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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 1 
14.2.2018  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 9.2.2018. Samana päivänä esi-
tyslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Ilmoi-
tustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on 
saapuvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 2 
14.2.2018  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 21.2.–30.3.2018.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Sari Kortepohja ja Petri Leh-
tonen. 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
 
Valt. § 93 
19.12.2017 SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 19.12.2017 päi-

vätyn valtuustoaloitteen: 
 
”SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Paanan koulun ja urheiluken-
tän välinen kevyen liikenteen väylä valaistaan. 

 
Tätä väylää käyttävät aamuisin ja iltapäivisin sekä Miinan että 
Paanan oppilaat. Väylä on hyvin ahkerassa käytössä ympäri vuo-
den myös muiden kuntalaisten toimesta. Pimeän aikaan eivät 
Paanan pihan, eivätkä urheilukentän parkkipaikan valot ylety sin-
ne. Ympäröivä metsä tekee väylästä synkän ja pimeän. Jo muu-
tama valaisinpylväs auttaisi asiaa, joten kustannuksena se ei ole 
kovinkaan iso. 

 
Esitämme, että väylä valaistaan ennen elokuuta 2018, jolloin pi-
meä aika ja koulut taas alkavat”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 3 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 3 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite pesäpallokentän katsomon kattamisesta 
 
Valt. § 37 
3.11.2016 Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 

”Esitämme Jokioisten pesäpallokentän katsomon kattamista. Kat-
taminen parantaa ottelutapahtumaan osallistuvien katsojien viih-
tyisyyttä sateen sattuessa huomattavan paljon. Se nostaa kentän 
arvoa ulkopuolisten silmissä ja luo kuvan positiivisesta hengestä 
paikkakunnalla. Se antaa kuvan kunnan hyvästä suhtautumisesta 
liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseen. Se tuo mukavan mieliku-
van Jokioisista paikkana jossa on hyvä asua ja harrastaa. 
 
Jokioinen 3.11.2016 
 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 144 
21.11.2016 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

  - - - - - - - - 

Tela § 89 
20.12.2017  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 
  valtuustoaloitteen pesäpallokentän katsomon kattamisesta. 
 
  Aikoinaan on katsomon kattamisesta tehty suunnitelma, mutta 
  katsomon pohjatyöt pitäisi tehdä uudelleen, lisäksi suunnitelma on 
  vuosikymmeniä vanha, joten sen päivittäminen olisi tarpeen. 
  Taloudelliset resurssit huomioiden katsomon kattamista ei voi 
  ottaa lähivuosien taloussuunnitelmaan mukaan. 
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Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen pesäpal-
  lokentän katsomon kattamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn 
  todeten, että katsomon kattaminen on taloudellisesti mahdotonta 
  lähivuosina. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 4 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa teknisen lautakunnan tehtä-

väksi selvittää tarkemmin, miten katsomon kattaminen olisi toteu-
tettavissa ja millaisin kustannuksin. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 4 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite venevalkaman rakentamisesta 
 
Valt. § 39 
3.11.2016 Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 

”Esitämme venevalkaman rakentamista Ferrariankosken alapuo-
lella olevalle kunnan omistamalle maa-alueelle. Esitys tukee mie-
lestämme kunnan rantabulevardipuistoa ja antaa kuntalaisille 
mahdollisuuden Loimijoen harrastus- ja hyötykäyttöön. 
 
Jokioinen 3.11.2016 
 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä”. 
 

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 
mukaisesti valmisteltavaksi. 

 
 - - - - - - - - - 
Kh § 146 
21.11.2016 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  - - - - - - - - 

 

Tela § 90 
20.12.2017  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 
  valtuustoaloitteen venevalkaman rakentamisesta. 
 
  Aloitteessa venevalkaman paikaksi esitetään kunnan omistamaa 
  maa-aluetta. Kunnalla on Loimijoen rannassa 1:1585 tila, jolla 
  on nykyisin Ferrarianrinteen esittelypuisto kasveineen. 
  Tien/kulkuyhteyden rakentaminen rantaan jouduttaisiin tekemään 
  puistosta, koska muiden omistamien maa-alueiden kautta ei 
  tietä voida tehdä. Lisäksi alueen korkeuserot kasvattavat raken-
  tamiskustannuksia, samoin venevalkamasta tulee ylläpitokustan-
  nuksia vuosittain.  
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Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen vene- 
  valkaman rakentamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn todeten, 
  että kunnan omistamalle maalle ei tällä hetkellä voi rakentaa 
  venevalkamaa, koska ko. alue on esittelypuistona, ympärivuoti-
  sesti avoin yleisölle. Tien rakentamisen lisäksi tulisivat valkaman  
  rakentamiskulut sekä ylläpitokulut, joita tekninen osasto ei ole 
  huomioinut budjetissaan. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 5 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 5 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite harrastustakuusta – jokaiselle lapselle vähintään  
yksi harrastus 
 
Koula § 28 
12.12.2017 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloit-

teen lasten ja nuorten harrastustakuusta. Harrastustakuun tavoit-
teena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi har-
rastus.  

 
Valtuustoaloitteessa tuodaan esille lasten ja nuorten oikeus har-
rastuksiin ja harrastusten tärkeys lasten kasvulle. Valtuustoaloit-
teessa kannetaan huolta harrastusten kustannuksista. Aloitteessa 
todetaan, että suurin yksittäinen este harrastusten aloittamiselle 
on niiden kustannukset.  

 
Valtuustoaloitteen mukaan harrastustoiminnan aloittamisessa on 
tärkeää, että kunta tarjoaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa 
ja, että eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuor-
ten monipuolista harrastamista.  

 
Aloitteessa esitetään, että Jokioisilla kootaan harrastusvalikko ja 
kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivis-
tystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tapahtu-
mat ja tuet. Lisäksi aloitteessa edellytetään, että Jokioisten kunta 
käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle 
taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.  

 
Valtuustoaloite on ajankohtainen ja tärkeä. Viime aikoina yhteis-
kunnassa on keskusteltu runsaasti harrastusten kalleudesta ja 
perheiden haasteista asian suhteen.  Useat eri tahot ovat ilmais-
seet huolensa ja myös toimineet asian suhteen. Esimerkiksi ope-
tus- ja kulttuuriministeriö on aivan viime aikoina teettänyt selvityk-
siä lasten ja nuorten harrastuksista ja osoittanut myös erityisiä 
määrärahoja kunnille, seuroille ja yhteisöille harrastustoiminnan 
tukemiseen. Myös perusopetukseen on viime vuosina kohdennet-
tu valtionavustuksia, joiden avulla on mahdollista tukea lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuuksia.  

