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Kokousaika Maanantai 2.11.2020 klo 17.00–20.28 

Kokouspaikka Jokioisten Tietotalo, yläkerta / Teams 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina, klo 17.00–19.06, klo 19.50–20.28 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula / Teams 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
Esala Martti, varajäsen klo 19.06–19.50 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs. 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja, klo 17.00–19.04 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 17.00–19.43 
Pylkkönen Jaana, sihteeri 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 154–162 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Jyrki 
Kanerva ja Satu Nurmi. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Jaana Pylkkönen 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 6.11.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Jyrki Kanerva Satu Nurmi 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 9.11.–30.11.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnanjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuuston kokouksen 22.10.2020 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 154 
2.11.2020 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnas-
ta. Lain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val-
tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas-
tainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane-
matta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsitel-
täväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen 
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön-
panolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa en-
nen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 22.10.2020 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden 
täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Rami Lehtisen eroilmoitus 
Ote Rami Lehtiselle 
Ote Sakari Raiskiolle 
Ote Juha-Matti Heinolle 
Ote Petri Okkoselle 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Jokioisten kunnan veroprosentit 2021 
Ilmoitus verohallinnolle 
Ilmoitus Suomen Kuntaliitolle 
 
Eron myöntäminen kunnanjohtajan virasta 
Ote Jarmo Määtälle 
Palvelussuhteen päätösilmoitus palkanlaskentaan (webTallennus) 
 
Valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamisesta 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite Jokioisten alueen pienvesien, purojen kun-
nostussuunnitelmasta 
Käsitellään erikseen 
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Ilmoitusasiat 
Ei erillistä täytäntöönpanoa 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuuston kokouksen 16.9.2020 päätösten laillisuuden toteaminen 
ja täytäntöönpano 
 
Kh § 155 
2.11.2020  Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvon-
nasta. Lain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val-
tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muu-
ten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täy-
täntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston 
uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, 
kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavak-
si, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa 
ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. 

 
  Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 16.9.2020 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa nii-
den täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
  - - -  
 
  Eropyyntö luottamustoimista (Taru Könkö) 
  Ote Taru Könkölle 
  Ote Inkeri Koskelalle, Sari Lehtiselle ja Pirjo Niemelälle 
  Ote tekniselle lautakunnalle 
  Ote teknisen lautakunnan lupajaostolle 
  Ote tarkastuslautakunnalle 
  Ote arkistosihteerille 
  Ote henkilöstösihteerille 
 
Ehdotus  Yllä olevaa täytäntöönpanoa täydennetään seuraavasti: 
 
  Ote valtuuston puheenjohtajalle tiedoksi, jotta hän voi pyytää 

keskusvaalilautakuntaa nostamaan uuden varavaltuutetun Taru 
Könkön tilalle. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma 
 
Kh § 126 
7.9.2020 Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi Jokioisten kunnan vuo-

sien 2020–2023 talouteen. Pandemian keston pituutta ja vaiku-
tuksia talouteen ei ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida. 
Tämä vaikeuttaa huomattavasti talouden suunnittelua. Kaikki ar-
viot tarkentuvat syksyn aikana talousarviovalmistelun edetessä. 

 
Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden 
2020 kustannustason mukaiseksi 1 %:lla vähennettynä (pl. henki-
löstömenot ja sote) ja pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esi-
tyksistä. Palvelutarpeen osittainen mahdollinen kasvu on rahoitet-
tava talousarvion sisäisin siirroin. Palvelutarpeen mahdollinen vä-
heneminen on huomioitava siten, että palveluiden tuotanto sopeu-
tetaan tarpeeseen ja kysyntään. 

 
Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen laa-
jentamisia ei voida hyväksyä vuoden 2021 talousarviovalmiste-
lussa. Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan 
päättää syksyn aikana, kun mm. hallituksen budjettiriihen kuntata-
lousvaikutukset ovat selvillä ja kuntakohtainen talousennuste voi-
daan tarkentaa. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin si-
sältyy tässä vaiheessa epävarmuutta. 

