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Valtuustoaloite tonttien hinnoittelusta 
 
Valt. § 45 
23.2.2018 Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 

23.2.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on huolissaan kun-
nan omistamista asuntorakentamiseen varattujen tonttien hinnois-
ta kunnassamme.  
 
Jokioisilla on jatkunut jonkin aikaa muutto kunnasta poispäin. Val-
tuustoryhmämme mielestä kaikkia keinoja pitäisi kokeilla väestö-
kadon pysäyttämiseksi ja nuorten perheiden saamiseksi paikka-
kunnalle sekä jo olemassa olevien perheiden pysyttämiseksi kun-
nassa. Naapurikunnissamme on ollut erilaisia tempauksia tonttien 
myynnin ympärillä, kuten 100 euron tontti tai tontti eurolla. Jokioi-
sillakin on ollut aikoinaan kokeiluja. 
 
Kunnassamme on alueita, joissa tontin neliöhinnaksi muodostuu 
1,97 €, hyvä asia, mutta uudemmilla alueilla neliöhinta on 8,50 
euroa/m². Tonttien koot ovat vuosienkuluessa kasvaneet hieman, 
se on positiivinen asia.  
 
Vertailtaessa hintoja seudullisesti olemme tässä asiassa selkeästi 
kallein kunta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet esittä-
vätkin, että Jokioisten kunnan tonttien hinnoittelua tarkasteltaisiin 
alaspäin eli 8,50 eurosta/m². Uuden, Selkäimen alueen tontit ovat 
vielä hinnoittelemattakin.  
 
Kunnassa on kunnossa päiväkodit, koulut, vapaa-ajan palvelut ja 
infrastruktuuri sekä palkattu uusia innokkaita viran- ja toimenhalti-
joita, näitä valttejamme on hyvä käyttää aktiivisessa tonttimyyn-
nissä. 
 
Esittämällämme toimenpiteellä on toki kertaluontoinen kustannus-
vaikutus, mutta pitkällä aikavälillä vaikutus on kunnan sekä väes-
tökasvun että kunnan verotulojen kannalta positiivinen asia.  
 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä.” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
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Kh § 74 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
  

  - - - - - - - - - - 

Tela § 49 
16.10.2018  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 
  valtuustoaloitteen tonttien hinnoittelusta. 
  
  Jokioisilla on noin 30 asuintonttia, joiden hinnaksi on vahvistettu 
  8,50 €/m². Lisäksi vanhemmilla asemakaava-alueilla on rakenta-
  mattomia tontteja noin 10 kpl 1,97 – 4,00 €:n neliöhinnalla. 
  Toivolan asemakaava-alueelle on vuoden 2018 aikana valmis-
  tunut kunnallistekniikka ja alueelle on rakennettavissa 17 asuin-
  tonttia, joista neljä on joko myyty tai varattu. 
  Sällinrinteen jatkona olevan Mikkolan alueen asemakaava on 
  vahvistunut vuonna 2011 ja alueella on rakentamatta 13 asuin-
  tonttia.  
  Selkäimen alueen asemakaava on vahvistettu vuonna 2014 ja 
  siellä sijaitsee 24 uutta asuinrakentamiseen tarkoitettua tonttia. 
  Näille tonteille ei ole vielä vahvistettu hintaa, kaava-alueen kadut 
  ja kunnallistekniikka odottavat toteuttamista. 
 
  Naapurikuntien tonttien normaali neliöhintataso on 1,50 – 8,40 
  euron välillä. Naapurikuntiin verraten Jokioisten tonttien neliöhin-
  nat ovat nykyisellään korkeahkoja. 
  Viime vuosina tonttien kysyntä on ollut Jokioisilla vähäistä ja yksi 
  syy vähentyneelle tonttimyynnille löytynee tonttien korkeasta 
  hinnoittelusta. 
 
  Useat kunnat ovat meneillään olevan juhlavuoden kunniaksi aset-
  taneet tontteja myyntiin, esim. 100 euroa/tontti tai euro/neliö  
  tavoitteenaan mm. muuttotappioiden eliminointi sekä jonkin- 
  asteisten työllistävien vaikutusten hakeminen että tonttimyynnin 
  vauhdittaminen. 
 
