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Kokousaika Maanantai 20.2.2023 klo 17.00–20.20 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Hakamäki Jenni 
Heikkilä Timo  
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Nurmi Satu 
Romppainen Emmi 
Stenberg Niina 
Aaltonen Sami, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valt. pj. 
Marttila Pauli, valt. 1. varapj. 
Esala Martti, valt. 2. varapj. 
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Mäkelä Mikko, työllisyyspäällikkö 
Siru-Lina Ollula, kansalaisopiston rehtori, klo 17.00-17.25 
 
 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
22 – 33 §  

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

 

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
Petri Into ja Niina Stenberg. 
 

 

Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 

Sakari Raiskio Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 27.2.2023 
Allekirjoitukset 
 
 

Petri Into  Niina Stenberg 

 

Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 28.2.-21.3.2023 
 
Hallinto- ja talousjohtaja 
Virka-asema  Allekirjoitus 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Toimen täyttölupa / varhaiskasvatuksen opettaja 
 
Kh § 22 
20.2.2023 Teerimäen päiväkodissa on tällä hetkellä viisi varhaiskasvatuksen 

opettajan vakanssia. Näistä vakituisesti täytettyjä on neljä. Yksi 
opettajista on perhevapaalla ja yksi opettajista toimii varhaiskasva-
tuksen johtajana, kummankin tointa hoitaa sijainen. Kesällä 2022 
viides varhaiskasvatuksen opettajan paikka oli avoinna, mutta pä-
teviä hakijoita ei löytynyt, joten tointa hoitaa väliaikaisesti varhais-
kasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen opettajien rekry-
tointi on valtakunnallisesti tällä hetkellä haastavaa. 

 
Vuonna 2030 jokaisessa päiväkotiryhmässä pitäisi olla yksi var-
haiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja 
yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Tähän malliin on hyvä va-
rautua. 
 
Varhaiskasvatus esittää, että yksi varhaiskasvatuksen opettajan 
paikka voidaan julistaa avoimeksi Teerimäen päiväkotiin 1.8.2023 
alkaen, kelpoisuusehtona varhaiskasvatuksenopettajan pätevyys. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että varhaiskasvatuksen opettajan toimi 
voidaan täyttää toistaiseksi 1.8.2023 alkaen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Määrärahamuutos asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon 
 
Kh § 23 
20.2.2023 Vuoden 2022 talousarvion investointiosassa oli varattuna 30 000 

euroa asianhallintajärjestelmään. Triplanin T-Webistä tehtiin han-
kintapäätös 1.9.2022, ja koulutukset käynnistyivät jo syksyllä. 

 
 Kustannukset kuitenkin kohdentuvat enemmän vuodelle 2023, sillä 

vuoden 2022 osalta on laskutettu 2 435,52 euroa. Loput kustan-
nukset kohdentuvat vuoteen 2023, jolloin myös järjestelmää asteit-
tain otetaan käyttöön. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2023 ta-

lousarvion investointiosaan lisätään 27 000 euroa kohtaan ”Asian-
hallintajärjestelmä”. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kunnaninsinöörin viran täyttäminen / teknisen johtajan haku 
 
Kh § 24 
20.2.2023 Jokioisten kunnassa tulee avoimeksi kunnaninsinöörin virka pitkä-

aikaisen kunnaninsinöörin eläköityessä vuoden 2023 aikana. Sa-
massa yhteydessä esitetään, että kunnaninsinöörin virka muute-
taan teknisen johtajan viraksi. Virkanimikkeen muutoksella ei ole 
vaikutusta haettavaan tehtävänkuvaan tai palkkaukseen. 
 
Tekninen johtaja toimii teknisen toimen toimialapäällikkönä ja ke-
hittää ja johtaa teknisen toimen toimialaa. Tekninen toimi huolehtii 
ja vastaa kunnan yhdyskuntatekniikasta, kunnan omasta raken-
nustoiminnasta, kiinteistöjen, huoneistojen ja alueiden kunnossapi-
dosta ja rakentamisen ohjaamisesta. 
 
Teknisen johtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa vastuu kunnal-
listeknisestä rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä kunnan kiin-
teistöistä ja niiden kunnossapidosta. Tekninen johtaja toimii Joki-
oisten Vuokra-asunnot Koy:n (kunnan omistus 100 %) toimitusjoh-
tajana.  
 