 
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta 
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. 

 
Talousarvion laadinnan keskeiset lähtökohdat: 

 
Positiiviset 

- kunnan taseessa ei ole kertynyttä alijäämää 
- vuoden 2020 talousarvion käyttömenot ovat Jokioisilla al-

haisimmat asukasta kohden seudun kuntiin verrattuna 
(kunta toimii tehokkaasti) 

- ei suuria investointitarpeita, palvelutuotannon kiinteistöt 
hyvässä kunnossa (uudisrakennettu, peruskorjattu) 

- palveluverkkoa kehitetty johdonmukaisesti 
- lainakannan kasvu hallinnassa/laskeva 

 
Negatiiviset 

- valtionosuudet eivät kasva/laskevat 
- verotulot laskevat / kehitys polkee paikallaan 2021–2022 
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- sote-menot kasvavat (arvio tässä vaiheessa n. 300 000 – 
500 000 euroa) 

- henkilöstömenot kasvavat (n. 150 000 euroa) 
- kunnan asukasluku on laskeva 
- koronan aiheuttamat lisäkustannukset, tulomenetykset ja 

viivevaikutukset 
- painelaskelmat synkkää luettavaa niin Jokioisten kuin 

useiden muidenkin Kanta-Hämeen kuntien osalta 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää  
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2021 käyttötalouden 
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonais-
menoissa pyritään 1 %:n vähennykseen vuoden 2020 ta-
lousarvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja sosiaa-
litoimi sekä terveydenhuolto),  

2) että vuoden 2021 kunnan kokonaisinvestointien maksimimää-
rä on 800 000 euroa,  

3) vuoden 2020 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2021–2022 toimivat talousarvion 2021 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet,  

4) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tu-
lee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että ta-
lousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,  

5) että talousarvio-ohjeita tulee noudattaa ja laatia talousarvioeh-
dotukset suoraan niiden mukaisiksi, ja 

6) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 15.10.2020, joka myös antaa tarvittavia tar-
kempia talousarvion valmisteluohjeita. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
 
Kh § 156 
2.11.2020 Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallintokuntien ta-

lousarvioehdotuksista sivistysosaston (koulutuslautakunta ja va-
paa-aikalautakunta) sekä teknisen osaston (tekninen lautakunta 
ja lupajaosto) talousarvioehdotukset. 
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Talousarvioehdotukset ltk-tasolla ovat esityslistan oheismateriaa-
lina. 

  
Talousarvioesittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvioesitykset tiedoksi. 
 
 Sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää esitteli kunnanhallitukselle 

koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdo-
tukset. 

 
Kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli kunnanhallitukselle teknisen 
lautakunnan ja lupajaoston talousarvioehdotukset, sekä investoin-
tiosan. 

 

Päätös  Kunnanhallitus merkitsi talousarvioesitykset tiedoksi. 
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Yhtymäkokousedustajan valinta / Eteva ky 
 
Kh § 157 
2.11.2020 Eteva kuntayhtymä pyytää kuntaa valitsemaan yhtymäkokous-

edustajan 12.11.2020 pidettävään ylimääräiseen yhtymäkokouk-
seensa. 

 
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen 
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan val-
tuuston päättämä kunnan muu toimielin. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokous-

edustajaksi 12.11.2020 pidettävään ylimääräiseen yhtymäko-
koukseen Kirsi Räisäsen ja hänen varaedustajakseen Eija Sakki-
sen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Salainen asia 
 
Kh § 158  
2.11.2020 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
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Kunnanjohtajan viran täyttäminen 
 
Kh § 153 
26.10.2020 Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määtälle on myönnetty ero viras-

taan eläkkeelle jäämisen vuoksi siten, että hänen virkasuhteensa 
viimeinen päivä on 31.3.2021. Kunnanjohtajan virka täytetään va-
kinaisesti 1.4.2021 alkaen. 

 
Jokioisten kunnanjohtajan virka oli haettava 23.10.2020 klo 15.00 
mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin 12 hakemusta.  

