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Kokouspaikka Teams-etäyhteys 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Hakamäki Jenni 
Heikkilä Timo  
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Lehtinen Rami 
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. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 12 –24 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Satu 
Nurmi ja Jenni Hakamäki. 
 

 
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 3.2.2022 
Allekirjoitukset 
 
 
Satu Nurmi  Jenni Hakamäki 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 7.2.–28.2.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamisesta 
 
Valt. § 51 
22.10.2020 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 
 ”Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka uhkaa taloutta, 

ruoantuotantoa ja ihmisten terveyttä.  
 

Liki 1 400 kaupunkia, valtiota ja muuta hallintoyksikköä ympäri 
maailmaa on julistanut ilmastohätätilan. Julistuksen tehneillä alu-
eilla asuu arviolta yli 800 miljoonaa ihmistä. Kannanottojen sisällöt 
ja muodot vaihtelevat paikasta toiseen, mutta perusviesti on sa-
ma: ilmastokriisi on polttava uhka ja toimilla on kova kiire. 

 
Valtioista julistuksen ovat tehneet mm. Iso-Britannia, Ranska, Itä-
valta, Kanada, Argentiina ja Bangladesh. Euroopan parlamentti 
hyväksyi vastaavan kannanoton koko Euroopan unionille viime 
marraskuussa. 

 
Eurooppalaisista pääkaupungeista päätöksen ovat tehneet mm. 
Bryssel, Amsterdam, Lontoo, Pariisi, Rooma, Madrid, Varsova ja 
Budapest. Muista suurista kaupungeista samalle kannalle ovat 
päätyneet esimerkiksi New York, Los Angeles, Montreal, Van-
couver ja Sydney. 

 
Hätätilajulistukset voivat auttaa lisäämään tietoisuutta ilmastokrii-
sin vakavuudesta ja kiireellisyydestä. Ne voivat myös vauhdittaa 
kriisin edellyttämiä mittavia ja ripeitä toimia päästöjen vähentä-
miseksi. 

 
Jokioinen on Hinku-kunta, mikä velvoittaa kohti hiilineutraalisuut-
ta. On aikaisempaa johdonmukaisemmin toimittava. Sitoutumi-
seen ja huomioiminen päätöksenteossa on nyt merkityksellistä. 

 
Jokioisilla on hyvä kiinnittää myös luonnon monimuotoisuuden yl-
läpitämiseen. Elonkierto ja Loimijoki ovat yksi esimerkki mitä pitää 
kehittää ja suojella. 

 
Me esitämme, että Jokioisten kunta julistaa ilmastohätätilan. 
 
Jokioisilla 22.10.2020 
 
Vihreiden valtuustoryhmä 
Ursula Mansikka                 Marjo Ramstadius” 
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Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - - 
Kh § 163 
16.11.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen, ja totesi, että teknisen lautakun-
nan käsittelyn jälkeen aloite lähetetään käsiteltäväksi myös kun-
nan muille hallintokunnille. 

 
- - - - - - - - - - 

Tela § 61 
24.11.2021 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen ilmastohätätilan julistamisesta. 
 
 Ilmastohätätila on tilanne, jossa tarvitaan välittömiä toimia ilmas-

tonmuutoksen hidastamiseksi tai pysäyttämiseksi. Toimilla pysty-
tään ehkä välttämään ympäristölle syntyvät vahingot. 

  
 Kuntien tehtävänä on luoda kuntalaisille ja alueensa yrityksille 

ilmastokestävän arjen edellytykset. Kunnan koko ja yhdyskunta-
rakenne sekä elinkeinorakenne vaikuttavat edellytysten luontiin. 

 
 Viikolla 38 kunnan alueen suurin päästönaiheuttaja oli tieliikenne, 

42 %, toisena tuli maatalous, 33 %. Lämmitys (sähkö- ja erillis-
lämmitys sekä kaukolämpö) aiheuttivat 20 %:n päästöt, jätehuolto 
sekä muu sähkönkulutus 5 %. 

 
 Kunnan sisäisen liikenteen päästöjä ei ole erikseen mitattu, joten 

oletuksena on, että liikennepäästöt tulevat suurimmaksi osaksi 
kuntaa halkovien kahden valtatien liikennemääristä, joihin kunnal-
la ja kuntalaisilla ei ole suuria vaikuttamismahdollisuuksia. 