Samoin tekninen johtaja vastaa kunnan vesihuoltolaitoksesta ja toi-
mii lähtökohtaisesti Jokioisten Vedenhankinta Oy:n toimitusjohta-
jana (kunnan omistus 51 %). 
 
Tekninen johtaja toteuttaa kunnan investointiohjelmaa, oman toi-
mialan (tekninen lautakunta ja lupajaosto) talouden ja toiminnan 
suunnittelua sekä asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa tekni-
sen lautakunnan kautta. Tekninen johtaja on kunnan johtoryhmän 
jäsen. 

 
Virkaan valittavan kelpoisuusvaatimuksena on vähintään tehtä-
vään soveltuva teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun 
insinöörin tutkinto. Viranhoidossa arvostamme koulutuksen lisäksi 
kunnallistekniikan, talonrakennustekniikan ja kunnallishallinnon 
osaamista ja käytännön kokemusta. Virassa tarvitaan osaamista 
julkisista hankinnoista ja projektien läpiviemisestä. Arvostamme 
erityisesti joustavuutta ja sitoutumista työhön. 
 
Tarjoamme monipuolisen, kiinnostavan ja tärkeän viran lisäksi laa-
dukkaan toimintaympäristön ja osaavan henkilöstön tuen ja osaa-
misen Kanta-Hämeen parhaassa työyhteisössä. Virka tulee avoi-
meksi kesällä 2023 ja viran aloitus on sovittavissa. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää haun teknisen johtajan virka-

suhteeseen. Viranhakukuulutus julkaistaan ajalla 27.2.- 27.3. 2023. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Nuorten työharjoittelijoiden palkkaaminen / tuki työllistämiseen   
 
Kh § 25 
20.2.2023 Kunta on palkannut viime vuosina noin 60 jokioislaista nuorta kun-

nalle kesätyöharjoitteluun kahden viikon ajaksi. Jokioinen on mu-
kana valtakunnallisessa ”Tutustu työelämään ja tienaa” konsep-
tissa. Kesätyöpaikkoja on kunnasta tarjottu 15–16-vuotiaille. 

 
 Hakemuksia kesätöihin on tullut monena vuonna tässä ikäluokassa 

paljon, kuin on kunnassa tarjottavia töitä. Enemmän kuin taloudel-
linen resurssikysymys, kesätyöharjoittelupaikkoja rajoittaa kun-
nassa mahdollisuus töiden järjestämiseen siten, että ne ovat oike-
asti mielekkäitä, tarkoituksenmukaisia ja että ne pystytään organi-
soimaan. 

 
 Koronatilanne on omalta osaltaan vaikeuttanut kesätöiden ja har-

joittelupaikkojen saamista, tai ainakin tuonut epävarmuutta siihen, 
minkälaiset työtehtävät ovat mahdollisia. 

 
 Nuorten työharjoittelukokemukset ovat tärkeitä, ja poikivat monesti 

pitkälle tulevaisuuteen positiivisia asioita mm. työtodistusten ja työ-
elämään tutustumisen kautta. Nyt esitettävällä yritystuella nuorten 
työllistymiseen halutaan kannustaa uusia työnantajia palkkaamaan 
nuoria 16–22 -vuotiaita työharjoitteluun. 

 
 Tarvittava määräraha on varattu talousarvioon. Samalla saadaan 

edelleen tulevaa talousarviovalmistelua varten tietoa toiminnan vai-
kuttavuudesta toiminnallisesti ja taloudellisesti. Konsepti on nyt 
käytössä kolmatta kesää. 

 
Ehdotus Kunta maksaa 15.5.–30.9.2023 väliseltä ajalta jokioislaisille yrittä-

jille/yhdistyksille/yksityisille työnantajille tukea 200 euroa/nuori työl-
listetty, kun yritykset työllistävät vähintään kuukaudeksi jokioislaisia 
16–22 -vuotiaita nuoria.   

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  
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Kesätyöllistämistuki nuorille 4H-yrittäjille  
 
Kh § 26 
20.2.2023 Jokioisten kunta palkkaa vuosittain yli 15-vuotiaita nuoria kesätyö-

hön pääsääntöisesti kahden viikon ajaksi.  
  

Yhteisen (Tammela) 4H -yhdistyksen toiminnanjohtajalta on tie-
dusteltu, voiko kunta tukea nuorten kesätyöllistymistä 4H-yrittä-
jinä. Tämä olisi yksi lisävaihtoehto nuorten kesätyöllistymiseen.  

