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Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ja Teams-etäyhteys (T) 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Hakamäki Jenni 
Heikkilä Timo  
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Lehtinen Rami (T) 
Nurmi Satu 
Romppainen Emmi 
Stenberg Niina 

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., klo 17.00–18.43 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 17.00–18.43 
Kallioinen Tuula, LounaPlussa ry:n toiminnanjohtaja,  
klo 17.00–17.50 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Asiat § 141–150 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Jenni 
Hakamäki ja Timo Heikkilä. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
Sakari Raiskio Mika T. Rantala 
   
Jyrki Kanerva (§ 143 ja 146) 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 23.9.2022 
Allekirjoitukset 
 
 
Jenni Hakamäki Timo Heikkilä 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 26.9.–17.10.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

http://www.jokioinen.fi/
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Kunnanvaltuuston kokouksen 8.9.2022 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 141 
19.9.2022 Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston pää-
tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto 
on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, 
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia 
on viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltä-
väksi. Jos kunnanvaltuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituk-
sen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytän-
töönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa 
ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston kokouksen 

8.9.2022 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorit-
taa niiden täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021–2025 
Ote koulutuslautakunnalle 
Ote vapaa-aikalautakunnalle 
Ote nuorisovaltuustolle 
Ote varhaiskasvatusjohtajalle 
Ote perhepäivähoidon päällikölle 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöt /  
Lamminkirmu 
Ote Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle 
Ote pääkirjanpitäjälle (Anne Iso-Koivisto) 
Kauppakirjan allekirjoitus 
 
Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palvelui-
den järjestämisestä ja tuottamisesta vastuukuntamallilla 
Ote Forssan kaupungille 
Ote Janakkalan kunnalle 
Ote Hausjärven kunnalle 
Ote Humppilan kunnalle 
Ote Lopen kunnalle 
Ote Riihimäen kaupungille 
Ote Tammelan kunnalle 
Ote Ypäjän kunnalle 
 



 
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

Kunnanhallitus 19.9.2022 262 14 

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

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Toimielinten osavuosiraportit 2022/6 (50 %) kunnanhallituk-
selle / kunnanvaltuustolle 
Ote kunnan hallintoelimille (sähköisesti) 
 
Keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali 
Ote Jukka Heinämäelle 
Ote keskusvaalilautakunnalle (Mika T. Rantala) 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Vapaa-aikalautakunnan varajäsenen vaali 
Ote Marko Järviselle 
Ote vapaa-aikalautakunnalle (Jari Menna) 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Valtuustoaloite täysksylitolipastillien tarjoamiseksi varhais-
kasvatuksessa 
Lähetetään aloite koulutuslautakunnan asiantuntijavalmisteluun 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Jokioisten vesivoimalaitoksen rakennuksen myynti 
 

Kh § 142 
19.9.2022 Jokioisten kunta on vuonna 1998 ostanut Oy Ofa Ab:n omistaman 

Jokioisten vesivoimalaitoksen rakennuksen (Ferrarian voimalai-
tos). Rakennus on ostohetkestä alkaen sijainnut toisen omistajan 
maalla. Rakennuksen tontiksi on vuokrattu kaupan yhteydessä 
myyjältä 3 820 neliömetrin määräala. 

 
Rakennus on ollut koko ajan käyttämättömänä. Se on huonokun-
toinen ja vaatisi merkittäviä peruskorjaustoimenpiteitä. Kunnalla ei 
ole rakennukselle käyttöä. 

 
Tilan, jolla rakennus sijaitsee, omistaa nykyään Jokioisten Voima 
Oy. He eivät kuitenkaan halua ostaa rakennusta. 

 
Jokioisten vesivoimalaitoksen rakennus on voimassa olevassa 
asemakaavassa suojelukohde. Kaavan merkintä on sr II. Kulttuu-
rihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen 
rakennusala. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman pakot-
tavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöi-
den sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että ra-
kennuksen rakennustaiteellisesti merkittävä luonne säilyy. 

 
Viereisen tilan omistava Jokirannan Kiinteistöpalvelut Oy on halu-
kas ostamaan vesivoimalaitoksen rakennuksen. Vanhastaan voi-
malaitosrakennuksesta menee kiinteä yhdyskäytävä Jokirannan 
Kiinteistöpalveluiden omistamaan rakennukseen. Jokioisten 
Voima Oy ei ole halukas ostamaan rakennusta. 

 
Rakennuksen tontin vuokrasopimus siirtyy kaupan yhteydessä os-
tajalle ja kunta purkaa Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin 
19.6.2000 kiinnitykseksi merkityn laitoksen vuokraoikeuden. 

