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Valtuustoaloite venevalkaman rakentamisesta 
 
Valt. § 39 
3.11.2016 Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 

”Esitämme venevalkaman rakentamista Ferrariankosken alapuo-
lella olevalle kunnan omistamalle maa-alueelle. Esitys tukee mie-
lestämme kunnan rantabulevardipuistoa ja antaa kuntalaisille 
mahdollisuuden Loimijoen harrastus- ja hyötykäyttöön. 
 
Jokioinen 3.11.2016 
 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä”. 
 

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 
mukaisesti valmisteltavaksi. 

 
 - - - - - - - - - 
Kh § 146 
21.11.2016 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  - - - - - - - - 

 

Tela § 90 
20.12.2017  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 
  valtuustoaloitteen venevalkaman rakentamisesta. 
 
  Aloitteessa venevalkaman paikaksi esitetään kunnan omistamaa 
  maa-aluetta. Kunnalla on Loimijoen rannassa 1:1585 tila, jolla 
  on nykyisin Ferrarianrinteen esittelypuisto kasveineen. 
  Tien/kulkuyhteyden rakentaminen rantaan jouduttaisiin tekemään 
  puistosta, koska muiden omistamien maa-alueiden kautta ei 
  tietä voida tehdä. Lisäksi alueen korkeuserot kasvattavat raken-
  tamiskustannuksia, samoin venevalkamasta tulee ylläpitokustan-
  nuksia vuosittain.  
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Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen vene- 
  valkaman rakentamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn todeten, 
  että kunnan omistamalle maalle ei tällä hetkellä voi rakentaa 
  venevalkamaa, koska ko. alue on esittelypuistona, ympärivuoti-
  sesti avoin yleisölle. Tien rakentamisen lisäksi tulisivat valkaman  
  rakentamiskulut sekä ylläpitokulut, joita tekninen osasto ei ole 
  huomioinut budjetissaan. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 5 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tie-
toonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 5 
14.2.2018 Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Pauli Myllyoja eh-

dotti, että aloite palautetaan uudelleen valmisteluun venevalka-
man rakentamismahdollisuuksien tarkempaa selvitystä varten. 
Valtuutettu Marjo Ramstadius kannatti Myllyojan ehdotusta. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, et-
tä on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava, kannatettu 
päätösehdotus. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi nimen-
huutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian palaut-
tamista uudelleen valmisteluun, äänestävä jaa, ja ne, jotka eivät 
kannata asian palauttamista valmisteluun, äänestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian palauttamista val-
misteluun kannattivat seuraavat valtuutetut: 

 
Hacklin Esa 
Into Petri 
Kirkkola-Helenius Tarja 
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Lehti Petri 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Myllyoja Pauli 
Palmu Susanna 
Perälä Jukka 
Ramstadius Marjo 
Roininen Janne 
Romppainen Emmi 
Sakkinen Eija 
Stenberg Niina. 

 
Asian valmisteluun palauttamista eivät kannattaneet seuraavat 
valtuutetut: 

 
Esala Martti 
Hacklin Jorma 
Heikkilä Timo 
Kiiski Elina 
Kortepohja Sari 
Lehtinen Rami 
Marttila Pauli 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Räisänen Kirsi 
Könkö Matti 
Yrjänä Mervi. 
 
Äänestyksessä asian palauttamista valmisteluun kannatti 14 val-
tuutettua. Valmisteluun palauttamista vastaan äänesti 13 valtuu-
tettua. 

 
Päätös Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen äänin 14–13 palaut-

taa valtuustoaloitteen venevalkaman rakentamisesta uudelleen 
valmisteluun. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 46 
23.2.2018 Tätä asiaa koskeva valtuuston päätös syntyi valtuuston kokouk-

sessa 14.2.2018 virheellisessä järjestyksessä ja on siten lain vas-
tainen. Sitä ei voida laittaa täytäntöön. Tästä syystä valtuuston tu-
lee käsitellä asia uudelleen.  
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Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle 
 

1. että se kumoaa tästä asiasta 14.2.2018 tekemänsä päätök-
sen, ja 

2. että se merkitsee teknisen lautakunnan aloitteen johdosta an-
taman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - - 
Valt. § 25 
23.2.2018 Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Pauli Myllyoja eh-

dotti, että aloite palautetaan uudelleen valmisteluun venevalka-
man rakentamismahdollisuuksien tarkempaa selvitystä varten. 
Valtuutettu Marjo Ramstadius kannatti Myllyojan ehdotusta. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, et-
tä on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava, kannatettu 
päätösehdotus. Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voiko val-
tuusto hyväksyä yksimielisesti aloitteen palauttamisen uudelleen 
valmisteltavaksi? Ketään valtuutetuista ei vastustanut asiaa. 

