 

kuin vuoden 2022 ta –ehdotus.  

 
 
Jokiläänin kansalaisopisto 

Talous 
Toimintatuotot vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ovat 220 
600 € (+ - 0 € / ta 2022) 
Toimintamenot vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ovat  390 
419 € (- 1 111  € / ta 2022) 
Vuosikate vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa on 169 819  € (- 
1 111 € / ta 2022) 

 
 
Kirjastotoimi 

Talous 
Toimintatuotot vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ovat 8 100 
€ (+- 0 / ta 2022) 
Toimintamenot vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ovat 433 
951 € (+ 51 821 / ta 2022) 
Vuosikate vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa on 425 851 € (+ 
51 721 € / ta 2022) 

 
Vapaa-aikatoimi 

Talous 
Toimintatuotot vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ovat 75 780 
€ (+- 0 € / ta 2022) 
Toimintamenot vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ovat 666 
090  € (+ 74 550 / ta 2022) 
Vuosikate vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa on 590 310 € (+ 
74 550  € / ta 2022) 
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Kulttuuritoimi 
Talous 
Toimintatuotot vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ovat 750 €  
Toimintamenot vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ovat 60 
690  € 
Vuosikate vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa on 59 940 € 
Vuoden 2023 talousarvion esittelee sivistystoimenjohtaja. Asiaa 
kokouksessa lautakunnalle omien vastuualueidensa osalta selvit-
tävät kansalaisopiston rehtori, kirjastonjohtaja ja vapaa-
aikasihteeri.  
Esityslistan liitteenä on vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdo-
tus, joka sisältää taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 
2023  (Vapla 25.10.2022 , liitteet 3 kpl)  
 
 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä vapaa-aikalautakunnan talousar-
vioehdotuksen vuodelle 2023 käyttömenojen ja toiminnallisten ta-
voitteiden osalta. 

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 

Siru-Liina Ollula poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jäl-

keen klo 19.37 
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Valtuustoaloite nuorten mopo- ja moottoripajasta 
 
Valt. § 33 
16.6.2022  Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 

”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet 
esitämme, että Jokioisten kunta selvittää nuorille suunnatun mo-
po/moottoripajan perustamista Jokioislaisten nuorten yhdeksi va-
paa-ajan harrastuksen vaihtoehdoksi. 

 
Pajalla nuoret voisivat mahdollisuuksiensa mukaan huoltaa ja kor-
jata mopoja tai mopoautoja. 

 
Pajan toiminta olisi ilmaista ja avointa kaikille noin 13–17 vuotta 
täyttäneille nuorille sekä päihteetöntä ja valvottua toimintaa. Pai-
kalla olisi aina vastuullinen aikuinen; vapaaehtoistyöntekijä, nuori-
sotoimen työntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä tai seurakunnan 
työntekijä. Paja voisi olla auki esimerkiksi kahtena iltana viikossa. 

 
Paanan koulu voisi ottaa opetussuunnitelman yhdeksi valinnais-
aineeksi kyseisen toiminnan. 

 
Toimitiloja ei luultavasti ole kunnan kiinteistöissä, mutta mm. Se-
naatti-kiinteistöillä tai yksityisillä voisi olla vapaata toimitilaa kes-
kustaajaman alueella tai Pellilän teollisuusalueella.  
Vastaavaa toimintaa pyörittäviä pajoja löytyy myös Kanta-
Hämeestä. 
Järjestetään nuorille monipuolista ja mielekästä toimintaa matalal-
la kynnyksellä! 

   
Jokioisilla 16.6.2022 

 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 

 
Tarja Kirkkola-Helenius 
Jukka Heinämäki 
Charlotte Nummenranta”. 

 
Päätös  Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
  ----------  
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta               25.10.2022 51  3 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Vapla § 21 
25.10.2022  Vapaa-aikasihteeri ja nuoriso-ohjaaja ovat keskustelleet mm. 