 
Jokioisten kunta on pyrkinyt huolehtimaan siitä, että lapsilla ja 
nuorilla on hyvät mahdollisuudet ja puitteet matalan kynnyksen 
harrastustoimintaan Jokioisilla. Kunta on mm. aktiivisesti hakenut 
ja saanut valtionavustuksia, joiden avulla on järjestetty koululaisil-
le monipuolisia kerhoja ja liikuntaa edistävää toimintaa.  
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Kunta on syksyllä 2017 päättänyt, että jokioislaisten yhdistysten 
salivuorot alle 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille ovat edelleen seu-
roille ja yhdistyksille ilmaisia kaikissa kunnan saleissa. Tämä 
mahdollistaa seuroille edullisemmat jäsenmaksut ja luo edellytyk-
siä matalan kynnyksen harrastustoiminnan aloittamiseen Jokioisil-
la.  
 
Vapaa-aikatoimen myöntämät seura- ja kohdeavustukset edes-
auttavat lasten ja nuorten kanssa tehtävää seuratyötä.  
Viime vuosina on myös rakennuttu uusia lähiliikuntapaikkoja, jois-
sa lapset ja nuoret voivat harrastaa ilmaiseksi liikuntaa. Paanan 
koulun piha-alueen monipuolinen lähiliikuntapaikka valmistui 
vuonna 2015, frisbee golf -radan laajennus vuonna 2015 ja Mii-
nan koulun piha-alueen uusi lähiliikuntapaikka syksyllä 2017. Jo-
kioisten kunta on juuri vuokrannut valtiolta Datum rakennuksessa 
sijaitsevat suuren liikuntasalin. Tämä luo lisää puitteita seuroille ja 
yhdistyksille harrastustoiminnan järjestämiseen. Jokioisten kunta 
on jäsen Kulttuuri yhdistys Kuviossa ja Kuvion lastenkulttuurikes-
kuksessa, joka järjestää lapsille ja nuorille monipuolista kulttuuri-
toimintaa. Kunnan maksuosuuden ja valtionavustusten turvin Ku-
vio järjestää osallistujille ilmaiseksi/edullisesti monipuolista harras-
tustoimintaa.  

 
Vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan todennut, että seutu-
kunnalla kartoitetaan yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa 
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja laaditaan harrastus-
mahdollisuuksien ja vapaa-ajan toimintojen luettelo/valikko kun-
tien nettisivuille. Lisäksi kartoitetaan esim. palvelusetelin tms. 
käyttöönotto tukemaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Työ 
on käynnistynyt vapaa-aikasihteerien toimesta.  

 
Ehdotus Koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten harrastusmah-

dollisuuksiin panostaminen on erittäin tärkeä asia ja, että koulu-
tuslautakunta huomioi omassa toiminnassaan erityisesti matalan 
kynnyksen harrastusmahdollisuuksien luomisen lapsille ja nuoril-
le.  

 
Kerhotoiminnalla on tässä tärkeä rooli. Koulutuslautakunta kan-
nustaa myös kouluja monipuoliseen yhteistyöhön esimerkiksi 
kunnan nuorisotoimen ja seudun yhdistysten kanssa koulun tilois-
sa järjestettävän harrastustoiminnan järjestämiseksi ja lisää-
miseksi.  
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Koulutuslautakunta myös osallistuu omalta osaltaan lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuuksien selvittämiseen ja harrastusten 
markkinointiin. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 6 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

koulutuslautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 6 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite mattojenpesupaikan peruskorjaamisesta 
 
Valt. § 12 
16.2.2017 Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 

”Jokioisten sos. dem. valtuustoryhmä esittää, että kunta peruskor-
jaa aikoinaan rakentamansa mattojenpesupaikkaa jätevedenpuh-
distamon tontilla siten, että mattojen pesualustan ja kuivatuspai-
kan välinen korkeusero (raput) tasataan samalle tasolle. Lisäksi 
märkien mattojen siirtämistä varten tehdään kuljetusvaunu, jolla 
märät matot voidaan helposti siirtää. 
 
Tällä toimenpiteellä helpotetaan erityisesti vanhusväestön akti-
vointia pesupaikan käyttöön. Lisäksi sillä saattaa olla vanhusvä-
estön omatoimisuutta lisäävä vaikutus”. 
 
Jokioisilla 16.2.2017 

 
SDP:n valtuustoryhmä”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 51 
3.4.2017 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen mattojenpesu-

paikan peruskorjaamisesta teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuk-

sen. 
 

- - - - - - - - 
Tela § 87 
20.12.2017  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 
  valtuustoaloitteen mattojenpesupaikan peruskorjaamisesta. 
 
  Aloitteessa on mainittu pesualustan ja kuivatuspaikan välisen kor-
  keuseron tasaaminen samalle tasolle. Pesupaikka ja kuivatus-
  paikka ovat jo nyt samalla tasolla ja huuhtelupaikkana on kaksi 
  korkeampaa telinettä, joista toinen on lyhyemmille matoille ja toi-
  nen rapuilla korkeammille matoille. 
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  Aloitteessa mainitaan myös kuljetusvaunun teosta. 
  Tekninen osasto on selvittänyt pesupaikkojen kuljetusvaunuja 
  ja edullisimmaksi tulisi hankkia valmiina kumipyörillä oleva 
  vaunu, jonka enimmäiskuorma voisi olla n. 250 kg. Mikäli 
  kuljetusvaunu häviää, tekninen osasto päättää hankintaanko uutta 
  vaunua tilalle. 
   