 
Päätös Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen yksimielisesti palaut-

taa venevalkaman rakentamista koskevan aloitteen uudelleen 
valmisteltavaksi. 

 
 - - - - - - - - - 
Tela § 54 
20.11.2019 Tekninen lautakunta käsitteli valtuustoaloitetta venevalkaman ra-

kentamisesta edellisen kerran 20.12.2017 todeten, että esitetylle 
alueelle ei voida rakentaa tällä hetkellä venevalkamaa. 

 
 Tilanne on sikäli muuttunut, että Pintos Oy on myynyt takaosan 

tontistaan ja näin ollen kulkureitin rakentaminen Jokioisten kun-
nan omistamalle tontille on kahden yksityisen maanomistajan  
kiinteistöjen takana. 

 
 Esityslistan oheismateriaalina ovat luonnossuunnitelma kulkurei-

tistä ja valokuva joenmutkasta. Kuten kartasta ilmenee,  
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 9.12.2019 354 22 

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

050 592 5858   
mika.rantala@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 maaston muoto (korkeuskäyrät) on sellainen, että ilman massiivi-

sia maansiirtotöitä kyseistä kohdetta ei voi rakentaa. 
 Asemakaavassa näkyvä M-alueen kevyen liikenteen väylämerkin-

tä on sijoitettu kohtisuoraan korkeuskäyriä vasten, joten maanra-
kennuksesta tulisi kaavan mukaisesti tehtynä kustannuksiltaan 
kalliimpaa kuin luonnoksen mukaisesti. 

 
 Alustavan kustannusarvion mukaan hankekustannukset olisivat 

luonnossuunnitelman mukaisella reitillä kaikkiaan noin  88 000 € 
(alv 0 %). Alue on asemakaavassa, joten kyseinen venevalkama 
olisi luvitettava. Lisäksi vuosittaiset ylläpitokustannukset jäisivät 
kunnan maksettavaksi. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen veneval-

kaman rakentamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn. 
 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. Lisäksi lautakunta toteaa, että kyseiselle paikalle ra-

kentaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 200 
9.12.2019  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan aloitteen 

johdosta antaman selvityksen tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, et-
tä se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite seutukunnallisesti yhtenevästä kaavoituksesta 
 
Valt. § 85 
15.11.2017 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 

”Esitetään Jokioisille seudullisesti uutta osayleiskaavaa välittö-
mästi Tammelan osayleiskaavaan liittyen. Kaavoituksen tarve ja 
tavoite on saada seutukunnallisesti yhtenevä kaavoitus kansallis-
puistoja tukevaksi.  
 
Jokioisten kunnan tavoitteena on kaavoituksen avulla saada kat-
tava kokonaiskuva alueesta, jolloin alueen kehittymistä voidaan 
ohjata alueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Myös kaava-
alueen liittyminen koko seutukunnan kunnan muodostamaan laa-
jempaan kokonaisuuteen tulee kaavoituksessa huomioon otetuk-
si. Alueella on useita huomioitavia asioita, kuten Torronsuon kan-
sallispuiston suojelualueet ja Torron alueella käynnissä oleva 
malmivarantojen selvittäminen. 
 
Kaavaprosessin tehtävänä on laatia oikeusvaikutteinen osayleis-
kaava, jonka avulla voidaan tutkia alueen maankäytön tarpeita 
alueen kehittämiseksi. Edellä mainittujen tarpeiden lisäksi kylän 
täydennysrakentamispaineet selvitetään kaavoituksen avulla. 
Pyrkimyksenä on tulevaisuudessa yhtenäistää ja helpottaa käsit-
telyä haettaessa rakennuslupia/poikkeamislupia kaavoituksen 
pohjalta. Myös luontovirkistykseen ja maatalouteen liittyvän elin-
keinotoiminnan mahdollistaminen on olennaista kaavoitusta laa-
dittaessa. 
 
Kaavoituksen tavoitteena on myös turvata aluerajauksen alueella 
olevat valtakunnallisesti arvokkaat luonto- ja kyläalueet Sukulan 
kylä sekä Luodesuon alue sekä ohjata täydennysrakentamista. 
Alueen täydennysrakentamispaineet ja mahdollisuudet pyritään 
selvittämään kaavoituksen pohjaksi mm. maanomistajien toiveita 
ja ajatuksia keräämällä.  
 
Työssä laaditaan rakennustapaohjeisto rakennusvalvonnan avuk-
si. 
 