FAI:ssa opiskelevien ”alan harrastajien” kesken mopo- ja mootto-
ripajan perustamistarpeesta Jokioisille. Opiskelijat ovat jo nyt ko-
koontuneet säännöllisesti Forssalaisen Asenne ry:n perustamalle 
mopopaja Bensikselle, Hämeentielle, jossa he tapaavat myös 
muita luokkakavereitaan ja seutukunnan samanhenkisiä nuoria. 
Heidän mielestään ei molemmille mopo- ja moottoripajoille ole riit-
tävästi kävijöitä ja näin eivät näe tarvetta kyseiseen hankkeeseen. 

 
  Tilojen vuokraaminen ainoastaan muutamaksi illaksi viikossa Se-

naattikiinteistöiltä (esim. vanha Kartanokorjaamo) ei nykyisellään 
onnistu ja muitakaan tiloja ko. tarkoitukseen ole löytynyt. Lisäksi 
kunnan kustannettavaksi tulisivat ammattitaitoisen ohjaajan palk-
kaaminen sekä ylläpito- (vesi, sähkö) ja työkalukustannukset.  

 
 
Ehdotus  Vapaa-aikalautakunta päättää haasteellisen vuokraamiskäytän-

nön, kustannusten ja nuorten kuulemisen jälkeen todeta suositun 
Forssan Bensiksen tällä hetkellä seutukunnallisesti toimivaksi ja 
riittäväksi mopo- ja moottoripajaksi eikä näin ollen katso tarpeel-
liseksi vastaavan toiminnan perustamista Jokioisille. Asiaa mieti-
tään uudelleen mikäli sopiva tila ja lisääntyvä tarve toiminnalle il-
menee.  

 
 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Valtuustoaloite nuorisovaltuustomyönteisestä kunnasta 
 
Valt. § 32 
16.6.2022 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan valtuus-

toaloitteen: 
 

”Jokioisissa on toimiva nuorisovaltuusto, mutta sillä ei ole kaikkia 
niitä vaikutusmahdollisuuksia, joita sillä pitäisi olla. Nuorisoval-
tuustojen liitto Nuva ry on kehittänyt kriteerit ja sertifikaatin nuori-
sovaltuustomyönteiselle kunnalle. Sertifikaatti on tunnustus kun-
nille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuut-
ta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. 
 

Nuorisovaltuustomyönteisessä kunnassa nuorisovaltuuston 
tila on vakaa ja kunta tarjoaa hyvän perustan nuorisovaltuus-
ton toiminnalle. Kunnassa on lisäksi nuorisovaltuustotoimin-
nan vaikuttavuutta tukevia rakenteita, joita käytetään ja kehi-
tetään aktiivisesti. Nuorisovaltuusto kokee, että sillä on hyvät 
toimintaedellytykset ja resurssit vaikuttaa ja kuulla kunnan 
nuoria. 

 

Jotta kunta voi saada sertifikaatin, kaikkien seuraavien ehto-
jen tulee täyttyä: 

 

•Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama. 

•Nuorisovaltuustolla on toimintasääntö. 

•Nuorisovaltuusto on saanut perehdytystä toimintaansa kauden 
alkaessa. 

•Nuorisovaltuustolla on lautakuntaedustaja kaikissa lautakunnissa 
(pois lukien vaali- ja tarkastuslautakunta). 

•Nuorisovaltuusto on edustettuna kunnanvaltuustossa (valtuus-
toedustaja). 

•Nuorisovaltuustolla on suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon (ei 
kuntalaisaloite).  

•Nuorisovaltuustolla on riittävät resurssit toimintansa pyörittämi-
seen.  

•Kunta viestii nettisivuillaan nuorisovaltuuston ajantasaisista kuu-
lumisista, kokoonpanosta, esityslistoista ja pöytäkirjoista sekä 
nuorisovaltuuston sekä ohjaajan yhteystiedoista.  

•Nuorisovaltuusto on osallistunut sertifikaatin hakemiseen ja toi-
mittaa lausunnon, josta käy ilmi, kuinka nuorisovaltuusto kokee 
voivansa vaikuttaa kunnassa 
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Lisäksi vähintään kolmen seuraavista ehdoista tulee täyttyä: 
 

•Nuorisovaltuustolla on kummivaltuutettu tai muu vastaava ra-
kenne, joka vahvistaa yhteistyötä kunnallisten luottamushenkilöi-
den kanssa. 

