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Kokousaika Maanantai 20.4.2020 klo 17.00–18.21 

Kokouspaikka Teams-kokous 

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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina, klo 17.00–18.10 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Raiskio Sakari, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 52–61 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Petri 
Lehtonen ja Satu Nurmi. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 24.4.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Lehtonen Satu Nurmi 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 27.4.–18.5.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Yhtymäkokousedustajien valinta 
 
Kh § 52 
20.4.2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on 30.3.2020 pyytänyt 

kuntaa nimeämään enintään 3 edustajaa yhtymäkokoukseensa. 
Yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi 10.6.2020 Forssan sai-
raalassa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajiksi 

FSHKY:n yhtymäkokoukseen 10.6.2020 Jorma Hacklinin, Sirpa 
Larkon ja Pauli Myllyojan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön avustusanomus 
 
Kh § 53 
20.4.2020 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiö on lähettänyt 1.4.2020 avustusha-

kemuksen. Hakemus pohjautuu säätiön vuosien 2019–2021 toi-
minta- ja investointisuunnitelmaan, jota on käsitelty Lounais-
Hämeen kuntien seutuneuvostossa. Seutuneuvosto siirsi asian 
kaupungin ja kuntien jatkokäsittelyyn. Kaupungin- ja kunnanjohta-
jat ovat osaltaan valmistelleet asiaa. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on säätiön avustushakemus ja sää-
tiön asiaa koskeva, 10.12.2018 päivätty selvitys seutuneuvostolle. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää Lounais-Hämeen Pirtin säätiölle 
5 000,00 euron avustuksen elinkeino- ja projektirahoista. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viran täyttölupa (luokanopettaja) 
 
Kh § 54 
20.4.2020 Jokioisten kunnassa on lukuvuonna 2019–2020 täytettynä yh-

teensä 19 luokanopettajan virkaa. Viroista 17 on täytetty tois-
taiseksi ja 2 määräajaksi. Kaksi luokanopettajan virkaa on täytä-
tetty määräajaksi sillä perusteella, että kunnassa on ollut vireillä 
kouluverkkoon liittyvä suunnittelu ja päätöksenteko.  

 
Lukuvuonna 2020–2021 kunnassa tarvitaan 18 luokanopettajaa. 
Lukuvuodeksi 2020–2021 on perusteltua täyttää yksi luokanopet-
tajan virka toistaiseksi, koska kunnassa tarvitaan 18 luokanopet-
tajaa kahden seuraavan lukuvuoden ajan. 
 
Tulevaisuudessa luokanopettajien määrä Jokioisten kunnassa 
vähenee, mutta mahdollisten uusien eläköitymisten ja opettajien 
työnkuvamuutosten /virkayhdistelmien myötä kaikille 18 tois-
taiseksi valitulle luokanopettajalle on jatkossakin opettajan työteh-
täviä. 
 
Sivistystoimenjohtaja anoo kunnanhallitukselta, että yksi luokan-
opettajan virka voidaan täyttää toistaiseksi lukuvuoden 2020–
2021 alusta, 1.8.2020 lukien. Viran sijoituspaikka olisi lukuvuonna 
2020–2021 Miinan koulu. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan luokanopettajan viral-
le 1.8.2020 lukien. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Määräaikainen käsityön ja englannin tuntiopettajan tehtävä  
 
Kh § 55 
20.4.2020 Paanan koulussa on tekstiilityön tuntiopettajan tehtävä, joka on 

täytetty määräajaksi lukuvuodeksi 2019–2020. Tekstiilityön tun-
tiopettaja on valittu määräajaksi toistaiseksi valitun opettajan elä-
köidyttyä lukuvuonna 2018–2019. 

 
Tekstiilityön tuntiopettajan tehtävä on täytetty tällä hetkellä mää-
räajaksi, koska käsityön / tekstiilityön tuntimäärät ovat viime vuo-
sina vähentyneet laskeneen oppilasmäärän, oppiaineen pienen-
tyneen tuntimäärän (uudet opetussuunnitelmat) ja suosion (valin-
naiset aineet) vähentymisen myötä. 
 
Tekstiilityön tuntiopettaja on tähän saakka ollut päätoiminen opet-
taja, mutta nykyisillä tuntimäärillä päätoimisuus ei täyty. Pätevän 
sivutoimisen tekstiilityön tuntiopettajan saaminen olisi erittäin vai-
keaa. 
 