 
Kauppahinnassa on huomioitu rakennuksen tekninen huonokun-
toisuus ja suuri peruskorjaustarve sekä ilkivallan aiheuttamat vau-
riot. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myydä Jokioisten Vesivoimalaitoksen ra-

kennuksen (Ferrarian voimalaitos) Jokirannan Kiinteistöpalvelut 
Oy:lle 100,00 euron kauppahinnalla. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 
klo 18.43 tätä asiaa ja muita asioita (§ 149) koskevan esittelyn jäl-
keen, ennen tätä asiaa koskevaa päätöksentekoa. 

 
Merkittiin, että valtuuston IV varapuheenjohtaja Ursula Mansikka 
poistui kokouksesta klo 18.43. 
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Väliaikaisrahoitus hankkeeseen 
 
Kh § 143 
19.9.2022 Elonkierron Ystävät ry on saanut hankerahoitusta vuodelle 2022–

2023 useisiin hankkeisiin. Yhdistys anoo kunnalta väliaikaisrahoi-
tusta hankkeiden toteuttamiseen, koska hanketilityksistä raha 
saadaan käyttöön viiveellä. Nyt käynnissä olevat hankkeet jatku-
vat vuoden 2023 kesään ja syksyyn. Anottava uusi väliaikaisra-
hoitus on 20 000,00 euroa. Nyt anottava väliaikaisrahoitus kohdis-
tuu hankkeisiin Ekosysteemi, Ympäristökasvatus ja EloHelmi. Näi-
hin hankkeisiin on myönnetty rahoitusta yhteensä 140 000,00 eu-
roa. 

 
 Elonkierron Ystävät ry:lle on aiemmin, 27.6.2022 myönnetty väli-

aikaisrahoitusta 15 000,00 euroa. 
 

Anottava uusi väliaikaisrahoitus on 20 000,00 euroa.  
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. myöntää kunnan varoista väliaikaisrahoitusta (hankelaina) 

Elonkierron Ystävät ry:lle 20 000,00 euroa, 

2. että laina on maksettava takaisin viimeistään 30.3.2023 ja 

3. että hankelainasta ei peritä korkoa, koska hankkeet ovat yleis-

hyödyllisiä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 Merkittiin, että Sakari Raiskio ja Satu Nurmi eivät osallistuneet tä-

män asian käsittelyyn (yhteisöjäävejä). 
 

Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheen-
johtajana toimi I varapuheenjohtaja Jyrki kanerva. 
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.7.2022 (58,3 %) 
 
Kh § 144 
19.9.2022 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toi-

mintatuotot ovat toteutuneet 53,9 % ja toimintakulut 59,1 %. Toiminta-
kate on toteutunut 59,9 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 
1 240 024 euroa, joka on 1 232 196 euroa vähemmän kuin vastaa-
vaan aikaan vuonna 2021. Verotuloja on kertynyt 62,2 % ja valtion-
osuuksia 57,4 % suhteessa talousarvioon. 

 
Tuloslaskelma 1.1.–31.7.2022 on viiteaineistona. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–31.7.2022 
tiedokseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.8.2022  

 
Kh § 145 
19.9.2022  Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä 

Jokioisten kunnalle heinäkuun loppuun 2022. Selvitys perustuu 
verohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon. 

   
Tarkasteluvälillä 1.1.–31.8.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisve-
roa ennen vähennyksiä 13 051 377 euroa, joka on 426 780 euroa 
(3,4 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. 

    
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 1 123 176 euroa, 
joka on 308 723 euroa (-21,6 %) vähemmän kuin vuonna 2021 
vastaavaan aikaan.  

 
Kiinteistöveroa on tilitetty 587 780 euroa, joka on 93 111 euroa 
(18,8 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  Kiin-
teistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuk-
sen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), 
jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan ai-
kaan vaan joustavasti touko-lokakuun välillä.   
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
14 762 332 euroa, joka on 211 168 euroa enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityk-

sestä tietoonsa saatetuksi.  
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Lounaplussa ry:n kuntarahoitus vuosina 2023–2027 ”Vetävä Lounais-Häme”  
Leader-strategian toteuttamiseen 
 
Kh § 146 
19.9.2022 Leader-toimintaryhmä LounaPlussa ry on toteuttanut EU:n maa-

seuturahoituksen mukaista ”Luonnollisesti Lounais-Hämeessä”- 
kehittämisstrategiaa vuosina 2014–2022. Keskeisiä rahoitettavia 
toimia ovat olleet yritysten tuet (19 kpl) lähinnä investointeihin 
sekä yhdistysten hanketuet (87 kpl) tilainvestointeihin, luontokoh-
teiden kunnostamiseen sekä monipuolisiin kehittämishankkeisiin, 
joissa kehitettiin mm. uusia tapahtumia ja harrastusmahdollisuuk-
sia. Lisäksi seitsemän teemahankkeen myötä tukea on saanut yli 
100 yhdistystä kalustohankintoihin, tapahtumiin ja opintomatkoihin.  