•Kunta on sitoutunut maksamaan nuorisovaltuutettujen jäsenyy-
det Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:ssä. 

•Nuorisovaltuustolla on edustuspaikka kunnanhallituksen kokouk-
sissa. 

•Kunta mahdollistaa yhteistyön kunnan muiden toimijoiden kans-
sa. 

•Kunnan eri virkahenkilöt tekevät yhteistyötä nuorisovaltuuston 
kanssa esimerkiksi tuomalla sen kokouksiin tietoa toimialan ajan-
kohtaisista asioista tai pitämällä kyselytunteja.  

•Kunnanhallitus pyytää nuorisovaltuustolta lausuntoja lapsia ja 
nuoria koskevista asioista. 

•Nuvan piirin antama puoltolause. 

•Muu kunnan mahdollistama nuorisovaltuustomyönteinen toimin-
ta. 

 
Jokioinen vaikuttaisi täyttävän kriteerit jo nyt aika hyvin. Lähinnä 
nuorisovaltuuston aloiteoikeus ja edustus kunnanhallituksen ko-
kouksessa pitäisi toteuttaa. Tarkempia tietoja sertifikaatin hakemi-
sesta ja kriteereistä saa Nuvan www.sivuilta.  

Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta tekee 
Nuvan kriteerien edellyttämät toimet ja hakee Nuvalta nuorisoys-
tävällisen kunnan sertifikaattia. 

 
Jokioisilla 16.6.2022 

 
Jokioisten Kokoomus, valtuustoryhmä”. 
 

 
Päätös Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 ----------  
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Vapla § 22 
25.10.2022 Nuoriso-ohjaaja Nea Sohlman on selvittänyt Nuorisovaltuustolle 

ehdotettua sertifikaatti-asiaa ja toteaa lausunnossaan seuraavaa: 
 

”Nuorisovaltuustomyönteisen kunnan sertifikaatin hakua estää ai-
noastaan suoran valtuustoaloiteoikeuden puuttuminen. Muilta 
osin Jokioisten nuorisovaltuusto täyttää Nuva ry:n asettamat pa-
kolliset ehdot ja lisäehdoistakin täyttyy vähintään kolme, mutta to-
dellisuudessa useampi. 
  
Kunta on sitoutunut jäsenmaksuun, kunta mahdollistaa yhteistyön 
kunnan toimijoiden kanssa, virkahenkilöt tekevät yhteistyötä mm. 
välittämällä ajankohtaista tietoa nuorisovaltuustolle, nuorisoval-
tuustolta pyydetään asianmukaisia lausuntoja sekä muuna kun-
nan mahdollistamana nuorisovaltuustomyönteisenä toimintana 
kunta mahdollistaa nuorisovaltuuston osallistumisen nuorisota-
pahtumien toteuttamiseen, kuten mm. Forssan seudun koulujen 
päätöstapahtuma ja Forssa Pride. 
 
Nuva ry:n toivomista kriteereistä uupumaan jäävät kummivaltuute-
tut ja kunnanhallitusedustus, mutta koska ne eivät ole pakollisia 
ehtoja, ne eivät estä sertifikaatin hakua. Ennen sertifikaatin hakua 
tulee nuorisovaltuuston kuitenkin saada suora aloiteoikeus kun-
nanvaltuustolle.  
 
Näen mahdollisena hakea vuonna 2023 aloittavan nuorisovaltuus-
ton kanssa Nuorisovaltuustomyönteisen kunnan sertifikaattia. Ser-
tifikaatti on kaksivuotinen ja sen mukana tulee kunnalle oikeus 
kutsua itseään nuorisovaltuusto- tai nuorisovaikuttajamyönteiseksi 
kunnaksi ja kunnalla on mahdollisuus käyttää sertifikaattia nettisi-
vuilla ja markkinoinnissa.” 
 
Annetun selvityksen mukaan Jokioisten nuorisovaltuusto täyttää 
pääsääntöisesti vaadittavat ehdot sertifikaatin haun mahdollista-
miseksi pois lukien suora aloiteoikeus kunnanvaltuustolle. 
 