Miinan koulussa on toistaiseksi täytetty englannin kielen lehtorin 
virka. Viranhaltija eläköityy lukuvuoden 2019–2020 lopussa. Eng-
lannin kielen lehtorin virkaa ei ole laskevan oppilasmäärän ja Mii-
nan koulun rakenteellisen muutoksen (koulussa opetetaan nykyi-
sin pääsoin vuosiluokkia 1-4) vuoksi perusteltua täyttää. 
 
Miinan ja Paanan koulun rehtorit ovat suunnitelleet lukuvuodelle 
2020–2021 yhteisen käsityön ja englannin kielen tuntiopettajan 
toimen perustamista. Tehtävään on saatavilla sisäisin järjestelyin 
muodollisesti pätevä opettaja. Yhteinen opettaja on sekä toimin-
nallisesti että taloudellisesti perusteltu ratkaisu. 
 
Sivistystoimenjohtaja esittää, että kuntaan perustetaan lukuvuo-
deksi 2020–2021 käsityön ja englannin kielen tuntiopettajan teh-
tävä. Paanan koulun tekstiilityön tuntiopettajan ja Miinan koulun 
englannin kielen opettajan tehtäviä ei täytetä lukuvuodeksi 2020–
2021.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättä hyväksyä, että Jokioisten kuntaan peruste-

taan lukuvuodeksi 2020–2021 käsityön ja englannin kielen tun-
tiopettajan tehtävä, ja että Paanan koulun tekstiilityön tuntiopetta-
jan ja Miinan koulun englannin kielen opettajan tehtäviä ei täytetä 
lukuvuodeksi 2020–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kirjastopalveluita seudullisesti -hankeen ohjausryhmän  
jäsenen nimeäminen 
 
Kh § 56 
20.4.2020 Kirjastopalveluita seudullisesti -hanke on saanut Etelä-Suomen 

aluehallintovirastolta avustusta 44 500 euroa. Kaikkia Louna-
kirjastoja koskevaa hanketta hallinnoi Tammelan kunta. Hank-
keessa ovat siis mukana Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tam-
melan ja Ypäjän kirjastot. Hankkeen kesto on 1.4.2020-
31.12.2021. 

 
Hankkeen lähtökohtana on seudun päättäjien tahto selvittää seu-
tukirjaston mahdollisuus. 
Kun väki vähenee seutukunnalla ja talous tiukentuu, pyritään tur-
vaamaan palvelujen saavutettavuus ja palvelutaso koko alueella. 
 
Hankkeessa selvitettäviä asioita ovat mm. hallintomalli ja kustan-
nusten jako, palvelutasot, henkilöstön liikkuvuus ja tiimit, tilat ja 
välineet sekä kirjastoautopalvelut. 

 
Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä, joka koordinoi hank-
keen aikataulua, vastaa asiakkaiden ja henkilökunnan osallisuu-
den toteutumisesta sekä työpajojen järjestämisestä. Projektityön-
tekijän palkan lisäksi avustuksella kustannetaan ohjausryhmän 
palkkioita, kirjastoauton työntekijöiden sijaisuuksia, työpajojen 
materiaaleja ja markkinointikuluja sekä koulutusta henkilökunnal-
le. 
 
Omakustannusosuuden muodostavat kirjastonjohtajien ja muun 
henkilökunnan työpanos ja hanketyöntekijän sijaisen palkkaami-
nen. 

 
Hankkeessa kuullaan asiakkaita ja kirjastojen henkilökuntaa par-
haan lopputuloksen saavuttamiseksi. Tässä yhteydessä on hyvä 
laatia Louna-kirjastojen yhteinen strategia ja visio osallistavin me-
netelmin. Henkilökunnan sitoutuminen hankkeeseen on välttämä-
töntä, jotta seutukirjasto voi onnistua.  

 
Haja-asutusalueen kirjastopalvelujen turvaaminen on yksi hank-
keen teemoista. Selvitetään, miten kahden vanhenevan kirjasto-
auton (Forssa ja Tammela) palvelut voidaan jatkossa tuottaa 
esim. yhdellä kahta vuoroa ajavalla kirjastoautolla, vai onko muita 
vaihtoehtoja.  
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Selvitettäviä asioita ovat mm. kirjastoauton voimanlähde kestävän 
kehityksen näkökulmasta, hankinnan rahoitus, reittisuunnittelu ja 
asiakkaiden uudet ajatukset kirjastoauton käytöstä. 