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen  
  mattojenpesupaikan peruskorjaamisesta kunnanhallituksen  
  käsittelyyn todeten, että alue on nykyisellään toimiva ja 
  kuljetusvaunu voidaan hankkia.  
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 7 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 7 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylästä 
 
Valt. § 24 
11.5.2017 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 

”Jokioisten Vasemmistoliitto esittää, että kunta selvittää mahdolli-
suuden ryhtyä rakentamaan kevyen liikenteen väylää Turun valta-
tien varteen (10-tie) välille Turuntie–Paanantie. Ajatuksena käyt-
tää jo olemassa oleva meluvalli hyödyksi, eli maa-aines olisi jo 
paikallaan. Hanke tulisi lisäämään kuntalaisten hyötyliikuntamah-
dollisuutta, lisäksi kunnan näkyvyyttä ja antaisi uusia reittejä käyt-
töön esim. työmatkapyöräilijöille. Mahdollinen kevyen liikenteen 
väylä mahdollistaisi turvallisen reitin tulevalle Vaulammin kevyen 
liikenteen väylälle ohi keskustan pahojen risteysten, valaistus väy-
lälle lisäisi taajaman huomattavuutta ja samalla Sepäntien yritys 
saisi näkyvyyttä ja tonttien arvot nousisivat. Lisäksi hanke lisäisi 
liikenneturvallisuutta merkittävästi. 
 
Jokioisilla 11.5.2017 
 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 106 
5.6.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuk-

sen. 
 
  - - - - - - - - 

Tela § 85 
20.12.2017  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 
  valtuustoaloitteen kevyen liikenteen väylästä. 
 
  Aloitteessa pyydetään kuntaa selvittämään rakentamismahdolli-
  suutta kevyen liikenteen väylälle Turun valtatien varteen välille 
  Turuntie–Paanantie. 
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Kyseessä olevalle alueelle ei voimassa olevissa asemakaavoissa 
ole varausta kevyen liikenteen väylälle. Seuraavissa kunnan ja 
ELY-keskuksen välisissä neuvotteluissa asia otettaneen esille, 
Vt 10 on ELY-keskuksen omistama ja ylläpitämä valtatie. 

 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen kevyen 
  liikenteen väylästä kunnanhallituksen käsittelyyn todeten, että 
  ko. väylä voitaisiin huomioida seuraavissa asemakaavatarkis-
  tuksissa, sekä kunnan ja ELY-keskuksen välisissä neuvotteluissa. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 8 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 8 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite jalankulkijoiden tieyhteyden parantamisesta 
 
Valt. § 34 
29.5.2017 SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 
 ”Keskuskadun ja Nirpantien risteykseen rakennettiin jokin aika 

sitten uusi kevyenliikenteen väylä. Reitti on suhteellisen runsaasti 
kävelijöiden käyttämä tieyhteys. Kuitenkin tultaessa Nirpantieltä 
Keskuskadulle yhteys kevyen liikenteen väylään on niin ahdas, et-
tä jalankulkijat joutuvat tulemaan ajotielle hyvin ahtaassa paikas-
sa. 

 
Esitämme, että kunta parantaa ko. tienhaaraa niin, että kevyen lii-
kenteen ylitys voi tapahtua ilman, että ensin joudutaan kulkemaan 
Keskuskatua hyvin ahtaassa paikassa liikenteenjakajan kohdalla 
 
Jokioisilla 29.5.2017 
 
SDP:n valtuustoryhmä” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 110 
5.6.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuk-

sen. 
 

  - - - - - - - - - - 

 
Tela § 75 
15.11.2017 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 

valtuustoaloitteen jalankulkijoiden tieyhteyden parantamisesta. 
 Kyseinen alue sijaitsee Keskuskadun ja Nirpantien risteyksessä. 
 
 Tekninen osasto on saanut luvan Destia Oy:ltä jalankulun paran-

tamiseksi Nirpantieltä Keskuskadulle. 
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 Nirpantiellä tien pengertä on levennetty kaatamalla puu ja jyrsi-

mällä kanto pois, lisäksi alue sorastetaan.   
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen jalankulki-

joiden tieyhteyden parantamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn 
todeten, että ko. tiealueen parannus on jo tehty.  

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 9 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 9 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite Pikku-Pelliläntien asfaltoinnista 
 
Valt. § 58 
12.6.2017 Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 

”Esitämme Pikku-Pelliläntien asfaltointia. Mikkola-Pikku-Pellilä –
alueen katuja on päällystetty ahkerasti, mutta vanhan asuntoalu-
een katu Pikku-Pelliläntie on vielä päällystämättä. Olisi alueen 
toimivuuden ja viihtyvyyden kannalta hyvin tärkeä asia”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön/valtuuston työ-

järjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 125 
27.6.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  - - - - - - - - - 

 

Tela § 86 
20.12.2017  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 
  valtuustoaloitteen Pikku-Pelliläntien asfaltoinnista. 
 
  Tekninen osasto on parhaillaan laatimassa kaava-alueen katujen 
  asfaltoinnin ja mahdollisten katurakenteiden perusparantamisen 
  aikataulua, joka tuodaan lautakunnan käsittelyyn. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen Pikku- 
  Pelliläntien asfaltoinnista kunnanhallituksen käsittelyyn todeten, 
  että ko. tie huomioidaan asfaltointikohteiden aikataulusta päätet-
  täessä. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
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Kh § 10 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 10 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite luonnonsuojelukampanjaan osallistumisesta 
 
Valt. § 61 
12.6.2017 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
  

”Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi on avattu 
Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, jossa yksityiset maan-
omistajat, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat antaa 
oman lahjansa 100-vuotiaalle Suomelle. Kampanja on hallituksen 
kärkihanke, ja sen on rakentanut MMM ja YM. Valtio sitoutuu 
kampanjaan antamalla suojelualueeksi saman verran hehtaareja, 
joita yksityisten maanomistajien kohteiden suojelusta tulee.  
 
Suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta perustamalla 
luonnonsuojelulain mukainen yksityinen suojelualue, eli YSA-alue. 
Suojeltavien alueiden täytyy täyttää luonnonsuojelulain (10§) mu-
kaiset edellytykset, mutta muita kriteerejä esimerkiksi pinta-alan 
suhteen ei ole. Yksityisten maanomistajien tulee esittää aluettaan 
ELY-keskukselle lokakuuhun 2017 mennessä, mutta kunnat ja 
seurakunnat pääsevät kampanjaan mukaan esittäessään aluetta 
ELY-keskukseen vuoden loppuun mennessä. Yksityisen suojelu-
alueen perustamisessa alue sinänsä jää omistajalleen, mutta sii-
hen asetetaan alueen mukaisesti rakennetut rauhoitusmääräyk-
set. Esimerkiksi lehtoa perustaessa havupuut saa ja tulee poistaa, 
ja perinnemaisemaan sallitaan laidunnus. Suojelupäätös on pysy-
vä.  