 
Ehdotus  Vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle suoran 

aloiteoikeuden myöntämistä nuorisovaltuustolle jonka jälkeen uusi 
vuoden 2023 alusta aloittava nuorisovaltuusto toteuttaa sertifikaa-
tin haun yhteistyössä nuoriso-ohjaajan kanssa. 

  
  
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.     
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Pikku-Liesjärven leirikeskuksen käyttöajan lisääminen  
 
 
Vapla § 23 
25.10.2022                     Pikku-Liesjärven leirikeskuksen valvonta- ja aukioloaika on perin- 

teisesti ollut toukokuun lopusta elokuun loppuun. Valvonnasta 
ovat vastanneet korvausta vastaan jokioislaiset yhdistykset ja ur-
heiluseurat. Vapaa-aikasihteerin ajatuksena on ollut lisätä leiri-
keskuksen aukioloa sekä keväälle että myöhemmälle syksyyn, 
esim. viikonloppuihin, ja näin saada uudistetulle leirikeskukselle 
laajempi käyttöaika ja lisättyä kuntalaisille vapaa-ajan palvelutar-
jontaa. 

 
 
Ehdotus                     Vapaa-aikalautakunta päättää esittää teknisen hallinnon osastolle 

Pikku-Liesjärven leirikeskuksen aukiolon lisäämistä vuonna 2023 
kokeiluluonteisesti siten, että valvonta-aika aloitettaisiin viikonlop-
puisin (la-su) jo 13.-14.5., ja jatkettaisiin syksyllä päättäen valvon-
ta viikonloppuun 16.-17.9. Viimeisenä viikonloppuna päätettäisiin 
leirikeskuksen aukiolo ohjelmallisiin ”avoimiin oviin” yhteistyössä 
yhdistysten ja vapaa-aikatoimen kanssa.   

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vapaa-aikalautakunnan investointiehdotukset vv. 2023-2025 
 
Vapla § 24 
25.10.2022 Vapaa-aikalautakunnan investointiehdotuksina lähivuosien ta-

loussuunnitelmissa ovat olleet mm. urheilukeskuksen uuden huol-
torakennuksen rakentaminen, crossfit-alueen rakentaminen ja 
Pikku-Liesjärven leirikeskuksen erilaiset kunnostustyöt. 

  
  Leirikeskuksen kehittämiseen nimetty työryhmä esitti loppurapor-

tissaan (marraskuu 2019) mm. seuraavia korjauskohteita: 
 

- päärakennuksen ulko-oven uusiminen 
- päärakennuksen ulkovuoren korjaus ja maalaus 
- majoitusrakennuksen vesikaton maalaus 
- majoitustilojen sisätilojen maalaus 
- keittiörakennuksen sisätilojen ja ulkopintojen maalaus 
- päärakennuksen vesi- ja viemäriliitännät 

 
Päärakennuksen ulko-ovi on uusittu ja uusien vessojen viemärijär-
jestelmä on kesän aikana remontoitu toimivaksi. Osasta leirikes-
kuksessa käyttömenoilla tehtävistä korjaustöistä on sovittu tekni-
sen osaston kanssa. 
 
Crossfit-alueen arvioidut kustannukset nousivat perustamiskus-
tannuksista johtuen arvioitua tuntuvasti kalliimmiksi, joten on pää-
dytty peruuttamaan vuodelle 2022 myönnetty AVI:n avustus 
(15.000), ja hakemaan uutta avustusta todellisten kustannuslas-
kelmien selvittyä vuoden 2022 loppuun mennessä. 