 
Yhdistyksen toimintaan on kunnan talousarviossa varattu 
2 000 euroa. Tammelan 4H-yhdistys ry on voittoa tavoittelematon 
järjestö ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen toimialue 
on laajentunut vuoden 2021 aikana ja se käsittää nyt Tammelan 
lisäksi Forssan kaupungin sekä Jokioisten ja Ypäjän kunnat. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Tammelan 4H-yhdistykselle myönne-

tään vuonna 2023 tukea 4H-nuorten kesätyöllistymiseen seuraa-
vin ehdoin:  

 
- Tukea myönnettäisiin jokioislaiselle nuorelle, joka on kesätyön 

alkaessa vähintään 15-vuotias tai enintään 20-vuotias ja työl-
listää itsensä 4H-yrittäjänä kesän ajaksi. 
 

- 4H-yrittäjällä tulee olla vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityk-
sessään. 
 

- Tuki 4H-nuorelle on 200 € / yritys. 
 

- Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesä-
työtukeen.  

 
4H-yrittäjien kesätyötukihakemukset käsittelee, ja sen maksami-
sesta, huolehtii Tammelan 4H-yhdistys. 4H-yritykselle tuesta mak-
setaan puolet (100 €) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jäl-
keen ja puolet (100 €), kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakir-
jat on toimitettu. Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa 
4H-yhdistykselle 30.10.2023 mennessä.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Eduskuntavaalien ulkomainonta 
 
Kh § 27 
20.2.2023 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoää-

nestys on kotimaassa 22. – 28.3.2023. Suomen Kuntaliitto ry suo-
sittaa vaalien ulkomainonnan aloittamista kunnan hallinnassa ja 
määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyk-
sen aloittamista eli keskiviikkona 15.3.2023. 
  
Kunnalla ei ole vaalimainonnan järjestämisessä lakisääteisiä vel-
vollisuuksia. Vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien kes-
kusjärjestöjen suositukseen, jota on noudatettu 1970-luvulta läh-
tien. Suosituksen perusteena ovat aikanaan olleet vaalimainon-
nan yhdenmukaistamisen tarve, kunta- ja maisemakuvalliset syyt 
sekä ympäristön siisteys. Kunnallinen vaalimainonta on perinne, 
jolla voidaan edelleen katsoa olevan jossain määrin tiedotusar-
voa, vaikka vaaleihin liittyvä mainonta ja tiedotus on merkittävissä 
määrin siirtynyt muihin kanaviin. 
 
Kunkin ehdokkaita asettavan ryhmän julistetilan sijainnin tulisi va-
semmalta oikealle luettuna määräytyä samassa järjestyksessä 
kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kunnan järjestämä mainos-
paikka on ehdokkaita asettaneille ryhmille maksuton. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää,  
 

1. että aluevaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kunnan pystyt-
tämässä vaalimainostelineessä 15.3.2023, 

2. että vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa 
kunnan mainostelineestä neljän päivän kuluessa vaalien toi-
mittamisesta eli viimeistään 6.4.2023, 

3. että vaalimainokset saadaan asettaa telineisiin vaaleja varten 
laadittavan ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyk-
sessä luettuna vasemmalta oikealle siten, että kullakin ehdok-
kaita asettaneella puolueella tai valitsijayhdistyksellä on kaksi 
vaalimainospaikka, ja 

4. että kunnan vaalimainosteline sijoitetaan kunnan keskustassa 
Keskuskadun varteen, Jokioisten Osuuspankin viereen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta 
  
Kh § 15 
6.2.2023  Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava ku-

takin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimi-
tettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimi-
kunta (vaalilain 15 §).  

 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten-
kin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä vara-
jäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoi-
mikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat 
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.  
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.  
 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van-
hempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä vara-
jäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä 
henkilöitä.  

 
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy 
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuu-
desta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole 
estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikun-
taan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. Jä-
senet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asuk-
kaista siten, että kunnassa edellisissä vaaleissa ehdokkaita aset-
taneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat eduste-
tuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäse-
nyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, 
vaan vaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi 
esimerkiksi yhteislistoihin.  
 
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan 
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään 
siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan ja vaalitoimi-
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystie-
dot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.  
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Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta 
äänestyspaikalla klo 9–20 välisenä aikana.  
 
Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä 
kunnan alueella olevissa laitoksissa.  

 
Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Ennakkoää-
nestyspaikkana ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toi-
mii kunnanvirasto.  
 