 
Teknisellä osastolla on energiankulutusta kunnan kiinteistöissä 
sekä katuvalaistuksessa tehostettu jo ennen kunnan liittymistä 
Hinku-verkostoon, lisäksi metsänhoidossa on huomioitu ilmasto-
vaikutukset. Kilpailutuksissa, mm. jätehuolto, on huomioitu vähä-
päästöiset autot. Lisäksi tuulivoimalat tuottavat kunnan alueella 
uusiutuvaa energiaa. 
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Kunta on liittynyt Hinku-verkostoon valtuuston päätöksellä ja työ-
ryhmä on aloittelemassa toimintaansa. 

 
 Ilmastoasiat kuuluvat kunnassa kaikille hallinnonaloille, mm. 

- opetustoimen ja varhaiskasvatuksen rooli ilmastotietoisuuden 
lisäämisessä, 

- kaavoituksessa ja maapolitiikassa huomio yhdyskuntaraken-
teeseen, 

- puurakentamisen kasvattaminen, 
- hankinnoissa vähäpäästöiset kuljetukset/työkoneet sekä yh-

teishankintoja, 
- sähköisen asioinnin kasvattaminen etätyöskentelyn rinnalla, 
- polkupyörien hankinta kuntalaisten käyttöön sekä kunnan 

työntekijöiden lyhyille työmatkoille. 
 

Tekninen lautakunta näkee ilmastohätätilan julistamisen tuovan 
esille kunnan aktiivisuutta ilmastokriisin ratkaisemiseksi. 
 
Julistus lisää tietoisuutta ilmastomuutoksesta, mutta se ei saa 
vaikeuttaa demokratian eikä kunnan koon johdosta oikeudenmu-
kaisuuden toteutumista. 
 
Julistuksen lisäksi kunnan eri hallinnonalat linjaavat yhteistyössä 
kuntapäättäjien, kuntalaisten ja yritysten kanssa toimenpiteet, joil-
la tehdään vastuullista ja kestävää tulevaisuutta ja joka samalla li-
sää kunnan vetovoimaa. 
 

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen ilmasto-
hätätilan julistamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti hy-

väksyä tehdyn ehdotuksen. 
 
 
 - - - - - - - - - - 
 
Kh § 12 
31.1.2022 Teknisen lautakunnan käsittelyssä on tuotu esille teeman koko-

naisvaltaisuus kunnassa. Kunnan rooli on julkisena toimijana tär-
keä vaikuttavan ilmastotyön tekijänä ja kestävän kehityksen kan-
sainvälisten sopimusten toimeenpanijana. 
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Tällä hetkellä kunnan strategiassa on pääkohtina 
 

Elinvoima ja kilpailukyky 
1.Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työllisyys kasvaa  
2.Kunnan houkuttelevuus ja tunnettavuus lisääntyy 

 
Hyvinvointi ja osallisuus 
3.Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat 
4.Korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut turvataan 
5.Kuntalaisyhteisön aktiivisuutta ja vaikuttavuutta tuetaan 

 
Toimintavarma organisaatio 
6.Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus varmistetaan 
7.Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään 
8.Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakoiden 

 
Jo nyt käytännössä kaikki strategian tekijät ovat sellaisia, jotka 
vahvistuvat kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Strategia 
päivitetään vuoden 2022 aikana. Mukaan on nousemassa entistä 
vahvemmin kestävän kehityksen mahdollistamiseen ja sen näky-
väksi tekemiseen toteutuneiden toimenpiteiden osalta kunnan 
vahvuutena, mukaan lukien puhtaan lähiravinnon merkitys ja hin-
ku -kuntatoiminnan edelleen kehittäminen ja toiminnan konkreet-
tisten toimenpiteiden avaaminen.    

 
 Ilmastohätätilan julistus voi olla työkaluna ja terminä kuormittava 

organisaation, yhteisön ja etenkin yksilön kannalta myös ahdista-
va. Termin käyttämättä jättäminen ei vähennä perusajatusta siitä, 
että kunta haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä ja kuinka 
kehittyä kestävästi, positiivisesti ja toiminnaltaan fiksusti. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 
 

1. Jokioisten kunta ei julista kuntaan ilmastohätätilaa,  
2. merkitään tiedoksi esittelytekstin mukainen ilmastotyön ja 

kestävän kehityksen keskeinen vaikutus ja nopeiden ratkaisu-
jen välttämättömyys kunnan ja yhteiskunnan toiminnassa, 

3. otetaan ko. merkitys huomioon päivitettäessä Jokioisten stra-
tegisia tavoitteita ja toimenpiteitä osana kuntastrategian päivi-
tyksiä. Kuntastrategian hyväksyy viimekädessä kunnanval-
tuusto. 

4. valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.11.2021 (91,7 %) 
 
Kh § 13 
31.1.2022 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon 

toimintatuotot ovat toteutuneet 84,4 % ja toimintakulut 89,5 %.  
 

Toimintakate on toteutunut 90,7 %. Vuosikate on tässä vaiheessa 
positiivinen 2.523.093 euroa, joka on 489.998 euroa vähemmän 
kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Verotuloja on kertynyt 
96,2 % ja valtionosuuksia 90,8 % suhteessa talousarvioon. 
 
Tuloslaskelma 1.1.–30.11.2021 on viiteaineistona. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–
30.11.2021 tiedokseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.1.2022  

 
Kh § 14 
31.1.2022 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä 

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

   
Tarkasteluvälillä 1.1.–31.1.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisve-
roa ennen vähennyksiä 1.997.581 euroa, joka on 107.067 euroa 
(5,7 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. 

    
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 206.423 euroa, 
joka on 18.328 euroa (9,7 %) enemmän kuin vuonna 2021 vas-
taavaan aikaan. 

 
Kiinteistöveroa on tilitetty 45.177 euroa, joka on 19.273 euroa 
(74,4 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.   

 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
2.249.181 euroa, joka on 144.668 euroa enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilitykses-

tä tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kunnan ehdokkaat asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin 
 
Kh § 8 
10.1.2022 Kunta on osakkaana seuraavissa perustamissaan osa-

omisteisissa asunto-osakeyhtiöissä: 
 

Asunto Oy Jokioisten Aurinkopiha 
Asunto Oy Jokioisten Etelärinne 
Asunto Oy Jokioisten Kalliotie 
Asunto Oy Jokioisten Miilumäki 
Asunto Oy Jokioisten Mäntylä 
Asunto Oy Jokioisten Opintie 
Asunto Oy Jokioisten Päivärinne 
Asunto Oy Jokioisten Rinnetie 
Asunto Oy Jokioisten Pellilänrinne 
Asunto Oy Jokioisten Sällinrinne 
 
Yhtiöiden hallitukset valitaan seuraavan kerran kevään 2022 yh-
tiökokouksissa, jolloin nyt valittavien ehdokkaiden toimikausi al-
kaa. Kussakin hallituksessa on kaksi kuntaa edustavaa jäsentä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita osaomisteisten asunto-

osakeyhtiöiden hallituksiin kunnan jäsenehdokkaat vuosiksi 
2022–2025. 

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja teki seuraavan 

muutetun päätösehdotuksen. 
 

Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko-
koukseen. 

 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdo-
tuksen. 
 
- - - - - - - - - -  

Kh § 15 
31.1.2022  
Päätös Kunnanhallitus valitsi kunnan ehdokkaat asunto-osakeyhtiöiden 

hallituksiin seuraavasti: 
 

Asunto Oy Jokioisten Aurinkopiha  
Pauli Marttila ja Mira Kulmala-Sjöman 
Asunto Oy Jokioisten Etelärinne 
Sami Räsänen ja Janna Stenberg 
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Asunto Oy Jokioisten Kalliotie 
Pauli Marttila ja Jussi Tiensuu 
Asunto Oy Jokioisten Miilumäki 
Leena Puura ja Sami Räsänen 
Asunto Oy Jokioisten Mäntylä 
Janna Stenberg ja Kimmo Raitanen 
Asunto Oy Jokioisten Opintie 
Petri Okkonen ja Perälä Jukka 
Asunto Oy Jokioisten Päivärinne 
Pauli Marttila ja Mira Kulmala-Sjöman  
Asunto Oy Jokioisten Rinnetie 
Pauli Marttila ja Jenni Hakamäki 
Asunto Oy Jokioisten Pellilänrinne 
Kimmo Raitanen ja Juha Juhola 
Asunto Oy Jokioisten Sällinrinne 
Petri Okkonen ja Jukka Perälä 
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Jokiläänin kansalaisopiston ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten valitseminen 
 
Kh § 16 
31.1.2022 Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koske-

va sopimus on ollut käsittelyssä kunnissa. 
 