 
Strategian kokonaisrahoitus on ollut noin 6,4 miljoonaa euroa, 
josta julkista tukea on seutukunnalle käytetty 4,5 m€. Tästä julki-
sesta tuesta alueen kunnat ovat vastanneet 20 %:n osuudella.  
 
Maaseuturahoituksen ohella LounaPlussa ry on toteuttanut ohjel-
makaudella omia hankkeita myös EU:n sosiaalirahaston ja TE-
toimiston työvoimapoliittisella tuella. Maaseuturahaston ulkopuo-
lista rahoitusta on näillä hankkeilla LounaPlussa ry:n kautta saatu 
alueelle yli 1,5 miljoonaa euroa työllisyyden edistämiseen 10 vuo-
den aikana. Leader-toiminta on edelleen osa Euroopan unionin 
maaseuturahaston ohjelmakaudella 2023–2027 tukemaa kehittä-
mistoimintaa sekä Suomen kansallista CAP-suunnitelmaa. Toi-
minta kattaa koko Suomen maantieteellisesti, lukuun ottamatta 
isoimpien kaupunkien keskustoja. 

 
LounaPlussa ry:n toiminta-alueen kunnat ovat vuonna 2020 teh-
neet päätöksen halukkuudestaan kuulua edelleen LounaPlussa 
ry:n toiminta-alueeseen ja uusi strategia on valmisteltu tältä poh-
jalta. Osallistava valmisteluprosessi on ollut laaja ja lähes 500 
henkilöä alueelta on osallistunut tilaisuuksiin ja kyselyihin sekä 
loppuvaiheen työpajoihin keväällä 2022. 
 
Vetävä Lounais-Häme -strategian paikallisen kehittämisen paino-
pisteet vuosina 2023–27 ovat seuraavat: 
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MMM:n valmistelusta antaman ohjekirjeen mukaisesti strategia-
asiakirja on toimitettu ministeriöön 20.6.2022. Seuraavassa vai-
heessa tulee toimittaa 14.10.2022 mennessä toiminta-alueen kun-
tien sitoumukset kuntarahoituksesta vuosille 2023–2027. Lisäksi 
toimitetaan Hämeen ELY-keskuksen kanssa laadittu yhteistyösopi-
mus työnjaosta ja yhteistoiminnasta maaseuturahoituksen osalta. 
 
Strategian rahoitussuunnitelman perusteluna ovat alueen kehittä-
mistarpeet, kustannusten nousu, hankkeiden koko ja vuosittain riit-
tämätön jakokehys kysyntään nähden sekä uudet tukivälineet yri-
tystoiminnan aloittamiseen ja pieniin hankkeisiin sekä nuorisotoi-
mintaan. 
 
Maaseuturahoituksen osalta strategialle haettava rahoitus on 
4,7 miljoonaa euroa, josta julkista rahoitusta olisi 3,1 m € viidelle 
vuodelle. Kuluneilla aiemmilla ohjelmakausilla kuntarahoitus on ol-
lut 100 000 € / v yhteensä ja se on jaettu Forssan seudun kuntien 
kesken väestön suhteessa. LounaPlussa ry:n hallitus on nyt esittä-
mässä uuden strategian toteuttamiseen kuntarahoituksen mää-
räksi 124 000 € vuodessa eli 620 000 € koko rahoituskausi.  
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EU- ja valtionosuuden osalta haettu rahoitus tarkoittaa 80 % osuutta 
kunnan 20 %:n rahoituksen vastineeksi. Eli kunnan 1 eurolla saa-
daan EU:lta ja valtiolta 4 euroa käytettäväksi alueelle. Lisäksi haki-
joiden omarahoitusosuus on keskimäärin 35 %. 
 
Esityslistan viiteaineistona ovat Vetävä Lounais-Häme strategia 
sekä tiivistelmä, MMM:n hakuohje ja esitysmateriaali kunnanhalli-
tukselle. LounaPlussa ry:n toiminnanjohtaja Tuula Kallioinen on ko-
kouksessa esittelemässä asiaa. 

 
Ehdotus Jokioisten kunta päättää osallistumisestaan LounaPlussa ry:n stra-

tegian mukaiseen toimintaan vuosina 2023–2027 vuosittaisella 
kuntarahoituksella alla olevan jakotaulukon mukaisesti: 

 

 
  
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Li-

säksi merkittiin Tuula Kallioisen esittely tiedoksi. 
 

Merkittiin, että Sakari Raiskio ei esteellisenä osallistunut tämän 
asian käsittelyyn (yhteisöjäävi). 

 
Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheen-
johtajana toimi I varapuheenjohtaja Jyrki kanerva. 