Torronsuo on virkistysarvoltaan merkittävä luontomatkailun näkö-
kulmasta. Virkistyminen on suolla kesäisin perinteistä eräretkeilyä, 
lisäksi alue on linnuista ja hyönteisistä kiinnostuneiden suosiossa.  
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Lintuharrastajat hyötyvät Kiljamoon rakennetusta näkötornista, 
jonka läheisyydessä on nuotiopaikka. Talvisin Torronsuo on puo-
lestaan hiihtäjien käytössä, mikäli lumitilanne hiihtämisen sallii. 
Luontovirkistyksen elinkeinomahdollisuudet ovat kuitenkin haas-
tavat ja palvelujen tarjoaminen rakentuneekin tulevaisuudessa 
muihin virkistystoimintoihin liittyen.  
 
Mahdollinen uusi kaivostoiminta vaikuttaisi myös Jokioislaisten 
elämään tuoden sekä työpaikkoja että toisaalta vaikutuksia asu-
misympäristöön. Haluamme turvata kaavoituksella ympäristön, si-
tä ei voi korjata tai korvata.” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - - 
Kh § 215 
27.11.2017 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
 
Tela § 56 
20.11.2019 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen seutukunnallisesti yhtenevästä kaavoituk-
sesta. 

 
 Aloitteessa viitataan Tammelan kunnan Torron osayleiskaavaan. 
 Torron osayleiskaava on kokonsa puolesta enemmän strateginen 

kuin yksityiskohtaisella tasolla ohjaava. 
 
 Torron kylän alue on kaavassa osoitettu arvokkaana kulttuuri- 
 ympäristöalueena. Tämä on tarkoittanut kaavassa erilaisten toi-

mintojen sallimista. Eläintilojen suuryksiköille ei alueelta ole osoi-
tettu omia alueita, sillä näidenkin muodostuminen perustuu 
maanomistajien toimiin, eikä näitä ole kaavoituksessa mahdollista 
ennakoida. Samoin on teollisuuden laita. Eläintilojen osalta toi-
minta sijoittuisi jatkossakin tilakeskuksiin, joissa tällainen toiminta 
on ollut perinteistä ja ympäristö on tähän sopeutunut.  
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 Tämä onkin otettu jo huomioon Jokioisten oikeusvaikutteisen 

yleiskaavan laadinnassa, joka tuli voimaan 21.7.2016. 
 
 Alueella on, kuten myös Jokioisten ja Someron puolella, käynnis-

sä selvitystyöt koskien alueen malmivaroja. Selvitystyö on alku-
vaiheessa, joten jatkotoimenpiteistä ei ole ollut tietoa Torron kaa-
valuonnosta laadittaessa. 

 
 Geologian tutkimuskeskus on  julkaissut vuonna 2017 tutkimusra-

portin n:o 229 Kanta-Hämeen potentiaalisten kaivosten aluetalou-
dellisista vaikutuksista. Raportissa todetaan kaivostoiminnan ete-
nevän nelivaiheisen elinkaarimallin mukaisesti, johon kuuluvat 
malmin etsintä, kaivoksen avaaminen, tuotantovaihe sekä kaivok-
sen sulkeminen ja jälkihoito. 

 
 Yhteistyössä Tammelan teknisen toimen kanssa on todettu, että 

kaavoitus tapahtuu jo nytkin seudullisesti eikä Jokioisilla ole tar-
vetta osayleiskaavan laajentamiseen edellä kuvatuista seikoista 
johtuen. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen seutu-

kunnallisesti yhtenevästä kaavoituksesta kunnanhallituksen käsit-
telyyn. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 201 
9.12.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan aloitteen 

johdosta antaman selvityksen tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, et-
tä se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite kaavamuutoksesta 
 
Valt. § 97 
19.12.2018 Vasemmistoliiton ja SDP:n valtuustoryhmä jätti seuraavan 

19.12.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 
 Me allekirjoittaneet valtuutetut haluaisimme kunnan käynnistävän 

kiireellisesti valmistelut kaavamuutoksesta Nirpanmäen Rantabu-
levardin läheiselle alueelle joko rivitalojen tai pienkerrostalon ra-
kentamisen mahdollistamiseksi. 

 Alue sijaitsee Forssantien ja Loimijoen välissä Nirpanmäen alla, 
nykyisessä kaavassa alue on merkitty M-alueeksi (maa- ja metsä-
talousalue). 

 
 Lisäksi kunnan pitäisi käynnistää neuvottelut maanomistajan 

kanssa Nirpanmäen alla Akuntien vieressä olevan pienen pelto-
alueen ostamisesta kunnalle. Tällä saataisiin alueelle käynti hel-
pommaksi. 

 
 Jokioisilla on myyty omakotitaloja nuorille perheille, talon myyjät 

ovat muuttaneet kaupunkiin. Haluaisimme pysäyttää tämän muut-
toliikkeen Jokioisilta poispäin tarjoamalla heille asumismuotona 
joko rivi- tai kerrostaloa luonnonkauniissa Loimijoki-maisemassa. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 3 
14.1.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää kaavamuutosta koskevan val-

tuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen.  
 