 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Jokioinen osallistuu Luontolah-
jani satavuotiaalle -luonnonsuojelukampanjaan 100-vuotiaan 
Suomen kunniaksi. Osallistumiseksi kunta kartoittaisi suojelualu-
eiksi soveltuvat kohteet ja esittäisi niitä ELY:lle, sekä tiedottaisi 
alueen maanomistajia (sis. yksityiset maanomistajat ja seurakun-
ta) kampanjasta ja siihen osallistumisesta. Vihreiden valtuusto-
ryhmä voi luonnollisesti osallistua työhön”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön/valtuuston työ-

järjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Kh § 128 
27.6.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

  - - - - - - - - - 

 

Tela § 88 
20.12.2017  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 
  valtuustoaloitteen luonnonsuojelukampanjaan osallistumisesta. 
  
  Aloitteen mukaisesti tekninen osasto on kartoittanut suojelualu-
  eiksi soveltuvia kohteita kunnan alueella. 
 
  Jokioisilla on jo Kanta-Hämeen maakuntakaavassa nimetty luon-
  nonsuojelualueiksi: 

- Rehtijärven Kirmunharju, maiseman- ja geologiansuojelualue 
- Lintupaju, lintuvesi, luhta- ja tulvaniitty 
- Pellilänsuo, linnuston suojelualue 
- Jyrkänkallio, kallionsuojelualue, rauhoitettu kohde. 

   
  Kirmunharju on noin 10 ha:n alue, jota Metsähallitus ylläpitää. 
  Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavassa kartanoalueella 
  sijaitseva maaherra von Willebrandin ja hänen vaimonsa hauta on 
  merkitty muinaismuistolailla rauhoitetuksi kiinteäksi muinaisjään-
  nökseksi. Lisäksi Valtioneuvoston asetuksen nojalla on suojeltu 
  Jokioisten kartanon alue rakennuksineen ja puistoineen. 
  Hämeen liitto on luokitellut maakuntakaavassa Loimijokilaakson  
  viljelymaisemat valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. 
  Kunnassa on myös haja-asutusalueella yksityisten henkilöiden 
  mailla yksityisiä luonnonsuojelualueita. 
  Lisäksi mm. keskustan asemakaavan muutoksessa huomioidaan 
  luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. 
   
  Tekninen osasto ei löytänyt uusia sopivia alueita suojelualueiksi ja 
  määräaika ehdotuksille umpeutuu vuoden vaihteessa. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen 
  luonnonsuojelukampanjaan osallistumisesta kunnanhallituksen 
  käsittelyyn todeten, että kunnan alueelta ei löydetty sopivaa 
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  uutta kohdetta esitettäväksi ELY-keskukselle luonnonsuojelulain 
  mukaista yksityistä tai julkista suojelualuetta, koska kunnassa on 
  jo nyt paljon arvokkaita kohteita suojeltu. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 11 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 11 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite ns. kellokorttimallin käyttöönotosta päivähoidossa 
 
Valt. § 62 
12.6.2017 Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 

”Jokioisten Vasemmistoliitto ja sen valtuustoryhmä esittävät, että 
Jokioisten kunta ottaa käyttöönsä ns. kellokorttimallin päivähoi-
dossa. Tämä mahdollistaisi mm. sähköisen asioinnin, helpomman 
seurannan ja maksut tasavertaistuisivat. Aloite on uusinta vuodel-
ta 2014, mutta koemme tämän olevan tällä hetkellä erittäin tärkeä 
asia palvelun laadun nykymaailmaan sopivaksi saattamisessa”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön/valtuuston työ-

järjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 129 
27.6.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen koulutuslautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Koula § 30 
12.12.2017 Jokioisten kunnassa käytössä oleva CGI:n Pro Consona Varhais-

kasvatuksen perusjärjestelmän kokonaisuus rakentuu varhaiskas-
vatuksen johdolle ja työntekijöille sekä huoltajille tarkoitetuista pe-
rusprosesseista kuten asian vireilletulo- ja päätösprosessi, läsnä-
oloprosessi, laskutus ja tilastointi sekä perhepäivähoitajien pal-
kanlaskenta. Lisäosia hankkimalla voisi saada nykyistä laajempi 
käyttömahdollisuus, jolloin käytössä olisi esimerkiksi sähköinen 
hakemusasiointi ja päätöksen teko, hoitoaikojen sähköinen ilmoit-
taminen ja varhaiskasvatuksen sähköinen päiväkirja sekä mobiili-
kirjaukset. 

 
Käyttöönottohinnat Jokioisten kunnalle, CGI Pro Consona- tarjous (alv:t 0%):  
 

Varhaiskasvatuksen ohjelmiston mahdollinen käyttöönotto hoidet-
taisiin projektina, jonka päätehtäviä ovat sovellusympäristön pe-
rustaminen ja käyttäjien kouluttaminen. Käyttöönotto voidaan to-
teuttaa kerralla tai portaittain.  
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Koulutuspäivien tarkka määrä arvioidaan vasta käyttöönottopro-
jektissa. CGI esittää seuraavia hintoja: 
Projektityö 2 pv, 2 000 €  
Palvelun perustaminen 3 pv, 3 000 €  
Koulutus 2 pv, 2 000 €  
Lisäksi kouluttajien matkakulut, matka-aikakulut  ja majoituskulut 
sekä päivärahat.  

Puhelimien ja tunnisteiden hankinta: 
 

Kunta vastaa puhelinten, tunnisteiden ja liittymien hankinnasta 
päiväkotiryhmiin ja perhepäivähoitajille.   
Puhelimien minimivaatimukset ovat:  4G-liittymät. Käyttöjärjestel-
män tulee olla Android 6.0 tai uudempi. Puhelimien päivitykset 
ovat kunnan omalla vastuulla. CGI suosittelee aina käyttöjärjes-
telmän uusinta versiota. Varhaiskasvatus Mukana NFC-tunnisteen 
malli (perheet) on oltava Mifare Ultralight ja tunnisteen olisi hyvä 
olla avaimenperämallinen. Tunnisteen hinta määräytyy tarjous-
pyynnön mukaan (esim. määrä, kunnan logo ym.)  

 
Jatkuvat palvelut, hinta Jokioisten kunnalle:  
 

Mukana -mobiilikirjaukset perhepäivähoitoon ja päiväkoteihin 
(esim. max. 20 perhepäivähoitajaa ja 150 lasta), hinta 690 €/kk  
Sähköinen hakemusasiointi sekä Hoitoaikojen ilmoittaminen ja 
varhaiskasvatuksen päiväkirja sekä sähköiset päätökset 460 €/kk.  