 
Vapaa-aikalautakunnan toimialaan esitettäviä suunnitelmakauden 
2023-2025 investointikohteita ovat: 
 
 
2023: 
 
Urheilukeskuksen pysäköintialueen laajentaminen ja asfaltointi 
 
Urheilukeskuksen pukuhuone- ja huoltotilojen suunnittelu 
 
Crossfit-alueen rakentaminen kuntoportaiden yhteyteen 
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2024: 
 
Urheilukeskuksen pukuhuone- ja huoltotilojen rakentaminen  
- 4 pukuhuoneen rakentaminen 
- liikuntarajoitteisten tarpeiden huomioiminen (pukutilat, wc:t) 
- seurakahvio, ilmoittautumistila, tulospalvelu, äänentoisto 
- palkintojenjako- ja kokoontumistila (koululuokat, kilpailut) 
- lämpimät varasto- / huoltotilat kalustolle ja seuroille 

 
Kuntoradan levennyksen ja valaistuksen suunnittelu 

 
- radan monikäyttöisyyden parantaminen (mm. maastopyöräily) 
- valaistuksen uusiminen led-tekniikkaan 
- työn toteuttaminen 3 vuoden aikana osa kerrallaan  

 
 

2025: 
 

Kuntoradan saneeraus ja valaistus, osa 1/3 
  

- radan perusparannus ja leventäminen osa kerrallaan 
 

Frisbeegolfradan ”talviysin” rakentaminen Paukkumäkeen 
 

Pumptrack-/skeittiparkin suunnittelu 
 

- sijoituspaikka? 
- erilliset hankkeet / yhdistelmä? 
- kallis kokonaiskustannus? 
 
 
Tämän lisäksi vastuualueen toimenpiteinä tarvittaisiin: 
 
Datumin lattian kunnostustyö (hionta, lakkaus, viivoitukset) 
 
Datumin ulko-oven kulunvalvonnan asentaminen 
 
Pesäpallokentän äänentoistolaitteiden uusiminen  
 
Nuorisotilan ilmalämpöpumpun asentaminen 
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Ehdotus  Vapaa-aikalautakunta päättää suunnitelmakauden 2023-2025 

investointiehdotuksista toteuttamisvuosineen sekä vastuualueen 
muista toimenpide-ehdotuksista kokouksessa käytävän keskuste-
lun pohjalta. 

  
 Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että 
lautakunta päättää hyväksyä vuosien 2023-2025 investointiehdo-
tukset, sekä esittää teknisen hallinnon osastolle toteutettavaksi 
Datumin liikuntatilojen lattian kunnostuksen ja ulko-oven sähköi-
sen kulunvalvonnan asentamisen, sekä selvittää pesäpallokentän 
äänentoiston uusimisen ja nuorisotilan lämpöpumpun hankinnan 
mahdollisuuden omista käyttömenoistaan yhteistyössä teknisen 
hallinnon osaston kanssa. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet 
 
Vapla § 25 
25.10.2022   1. Jokioisten avoimet frisbeegolfkisat järjestettiin 9.10. Kisojen 

järjestelyt hoidettiin HHSC Forssan toimesta. Vapaa-aikatoimi 
vastasi kisojen palkintohankinnoista. 

 
  2. Ikääntyvien kuntosaliryhmät aloittivat toimintansa Datumilla 

16.8. Ohjausajat tiistaisin ja perjantaisin klo 9.00-10.15 ja 10.30-
11.45. Ohjaajana ryhmissä toimii Terhi Tuomola. 

 
  3. Eka- ja tokaluokkalaisten Liikuntapassi-kampanja on järjestetty 

ajalla 22.8.-30.10. Liikuntapassikampanja on suunnattu Forssan, 
Jokioisten ja Tammelan kuntien 1-2 luokkalaisille. Kampanja on 
järjestetty jo 12 kertaa elo-lokakuussa yhteistyössä paikallisten 
seurojen ja muiden liikuntatoimijoiden kanssa. Kampanjan tarkoi-
tus on madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan eri liikuntalajeja se-
kä tehdä perheet tietoisiksi paikkakunnan lukuisista harrastus-
mahdollisuuksista. Osallistuminen lajikokeiluihin (10 kpl) on pää-
sääntöisesti ilmaista. Maksulliset kokeilut on ilmoitettu liikunta-
passilukkarissa. Mukana jokioislaisista yhdistyksistä mukana 
GummiWihta, Koetus Juniorit sekä Tahdittomat. 