  Kunnanhallitus on käsitellyt mm. asuntotonttien hintoja edellisen 
  kerran 4.12.2012. 
   
  Tietoa Jokioisten tonteista löytyy osoitteesta 
  http:/www.jokioinen.fi/asukas/rakentaminen-ja-ymparisto/tontit/ 
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Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen tonttien  
  hinnoittelusta kunnanhallituksen käsittelyyn ja esittää kunnan- 
  hallitukselle, että 
   

1) valmiiksi hinnoiteltujen rakentamattomien tonttien hinta Toivo-
la- Anttila ja Mikkola-Pikku-Pellilän asemakaava-alueella 
alennetaan hintaan 3,50 €/m² + lohkomiskustannukset, 
 

2) Selkäimen  asemakaava-alueen tonttien hinnaksi vahviste- 
taan 2,50 €/m² + lohkomiskustannukset, 
 

3) muiden kuin edellä mainittujen valmiiksi hinnoiteltujen AO 
asuintonttien hinnaksi vahvistetaan 1,97 €/m². 
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 116 
10.6.2019   
Ehdotus Kunnanhallitus  
 

1. päättää, että teknisen lautakunnan esitystä noudatetaan mää-
räajan 15.6.2019–31.12.2020 tonttien markkinointia tehostaen, 
ja  

2. ehdottaa valtuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyk-
si. 

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-

ehdotustaan ja esitti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun. 
 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 
päätösehdotuksen.   
 
- - - - - - - - - - - 

Kh § 14 
27.1.2020 Kunnanhallitus on 24.6.2019 päättänyt kunnan asuntotonttien  

alennusmyynnistä. Tuolloin päätettiin, että Puistometsän, Sällin-
rinteen ja Kyyhkysmäen (vanhempi osa) asuntoalueiden hajatontit 
myydään hintaan 50,00 euroa/tontti. 

 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Parvialantien ja Pikku-
Pelliläntien tontit myydään puoleen hintaan. Alennettu hinta on  
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voimassa 31.12.2020 asti. Alennetulla hinnalla ostettua tonttia ei 
saa myydä eteenpäin, vaan ostajan on rakennettava itse. 
 
Tonttikauppa on kampanjan myötä piristynyt ja uusien omakotita-
lojen rakennushankkeita on käynnistynyt. Parhaillaankin käydään 
neuvotteluja tonttikaupoista. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää,  

 
1. että kunnan asuntotenttien alennusmyynti toteutetaan ja sitä 

jatketaan kunnanhallituksen 24.6.2019 (§ 128) päätöksen mu-
kaisesti 31.12.2020 asti, ja 

2. esittää valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuusto-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 
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Valtuustoaloite toisen asteen oppilaiden tukemisesta materiaalihankinnoissa 
 
Valt. § 83 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Lukiolaisten on hankittava tietokone ja kurssikirjat. Lisäksi tulevat 
mm. lisääntyneet matkakustannukset kunnan ulkopuolelle. Vas-
taavia kustannuksia on myös ammatilliseen oppilaitokseen siirty-
villä. Kustannuksia ovat selvittäneet mm. Opetushallitus, Lukio-
laisten liitto ja Pelastakaa lapset ry. Eri Selvitysten mukaan vält-
tämättömistä hankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat lukiolai-
sella vähintään 2500 € ja ammatillisessa koulutuksessa muutamia 
satoja euroja vuodessa. Kustannukset voivat joillakin oppilailla jo-
pa rajoittaa koulutukseen hakeutumista, ja merkittävä osa per-
heistä katsoi kustannusten aiheuttavan heille taloudellisia vai-
keuksia. Jotkut opiskelijat joutuvat käymään opintojen ohella 
työssä rahoittaakseen kulunsa, mikä haittaa opiskelua. Monet 
kunnat tukevat toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita huomatta-
villakin summilla. 

 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta selvit-
tää millä keinoin se voisi tasapuolisesti huomioiden eri oppilaitos-
ten aiheuttamat kustannukset avustaa toisen asteen oppilaitoksiin 
siirtyviä opiskelijoita tukemalla heidän välttämättömiä materiaali-
hankintojaan”. 
 