Tällä hetkellä viestintäkanavina perheiden ja varhaiskasvatuksen 
välillä käytetään Wilmaa, Pedanetiä, sähköposteja, kännykkävies-
tejä, puheluita ja perinteisiä paperitiedotteita ja -viestejä. Lisäksi 
vanhemmat luovuttavat ja noutavat pääsääntöisesti itse lapsensa 
päivähoidosta, jolloin päivittäinen tapaaminen henkilökunnan 
kanssa on normaali käytäntö.  
 
Jokioisilla lasten määrä on näillä näkyminen voimakkaasti laske-
va. Yllä mainittujen lisäosioiden hankinta ja ylläpito on huomattava 
kustannus verrattuna saavutettavaan hyötyyn. Maksujen tasaver-
taistumiseen ei ohjelmistoilla ole merkitystä, koska varhaiskasva-
tuksessa määritellään maksut aina varattujen, ei käytettyjen, tun-
tien mukaan. Perheiden tulee varata tarvitsemansa määrä tunteja 
viikossa, joiden mukaan vakiokuukausimaksu määräytyy. Maksu 
ei vaihtele kuukausittain. Esiopetus on maksutonta.  Varhaiskas-
vatuksen asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa. Uusi 
asiakasmaksulaki varhaiskasvatuksen osalta astunee voimaan 
ensi vuoden alusta. 
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Ehdotus  Jokioisten kunta ei ota käyttöön varhaiskasvatuksessa valtuusto-

aloitteessa esitettyä ns. kellokorttimallia. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 12 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

koulutuslautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 12 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite Jokioisten kunnan osallistumisesta 5-vuotiaiden lasten maksutto-
man varhaiskasvatuksen kokeiluun 
 
Valt. § 74 
27.9.2017 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 
”Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu on yksi hallituksen 
budjettiriihessä päättämistä panostuksista koulutukseen. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö toteuttaa vuosina 2018–19 laajan kokeilun 
viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä ha-
lukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa 
valtion rahoitusta. Tutkimusten mukaan osallistuminen varhais-
kasvatukseen ehkäisee syrjäytymistä, tasaa kotitaustaeroja ja tu-
kee myöhempää oppimista ja koulutuspolkua. Jo neljällä tunnilla 
varhaiskasvatusta päivässä päästään hyviin tuloksiin. 

 
Varhaiskasvatukseen osallistuminen on lapsen etu ja yksi keino 
saada lisää lapsia varhaiskasvatuksen piiriin on laskea asiakas-
maksuja. Maksuton varhaiskasvatus on myös huoltavan van-
hemman – usein äidin – etu, sillä tällöin töistä saatavan käteen 
jäävän palkan määrä on varhaiskasvatusmaksun verran enem-
män. Yhteiskunnallisesti tällä on merkitystä sillä, että kannustin-
loukkujen purkamisen kautta lapsen huoltaja – usein äiti – valitsee 
kodin ulkopuolisen työn. Tämä lisää etenkin naisten työllisyyttä ja 
vähentää riskiä pudota työelämästä pitkän kotiin jäännin vuoksi. 
Huomattavaa on, että ehdotus ei tue lasten varhaista hoitoon lait-
toa, vaan keskittyy nimenomaan yli 5-vuotiaiden lasten varhais-
kasvatuksen piiriin saattamista. Tällä hetkellä oppivelvollisuus al-
kaa esikoulusta, eli 6-vuotiaista. 

 
Tänä syksynä astuivat voimaan valtakunnalliset varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet. Jokioisissa varhaiskasvatussuunnitelma 
on laadittu lapsille jo ennen valtakunnallista määräystä. Tämä 
osoittaa, että olemme olleet tässä edelläkävijöitä – miksemme 
myös maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa? 

 
Ehdotamme, että Jokioisilla tehdään selvitys maksuttoman var-
haiskasvatuksen kuluista ja hyödyistä. Hyötyjen laskemista varten 
huomioitavia tutkimuksia ovat syrjäytymisen ja koulunkäyntivai-
keuksien kustannukset kunnalle ja varhaiskasvatuksen todennä-
köisyys tukea lasta koulupolulla ja hyvän elämän rakentamisessa. 
Toisaalta huomioitavaa on myös kokeilun tuoma mielikuva Jokioi-
sista ketteränä, lapsi- ja perheystävällisenä kuntana”. 
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Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 187 
30.10.2017 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen koulutuslautakunnan 

käsiteltäväksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Koula § 31 
12.12.2017 Laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on monia posi-                                            

tiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen. Suomessa 
varhaiskasvatuksen osallistumisaste on merkittävästi muita Poh-
joismaita alemmalla tasolla. Hallituksen tavoitteena on varhais-
kasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Osallistumisen li-
säämiseen tähdätään varhaiskasvatuksen laatua ja saavutetta-
vuutta parantamalla. Opetusministeriön arvion mukaan yksi syr-
jäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 milj.euroa. 
Kyseessä on arvio. On helpompi kuvata tarjottujen palvelujen yk-
sikkökustannuksia, mutta vaikeampaa on esittää ehkäisevien, 
edistävien ja sosioekonomisia eroja kaventavien toimien tuomia 
säästöjä.       

Ennaltaehkäisevistä toimista seuraavat säästöt toteutuvat usein 
vasta pitkällä ajanjaksolla ja muita epävarmuustekijöitä ja muuttu-
jia on niin paljon, että perinteinen kustannustarkastelu ei välttä-
mättä onnistu. Pitäviä tuloksia haettaessa ja kustannuksia vertail-
taessa tulisi voida selvittää, voidaanko ehkäisevän työn olettaa 
vähentävän raskaan korjaavaan työn tarvetta ja jos niin missä 
määrin. Kattavia tutkimuksia Suomessa ei tästä ainakaan vielä 
ole esitetty, koska lapsen mahdolliseen syrjäytymiseen ja tulevai-
suuden ennustettavuuteen vaikuttaa useampi tekijä ja toimija.  