Toiminnan järjestämistä koskevassa sopimuksessa tode-
taan, että opistolle nimetään ohjausryhmä, joka koostuu 
sopimuskuntien valitsemista jäsenistä. Ohjausryhmässä on 
opiston rehtorin lisäksi kullakin sopimuskunnalla kaksi jä-
sentä varajäsenineen, joista toinen on sivistyspalveluiden 
johtava viranhaltija.  
 
Ohjausryhmä valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan ja sen 
puheenjohtajana toimii Jokioisten kunnan sivistystoimen-
johtaja. Ohjausryhmän tehtävänä on toimia opiston sopi-
muskuntien omistajaohjauksen välineenä. Kukin kunta vas-
taa omien edustajiensa kokouspalkkioista ja matkakustan-
nuksista. 
 
Jokiläänin kansalaisopisto kuuluu kunnan talousarvioraken-
teessa vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokiläänin kansalaisopiston 

ohjausryhmään kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä seuraa-
vasti: 

 
 Jäsen  Varajäsen 
 

sivistystoimenjohtaja   kunnanjohtaja 
Jari Sillanpää (pj.)  Jukka Matilainen 
vapla pj. Ari Kettunen  vapla varapj.  

Janna Stenberg 
  
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Maa-alueiden ostaminen Suomen valtiolta 
 
Kh § 17 
31.1.2022 Jokioisten kunnan hallintosäännön 22 §:n (kunnanhallituksen teh-

tävät ja toimivalta) mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omai-
suuden ostamisesta kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja mää-
räyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään 
on antanut. 

 
Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2022 talousarvion in-
vestointiosassa on varattu maa-alueiden hankintaan 150 000,00 
euroa. 

 
Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen kanssa on neuvoteltu Jo-
kioisten kartanoalueella ja muualla Jokioisten keskustassa sijait-
sevien maa-alueiden ostamisesta kunnalle. Liitteinä (esityslistan 
liitteet 1 ja 2/2022) olevissa kartoissa on esitetty ostettavat alueet. 
Sinisellä värillä on merkitty Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimat alu-
eet. Vihreällä värillä puolestaan Metsähallituksen hallinnoimat 
alueet, jotka Senaatti-kiinteistöt myyvät valtakirjalla Metsähallituk-
sen puolesta. Keltaisella värillä on merkitty Metsähallituksen hal-
linnoimat alueet, jotka se myy itse, erillisellä kaupalla kunnalle (n. 
1,38 ha). 

 
Sinisten alueiden yhteispinta-ala on n. 10,79 ha, vihreiden aluei-
den yhteispinta-ala on n. 0,79 ha. Kokonaiskauppahinnaksi näistä 
on neuvotteluissa sovittu 60 000,00 euroa (sinisellä ja vihreällä 
merkityt alueet). Kauppahinta sisältää maa-alueet ja niillä sijaitse-
vat rakennukset mahdollisine sähkö ym. liittymineen. 

 
Ostettavat alueet selkiyttävät Jokioisten keskusta-alueen maan-
omistussuhteita ja asemakaavan toteutumista. Niihin sisältyy tie- 
ja puistoalueita sekä alueita, joilla sijaitsee kunnallisteknisiä ra-
kennelmia ja laitteita mm. vesi- ja jätevesihuoltoon liittyen. Kau-
palla saadaan myös kunnan aiemmin rakentamien teiden maa-
pohjat kunnan omistukseen sekä turvataan museo- ja kulttuuri-
toiminnan toimintaedellytyksiä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta ostaa Suomen valti-

olta (hallinnoivana viranomaisena Senaatti-kiinteistöt ja Metsähal-
litus) Jokioisilla sijaitsevat, yhteensä n. 11,58 ha:n maa-alueet 
(määräalat) esityslistan liitekarttojen mukaisesti (sinisellä ja vihre-
ällä merkityt alueet) 60 000,00 euron kokonaishinnalla. 
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Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja teki seuraavan 
muutetun päätösehdotuksen. 

 
Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa hyväksyä seuraavaa: 
 
1. Jokioisten kunta ostaa Suomen valtiolta (hallinnoivana viran-

omaisena Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus) Jokioisilla sijait-

sevat maa-alueet esityslistan liitekarttojen mukaisesti muilta 

osin, paitsi Loimijoen ja Myllytien väliseltä alueelta (ent. sahan 

alue). Kauppaan sisältyy kuitenkin Myllytien tiealue pientarei-

neen. 

2. 60 000,00 euron kauppahinnasta kohdennetaan em. kaupan 

kohteisiin niiden pinta-alaa vastaava osuus. 