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

 
 

- - - - - - - - - -  
 
Koula § 27 
24.9.2019 Suomessa on keskusteltu aktiivisesti viime vuosina opiskelijoille 

aiheutuvista toisen asteen opintojen kustannuksista sekä siitä, pi-
täisikö yhteiskunnan tukea enemmän toisen asteen opiskelijoita 
opintojen kustannuksissa. Asian tiimoilta jätettiin vuonna 2017 
eduskunnalle kansalaisaloite, jossa vaadittiin, että eduskunta laa-
tii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja 
lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden 
poistamiseksi. Aloitteen mukaan opiskelijoilla tulee olla yhdenver-
taiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella. 
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Eduskunta hylkäsi helmikuussa 2018 kansalaisaloitteen, joka ajoi 
toisen asteen koulutuksen tekemistä maksuttomaksi. 

Eduskunnan täysistunto hyväksyi sivistysvaliokunnan mietinnön, 
joka katsoi, ettei eduskunta ole oikea taho aloitteessa vaaditun 
selvityksen ja lainvalmistelun tekemiseen. 

Eduskunta hyväksyi kuitenkin mietinnön mukaisesti kaksi lausu-
maa: 

"1. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö huo-
lehtii siitä, että toisen asteen koulutuksen järjestäjille aikaansaa-
daan ohjeistus, jossa koulutuksen järjestäjille tähdennetään tar-
vetta tiedottaa arvioitujen oppimateriaalikustannusten määrästä 
sekä keinoista, joilla nämä kustannukset voidaan kattaa tai mah-
dollisesti välttää. 

2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi toi-
sen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten ke-
hitystä ottaen huomioon opintotukilain (65/1994) mukainen oppi-
materiaalilisä ja opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alen-
tamiseksi käynnistetyt hankkeet sekä tekee seuranta- ja arviointi-
tiedon perusteella selvityksen ja tarvittaessa ehdotukset jatkotoi-
menpiteiksi. Selvitykseen tulee sisällyttää perusteellinen lapsivai-
kutusten arviointi." 

Opetus- ja kulttuuriministeriö laati vuonna 2018 asiaan liittyvän 
selvityksen: Toisen asteen koulutuksen kustannukset opiskelijoille 
– vaihtoehtoja kustannusten pienentämiseksi.  

Selvityksessä käsitellään toisen asteen opiskelijoille koulutukses-
ta aiheutuvia kustannuksia sekä niiden tukijärjestelmää. Lisäksi 
tarkastellaan erilaisia tapoja korvata kokonaan tai osittain koulu-
tuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kustannusten korvaamisen to-
teuttamistapoina käsitellään kaikille maksuttoman toisen asteen 
koulutuksen järjestämistä koulutuksen järjestäjien uutena velvolli-
suutena, opintotukijärjestelmän mukaista oppimateriaalilisää sekä 
koulutuksen järjestäjien tukemista kustannuksia vähentävien toi-
mintatapojen kehittämiseksi.  

Antti Rinteen hallitusohjelmaan on sittemmin ko. asiaan liittyvän 
laajan yhteiskunnallisen keskustelun ja tehtyjen selvitysten perus-
teella keväällä 2019 kirjattu tavoitteeksi oppivelvollisuusiän piden-
täminen 18 ikävuoteen ja opiskelijoille maksuton toisen asteen 
koulutus. 
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Valtuustoaloitteessa esitetään, että kunta selvittää, millä keinoin 
se voisi tasapuolisesti huomioiden eri oppilaitosten aiheuttamat 
kustannukset avustaa toisen asteen oppilaitoksiin siirtyviä opiske-
lijoita tukemalla heidän välttämättömiä materiaalihankintojaan.  
Valtuustoaloite on tärkeä ja ajankohtainen. Asia on kuitenkin 
edennyt valtakunnallisella tasolla ja toisen asteen opiskelusta py-
ritään hallitusohjelman mukaisesti tekemään maksuton alle 18 
vuotiaille opiskelijoille.  