 
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran ha-
kumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Kunnanjohtajan haku-
menettelyyn sovelletaan kunnallisen viranhaltijalain säännöksiä. 
Sen mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa 
nojalla ottaa sellainen henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka 
kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. Suostumus voidaan 
antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin, kuitenkin ennen valtuus-
ton valintapäätöstä. Kunnanjohtajan vaalimenettelyssä sovelle-
taan, mitä kuntalaki säätää vaaleista. Vaali on enemmistövaali, 
joka voidaan toimittaa suljetuin lipuin. Valinnan ollessa yksimieli-
nen, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista käytännön vaalitoi-
mitusta. 

 
Viran kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva korkeakoulututkinto. 
Lisäksi kunta ilmoitti mm. arvostavansa kuntakonsernin, julkishal-
linnon ja julkistalouden tuntemusta sekä riittävää käytännön ko-
kemusta vaativista johtamistehtävistä. Edelleen odotettiin elinkei-
noelämän tuntemusta sekä perehtyneisyyttä ja osaamista elinkei-
noelämän edistämisessä. 

 
Virkaa hakivat seuraavat henkilöt: 

 
Eklund Kalle, hallintopäällikkö, Vantaa 
Hietaniemi Anitta, hallintojohtaja, Pälkäne 
Högnäs Joona, vartija, Pornainen 
Kannus Matti, talousasiantuntija, Kangasala 
Kaunisto Timo, maatalousyrittäjä, ent. kansanedustaja, Hämeen-
linna 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja, Jokioinen 
Mäkilä Minna-Liisa, hallintosihteeri, Tammela 
Niskala Markku, hallintojohtaja, Kauhava 
Rautiainen Esko, vs. kunnanjohtaja, Puolanka 
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Saarni Hanna, hallintojohtaja, Tammela 
Varis Ismo, lehtori, Forssa 
Usvasalo Unto, suunnittelu-upseeri, Helsinki 

 
Kaikki hakijat täyttävät koulutuksen osalta hakukelpoisuuden eh-
dot. 

 
Yhteenveto hakijoista on kunnanhallituksen esityslistan oheisma-
teriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. 
 
 Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle virkaan määräajassa 

hakeneiden hakemukset. 
 
Päätös Keskusteltiin jatkotoimenpiteistä ja päätettiin, että asiaa valmistel-

laan käytyjen keskustelujen pohjalta seuraavaan 2.11. pidettä-
vään kunnanhallituksen kokoukseen. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 159 
2.11.2020 Kunnanjohtajan viran täyttämiseen liittyen seuraavaksi on tarpeen 

valita hakijoiden joukosta haastateltavat hakijat, päättää haastat-
telu- ja valmisteluryhmästä sekä päättää haastatteluaikataulusta. 
Haastattelu- ja valmisteluryhmän tulee myös valmistella haastatte-
lut ja haastatteluissa esitettävät kysymykset, jotta haastatteluista 
saadaan keskenään verrannolliset. 

 
Valittavan kunnanjohtajan kanssa tehdään kuntalain mukainen 
johtajasopimus ja hänen kanssaan neuvotellaan siitä. Tässä vai-
heessa on tarpeen linjata siihen liittyen kaksi keskeistä asiaa, 
kunnanjohtajan palkkataso ja mahdollisen erokorvauksen määrä 
(kuinka monelta kuukaudelta maksetaan), jotta ne ovat hakijoiden 
tiedossa jo haastattelutilanteessa. 
 
Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella. Työmatkat, vuo-
siloma, sairausloma, perhevapaat ja muut virkavapaat määräyty-
vät samoin kuin muillakin viranhaltijoilla. Näistä ei voida sopia joh-
tajasopimuksessa eikä niistä ole tarpeen ottaa viittauksia johtaja-
sopimukseen. Kunta päättää harkintansa mukaan ainoastaan 
kuntajohtajan palkkauksesta ja työaikakorvauksista. Näistäkään ei 
voida sopia johtajasopimuksessa vaan niistä tehdään omat, erilli-
set päätöksensä. 
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Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1. uuden kunnanjohtajan palkkatason ja erokorvauksen määrän, 

2. valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat, 

3. päättää haastattelu- ja valmisteluryhmästä, ja 

4. päättää haastatteluaikataulusta. 