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 22. – 28.3.2023 välisenä 
aikana. Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.  
 
Valinnoissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että valitaan 
sellaisia henkilöitä, jotka ovat käytettävissä ja pääsevät paikalle 
(siviilityön rajoitteet yms. huomioitava). Myös atk-taidot ovat 
eduksi, koska vaalipäivänä on käytössä sähköinen äänioikeusre-
kisteri, sähköinen vaalipöytäkirja ja ääntentallennus vaalitietojär-
jestelmään. 
 

Ehdotus   Kunnanhallitus valitsee  
 

1. vuonna 2023 toimitettavia eduskuntavaaleja varten 
vaalilautakuntaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä (varajä-
senet kutsumajärjestyksessä), ja  
 

2. vuonna 2023 toimitettavia eduskuntavaaleja varten 
vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä (varajä-
senet kutsumajärjestyksessä). 

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdo-
tuksen. 
Merkittiin, että kokouksessa jaettiin tiedoksi aluevaalien 2022 vaa-
lilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpano. 

   
- - - - - - - - - - - 

Kh § 28 
20.2.2023 
Päätös Valittiin vaalilautakunnan jäseniksi Sami Aaltonen, Marianne 

Mänki, Charlotte Nummenranta, Kimmo Raitanen ja Jussi Tien-
suu. 
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Puheenjohtajaksi valittiin Marianne Mänki ja varapuheenjohtajaksi 
Kimmo Raitanen. 

 
Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin (kutsumajärjestyksessä) 
seuraavat henkilöt: 
1. Jenni Hakamäki 
2. Anna-Liisa Suokas 
3. Ella Niemi 
4. Erja Liuski 
5. Heikki Aaltonen 

 
Vaalitoimikuntaan valittiin Esko Pukkila, Eija Sakkinen ja Marja 
Widén. 

 
Puheenjohtajaksi valittiin Esko Pukkila ja varapuheenjohtajaksi 
Marja Widén. 

 
Vaalitoimikunnan varajäseniksi valittiin (kutsumajärjestyksessä) 
seuraavat henkilöt: 
1. Erja Liuski 
2. Antti Suokas 
3. Eino Raitanen 
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Rakentamisvelvoitteen pidentäminen 
 
Kh § 29 
20.2.2023 Kunta myi 22.12.2020 Pikkumäentieltä omakotitontin. Ostaja anoo 

rakentamisvelvoitteen pidentämistä vuoden 2024 loppuun saakka. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää tontin (tila 169-408-1-1473) ra-

kentamisvelvoitteeseen pidennystä siten, että rakennuslupa on 
haettu ja rakennustyö on käynnistetty ennen vuoden 2024 loppua. 
Muussa tapauksessa realisoituu alkuperäisen kauppakirjan ehto-
jen (kohta rakentamisvelvoite) mukainen menettely. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
 
Kh § 30 
20.2.2023  Kuntalain mukaan valtuuston tietoon voidaan saattaa määrä-

ajoin, esimerkiksi luettelon muodossa valtuustoaloitteet, joiden 
käsittely on kesken. Kunnanhallintosäännön mukaan kunnanhal-
lituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä 
kunnanvaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnan-
hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita kunnanvaltuusto ei ole 
edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Sa-
malla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on 
ryhdytty.  

 
31.12.2022 olivat seuraavat valtuustoaloitteet käsittelyssä eri toi-
mielimissä: 

 
- VT 2 pohjavesisuojaus (kv 17.6.2020, kh 10.8.2020, telan 

valmistelussa) 
- Keskustan alueen tontinluovutuskilpailu (kv 22.4.2021, kh 

17.5.2021, telan valmistelussa) 
- ulkokuntoilulaitteet rantabulevardille (kv 22.4.2021, kh 

17.5.2021, vaplan valmistelussa, ulkokuntoilulaitteet on huo-
mioitu vuoden 2023 talousarviossa ja tulevat urheilukentän ja 
Miinan koulun väliselle alueelle kuntoportaiden läheisyyteen) 

- aurinkoenergian hyödyntäminen (kv 22.4.2021, kh 
17.5.2021, telan valmistelussa) 

- omaishoitajille tukea (kv 26.8.2021, kh 6.9.2021) 
- henkeä Hinkuun (kv 26.8.2021, kh 6.9.2021) 
- yritysmyönteinen kunta (kv 26.8.2021, kh 6.9.2021) 
- Ferrarianpuiston ja Elonkierron välinen silta (kv 17.6.201, kh 