Ehdotus Lautakunta päättää todeta, että Jokioisten kunnan ei ole perustel-
tua lähteä selvittämään sitä, miten kunta voisi avustaa toisen as-
teen oppilaitoksiin siirtyviä opiskelijoita heidän välttämättömissä 
materiaalihankinnoissaan, koska hallitusohjelmaan on kirjattu ta-
voitteeksi oppivelvollisuusiän pidentäminen 18 ikävuoteen ja opis-
kelijoille maksuton toisen asteen koulutus. 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 15 
27.1.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

aloitteen käsittelyn ja koulutuslautakunnan asiasta antaman selvi-
tyksen tiedoksi ja toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen lop-
puun käsitellyksi. 
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Valtuustoaloite selvityksen tekemisestä koulukuljetusten järjestämiseksi 
yhteistyössä naapurikuntien kanssa 
 
Valt. § 98 
19.12.2018 Keskustan ja Vihreiden valtuustoryhmät jättivät seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 
 Suunniteltu kouluverkon supistaminen voi pidentää reuna-

alueiden lasten koulumatkan yli 20 kilometriin. Naapurikunnan tai 
-kaupungin puolella koulu olisi huomattavasti lähempänä. Koulu-
kuljetusten järjestämisessä pääperiaatteina pitää olla turvallisuus, 
tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. 

 
 Siksi Jokioisten Keskusta ja Vihreät haluavat tehdä aloitteen selvi-

tyksestä koulukuljetusten järjestämiseksi yli kuntarajojen, yhdessä 
naapurikuntien kanssa. 

 
 Tällä isolla periaatteellisella muutoksella voimme jatkossakin to-

teuttaa lähikoulumallia ja tukea lapsiperheitä. 
 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 

- - - - - - - - -  
 
 
Koula § 28 
24.9.2019 Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään 

sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. 
Kunta voi järjestää esi- ja perusopetuspalvelut itse tai yhdessä 
muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne opetuksen järjestämis-
luvan omaavilta yhdistyksiltä / säätiöiltä tai valtiolta.   

 
Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja 
muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin 
mukaisen lähikoulun. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan 
opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös varhaiskasvatus-
paikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Esiope-
tusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen 
osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspal-
veluita eli esiopetuksen lisäksi päivähoitopalveluita.  
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Perusopetuslain 32 §:n mukaan perusopetusta tai lisäopetusta 
saavan oppilaan koulumatkan ollessa viittä kilometriä pitempi, op-
pilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. 
 Koulukuljetusoppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa 
kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden 
alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 
kolme tuntia.  
 
Jos oppilas oppilaaksi otetaan muuhun kuin kunnan osoittamaan 
lähikouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottami-
sen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan 
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Li-
säksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa 
järjestettävään varhaiskasvatukseen, opetuksen järjestäjällä on 
oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettami-
sesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista varhaiskasva-
tus- ja esiopetuspaikan välillä.   
 
Käytännössä kunnat järjestävät koulukuljetuksen vain lähikouluun 
tai lähiesiopetuspaikkaan ja asettavat muuhun kuin lähikouluun / 
lähiesiopetuspaikkaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi sen, et-
tä huoltajat vastaavat koulukuljetuksesta.   
 
Valtuustoaloitteessa esitetään, että naapurikuntien kanssa teh-
dään selvitys koulukuljetusten järjestämisestä yli kuntarajojen. 
Koska koulukuljetusoikeus on aina sidottu oppilaan lähiesiopetus-
paikkaan tai lähikouluun, tarkoittaisi oppilaan kuljettaminen toisen 
kunnan kouluun sitä, että oppilaalle määrättäisiin lähiesiopetus-
paikka tai lähikoulu toisesta kunnasta. Tämä vaatisi näin ollen 
kuntien välistä sopimusta yhteisistä oppilaaksiottoalueista ja oppi-
laaksiottoalueiden ulottamista yli kuntarajojen.  
 
