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       Valtuusto  

Kokousaika Torstai 16.3.2023 klo 18.00–18.13 
Kokouspaikka Valtuustosali 
Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 

Aaltonen Sami 
Esala Martti 
Hacklin Jorma, pj. 
Hakamäki Jenni 
Heikkilä Timo 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Kulmala-Sjöman Mira 
Lax Minna 
Lehtinen Rami 
Lehtonen Petri 
 

Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Ristolainen Sanni 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Stenberg Niina 
Yrjänä Mervi 
Heinämäki Jukka, varajäsen 
Perälä Jukka, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Mäkelä Mikko, vs. henkilöstöpäällikkö 
Aaltonen Samuel, nuorisovaltuuston pj. 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
1 – 4 §  

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti Sami Aaltonen ja Satu Nurmi. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jorma Hacklin  Mika T. Rantala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet 
on samalla varustettu 
nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 23.3.2023 
Allekirjoitukset 
 
 
Sami Aaltonen Satu Nurmi 
 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, 
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 23.3.- 13.4.2023 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 1 
16.3.2023  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 10.3.2023. 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. 
 
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoitta-
neet Petri Lehti, Charlotte Nummenranta ja Jussi Tiensuu. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen Jukka Heinä-
mäen ja Jukka Perälän sekä Jyrki Ahlgrenin, joka ei ollut läsnä. 
 

Päätös  Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi ko-
kouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 2 
16.3.2023  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, Esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 23.3.-13.4.2023.  

 
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 Satu Nurmi ja Sami Aaltonen. 
 

Päätös   Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Satu 
 Nurmi ja Sami Aaltonen. 
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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. 
 

- - - - - - - - 
Valt. § 3 
16.3.2023 
 
Päätös  Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen 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. 
 

- - - - - - - - -  
Valt. § 4 
16.3.2023 
 
Päätös  Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 
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Jokioisten kunta Valitusosoitus 
Valtuusto  
 16.3.2023  
Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 1, 2, 4 
______________________________________________________ 
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: 3 
_______________________________________________________ 
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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