 
Hankkeeseen kootaan ohjausryhmä, joka linjaa työskentelyä. Sii-
hen valitaan yksi jäsen kustakin kunnasta. Ohjausryhmän jäsen 
on joko kunnanjohtaja, sivistystoimenjohtaja tai luottamushenkilö. 
Ohjausryhmään kuuluvat lisäksi Louna-kirjastojen johtajat. Hanke-
työntekijä toimii kokouksissa sihteerinä. 

 
Jokioisten kunnan tulee nimetä jäsen Kirjastopalveluita seudulli-
sesti –hankkeen ohjausryhmään. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Kirjastopalveluita seudullisesti 

-hankkeen ohjausryhmään Jokioisten kunnan edustajaksi kunnan-
johtajan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Yksinyrittäjien korona-avustuksen myöntäminen 
 
Kh § 57 
20.4.2020  

Hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien 
tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta avustusta. Asetuksen 
voimassaoloaika on 9.4.–15.10.2020. Seudullisesti on sovittu, että 
Forssan Yrityskehitys Oy toimii seudun kuntien (Forssa, Humppi-
la, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) yksinyrittäjien avustuksen 
(2000,00 euroa) koordinoijana koronatilanteessa. Hakemukset 
tehdään heidän kauttaan. Sähköinen hakemuslomake löytyy hei-
dän nettisivuiltaan. Forssan Yrityskehitys Oy valmistelee hake-
mukset ja toimittaa ne sen jälkeen kuntaan päätöksentekoa var-
ten. 

 
Jokioisten kunnan osuus valtionavustusmäärärahasta on 
81 811,00 euroa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää oikeuttaa kunnanjohtajan tai hänen viran-

sijaisensa tekemään viranhaltijapäätöksen korona-avustushake-
muksista ja avustusten myöntämisestä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Koronaepidemian vaikutus kunnan talouteen 
 
Kh § 58 
20.4.2020 Koronakriisi tekee ison loven julkiseen talouteen. Perusennus-

teessa Suomen talous supistuu tänä vuonna 5,5 prosenttia, mutta 
jos rajoitukset jatkuvat puoli vuotta, supistukseksi ennakoidaan jo 
12 prosenttia. Jo perusennusteen mukainen taantuma tekee ison 
loven julkiseen talouteen. Julkinen talous, niin valtion kuin kun-
tienkin, heikkenee ja velkaantuu kovaa vauhtia, kun taantuma 
pienentää verotuloja ja kasvattaa menoja. 

 
Jokioisten kunnan tuoreimmasta veroennusteesta (jossa huomi-
oidaan koronakriisin vaikutuksia) ilmenee, että tämän vuoden ve-
rotulopohja on pettämässä. Talousarvion laadintatilanteessa kaik-
ki laskelmat osoittivat, että verotuloennusteeksi voidaan kirjata 
19 547 000 euroa (kohtuullinen varovaisuus huomioiden). Nyt ar-
vio on 18 706 000 euroa eli 841 000 euroa vähemmän (noin 1 ve-
roprosentin määrä). Vuodelle 2021 on taloussuunnitelmaan kirjat-
tu verotuloja 19 987 000 euroa. Ennusteen mukaan 19 996 000 
euroa. Tämä menee vielä tässä vaiheessa ihan nappiin. Vuoden 
2022 osalta on taloussuunnitelmassa verotuloja 20 437 000 eu-
roa. Tuorein ennustelaskenta lupaa vain 19 564 000 euroa eli 
873 000 euroa vähemmän. 

 
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen terveydenhuoltomenot tu-
levat kasvamaan tänä vuonna. Oikeaa tasoa ei tiedä vielä ku-
kaan. Samaan aikaan kunnan käyttötalouden palvelumaksuista 
osa jää saamatta. Lähtökohtaisesti voidaan alustavasti arvioida, 
että meillä on tänä vuonna talousarvioon nähden luokkaa 1,2–
1,6 miljoonan euron epätasapaino (verotulovaje, maksutulovaje ja 
lisämenot huomioiden). Suunnitelmavuosiin 2021–2022 kohdistuu 
myös omat paineensa. 

 
Talouden riittävän varhainen ja ennakoiva tasapainottaminen on 
tärkeää. Yhdellä kertaa tehtävä 1–2 miljoonan tasapainotus on 
erittäin vaikeaa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun koronakriisin vaikutuksesta 

Jokioisten kunnan talouteen ja päättää, miten tilanteeseen rea-
goidaan.   

 
 Asiaa selostettiin kunnanhallitukselle ja kunnanhallitus kävi asias-

ta keskustelun.  
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Päätös Selostus merkittiin yksimielisesti tiedoksi.  