Aloitteen sisällöstä on keskusteltu Forssan seudun sivistystoimen-
johtajien kanssa. Someron kaupungin kanssa keskustelua ei ole 
käyty. Forssan seudulla on tällä hetkellä useassa kunnassa 
suunnitteilla ja päätöksenteossa kouluverkkomuutoksia ja koulu-
jen rakennushankkeita. Sivistystoimenjohtajien näkemys on, että 
tällä hetkellä ei ole perusteltua / valmiuksia lähteä selvittämään 
seudullista esi- ja perusopetusta / yhteisiä kuntarajat ylittäviä op-
pilaaksiottoalueita. 
 
Forssan seudun kunnat ovat edelleen tiivistäneet yhteistyötään 
vuoden 2019 aikana. Seudun kuntien johtoryhmät ja kunnanhalli-
tusten sekä valtuustojen puheenjohtajat ovat työstäneet vuonna  



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 27.1.2020 39 2 

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

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
2019 kahdessa seminaarissa suunnitelmaa niistä palveluista ja 
toiminnoista, joissa pyritään lisäämään yhteistyötä kuntien välillä 
tulevina vuosina. Esi- ja perusopetuksen osalta suunnitelmissa ei 
ole yhteisiä kuntarajat ylittäviä oppilaaksiottoalueita tai alueen yh-
teistä perusopetusta.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää todeta, että tällä hetkellä Forssan seudun 

kunnilla ei ole suunnitelmia eikä valmiuksia suunnitella esi- ja pe-
rusopetuksen osalta yhteisiä kuntarajat ylittäviä oppilaaksiottoalu-
eita eikä tähän liittyviä yhteisiä koulukuljetuksia yli kuntarajojen.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 

Koulutuslautakunnan jäsen Kirsi Räisänen poistui kokouksesta 
tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.24. 
 
- - - - - - - - - - - 

Kh § 16 
27.1.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

aloitteen käsittelyn ja koulutuslautakunnan asiasta antaman selvi-
tyksen tiedoksi ja toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen lop-
puun käsitellyksi. 
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Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
 
Kh § 17 
27.1.2020 Kuntalain mukaan valtuuston tietoon voidaan saattaa määräajoin 

tiedot käsittelemättömistä valtuustoaloitteista. Kunnan hallinto-
säännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun lop-
puun mennessä esitettävä valtuustolle selvitys aloitteista, joita 
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti 
käsitellyt. 

 
Vuonna 2019 valtuusto käsitteli loppuun seuraavat aloitteet: 

 
Valtuusto 28.2.2019 
Aloite kevyen liikenteen väylän valaisemisesta (kv 19.12.2017 
§ 93). 
Aloite pysäköintipaikan rakentamisesta Turun valtatien pikavuo-
ropysäkin läheisyyteen (kv 15.12.2016 § 50). 
Aloite Paanan kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
(kv 23.2.2018 § 42). 
Aloite kuntoportaista (kv 14.11.2018). 
 
Valtuusto 11.6.2019 
Aloite muovijätteiden kierrätyspisteestä (kv 11.5.2017 § 23). 
Aloite neuvottelupyynnöstä tieasioissa (kv 11.5.2017 § 25). 
Aloite lisäkustannusten selvittämisestä (kv 29.5.2017 § 35). 
Aloite ilmaisesta ehkäisystä ja lisääntymisterveydestä 
(kv 27.9.2019 § 75). 
 
Valtuusto 10.10.2019 
Aloite työn vaativuuden arvioinnista (kv 23.2.2018 § 44). 
Aloite kuntalaisten digineuvonnasta kirjastossa (kv 14.11.2018 
§ 85). 
Aloite tähderuoan myymisestä (kv 14.11.2018 § 82). 
Aloite kuntien Hinku-verkostoon liittymisestä (kv 14.11.2018 § 84). 
 
Vuoden 2020 tammikuussa seuraavien valtuustoaloitteiden 
käsittely oli kesken (huomioitu aloitteet, joiden loppuun käsit-
telemisestä kunnanhallitus ei ole viimeistään 27.1.2020 teh-
nyt ehdotusta valtuustolle): 
 
11.5.2017 (§ 24) 
Kuntosalimaksujen alentaminen 
Jokioisten Vasemmistoliitto esitti, että kunnan kuntosalimaksujen  
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alennus, joka tehtiin eläkeläisille, tehdään myös työttömille, opis-
kelijoille, sekä varusmiehille jotka ovat yhtälailla vähävaraisia. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 lähettänyt aloitteen vapaa-
aikalautakunnan valmisteltavaksi. 