Kuntatasollakaan ei tällaista tietoa ole laskettu em. syistä johtuen. 
Yleisesti kuitenkin ajatellaan, että lapsen ja nuoren syrjäytyminen 
on periaatteessa ehkäistävissä, kun kaikki eri tahot pitävät riittä-
vää huolta lasten ja nuorten elämästä ja toimivat vastuullisina ja 
yhteistyössä muiden ammattilaisten ja perheiden kanssa. Var-
haiskasvatuksen toimet ovat osa lapsen kehittymisen ja oppimi-
sen tukemista, tasa-arvoa edistävää, syrjäytymistä ehkäisevää ja 
perheiden elämäntilanteita tukevaa toimintaa. 
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Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen helpottaa perheiden 
taloudellista tilannetta ja sen oletetaan mahdollistavan yhä use-
amman lapsen pääsyn varhaiskasvatuksen piiriin. 
Varhaiskasvatuksen maksuja tarkistetaan nyt toistamiseen tällä 
hallituskaudella, edellisen kerran maksuja tarkistettiin 1.3.2017 al-
kaen. Hallitus on antanut 19.9.2017 eduskunnalle esityksen var-
haiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta ensi vuoden 
alusta. Asiakasmaksuja alennetaan noin 71 miljoonalla eurolla.  
 
Muutos tuo arviolta 6700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuk-
sen piiriin. Keskituloisen kahden lapsen perheen (bruttotulot yh-
teensä 5900 e/kk) maksut laskisivat vuodessa yli 1200 eurolla. 
Maksut määräytyvät perheen tulojen ja perhekoon perusteella, ja 
hallituksen esityksessä kaikkien perheiden tulorajoja nostetaan. 
Näin alennetaan erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden var-
haiskasvatuksen asiakasmaksuja. Isoimmat maksualennukset 
kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. 
 
Asiakasmaksulailla säädetään maksujen enimmäismäärä, kunnat 
voivat päättää myös alemmista maksuista. Maksutulojen mene-
tykset kompensoidaan kunnille nostamalla kiinteistöverotuksen-
alarajoja, kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuo-
tosta kunnille sekä korottamalla kunnan peruspalvelujen valtion-
osuutta. Kiinteistöverolain muuttamisesta, verontilityslain ja tulo-
verolain muuttamisesta sekä kunnan peruspalvelujen valtion-
osuuslain muuttamisesta annetaan erilliset hallituksen esitykset. 

Lisäksi hallitus käynnistää laajan kokeilun vuosina 2018–2019 vii-
sivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä ha-
lukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa 
valtion rahoitusta. Tarkempaa tietoa ja ohjeistusta kokeiluun ha-
keutumisen kriteereistä, valintaperusteista tai valtion rahoituksen 
osuudesta kunnille ei vielä ole annettu.  

On oletettavaa, että maksutonta varhaiskasvatusta pyritään laa-
jentamaan yhä nuorempiin ikäluokkiin. Kuntaliiton arvion mukaan 
(Jarkko Lahtinen 16.3.2017) muutos lisäisi palvelun järjestämis-
kustannuksia valtakunnassa karkeasti arvioiden n. 100 M € / ikä-
luokka. Maksutuottojen väheneminen vaihtelee ikäluokittain, kes-
kimäärin tuotot tältä osin pienenisi n. 20–30 M € / ikäryhmä. 
        
Lisääntyvän lasten määrän vuoksi tarvitaan lisää lastentarhan-
opettajia, lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia kelpoisuusehtojen 
mukaisesti. Kaikki lapset eivät mahtuisi nykyisiin tiloihin. Järjes-
tämiskustannukset kasvaisivat 70–90 M € / ikäryhmä.  
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Järjestämisen kustannukset lisääntyvät yhteensä n. 330 milj. eu-
roa, sisältää lisääntyvän henkilöstön henkilöstömenot ja muut 
käyttökustannukset. Lisääntyvä lapsimäärä ei mahdu nykyisiin ti-
loihin – karkeasti arvioitua investointitarve 700–1200 milj. euroa. 
Tilatarve ja lain vaatimukset henkilöstön suhteen ovat samat lap-
sen päivän pituudesta huolimatta. Kelpoisen henkilöstön tarve: 
n. 1000 lastentarhanopettajaa ja n. 2000 lastenhoitajaa nykyisillä 
mitoituksilla lisää. Muutoksen kokonaiskustannukset olisivat kun-
taliiton arvion mukaan valtakunnassa yli miljardi euroa.  
 
Jokioisilla väestökirjoilla / kunnallisessa päivähoidossa olevat lap-
set ikäluokittain (sis.osto/myyntipalvelut):   
 
2011 syntyneitä on 64 - 64    100% 
2012 syntyneitä on 56 - 47      84% 
2013 syntyneitä on 52 - 38      73%                                           
2014 syntyneitä on 52 - 38      73% 
2015 syntyneitä on 48 - 23      48% 
2016 syntyneitä on 36 - 12      33%  
2017 syntyneitä on 34 - 1          3% (marraskuun 2017 tilanteen 
mukaan)  
 
Alle kouluikäisiä lapsia on Jokioisten kunnassa marraskuun 2017 
tilanteen mukaan 342. Ns. päivähoitoikäisiä kunnallisessa var-
haiskasvatuksessa näistä on 223 lasta, eli 68,5%.  Alle 1-vuotiaat 
ovat pääsääntöisesti vanhempainrahakauden vuoksi kotihoidossa 
eivätkä ole vielä subjektiivisen päivähoito-oikeuden piirissä. Koti-
hoidontukea saa 42 perhettä. Nykyisiä viisivuotiaita, jotka eivät 
ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on 9, neljävuotiaita 14 ja 
kolmevuotiaita 14 
 
Vuoden 2017 varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat Jokioisilla 
n. 300.000 €. Tämä summa tulee laskemaan varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksumuutoksen perusteella vuoden alusta.  
Uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja perheiden mak-
supäätöksien astuttua voimaan on tiedossa uusien maksujen to-
delliset kustannusvaikutukset kunnalle. Uusi asiakasmaksulaki tu-
lee käsitellä kunnassa ja tehdä mahdolliset kuntakohtaiset alen-
nukset asiakasmaksuperusteisiin.  
 
Mikäli kunta hakisi ja hyväksyttäisiin viisivuotiaiden maksuttomaan 
kokeiluun, tulee kunnassa lisätä päiväkotipaikkoja, eli tarvitaan li-
sätiloja sekä myös koulutettua henkilöstöä. Tällä hetkellä päivä-
kodit ovat erittäin täynnä, eikä edes lakisääteisiä palveluja ole  
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mahdollista järjestää tilanpuutteen vuoksi päiväkodeissa kaikille 
sinne haluaville.  
 