 
Lisäksi kunnanjohtaja ehdotti, että Loimijoen ja Myllytien välisestä 
alueesta (ent. sahan alue) ollaan edelleen kiinnostuneita ja sitä 
koskevista kaupan ehdoista jatketaan edelleen neuvotteluja Se-
naatti-kiinteistöjen kanssa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdo-

tuksen. 
  Pöytäkirjan liitteet 1 ja 2/2022. 
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Vuokrasopimuksen hyväksyminen 
 
Kh § 18 
31.1.2022 Jokioisten kunnan ja Telia Towers Oy:n välillä on 20.9.2021 / 

19.10.2021 allekirjoitettu maa-alueen vuokrasopimus. Sopimus 
koskee n. 6 500 neliömetrin aluetta kunnan omistamalla Paukku-
mäki-nimisellä kiinteistöllä. Sillä sijaitsee matkaviestintukiasema. 
Sopimus korvaa vanhan, vuodelta 1994 peräisin olevan sopimuk-
sen, joka siirtyi maakaupan mukana Suomen valtiolta kunnalle. 

 
Sopimus on esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun vuokrasopimuksen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Kunnanjohtajan vuosiloma 
 
Kh § 19 
31.1.2022  Kunnanjohtaja Jukka Matilaisella on KVTES:n mukaisesti kerty-

nyttä vuosilomaa edelliseltä lomakaudelta 1 päivä, jota hän esit-
tää pidettäväksi 28.1.2022 (1 päivä). 

 
 Vuoden 2022 lomista kunnanjohtaja esittää pidettäväksi viikon 

yhdeksän 28.2.–4.3.2022 (5 päivää). 
 

Virkatehtävien niin vaatiessa kunnanjohtaja ilmoittaa olevansa 
valmis keskeyttämään vuosilomansa. 

Ehdotus 
(hallinto- ja talousjohtaja)  Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Jukka Matilaiselle 

KVTES:n mukaista vuosilomaa kuusi (6) päivää edellä esitetyn 
mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely 
 
Kh § 20 
31.1.2022  Esityslistan viiteaineistona on tarkastuslautakunnan pöytäkirja 

15.12.2021 pidetystä kokouksesta. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 

tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 21 
31.1.2022 Tekninen lautakunta 19.1.2022 

Hallinto- ja talousjohtaja 12.1. ja 18.1.2022 
Kunnaninsinööri 27.12.2021 

 Hämeen liiton maakuntahallitus 12.1.2022 
 Hämeen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta 7.12.2021 
 

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 ehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 22 
31.1.2022 Opetushallitus / Valtionosuudet: 

- Lähetys 13.1.2022, jossa mukana vuoden 2022 valtionosuus- / 
rahoituspäätöksiä sekä esi- ja perusopetuksen yksikköhintapää-
töksiä ja/tai perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoi-
minnan yksikköhinta- ja ohjaustuntipäätöksiä. 

- Lähetys 14.1.2022, jossa mukana vuoden 2021 valtionosuu-
den/rahoituksen tarkistuspäätöksiä koskevaa materiaalia. 

 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16 §:n mukainen päätös pakolli-
sesta terveystarkastuksesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ra-
janylityspaikoille. Määräys on voimassa 18.12.2021–31.1.2022. 
 
Eteva ky:n tiedote 14.1.2022, jonka liitteenä on Eteva ky:n viimeisin 
tilinpäätös 31.12.2022 sekä yhteenveto alueille annettavien selvitys-
ten luonnoksista. Eteva pyytää jäsenkuntia tutustumaan selvitysten 
yhteenvetoon sekä esittämään mahdolliset huomiot asiasta kuntayh-
tymälle 28.1.2022 mennessä. 
 
Suomen Kuntaliitto: 
- Yleiskirje 2/2022 ”Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 

2022”. 
- Yleiskirje 3/2022 ”Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 

2022”. 
 
Kuntien takauskeskus: 
- Tiedote 21.1.2022 ”T-Median tutkimus: Sidosryhmillä vahva luot-

tamus kuntien takauskeskukseen”. 
- Tiedote 21.1.2022 ”Kuntien takauskeskuksen kannanotto Fi-

nanssivalvonnan hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä koske-
vaan nollariskipäätökseen”. 

 
Suomen metsäkeskuksen 17.1.2022 saapunut tiedote, jolla se ilmoit-
taa toteuttavansa Luomua metsäluonnosta -hanketta. Hankkeen ta-
voitteena on edistää luonnontuotteiden markkinamahdollisuuksia 
kasvattamalla luomukeruualueiden määrää metsissä. Tiedotteen liit-
teenä on esite ”Luomuna arvokkaampaa”. 
 