 
23.2.2018 (§ 41) 
Nuorten työllistäminen 
Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti, että kunta lähtee Pälkäneen 
mallin mukaisesti aktiivisesti hakemaan työpaikkoja nuorille yh-
teistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
Käsittely:  
Kunnanhallitus on 26.3.2018 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi. 
Aloite on valmistelussa henkilöstölautakunnalla sekä hallinto- ja 
talousosastolla.  
 
23.2.2018 (§ 43) 
Lapsivaikutusten arviointi 
Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä esitti, Jokioisissa otetaan 
käyttöön lapsivaikutusten arviointi. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 26.3.2018 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi 
johtoryhmälle. Valtuusto on käsitellyt sitä 16.5.2018 ja kunnanhal-
litus 6.8.2018 sekä 27.8.2018, jolloin nimettiin asialle valmistelu-
työryhmä. Työryhmä on valmistellut asiaa ja saanut työnsä val-
miiksi. Loppuraporttia laaditaan parhaillaan. Ajatus on, että lapsi-
vaikutusten arviointi otetaan virallisesti käyttöön (nyt jo esim. kou-
luverkkoasiaan liittyen tehtiinkin) ja koulutetaan luottamushenkilöi-
tä ja työntekijöitä ennakkoarvioinnista yleensä ja erityisesti lapsi-
vaikutusten arvioinnista.  

 
28.2.2019 (§ 12) 
Seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö 
Vihreiden valtuustoryhmä teki aloitteen seutukunnallisesta kulttuu-
riyhteistyöstä. Aloitteessa esitetään, että osana Forza elinvoima-
hanketta toteutettaisiin kahden vuoden pilottihanke, joka vie kult-
tuuritoimen toteutusta käytännön toteutukseen esim. palveluiden 
yhteishankinnoilla.  
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 18.3.2019 pyytänyt aloitteen johdosta lausun-
not Forssan kaupungilta, Humppilan kunnalta, Tammelan kunnal-
ta ja Ypäjän kunnalta sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhty-
mältä ja Kulttuuriyhdistys kuviolta. Aloite valmistellaan saatujen 
lausuntojen perusteella käsiteltäväksi helmikuun 2020 aikana. 
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12.12.2019 (§ 59) 
Elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian laatiminen Jokioisten 
kunnassa 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 13.1.2020 lähettänyt aloitteen ruokapalvelujoh-
tajan valmisteltavaksi. Aloite on valmistelussa. 
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Jokioisten kunnan ja Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n välisen  
kiinteistökaupan hyväksyminen 
 
Kh § 18 
27.1.2020 Jokioisten kunta ja Hämeenmaan Kiinteistöt Oy ovat neuvotelleet 

kiinteistökaupasta, joka mahdollistaa keskustan uuden asema-
kaavan mukaisen marketin rakentamisen. 

 
Kiinteistökaupassa Hämeenmaan Kiinteistöt Oy ostaa kunnalta 
torialueen sekä osan entisen päiväkodin tontista. Kunta taas os-
taa Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:ltä kaavatiealuetta. Kauppakirja 
lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä (liite 
nro 3/2020). 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy kiin-
teistökaupan. 
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Pellilä Oy -nimisen osakeyhtiön perustaminen 
 
Kh § 19 
27.1.2020 Kunnilla on yleisesti yhtiöitä, joiden kautta järjestetään yrityskiin-

teistöjen omistus. Jokioisten kunnalla on osakkuus Jokioisten Yri-
tystalo -nimisessä kiinteistöyhtiössä, mutta varsinaista omistuk-
seen ja hallintaan keskittyvää yhtiötä kunnalla ei ole. 