28.6.2021, telan valmistelussa, tela 16.11.2022, kh:n käsitte-
lyssä telan käsittelyn pohjalta) 

- pyörätieväylien arvio- ja suunnittelutarve (kv 14.10.2021, kh 
8.11.2021, telan valmistelussa) 

- yömajan ja turvakodin perustaminen (kv 17.11.2021 ja kh 
29.11.2021, FSHKY:n valmistelussa) 

- tapahtumien yö (kv 17.11.2021 ja kh 29.11.2021, kulttuuritoi-
men valmistelussa, tapahtuma toteutetaan osana kunnan 
juhlavuoden ohjelmaa elokuun lopulla) 

- lasten ja nuorten skeitti- ja pump track -rampin rakentaminen 
(kv 16.12.2021, kh 20.12.2021, telan, vaplan ja nuvan val-
mistelussa, huomioitu talousarviossa) 
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- nuorille kohdennettu osallistava budjetointi (kv 16.12.2021, 
kh 20.12.2021, vaplan valmistelussa, huomioitu talousarvi-
ossa) 

- julkisen liikenteen kehittäminen (kv 23.2.2022, kh 14.3.2022, 
lausunnolla joukkoliikennetyöryhmässä) 

- ylimääräinen kustannuskorvaus perhepäivähoitajille (kv 
12.5.2022, kh 6.6.2022, helan ja koulan valmistelussa) 

- joukkoliikenteen kehittäminen (kv 16.6.2022, kh 27.6.2022, 
kh:n valmistelussa) 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä valtuustoaloitteiden käsittelytilan-
netta koskevan selvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kun-
nanvaltuustolle tiedoksi. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat/viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 31 
20.2.2023 Tekninen lautakunta 25.1.2023 
 Kunnaninsinöörin päätöspöytäkirjat 28.12.2022, 13.1.2023 ja 

16.1.2023 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja 

vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kun-
nan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 32 
20.2.2023 Jokiläänin kansalaisopiston laskelmat v. 2022 kuntakohtaisista 

menoista sekä ennakoista vuodelle 2023. 
 
 Ely-keskuksen 9.2.2023 saapunut viesti, jolla pyydetään ilmoitta-

maan kuntapaikkatiedot vuonna 2023 mm. maahanmuuton yh-
dyshenkilöistä. 

 
 Sarastia Oy:n 9.2.2023 saapunut viesti  Sarastia Oy:n osakkeen 

lunastusoikeudesta. 
 
 Kunnanvaltuuston seminaari järjestetään toukoukuussa, 3.-

5.5.2023 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

Lisäksi Merkittiin tiedoksi Siru-Lina Ollulan selostus Jokioisten 
kunnan 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan liittyvistä suunnitelmista 
ja valmistelussa olevista tapahtumista. 
 
Edelleen merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan selostus hänen kes-
keisistä, edellisen kunnanhallituksen kokouksen jälkeisistä virka-
tehtävistään. 

 
Merkittiin, että Siru-Lina Ollula osallistui kokoukseen klo 17.00-
17.25 (juhlavuoteen liittyvän selostuksensa ajan).  
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Muut asiat 
 
Kh § 33 
20.2.2023 Kokouksen päätteeksi järjestettiin kunnanhallituksen iltakoulu, 

jossa aiheina olivat seuraavat asiat. 
 

1. TE-24 tilannekatsaus 
2. FSKKY tilannekatsaus (kiinteistökuntayhtymä) 
3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, toiminnan organisointi 

seudulla ja tilannekatsaus oman toiminnan kehittämiseen. 
4. Vesihuoltolaitoksen maksutaksat. 
5. Lamminkirmun tuleva käyttö. 

 
Ehdotus Merkitään asioita 1. – 5. koskevat selostukset ja niiden perus-

teella käydyt keskustelut tiedoksi. 
 
Päätös  Hyväksyttiin. 
 

Merkittiin lisäksi, että TE-24 asiaa käsitellään tulevassa kunnan-
hallituksen kokouksessa 13.3.2023. 

 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 
Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  20.2.2023  
 
Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 22, 23, 24, 30, 32, 33 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 25, 26, 27, 28, 29, 31,  
 
______________________________________________________ 
 
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 kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät:  
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

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

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

 
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 42200 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät:  
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 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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