 - - - - - - - - - - 
Tela § 55 
20.11.2019 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen kaavamuutoksesta. 
 
 Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 20.8.2014 sa-

mantyyppistä aloitetta ja pyytämänsä Hämeen elinkeino-, liiken- 
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ne- ja ympäristökeskuksen lausuntoa 8.7.2014 Loimijoen tulvaris-
kien osalta. Lausunnon mukaan Loimijoen tulvariskit eivät estä 
ko. alueen kaavoituksen muuttamista asuntorakentamiseen. 

 
 Jokioisten voimalaitospadolle on määritelty poikkeustapauksessa 

esiintyvä ylin vedenpinnan taso, +90,47 ja Hämeen ELY-
keskuksen arvion mukaan alin suositeltava rakentamiskorkeus on 
kyseisellä kohdalla +92,00. 

 
 Teknisen osaston karttatarkastelun mukaan asuntorakentamiseen 

ajatellun kaavoitettavan alueen osan korkeus on +92,00 - +94,00 
välillä, joten alueen kaavan muuttaminen ajateltuun tarkoitukseen 
on mahdollista.  

 
 Esityslistan oheismateriaalina on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen asiasta antama lausunto kokonaisuudes-
saan sekä teknisen osaston laatima karttapohja kaavamuutosalu-
eesta. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen kaava-

muutoksesta kunnanhallituksen käsittelyyn. 
 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 202 
9.12.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää  
 

1. merkitä teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman sel-
vityksen tiedoksi, 

2. päättää antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi ko. aluetta 
koskevan kaavamuutoksen käynnistämisen, ja 

3. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitel-
lyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite kestävän kehityksen budjetoinnista ja  
ilmastovaikutusten arvioinnista 
 
Valt. § 37 
11.6.2019 Jokioisten Vihreät tekivät kokouksessa seuraavan valtuustoaloit-

teen. 
 

”Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n uusin ilmastoraportti aset-
taa päättäjät kaikkialla maailmassa yksinkertaisen valinnan eteen: 
joko alamme toteuttaa nopeita päästövähennyksiä tai kannamme 
vastuun katastrofeista, jotka voimistuva ilmastonmuutos tuo mu-
kanaan. Kestävässä kehityksessä on kyse siitä, millaisen maapal-
lon ja resurssit jätämme tuleville sukupolville. 

 
Kunta voi päätöksillään vaikuttaa päästöihin sekä suoraan omas-
sa toiminnassaan että epäsuorasti esimerkiksi kumppaneiden ja 
sijoitusten kautta sekä kannustamalla asukkaita ilmaston kannalta 
kestäviin kulutusvalintoihin ja liikkumiseen. Ilmaston kannalta kes-
täviä päätöksiä syntyy todennäköisemmin, jos päätösten ilmasto-
vaikutukset ovat tiedossa jo päätöstä tehtäessä. 

 
IPCC:n raportin mukaan ilmaston lämpeneminen voidaan vielä 
määrätietoisella työllä rajoittaa 1,5 asteeseen. Jo puolentoista as-
teen lämpenemisen vaikutukset ovat dramaattisia. Aiempia ilmas-
totavoitteita on kiristettävä ja toimenpiteitä nopeutettava. Tähän 
työhön tarvitaan mukaan niin kansainväliset yhteisöt, valtiot ja ko-
titaloudet kuin kunnat ja kaupungitkin. 

 
Suomi on ensimmäisenä maana sisällyttänyt valtion talousarvio-
ehdotukseen kestävän kehityksen osion. Suomi aikoo sisällyttää 
kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet osaksi tulevia halli-
tusohjelmia, hallituksen tulevaisuustyötä ja budjettivalmistelua.  
Jokioinen on kuntastrategiassaan sitoutunut että ympäristö ja 
ekologisuus huomioidaan päätöksenteossa ja toiminnassa. Toi-
mintaa suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja tulevaisuuden tarpei-
siin.  Kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen osaksi 
kunnan talousarviovalmistelua vahvistaisi Jokioisten kestävän ke-
hityksen työtä. Talousarvio on strategian ohella tärkein yksittäinen 
kunnan toimintaa ohjaava päätös ja siksi on olennaista ymmärtää 
ja tunnistaa talousarvion ja kestävän kehityksen yhteys. Tilinpää-
tökseen tulisi myös sisällyttää arviointi ilmastovaikutuksista ja kes-
tävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. 
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Kestävän kehityksen budjetointi on haastava tehtävä ja siksi se 
kannattaa toteuttaa vaiheittain. Ensi vaiheessa tulisi keskittyä kes-
tävyyden ekologiseen ulottuvuuteen ja erityisesti ilmastovaikutuk-
siin, jatkossa myös sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Talousar-
vio ei kuitenkaan ole kunnan ainoa ilmastovaikutuksiltaan merkit-
tävä päätös. Siksi ilmastovaikutusten arviointi tulisi asteittain tuo-
da osaksi kaikkea kunnan päätöksentekoa. Tavoitteena olisi saa-
da kokonaiskuva kestävän kehityksen tavoitteita tukevista ja niitä 
rapauttavista resursseista sekä lisätä kustannustehokkuutta ja lä-
pinäkyvyyttä. 