 

Suostumuksensa kunnanjohtajan virkaan on 2.11.2020 saapu-

neella sähköpostilla ilmoittanut Hanna-Maria Grandell. 

 

Päätös  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti seuraavaa: 

 

1. kunnanjohtajan palkka on n. 7 000 euroa/kk ja erokorvaus 

maksetaan 6 kuukaudelta, 

2. haastatteluun kutsutaan Matti Kannus, Jukka Matilainen, Anit-

ta Hietaniemi, Hanna Saarni ja Esko Rautiainen, 

3. haastattelu- ja valmisteluryhmä: kunnanhallituksen jäsenet, 

valtuuston puheenjohtajisto, nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

ja vs. kunnanjohtaja,  

4. haastattelut suoritetaan viikkojen 46 ja 47 aikana. 

 

Lisäksi kunnanhallitus merkitsi Hanna-Maria Grandellin suostu-

muksen kunnanjohtajan virkaan tietoonsa saatetuksi. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 160 
2.11.2020 Vapaa-aikalautakunta 21.10.2020 

Koulutuslautakunta 28.10.2020 
 Tekninen lautakunta / lupajaosto 24.9.2020 
 Tekninen lautakunta 21.10.2020 
 Hallinto- ja talousjohtaja 23.9.2020 
  Sivistystoimenjohtaja 23.10.-27.10.2020 
 Kunnaninsinööri 4.9., 7.9., 11.9., 28.9. ja 21.10.2020 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 5.10.2020 
 

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 yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 161 
2.11.2020 Hämeen pelastusliiton sääntömääräinen syyskokous torstaina 

5.11.2020 klo 19.00, Loppi. 
 
 Terveet tilat 2028 -ohjelman ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

Webinaari Etelä-Suomen Terveet tilat 13.11.2020. Terveet tilat 2028 
-ohjelma http://www.vnk.fi/terveet-tilat-2028.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt tilaisuudet tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi tilaisuudet tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vnk.fi/terveet-tilat-2028
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 162 
2.11.2020 Valtioneuvoston kanslian 26.10.2020 päivätty kirje ”Uusi toiminta-

malli kuntien tueksi sisäilmatilanteisiin”. Terveet tilat -toimintamallin 
ensimmäisen versio julkistettiin 27.10. Terveet tilat -toimintamalli:  

 https://vnk.fi/terveet-tilat-2028. 
 
 Opetushallitus on päätöksellään 23.10.2020 myöntänyt Jokioisten 

kunnan Kerhotoiminnan kehittäminen -hankkeelle 8 000 euroa. 
 
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.10.2020, jolla se kiel-

tää Helsingin ja Uudenmaan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuu-
det ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.  

 Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin 
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 
henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa nou-
dattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa 
ohjetta. Määräys on voimassa 1.–30.11.2020. 

 
 Metsähallituksen 7.9.2020 päivätty lupapäätös, jolla se mm. oikeut-

taa luvanhaltijan kääväkäs- ja muiden sieninäytteiden ottoon liitty-
vään liikkumiseen sellaisillakin Metsähallituksen hallinnassa olevilla 
suojelualueilla, joiden rauhoitusmääräyksissä näytteenotto on kiellet-
ty. 

 
 Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talouden toteumataulukot 9/2020. 
 
 23.10.2020 tontin kauppakirja. Myyty tontti Sällintieltä omakotitalon 

rakentamista varten. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi asiakirjat tiedoksi. 
 
  

https://vnk.fi/terveet-tilat-2028


Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  2.11.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 154–156, 158–162 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 157 
 
______________________________________________________ 
 
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: 157 
 
_______________________________________________________ 
 
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 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
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
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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 Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