 
  4. Naisten ja miesten Easyline-ryhmät ovat käynnistyneet Datu-

milla 15.8. Ohjaajana kaikissa ryhmissä toimii Minna Alaspää. 
  
  5. Sisäliikuntakauden 2021-2022 salivuorot on aloitettu 15.8. Mii-

nan, Paanan ja Datumin saleissa. 
 
  6. Leirikeskuksen kesäajan valvonta on päättynyt 28.8. Valvon-

nasta on vastannut kesän ajalta Jokioisten Koetus ry. 
 

7. Erityisnuorisotyöntekijä on ollut työlomalla 18.8.-18.10. Etsivän 
nuorisotyön asiakkuuksista ovat ko. aikana vastanneet työllisyys-
päällikkö Mikko Mäkelä ja työnsuunnittelija Jaana Salminen. 
 

8. Elokuussa nuorisotoimi oli mukana Paanan koulun ryhmäytys-
päivissä Tietotalolla ja nuorisotilalla luomassa ryhmähenkeä Paa-
nan koulun 5. ja 7. luokkalaisille sekä pienryhmän oppilaille. 
 
9. Lentopallon harrastesarja (B-sarja) on aloitettu Datumilla ti 
11.10. Osallistuvia joukkueita kaudella 2022-2023 yhteensä 7. 
Kolminkertainen sarja päättyy 4.4.2023. Tuomarityöskentelystä 
vastaa Vaulammin Kiusa ry. 
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10. Nuorten seikkailuleiri 1.-5.8. Virossa on peruutettu kesken-
eräisten AVI:n ja KKV:n lausuntojen ja ystävyyskunta Pohja-
Sakalan ukrainalaistilanteen vuoksi. 
 
11. Nuorisotoimi on järjestänyt Nuokkarilla avoimet ovet lasten 
vanhemmille pe 26.8. klo 17.00-19.00. 
 
12. Nuorisotilan viikonloppuvalvontojen vuorojako on järjestetty 
jokioislaisille yhdistyksille ke 31.8. 
 
13. Jalkapallon V Ferraria Cup on järjestetty la 3.9. Mukana 4 
joukkuetta. 
 
14. Lasten maastojuoksutapahtuma Elonkierron Kirmaus on jär-
jestetty yhteistyössä Elonkierron Ystävät ry:n kanssa ke 28.9. 
Osallistujia yhteensä 52 lasta. Ajanotossa ja kahviotoiminnassa 
apuna Koetus Juniorit. 
 
15. Jokioisten Kuntokeskuksen täyttäessä 20 vuotta on käyttäjille 
järjestetty juhlan kunniaksi osallistuja-arvonta. Lokakuun aikana 
käyneiden kesken arvotaan runsaasti palkintoja, mm. urheilukas-
seja, treenipaitoja ja juomapulloja. Kustannuksista vastaa vapaa-
aikatoimi.  
 
16. Vapaa-aikasihteeri on tekemällään viranhaltijapäätöksellä pal-
kannut Ronja Widénin nuorisotilan apuohjaajaksi 19.9.-
31.12.2022 väliseksi ajaksi. Apuohjaajaa tarvitaan akuuttiin työ-
voimapulaan ja helpottamaan lasten iltapäiväkerhojen valvonta- ja 
ohjaustyötä. 
 
17. Alakoulunuokkareiden aikataulua on muutettu, aiemman 
2h/luokka-aste sijasta yksi nuokkari kestää 1,5h/luokka-aste. 
 
18.Syyskuussa on aloitettu kirjastossa nuoriso-ohjaajan vetämä-
lukukerho 4.-6.-luokan oppilaille. 
 
19. Syyslomalla järjestetään ”sokkoretki” yhteistyössä Seurakun-
nan kanssa. Lisäksi popup-nuokkareita ja erityisohjelmaa. 
 
20. Nuorisovaltuuston vaalit järjestetään loppusyksystä, ehdolle 
asettuminen päättyy 16.10. Vaalit järjestetään viikolla 45 Paanan 
koululla ja myös Nuokkarilla mikäli tarpeen. 
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21. Peliviikolla 7.11. järjestetään kirjaston kanssa yhteistyössä pe-
liaiheista ohjelmaa erityisesti 4.-6.luokan oppilaille. 
 