 
Kestävän kehityksen sisällyttäminen osaksi taloussuunnittelua ja 
ilmastovaikutusten arvioinnin sisällyttäminen osaksi kaikkea pää-
töksentekoa edellyttää uutta osaamista ja työkaluja. Forssan seu-
dulla on ainutlaatuista kestävän kehityksen ja kiertotalouden 
osaamista ja näitä resursseja kannattaa hyödyntää uusien mallien 
kehittämisessä.  

 
Osallistava valmisteluprosessi yhdessä kaikkien toimialojen kans-
sa lisäisi myös laajemmin kunnan henkilöstön tietoisuutta Jokioi-
sen kestävän kehityksen tavoitteista ja kunnan toiminnan ilmasto-
vaikutuksista sekä oman hallinnonalan kytköksistä niihin. 

 
Me Jokioisten Vihreät esitämme, että Jokioinen 

 

 sisällyttää kestävän kehityksen ja ilmastonäkökohdat poikki-
leikkaavasti osaksi kunnan taloussuunnitelmia 

 laatii sekä nopeiden päästövähennysten että pitkän tähtäimen 
ilmasto-ohjelmat 

 tekee kunnan päätösten ilmastovaikutukset näkyväksi esimer-
kiksi toteuttamalla ilmastovaikutusten arvioinnin osana kaikkea 
päätöksentekoa 

 kartoittaa mahdollisuuksia rakentaa malleja kestävän kehityk-
sen budjetointiin ja ilmastovaikutusten arviointiin yhteistyössä 
esimerkiksi muiden kuntien, kaupunkien, oppilaitosten ja kan-
sainvälisten verkostojen kautta 

 järjestää valtuutetuille kestävän kehityksen iltakoulun kestävän 
kehityksen mukaisen päätöksenteon tueksi ja ilmastotietoisuu-
den lisäämiseksi 

 
Jokioisilla 11.6.2019  

 
Ursula Mansikka ja Marjo Ramstadius”. 
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Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 121 
24.6.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen teknisen lauta-

kunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen.  
 
 - - - - - - - - - 
 
Tela § 57 
20.11.2019 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen kestävän kehityksen budjetoinnista ja il-
mastovaikutusten arvioinnista. 

 
 Jokioisten kunta on liittynyt lokakuussa 2019 Hiilineutraalien kun-

tien verkostoon. Tämä merkitsee sitä, että kunta ottaa kasvihuo-
nepäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätök-
sen teossa. Lisäksi ympäristön ja ekologisuuden huomioiminen 
on kirjattu kunnan strategiaan. 

 
 HINKU-kuntana Jokioisille laaditaan vuosittain suunnitelma pääs-

töjä vähentävistä investoinneista sekä laaditaan toimenpiteet, joil-
la vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä koko kunnan alueella. 

 Kunnan henkilöstölle, kunnanvaltuustolle ja alueen asukkaille se-
kä yrityksille tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista. 

 
 Parhaillaan kunta tutkii mahdollisuutta kunnan kiinteistöihin asen-

nettavien aurinkovoimaloiden sijoittelusta, kustannustehokkuu-
desta ja elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljen pienentämisestä. 

 
 Valtuustoaloite koskee koko kunnan toimintaa, teknisellä sektorilla 

ei ole rahallista mahdollisuutta mm. luoda yhteyksiä oppilaitoksiin 
tai kansainvälisiin verkostoihin, joiden kautta voisimme rakentaa 
malleja valtuustoaloitteen tarkoittamiin mahdollisuuksiin. Tekstissä 
mainittu asioita, joita tekninen toimiala pystyy toteuttamaan. 
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Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen kestävän 

kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista kun-
nanhallituksen käsittelyyn. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 203 
9.12.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. merkitä teknisen lautakunnan asiasta antaman selostuksen ja 
toimenpiteet tiedoksi, 