Kultatie Oy:n 14.1.2022 päivätty ilmoitus tutkimustöiden päättymi-
sestä. Yhtiö sai 17.12.2021 päätökseen ensimmäisen vaiheen Satu-
linmäellä Someron ja Jokioisten kuntien rajalla 3.8.2021 aloittamas-
taan tutkimusohjelmasta. 
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Ote teknisen lautakunnan 19.1.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjas-
ta § 2, Aloitteiden käsittely. 

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

Merkittiin lisäksi tiedoksi katsaus kunnanjohtajan keskeisistä teh-
tävistä edellisviikkojen aikana. 
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Muut asiat 
 
Kh § 23 
31.1.2022 

1.  Seuraava kunnanvaltuusto, Elonkierron iltakoulu ja valtuusto- 

seminaari 

2.  Juhlavuosityöryhmä, Jokioinen 150 vuotta 

3.  Loimi-Hämeen Jätehuolto 

4.  Aluevaalit ja Vate 1/2022 

5.  Määräala/Intala 

6.  Kokousasiantuntijat 

7.  Määräalan ostotarjous/Pikku-Liesjärvi 

8.  FSHKY/Kuuma 

9.  Pellilänkolmio Oy/FM-Haus 

10.  Fazer 

 
Ehdotus 

1.  Merkitään asiaa koskeva keskustelu tiedoksi. 

2.  Merkitään asiaa koskeva valmistelutilanne tiedoksi. 

3.  Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi. 

4.  Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi. 

5.  Merkitään asia tiedoksi. 

6.  Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi. 

7. Merkitään asia tiedoksi. 

8.  Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi. 

9.  Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi. 

10.  Merkitään asiaa koskeva selostus tiedoksi. 

 
Päätös 

1.  Hyväksyttiin 

2.  Hyväksyttiin 

3.  Hyväksyttiin 

4.  Hyväksyttiin 

5.  Hyväksyttiin 

6.  Hyväksyttiin 

7.  Hyväksyttiin 

8.  Hyväksyttiin 

9.  Hyväksyttiin 

10.  Hyväksyttiin. 
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Toimen sijaisuuden täyttölupa (rakennusmestari) 
 
Kh § 24 
31.1.2022 Kunnaninsinööri anoo kunnan rakennusmestarin toimen täysiai-

kaisen sijaisuuden täyttölupaa 1.4.2022 alkaen 31.12.2023 saak-
ka. Nykyinen sijainen on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä maa-
liskuun jälkeen. Toimen vakinainen haltija palaa töihin vuonna 
2024. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää rakennusmestarin toimen täysi-

aikaisen täyttöluvan 1.4.2022 alkaen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 
 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  31.1.2022  

 

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 12–15, 19–23 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 16–18, 24 
 
______________________________________________________ 
 
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: 16–18, 24 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


  3(3)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



Myytävät alueet
Myytävät Metsähallituksen alueet 
Metsähallitus myy itse nämä alueet
Kiinteistörajat

Liitekartta, 100698 LUKE Jokioinen, kunnalle myytävät Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen alueet 1

169-402-1-154
n. 2980 m2

169-402-1-154
n. 5000 m2

169-402-1-154
n. 1200 m2

169-402-1-154
n. 3900 m2

169-402-1-154
n. 7900 m2

169-402-1-154
n. 140 m2

169-402-1-154
n. 450 m2

169-402-1-154
n. 1300 m2

169-402-1-154
n. 4020 m2

169-402-1-154
n. 920 m2

169-402-1-154
n. 2310 m2

169-402-1-154
n. 74 940 m2

169-402-4-0
n. 7240 m2

169-402-1-154
n. 1320 m2

169-402-1-154
n. 3430 m2

169-402-4-0
n. 2550 m2

Pöytäkirjan liite 1/2022, KH 31.1.22 § 17



Myytävät alueet
Kiinteistörajat

Liitekartta, 100698 LUKE Jokioinen, kunnalle myytävät alueet 2

169-408-1445
n. 1130 m2

169-408-1-1445
n. 1780 m2

169-408-1-1445
n. 2110 m2

169-408-1-1445
n. 4930 m2

169-408-1-1445
n. 530 m2

Pöytäkirjan liite 2/2022, KH 31.1.2022 § 17
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