22. Erätauko –menetelmällä järjestetään kuulemistilaisuus nuorille 
viikoilla 47 ja 49. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä kirjaston 
kanssa, testiryhmänä toimivat Paanan tukioppilaat ja nuorisoval-
tuutetut. 
 
23. Vapaa-aikatoimi on järjestänyt kesän aikana lasten urheilu-
koulua yhdessä Forssan Salaman kanssa, ja vastannut osaltaan 
jokioislaisten lasten kustannuksista 30 eurolla/lapsi. Jokioislaisia 
lapsia mukana yhteensä 29. Lisäksi Forssan Salamalle on mak-
settu kulu- ja ohjaajakorvausta koulusta 200 euroa. 

 
24. Vapaa-aikasihteeri on osallistunut AVI:n ja HLU:n järjestä-
mään koulutukseen ”Liikunnan rooli ja liikuntaneuvonta uudella 
hyvinvointialueella” Tampereella 14.9.  
 
25. Vapaa-aikasihteeri on osallistunut SLA:n järjestämään ”Lii-
kunnan olosuhdeseminaariin” Tampereella 6.-7.10. 
 
26. Nuoriso-ohjaaja on osallistunut Nuva-ohjaajien koulutuspäivil-
le Jyväskylässä 1.10. 
 
27. Nuorisotoimi on järjestänyt ”Kysy kytältä”-striimitilaisuuden 
Nuokkarilla 21.9. Haastateltavana on ollut Sirkku Nurmi Ankkuri-
tiimistä. Haastattelijana tilaisuudessa toimi Paanan koulun oppilas 
Samuel Aaltonen. 
 
28. Nuoriso-ohjaaja on lähettänyt Wilma-viestin koteihin koskien 
nuuskan ja sähkötupakan käytön ja välittämisen lisääntymistä jo-
kioislaisten nuorten ja lasten keskuudessa. 
 
29. Vapaa-aikatoimi on järjestänyt ”Retkeily tutuksi”-tapahtuman 
yhteistyössä Forssan ja Tammelan liikuntatoimien ja Lounais-
Hämeen Retki ry:n kanssa Saaren Kansanpuistossa 10.9. Osallis-
tujia tapahtumassa noin 80 henkeä. 
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Kirjastotoimen ilmoitusasiat 
 

Kirjaston järjestämiä tapahtumia syksyllä 2022: 
 

1. Kirjailijavierailu Pirkko Soininen Tietotalolla 8.9.2022 
2. Kirjailijavierailu tietokirjailija Ilari Aalto 20.9.2022 Paanan kou-

lun 9. luokat 
3. Vanhustenviikko, SeniorSurf kirjastossa, FAI:n opiskelijat 

opastamassa 4.10.2022 
4. Celia-äänikirjapalvelun esittely kirjastossa 4.10.2022 
5. Louna-kirjastojen demokratiahanke: Taukotila. Aamukahvit 

kunnanjohtajan kanssa 5.10.2022 
6. Jokioisten kirjaston kirjalahja kaikille ekaluokkalaisille 
7. Kirjastonkäytön perusteet 1-luokat 
8. Lukukerho alakoululaisille yhdessä nuorisotoimen kanssa 
9. Vakiintuneet tapahtumat jatkuvat: Lukupiiri, Käsityökerho ja 

Kielikahvila 
 

 

 
Ehdotus                   Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
 
 
Päätös                   Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta               25.10.2022 63  3 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
 
Vapla § 26 
25.10.2022                           Kansalaisopiston rehtorin päätöspöytäkirjat § 6-8 
 
                           Kirjastonjohtajan päätöspöytäkirjat § 1, 4-5 
 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi        

ja päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-
oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta vapaa-
aikalautakunnan käsiteltäviksi.  

 
 
Päätös         Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
  25.10.2022  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
18-26 
______________________________________________________ 
 
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 vapaa-aikalautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
18-26 
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.  

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

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

 
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 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
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. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 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. 
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