2. toteaa, että kunnan talousarvioiden laadinnassa ja päätöksen-
teossa otetaan jatkossa huomioon kestävän kehityksen tavoit-
teet ja asiaan liittyvää oppilaitosyhteistyötä toteutetaan mah-
dollisuuksien mukaan, ja 

3. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitel-
lyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Forssan seudun kuntien yhteistyön kehittäminen vuosina 2020–2024  
 
Kh § 192 
25.11.2019  Forssan seudun kuntien johtoryhmät sekä valtuuston ja hallituk-

sen puheenjohtajat kokoontuivat 29.–30.8.2019 seminaariin poh-
timaan seudun kuntien yhteistyömalleja vuosille 2020–2024. Yh-
teistyötä on lisättävä, jotta seudun kunnat pystyvät entistä pa-
remmin vastaamaan mm. väestön ikääntymisen, kuntatalouden 
heikkenemisen ja palvelujen sopeuttamisen mukanaan tuomiin 
haasteisiin. Tulevaisuudessa työvoiman saatavuus, osaavan työ-
voiman rekrytointi, on haaste koko seudulle. 

 
Uusia yhteistyökohteita pohdittiin neljässä ryhmässä (hallinto, si-
vistys, tekninen sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat) ja 
ryhmät aikatauluttivat ehdotuksensa suunnitteluvuosille. 

 
Kaikki kuntien valtuutetut kutsuttiin seminaarin yhteenvetotilaisuu-
teen Forssan kaupungintalon valtuustosaliin 23.10.2019.  

 
Forssan seudun kuntajohtajat ovat työstäneet valmisteluaikatau-
lua seminaarin ja yhteenvetotilaisuuden jälkeen. Jatkotoimenpitei-
tä varten on nostettu esille kohteita, jotka tehostavat toimintaa ja 
tuovat mukanaan säästöjä. Esitys käsitellään saman sisältöisenä 
Forssan kaupungin ja seudun kuntien valtuustoissa. Uusia toimin-
tamalleja on syytä edelleen hakea, ja yhteistyömallien kokonai-
suutta on syytä pohtia syvällisemmin viimeistään seuraavien kun-
tavaalien jälkeen. 

 
Selvitettävät yhteistyökohteet ja alustava aikataulutus ovat: 

 
1) hallinto 

- seudullinen talous- ja palkkahallinto: valmistelu vuosina 
2019–2020 ja aloitus vuonna 2020 

- seudullinen tietohallinto ja ICT-tuki: valmistelu vuosina 
2020–2021 ja aloitus vuonna 2021 

- seudullisen investointikehyksen suunnittelu ja tulevaisuu-
den tarvekartoitus: valmistelu vuosina 2020–2021 ja aloitus 
vuonna 2021 

 
2) sivistys 

- seutukirjasto: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna 
2021 

- erityisen tuen palvelurakenteiden kehittäminen ja sopimus-
ten uudistaminen vuonna 2020 
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- toisen asteen koulutuksen seudullinen yhdistäminen: val-
mistelu vuonna 2020 ja toimenpiteet vuosina 2021–2022 

 
3) tekninen 
- vuokra-asuntoyhteistyö: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus 

vuonna 2021  
- yhteinen kiinteistönhoito: valmistelu vuonna 2022 ja aloitus 

vuonna 2023 
- yhteinen tekninen toimi vuonna 2024 
 
4) työllistäminen 
- seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteeminen valmistelu 

vuosina 2019–2020  
 
5) seutustrategian toteuttaminen 
- seutustrategian nykyisten ja tulevien kärkihankkeiden li-

säksi tiivistetään yhteistyötä yritysneuvonnassa, elinkei-
nopolitiikassa, kaavoituksessa ja investointien suunnitte-
lussa  

 
6) nuorisotyö 
- yhteistyön lisääminen etsivässä nuorisotyössä ja ohjaa-

mopalveluiden laajentaminen kaikkia kuntia palvelevaksi: 
valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna 2021 

 
Valmistelun käytännön organisoinnin toteutuksesta vastaavat kun-
tajohtajat yhdessä johtoryhmien jäsenten ja muiden viranhaltijoi-
den kanssa. 

 
Kaupungin ja kuntien yhteiseksi päätökseksi ehdotetaan sitoutu-
mista edellä mainittujen yhteistyökohteiden valmisteluun. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, että 
 

1. Jokioisten kunta sitoutuu osaltaan edellä mainittujen asioiden 
yhteiseen valmisteluun, sekä 

2. lähettää päätöksensä valtuustolle tiedoksi. 
 

Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-
ehdotustaan. Hän esitti, että kunnanhallitus merkitsee asiasta 
käydyn keskustelun tiedoksi ja päättää jättää asian pöydälle lisä-
selvityksiä varten. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Jokioisten 
valtuustolle tulee järjestää asiaa koskeva iltakoulu lisätietojen 
saamista ja asiaa koskevaa keskustelua varten ennen päätöksen-
tekoa. Kunnanhallitus päätti edellyttää, että asian valmisteluun lii-
tetään riittävän kattavasti raportointi ja poliittinen ohjaus. Edelleen 
kunnanhallitus päätti, että nykyiset yhteistyömuodot tulee selvittää 
ja kirjata, jotta nykytilanne kirkastuu ja tuo selvän pohjan mahdol-
listen uusien yhteistyökohteiden valinnalle. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 204 
9.12.2019 Yhteistyön kehittämistä on käsitelty kunnissa siten, että Ypäjä ja 

Forssa ovat eräin muutoksin hyväksyneet valmistelukokonaisuu-
den eteenpäin viemisen. Humppila käsittelee asiaa hallituksessa 
9.12. ja Tammela 16.12. 

 
Tarkoituksenmukaista on tässä tilanteessa, että kunnat tekevät 
periaatepäätökset niistä valmistelukokonaisuuksista, joissa katso-
vat voivansa olla mukana. 
 
Päätöksessä luetelluista asioista useat ovat jo tällä hetkellä val-
mistelussa, koska käytännön työssä on selvää, että yhteistyötä on 
lisättävä mm. lainsäädännön vaatimusten kasvaessa ja resurs-
sien käydessä kunnissa niukemmiksi. Tämän vuoksi päätös on 
suurelta osin informaatiota nykyisistä yhteistyömuodoista. Uudet 
avaukset ovat periaatepäätöksiä eivätkä siten edellytä sitoutumis-
ta lopputulokseen tässä vaiheessa. 
 
Valmistelupäätös on ohjeellinen sekä valmistelun sisällön että ai-
kataulujen suhteen. Kaikista kohteena olevista asioista tullaan jär-
jestämään riittävän poliittisen ohjauksen mahdollistavia iltakoulu-
ja. Valmistelun yhteisestä luonteesta johtuen iltakoulujen tulee 
useimmiten olla seudun yhteisiä. Kuntakohtaisia iltakouluja pide-
tään tarvittaessa. Jokioisten kohdalla iltakoulu saattaa olla esim. 
vuoden 2020 ensimmäisen valtuuston kokouksen yhteydessä.  
 
Seuraava listaus on koottu hallituksen edellisessä kokouksessa 
käydyn keskustelun pohjalta ja kunkin asiakokonaisuuden kohdal-
la on todettu valmistelun tämänhetkinen tilanne. Listauksesta on 
poistettu eräitä asioita ja vuosilukuja ja siten tehty listaus väljem-
mäksi ja vähemmän sitovaksi. 
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1.  Hallinto 
 
- Seudullinen talous- ja palkkahallinto 

 
Valmistelu käynnissä palkanlaskennan osalta. Muilta 
osin tehdään päätöksiä prosessin edetessä. 
 

- Seudullinen tietohallinto ja ict-tuki 
 

Varsinaista valmistelua ei tällä hetkellä ole käynnissä.  
Tarve ko. asiaan on suuri. Valmistelun aloitus vuonna 
2020. 
 

- Seudullisen investointikehyksen suunnittelu ja tulevaisuuden 
tarvekartoitus 
 

Käynnistyy vuonna 2020. 
 

2.  Sivistys 
 
- Seutukirjasto 

 
Valmistelu alkaa vuonna 2020. 
 

- Erityisen tuen palvelurakenteiden kehittäminen ja sopimusten 
uudistaminen 
 

Käynnistyy vuonna 2020. 
 

- Toisen asteen koulutuksen seudullinen yhdistäminen 
 

Kunta on aiemmin ottanut asiaan kielteisen kannan.  
Tässä vaiheessa asiaan ei tule muutosta. 
 

3.  Tekninen 
 
- Vuokra-asuntoyhteistyö 

 
Valmistelu Forssan ja Jokioisten välillä käynnissä. Aloi-
tus v. 2020 alussa. 
 

- Yhteinen vesihuolto 
 

Valmistelu aloitetaan vuonna 2020. 
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- Yhteinen kiinteistönhoito 

 
Jokioinen ei osallistu tässä vaiheessa valmisteluun. 
 

- Yhteinen tekninen toimi 
 

Jokioinen ei tässä vaiheessa osallistu teknisen toimen 
hallinnon yhdistämisen valmisteluun. 

 
4.  Työllistäminen 

 
Seudullinen valmistelu käynnissä. 

 
5.  Seutustrategian toteuttaminen 

 
Seudullinen valmistelu / toteutus käynnissä. 

