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Pöytäkirjan nähtävänä 
pito 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään 
yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / 
Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja esityslistat) 11.7.–17.8.2022. 

 
Puheenjohtaja 

 

Jorma Hacklin 
Jorma Hacklin 

http://www.jokioinen.fi/


 
Jokioisten kunta  kokouspäivämäärä sivu nro 

Valtuusto 4.7.2022 89 4 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 35 
4.7.2022  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 30.6.2022. Samana päivänä 
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Il-
moitustaulu/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. 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 36 
4.7.2022  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, Esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 11.7.–17.8.2022.  

 
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 Ursula Mansikka ja Sanni Ris-
tolainen. 
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Veturiaukion rakentamisurakan hyväksyminen 
 
Kh § 121 
27.6.2022 Tekninen lautakunta hyväksyi 1.6.2022 kokouksessaan Veturiau-

kion yleis- ja katusuunnitelmat sekä rakennussuunnitelman. Tek-
ninen osasto pyysi kohteen rakentamisesta 7.6.2022 urakkatar-
jouksia. Hankintailmoitus julkaistiin ilmoituskanava Hilmassa (jul-
kisten hankintojen ilmoituskanava). Tarjouspyyntö ja tarjouspyyn-
töaineisto oli saatavissa kokonaisuudessaan Tarjouspalvelusta. 
Ilmoitus tarjouspyynnöstä julkaistiin myös kunnan www-sivuilla. 
 
Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 22.6.2022 kello 9.00 men-
nessä. Tarjouspyyntö, urakkaohjelma ja ympäristösuunnitelma 
ovat esityslistan viitemateriaalina. 

 
 Tarjousten vertailuperusteena on edullisin kokonaishinta. 
 Rakennustyöt voidaan aloittaa 3.8.2022 ja töiden on oltava valmiit 

31.10.2022 mennessä.  
 

Määräaikaan mennessä jätettiin yksi tarjous. Saapunut tarjous oli 
tarjouspyynnön mukainen. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailu-
taulukko ovat esityslistan viitemateriaalina. 
 
Talousarvion investointiosan keskusta-alueen kehittämiseen va-
rattu määräraha ei riitä tarjouksen mukaiseen urakkaan, joten 
kunnanhallitus esittää valtuustolle määrärahasiirtoa menokohdalle 
Keskusta-alueen kehittäminen seuraavasti: 
 

- investointiosan menokohdasta Paineviemärin rakentami-
nen Forssaan siirretään 88 500,00 € (urakka tuli arvioitua 
halvemmaksi)  

- investointiosan menokohdasta Liikenneturvallisuus siirre-
tään 30 000,00 € (hanketta ei pystytä tänä vuonna toteutta-
maan kokonaan ELY-keskuksen aikatauluista johtuen)  

- investointiosan menokohdasta etäluettavat vesimittarit siir-
retään 13 000,00 € (tänä vuonna toteutettavaksi suunni-
teltu pilotointihanke tulee arvioitua halvemmaksi) 

 
Siirrettävät määrärahat ovat yhteensä 131 500,00 €. Alkupe-
räinen määrärahavaraus on 460 000,00 €.  
Siirron jälkeen kokonaismäärärahaksi muodostuu 
591 500,00 € (määrärahaan sisältyy myös suunnittelu). 
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Ehdotus                               Kunnanhallitus 
 

1) hyväksyy Forssan Ympäristöurakointi Oy:n 558 600,00 € 
(alv 0 %) tarjouksen Veturiaukion rakentamisesta, ja 

2) esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 investoinneista 
siirretään Veturiaukion toteuttamisen lisämäärärahaksi  
88 500,00 euroa kohdasta paineviemärin rakentaminen Fors-
san, 30 000,00 euroa kohdasta liikenneturvallisuus ja 
13 000,00 euroa kohdasta etäluettavat vesimittarit. 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-
ehdotuksensa seuraavaksi: 

 
Kunnanhallitus 
 
1. esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 investoinneista 

siirretään Veturiaukion toteuttamisen lisämäärärahaksi 
88 500,00 euroa kohdasta paineviemärin rakentaminen Fors-
saan, 30 000,00 euroa kohdasta liikenneturvallisuus ja 
13 000,00 euroa kohdasta etäluettavat vesimittarit, ja 

2. hyväksyy Forssan Ympäristöurakointi Oy:n 558 600,00 euron 
(alv 0 %) tarjouksen Veturiaukion rakentamisesta sillä ehdolla, 
että kunnanvaltuusto myöntää ehdotetun lisämäärärahan em. 
määrärahasiirtoina. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdo-

tuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 37 
4.7.2022 
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Kiireelliset asiat 
 
Valt. § 38 
4.7.2022 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 39 
4.7.2022 
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Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 4.7.2022  

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 42200  
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää  
 
Hallintovalitus, pykälät: 
____________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
___________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

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

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

 

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

Valitus markkinaoikeudelle Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.  
 
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä 
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on  



4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6140 euroa. 

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa. 
 
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron 
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa 
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi 
valituksen peruutuksen vuoksi. 

Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin 
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa. 

Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen 
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. 

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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