Ehdotus Jokioisten kunta ei hae viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskas-
vatuksen kokeiluun, koska asiasta ei ole vielä riittävästi tietoa val-
takunnallisella tasolla, eikä sen merkitystä kunnan taloudelle voi 
tässä vaiheessa arvioida. Uuden asiakasmaksulain perusteet kä-
sitellään kunnassa sen tultua voimaan ja määritellään kunnan 
omat mahdolliset linjaukset kaikkien varhaiskasvatusikäisten las-
ten maksuista.  
 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

                   Arja Mikkola poistui kokouksesta klo 18.43. 

 - - - - - - - - - -  

Kh § 13  
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

koulutuslautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 13 
14.2.2018  
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Yleissuunnitelma Paanan koulun, kunnanviraston, kirjaston ja  
terveysaseman alueen maankäytön kehittämiseksi 
 
Kh § 22 
15.1.2018 Jokioisten keskustan asemakaavan muutostyö käynnistettiin uu-

delleen vuonna 2015. Tämän asemakaavan muutostyön tavoit-
teena on selkiyttää alueen liikennejärjestelyjä ja parantaa liiken-
neturvallisuutta.  
Liikenteellisten tavoitteiden lisäksi asemakaavan muutoksella 
määritellään ja huomioitiin keskustakorttelien kehittämistarpeet. 

  
Alueella sijaitsee yhdyskuntateknisiä huoltoa palvelevia raken-
nuksia ja laitoksia, jotka tarvitsevat ajoittain eri tapahtumien joh-
dosta melko laajoja pysäköintialueita. Kaavaehdotuksessa on 
kunnanviraston, kirjaston ja terveysaseman liittymään keskuska-
dulta tehty katualue, jotta liikenne piha-alueen alkuosassa selkiy-
tyisi. 

 
Paanan koulun osalta uudessa asemakaavassa osoitetaan kevy-
enliikenteen väylän tarve Paronintieltä asematielle asti, jolloin mo-
lempien suuntien koululaiset pääsisivät koululle reittiä, jossa ei ole 
moottoriajoneuvoliikennettä. Myös keskustan suuntaan on kevy-
enliikenteen väylän varaus kerrostalojen, kirjaston ja terveysase-
man taustalta Kenttätielle. 

 
Jokioisten kunnan hankittua koko virastotalon osakekannan itsel-
leen ja tämän jälkeen näihin tiloihin on jo sijoittunut esim. Hykyn 
toimintoja ja tiloja on vielä vapaana, tarvitaan paikoitusaluetta en-
tisen ESY-rakennuksen kohdalle, johon jo alkuperäisessä kirjas-
ton liikennesuunnitelmassa 2007 sijoitettiin n. 10 parkkiruutua. 
Tälle alueelle tulee myös hetkellistä paikoitustarvetta, koska van-
hemmat tuovat lapsiaan kouluun aamuisin ja hakevat iltapäivisin 
heidät pois koulusta. Ilman tätä paikoitusaluetta autot seisovat, 
joko kunnantalon pihalla tai terveysaseman pihalla aiheuttaen 
vaaratilanteita.  

 
Näillä toimenpiteillä pystytään säilyttämään myös Paanan koulun 
ja Teerimäen päiväkodin alueella olevat lähivirkistysalueet. Alu-
eella on kaksi kiinteistöä, jotka on merkitty sr-merkinnällä (suojel-
tava rakennus), Teerimäen päiväkoti ja kirjastorakennus. 

 
Kivipajatoiminnan siirryttyä kunnantalon suojiin, saatiin alueelle 
ko.  rakennus, johon voidaan sijoittaa teknisen toimen konekan- 
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taa. Tällä toimenpiteellä säästetään turhaa ajelua, koska suuri 
osa kiinteistökannasta sijoittuu suunnitelman alueelle. 
 
Paanan koulun rakentamisen yhteydessä ESY-luokkaa (raken-
nusta) on käytetty tilapäisenä väistötilana ja työmaan taukotilana.  
Rakennuksen kunto on todettu heikoksi ja sen purkua on pidetty 
välttämättömänä. Rakennuksessa on suoritettu kosteuskartoitus 
vuonna 2005. Sen purkamiseen oli varattu määräraha vuoden 
2017 talousarviossa, mutta asia viivästyi ja purkulupa saa lain-
voiman heti kuluvan vuoden alussa. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta, että ESY-rakennus puretaan osa-
na kunnanviraston, Paanan koulun ja kirjaston alueen maankäyt-
tösuunnitelman toteuttamista. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle, 
että se myöntäisi purkamiskustannuksia varten 25 000 euron li-
sämäärärahan vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan, me-
nokohtaan 004062. 
 

 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 14 
14.2.2018  
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Vesihuoltolaitoksen taksan, liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen 
sekä yleisten toimitusehtojen päivittäminen 
 
Tela § 83 
20.12.2017 Tekninen osasto on laatinut vesihuoltolaitokselle uudet sopimus-

ehdot ja yleiset toimitusehdot. Uudet ehdot ovat esityslistan 
oheismateriaalina. Lisäksi oheismateriaalina ovat nykyiset toimi-
tusehdot.  

 
 Päivitetyissä sopimusehdoissa merkittävimmät muutokset verrat-

tuna nykyisiin sopimusehtoihin ovat:  
 - 7 §:n kolmas kappale on uusi 
 - 11 § on kokonaan uusi ja nykyisen 11 §:n asiat on siirretty 

12 §:ään. 
 - 12 §:n ensimmäinen kappale on uusi ja toisen kappaleen en-

simmäistä lausetta on muokattu niin, että kohtaan on lisätty, että  
liittyjä voi ilmoittaa myös sähköisesti laitokselle kiinteistön luovu-
tuksesta ja ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa luovutuspäi-
västä.   

 - 13 §:n ensimmäinen kappaleen viimeinen lause on uusi.  
  
 Oheismateriaalina olevissa uusissa sopimusehdoissa kaikki muut-

tuneet kohdat on merkitty punaisella värillä.   
 