Kunnanhallitus päätti, että taloutta tasapainottavia toimenpiteitä 
tehdään keskipitkällä aikajänteellä ja hallintokunnilta pyydetään 
ehdotuksia siitä, mitä tasapainotusvaihtoehtoja talousarviovuoden 
ja taloussuunnitelmavuosien osalta olisi olemassa ja millaisiin 
toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä. Lisäksi päätettiin, että parhaillaan 
käytävissä, koronatilannetta koskevissa YT-neuvotteluissa esiin 
tulevat näkökohdat ja mahdolliset talouden tasapainotusmahdolli-
suudet huomioidaan asian jatkovalmistelussa, jota toteutetaan 
mm. kunnanhallituksen ja johtoryhmän iltakouluissa.  
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 59 
20.4.2020 Hallinto- ja talousjohtaja 31.3.2020 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 6.4.2020 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 30.3.2020 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 8.4.2020 
 

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 päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 60 
20.4.2020 Sosiaali- ja terveysministeriö: 

- Päätös 1.4.2020 valmiuslain 86:n mukaisiin sosiaali- ja tervey-
denhuollon ohjaustoimiin ryhtymisestä. 

- 2.4.2020 saapunut sosiaali- ja terveysministeriön ohje ”Tartunta-
tautilain ja valmiuslain vaikutus liikkumisvapauteen sosiaalihuol-
lon yksiköissä”. 

- Valmiuslain 87 §:n mukainen päätös 9.4.2020. 
- Valmiuslain 87 §:n mukainen päätös salbutamolivalmisteiden 

myynnin rajoittamisesta. 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 
- 31.3.2020 päivätty selvityspyyntö Jokioisten kunnan järjestämäs-

tä varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman 
mukaisesti vuonna 2020 varhaiskasvatuksen valvonnan kohtee-
na on erityisesti henkilöstömitoitus. Henkilöstön riittävyys varmis-
tetaan seuraamalla henkilöstön määrää suhteessa lasten luku-
määrään. 

- Tartuntatautilain 58 §:n mukainen 8.4.2020 päivätty päätös Etelä-
Suomen aluehallintoviraston toimialueelle. Valtioneuvosto on 
16.3.2020 antanut suosituksen, jonka mukaan koulujen, oppilai-
tosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopis-
tojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus 
niissä keskeytetään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion 
(COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi. 

- Tartuntatautilain 58 §:n mukainen 8.4.2020 päivätty päätös Etelä-
Suomen aluehallintoviraston toimialueelle. AVI kieltää tartunta-
tautilain nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulko-
tiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin 
osallistuu yli 10 henkilöä. Kielto on voimassa 14.4.–13.5.2020. 

 
KT Kuntatyönantajat: 
- Yleiskirje 3/2020 Kertaerää koskeva työ- ja virkaehtosopimuksen 

muutos. 
- Yleiskirje 4/2020 Raportti etätyöstä kunta-alalla.  

 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) kan-
nanotto 7.4.2020 Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen 
koronavirustilanteessa. 
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Forssan Yrityskehitys Oy:n 8.4.2020 päivätty tiedote yhteistyökump-
paneille. Fykki ilmoittaa tässä poikkeustilanteessa katsovansa, että 
nykyinen yritysneuvonnan sopimus on riittävä välillämme, jotta se voi 
toimia apuna tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ilman sopimus-
muutosta. Kuntien tehtäväksi on tullut tukimuoto, jossa yksinyrittäjä 
voi hakea 2 000 euron tukea suoraan kunnalta. Fykki voi tiedotteen 
mukaan tehdä keskitetysti tuen kannalta tarvittavat selvitystyöt kun-
nille koko seutukunnalla. 
 
Forssan kaupungin työllisyyspalvelujen 30.3.2020 päivätty sähkö-
posti, jolla se lähettää kunnille Lounais-Hämeen työllisyysekosys-
teemin valmistelun ajankohtaisia asioita. Sähköpostin liitteenä ovat 
seutuneuvostolle pidetty info sekä tiedote, jota voi käyttää myös 
kunnan viestinnässä. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että jäsen Elina Kiiski poistui kokouksesta tämän asian 

käsittelyn jälkeen klo 18.10. 
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Salainen asia 
 
Kh § 61 
20.4.2020 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 58–60 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 52–57, 61 
 
______________________________________________________ 
 
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: 52–57, 61 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 
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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. 