 
Merkittiin, että Tuula Kallioinen poistui kokouksesta esittelynsä jäl-
keen, ennen päätöksentekoa klo 17.50. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 147 
19.9.2022 Tekninen lautakunta 24.8.2022 
 Kunnanjohtaja 1.9. ja 13.9.2022 
 Hallinto- ja talousjohtaja 29.8.2022 
 Kunnaninsinööri 31.5., 13.6., 22.6. ja 15.8.2022 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähalli-

tus 22.8.2022 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus 23.8.2022 
 Hämeen liitto, maakuntahallitus 29.8.2022 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky., hallitus 30.8.2022 
 

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 § 148 
19.9.2022 Sosiaali- ja terveysministeriö: 

- Ohjauskirje 24.8.2022 työtaistelutoimiin varautumisesta ja so-
siaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamisesta häiriöti-
lanteessa. 

- Lausuntopyyntö 8.8.2022 aiheesta: Luonnos valtioneuvoston 
asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja 
terveydenhuollolle covid-19 -epidemiasta aiheutuviin lisäkus-
tannuksiin vuonna 2022. 

- Lausuntopyyntö 31.8.2022 aiheesta: Luonnos hallituksen esi-
tykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun 
lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikois-
sairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (yliopistollisen sai-
raalan tehtävät). 

 
Opetushallitus: 
- Kirje 30.8.2022 ”Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta / 

syksyn 2022 tilastointipäivän perustiedot. 
 
Pöytäkirjanotteita: 
- Ypäjän kunnanhallitus 16.8.2022 § 133, Yhteistoimintasopi-

mus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja 
tuottamisesta vastuukuntamallilla. 

- Forssan seudun hyvinvointiky.:n yhtymähallitus 22.8.2022 
§ 116, Sote-kiinteistöomaisuuden järjestelyvaihtoehtoja kos-
keva jatkoselvitys. 

- Eteva ky:n yhtymähallitus 25.8.2022 § 89, Eteva kuntayhty-
män puolivuosikatsaus 1–6/2022. 

- Tammelan kunnanhallitus 29.8.2022 § 215, Yhteistoimintaso-
pimus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä 
ja tuottamisesta vastuukuntamallilla. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.  
 

Lisäksi merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan katsaus keskeisistä vir-
katehtävistä edellisen kunnanhallituksen kokouksen jälkeen ja pe-
lastuslautakunnan jäsen Timo Heikkilän katsaus ajankohtaisista 
pelastustoimen asioista. 
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Muut asiat 
 
Kh § 149 
19.9.2022   

1. Kuntien ja FSHKY:n neuvottelut 

2. Kunnan ja Luonnonvarakeskuksen neuvottelu ja yhteistyö 

3. Seutuneuvosto 

4. Pellilänkolmio Oy:n asiat 

5. Jokioisten Vedenhankintaa koskeva lähetekeskustelu 

 
Ehdotus 

1. Merkitään selostus neuvottelutilanteesta tiedoksi 

2. Merkitään ajankohtaisia kuulumisia ja tulevaa yhteistyötapaa-

mista koskeva selostus tiedoksi 

3. Merkitään seutuneuvoston 27.9.2022 pidettävää kokousta kos-

keva ilmoitus tiedoksi 

4. Merkitään Pellilänkolmio Oy:n tilannekatsaus tiedoksi 

5. Merkitään asiaa koskeva toimitusjohtaja Kari Tasalan esittely ja 

asiasta käyty lähetekeskustelu tiedoksi 

 
Päätös 

1. Hyväksyttiin 

2. Hyväksyttiin 

3. Hyväksyttiin 

4. Hyväksyttiin 

5. Hyväksyttiin 

 
Merkittiin, että jäsen Rami Lehtinen poistui kokouksesta (Teams) tämän 
asian käsittelyn aikana klo 19.38. 
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Edustajan nimeäminen seudulliseen rakennusvalvonnan ja  
ympäristönsuojelun seurantaryhmään 
 
Kh § 150 
19.9.2022 Kunnanhallitus on 10.6.2019 (§ 114) nimennyt seudulliseen (Fors-

san kaupunki) rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seuran-
taryhmään Jokioisten kunnan edustajiksi Tarja Kirkkola-Heleniuk-
sen ja Pauli Marttilan. 

 
Pauli Marttila on pyytänyt eroa seurantaryhmän jäsenyydestä, 
koska ei ole enää teknisen lautakunnan jäsen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Pauli Marttilan eron ja nimeää hänen ti-

lalleen seurantaryhmän jäseneksi teknisen lautakunnan puheen-
johtaja Mervi Yrjänän. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  19.9.2022  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 141, 144, 145, 147–149 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 142, 143, 146, 150 
 
______________________________________________________ 
 
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: 142, 143, 146, 150 
 
_______________________________________________________ 
 
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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