 
6.  Nuorisotyö 

 
Yhteistyötä lisätään etsivässä nuorisotyössä ja ohjaa-
motoiminnassa. Valmistelu ja toteutus käynnissä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Jokioisten kunta osallistuu yhteistyö-

asioiden valmisteluun edellä kuvatulla tavalla. Päätökset kunkin 
asian toteuttamisesta tehdään erikseen. 

 
  Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 

Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-
ehdotuksensa toista kohtaa siten, että hän ehdotti, että asia vie-
dään kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
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Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittämistä koskeva työryhmäraportti 
 
Kh § 205 
9.12.2019 Kunnanhallituksen asettaman Pikku-Liesjärven leirikeskuksen 

kehittämistä pohtineen työryhmän raportti on valmistunut. Raportti 
on jaettu kunnanhallitukselle aiemmin. 

 
Sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää selvittää kunnanhallitukselle 
raporttia kokouksessa.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja toteaa, 
että raportissa esitettyjä toimenpiteitä tehdään leirikeskuksessa 
vuosittain talousarvion asettamissa rajoissa. 

 
  Raportti toimitetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksessa ensimmäisenä. 
 

Merkittiin, että Satu Nurmi saapui kokoukseen tämän asian käsit-
telyn aikana klo 17.12 ja Tarja Kirkkola-Helenius klo 17.23. 

 
Merkittiin, että Jari Sillanpää poistui kokouksesta tämän asian kä-
sittelyn jälkeen klo 17.34. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely 
 
Kh § 206 
9.12.2019  Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja 

20.11.2019 pidetystä kokouksesta. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 

tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi kunnanhallitus totesi, että kunnan luottamustehtävissä 
toimiville henkilöille järjestetään omistajaohjausta koskeva pereh-
dyttämistilaisuus tammikuun 2020 loppuun mennessä. 

 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 9.12.2019 371 22 

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

050 592 5858   
mika.rantala@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 207 
9.12.2019 Tekninen lautakunta 20.11.2019 
 Hallinto- ja talousjohtaja 20.11.2019 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 18.11.2019 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 19.11.2019 
 Lounais-Hämeen koulutusky:n yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto 

20.11.2019 
 

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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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 208 
9.12.2019 Kunnan verotulojen kehitys tammi-marraskuussa 2019.  

Kokonaisverokertymä on lokakuun loppuun mennessä 17,73 milj. 
euroa. Tämä on 1 352 060 euroa edellisvuotta vähemmän. Kun-
nallisveroa on kertynyt tammi-marraskuussa 1 245 600 euroa 
edellisvuotta vähemmän. Yhteisöveron kertymä on puolestaan 
132 974 euroa pienempi. Kiinteistöveron kertymä on sen sijaan 
26 514 euroa suurempi. Kunnallisveron merkittävästi pienempään 
kertymään vaikuttavat osittain tulorekisterin ongelmat. Niistä joh-
tuen osa tälle vuodelle kohdistuvista kunnallisverotuloista tilitettä-
nee kunnalle vasta ensi vuoden puolella. Toinen keskeinen tekijä 
on verohallinnon uudistukset. Veronpalautuksia maksetaan eri ai-
kataululla kuin ennen. Perinteisesti veronpalautukset ovat vaikut-
taneet kunnan marraskuun tilitykseen, mutta nyt vaikutus kohdis-
tuu useammalle kuukaudelle ja marraskuun tilitys oli aiempaa 
suurempi. Myös verokorttiuudistus on pienentänyt alkuvuoden ai-
kana kertymiä. Omalta osaltaan kunnallisveron kertymään vaikut-
taa kunnan laskeva asukasmäärä ja yleinen taloudellinen tilanne. 
Kunnan talousarviossa on vuodelle 2019 arvioitu verotuloja kerty-
vän 19,61 milj. euroa. Joulukuun tilityksestä riippuen tämän vuo-
den verotulot jäänevät noin 300 000 – 500 000 odotettua pie-
nemmiksi. Marraskuun tilityksen myötä verotulovaje osaltaan oi-
keni. 

 
THL:n tilastopalaute 28.11.2019 Maakuntien väliset erot lastensuoje-
lun käsittelyajoissa pienentyneet. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä selostetut tiedoksi. 
 
 Seuraava kunnanhallituksen kokous päätettiin pitää 13.1.2020 

klo 17.00 ja seuraava valtuuston kokous 30.1.2020 klo 19.00. En-
nen valtuuston kokousta seutukunnallinen iltakoulu klo 16.00–
19.00. Valtuuston kokous ja iltakoulu järjestetään Jokioisten Tieto-
talolla. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen, sekä merkitsi kokous- ja iltakouluajankohdat tiedoksi. 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 9.12.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 200–208 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

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. 
 
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 §). 
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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. 