 Päivitetyissä yleisissä toimitusehdoissa merkittävimmät muutokset 

verrattuna nykyisiin toimitusehtoihin ovat: 
 - Uuden lain myötä hulevedet on erotettu vesihuollosta ja tämän 

myötä tulleet muutokset (mm. kohdat 1.1, 1.6, 1.7 ja 1.17, 2.2, 
2.4) 

 - Kohdan 3.5.1 toinen ja viimeinen kappale ovat uusia.  
 - Kohdissa 3.7- 3.9 muutoksesta ilmoittamista laajennetaan kos-

kemaan kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen lisäksi laajen-
nusta tai uuden rakennuksen rakentamista kiinteistölle. Asiakkaan 
pitää myös päivittää sopimus muutosta vastaavaksi.   

 - Kohdan 3.10 ensimmäinen lause on uusi. Lisäksi kohtaa on 
muutettu niin, että kiinteistön luovutuksesta on ilmoitettava laitok-
selle kuukauden kuluessa luovutuspäivästä. Ilmoituksen voi tehdä 
myös sähköisesti. 

 - 3.13 c- kohdassa mainittu vähintään 300 euron maksamatta ole-
va maksu on nykyisissä ehdoissa 170 euroa.  

 - 5.9 kohtaa on täsmennetty vesimittarin tarkastamisen osalta ja 
miten toimitaan, jos mittarin todetaan mitanneen väärin.   
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- Kohdassa 6.2 sanotaan, että asiakkaalle lähetetään vähintään 
yksi maksumuistutus ennen saatavien siirtämistä perintään. Ny-
kyisissä ehdoissa on vähintään kaksi maksumuistutusta.  

 - 7.2, 7.3 ja 7.4  kohtia on jäsennelty uusiksi ja vesihuoltolain 
muuttunut 27 § on huomioitu.  

 - Kohtaan 7.8 on lisätty viemäriveden jäähdyttämistä koskeva kiel-
to toiseen kappaleeseen.   

 - Kohdassa 8.4. tarkoitettujen kustannusosuuksien perusteena 
olevia vuosimääriä on tarkistettu liittyjän eduksi. Lisäksi kohdan 
viimeinen kappale on uusi.  

 - Kohtaa 9 on tiivistetty.  
 - Kohdassa 11 ”kuluttajavalituslautakunta” on muutettu ”kuluttaja-

riitalautakunnaksi”. Lisäksi kohdan viimeinen kappale on uusi.  
 
 Yleisiin toimitusehtoihin on lisäksi tullut paljon pienempiä ja vähäi-

siä muutoksia. Siksi esityslistan oheismateriaalina ovat niin nykyi-
set kuin uudetkin toimitusehdot.  

 
 Jäteveden käyttömaksu on nykyisessä taksassa 1,75 €/m3 (alv 

0 %). Käyttömaksu on Forssan seudun kuntien vesihuoltolaitok-
sista alhaisin, eikä kata syntyviä kustannuksia. Jäteveden käyttö-
maksua pitäisi korottaa 0,20 €/m3, jotta kustannukset pystytään 
kattamaan. Korotuksen jälkeenkin käyttömaksu jää seudun alhai-
simmaksi.  

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä päivitetyt liittymis- ja käyt-

tösopimuksen sopimusehdot sekä yleiset toimitusehdot.  
Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä jäteveden käyttömaksun ko-
rotuksen 0,20 €/m3, joten uudeksi hinnaksi muodostuu 1,95 €/m3 
ja lähettää taksamuutoksen hallituksen käsittelyyn.  

 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 2 
15.1.2018 Uudet ehdot ovat esityslistan oheismateriaalina. Lisäksi oheisma-

teriaalina ovat nykyiset toimitusehdot.  
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle 

 
1. että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti 

päivitetyt liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot, sekä 
yleiset toimitusehdot, ja 
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2. että se hyväksyy jäteveden käyttömaksun korottamisen 
0,20 eurolla /m3, siten, että uudeksi jäteveden käyttömaksuksi 
tulee 1,95 euroa/m3 (alv 0 %). 

 
Päätös Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen 

jatkokokoukseen 18.1.2018. 
  
 - - - 
Kh § 26 
18.1.2018  
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, 
 

1. että se merkitsee tiedoksi päivitetyt liittymis- ja käyttösopimuk-
sen sopimusehdot sekä yleiset toimitusehdot, ja 

 
2. että se hyväksyy jäteveden käyttömaksun korottamisen 

0,20 eurolla /m3, siten, että uudeksi jäteveden käyttömaksuksi 
tulee 1,95 euroa/m3 (alv 0 %). 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Charlotte Nummenranta 
ehdotti, että jäteveden käyttömaksun korotus jätetään tekemättä, 
koska vuodelle 2018 on tehty tuloveroprosentin korotus. 

 
Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 15 
14.2.2018  
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Valtuustoaloite Jokioisten kunnan työpisteiden uhkien kartoittamisesta 
 
Valt. § 83 
15.11.2017 SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 

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

limia riittävästi ja ovatko yhteydet toimivat?  
 

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

 
- Saadaanko työyksikössä eristettyä uhkatekijöitä ulos tai raja-

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

 
- Onko kunnan työyksiköissä koettu uhkatilanteita viimeisen 

kolmen vuoden periodilla?  
 

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

 
- Onko kouluilla poistumissuunnitelma ulkoisen uhan varalle? 

Tulipalon poistumissuunnitelma ei tällöin toimi!  
 

- Ovatko sosiaalityöntekijämme turvassa? Uskaltavatko he teh-
dä rankkojakin päätöksiä, mikäli uhkailua ilmenee?  

 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 14.2.2018 37 1 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 

 
Haluamme siis kattavan uhkakartoituksen yksiköittäin, ja jokai-
seen yksikköön päivitetyt ohjeet ulkoisen uhkatekijän varalta. 
Poistumissuunnitelmat tulee päivittää ainakin yksiköistä, joissa on 
paljon lapsia.  
 
Jokioisten SDP:n paikallisyhdistys”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

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

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

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan, 

koulutuslautakunnan, osastopäälliköiden ja työsuojelupäällikön 
yhteisesti valmisteltavaksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

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

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

 
Ehdotus Kunnanhallitus esittää edellä olevaan viitaten valtuustolle, että 

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

sen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 16 
14.2.2018 
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Kiireelliset asiat 
 
Valt. § 17 
14.2.2018 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 18 
14.2.2018 Forssan seudun seutuneuvoston muistio ti 16.1.2018 pidetystä 

kokouksesta. Muistio on esityslistan oheismateriaalina. 
 
 



Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 14.2.2018  

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät:  
______________________________________________________ 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 
Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 

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

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 



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

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 
Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

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

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

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