 
 Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan liitteenä (liite 

nro 4/2020) ehdotus Pellilä Oy -nimisen osakeyhtiön perustamis-
sopimukseksi sekä ehdotus mainitun yhtiön yhtiöjärjestykseksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Jokioisten kun-

ta 
 

1. perustaa Pellilä Oy -nimisen osakeyhtiön, sekä 
2. hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen 

esityslistan liitteen mukaisessa muodossa, ja 
3. merkitsee yhtiön osakkeet nro 1-–5 hintaan 5 000 euroa 

(1.000 euroa/osake), sekä 
4. antaa yhtiön perustamiseen liittyvien käytännön toimenpiteiden 

hoitamisen kunnanviraston tehtäväksi. 
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Omavelkaisen takauksen myöntäminen Jokioisten kunnan  
kokonaan omistamalle Pellilä Oy -nimiselle osakeyhtiölle 
 
Kh § 20 
27.1.2020 Jokioisten kunta on perustamassa yrityskiinteistöjen omistami-

seen ja hallintaan keskittyvää Pellilä Oy -nimistä osakeyhtiötä. 
  

Yhtiölle on suunniteltu 5 000 euron suuruista osakepääomaa.   
Se tarvitsee toimintaansa varten myös ulkopuolista rahoitusta.  
Rahoituksen saamiseksi kunnan on syytä myöntää yhtiölle oma-
velkainen takaus suuruudeltaan 1 550 000 euroa. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 
Pellilä Oy -nimiselle Jokioisten kunnan kokonaan omistamalle 
osakeyhtiölle 1 550 000 euron suuruisen omavelkaisen takauk-
sen. Vastavakuutena yhtiön on annettava kunnalle vastaavan 
suuruinen yrityskiinnitys. 
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Työpajaohjaajan nimikemuutos työllisyyspäälliköksi 
 
Hela § 14 
9.10.2019 Mikko Mäkelä palkattiin 5.4.2016 alkaen Jokioisten kunnan työpa-

ja Veturin työpajaohjaajaksi. Työpaja aloitti toimintansa loppuvuo-
desta 2015. 

 
 Mikko Mäkelä on onnistuneesti ollut käynnistämässä työpajan 

toimintaa ja edelleen kehittänyt sitä. Hän vetää työpajatoimintaa 
itsenäisesti ja on vastuussa sen päivittäisestä toiminnasta. Hän on 
myös laajentanut osaamistaan muussa työllisyydenhoidossa. Hän 
toimii työpajalla kahden työpajaohjaajan esimiehenä. 

 
 Tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella Mikko Mäkelän teh-

tävänimike työpajaohjaaja ei enää vastaa hänen toimenkuvaansa. 
 
Ehdotus Henkilöstölautakunta päättää, että työpajaohjaaja Mikko Mäkelän 

tehtävänimike muutetaan työllisyyspäälliköksi. 
 
Päätös   Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.  
 
  - - - - - - - - - - - - 
Kj. § 9 
23.10.2019   
Päätös Käytän kuntalain mukaista otto-oikeutta ja siirrän henkilöstö-

lautakunnan päätöksen 9.10.2019 § 14 kunnanhallituksen käsitel-
täväksi. 

 
 - - - - - - - - - - -  
Kh § 182 
28.10.2019 Henkilöstölautakunta on kokouksessaan 9.10. (§ 14) päättänyt 

muuttaa työpajaohjaajan nimikkeen työllisyyspäälliköksi. Päätös 
on kunnanjohtajan tekemällä päätöksellä otettu kuntalain mukai-
sella otto-oikeudelle kunnanhallituksen päätettäväksi. 

 
Työllisyysasioiden hoito on kunnassa lähes kaikkien hallinnonalo-
jen tehtävä. Hallintokunnat toimivat omissa rooleissaan työllistä-
misessä. Jos roolit muuttuvat on muutoksista sovittava kaikkien 
toimijoiden kesken etukäteen ennen asiaa koskevia päätöksiä.  
Työpaja on aikanaan perustettu ja resursoitu kunnanhallituksen 
päätöksellä. Henkilöstölautakunnan päätöstä ei ole ennakolta kä-
sitelty esim. kunnan johtoryhmässä. 
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Kunta ei hoida työllisyysasioita yksin vaan yhteistyötahoina ovat 
mm. TE-toimisto, FSHKY ja muita toimijoita. 
 
Seudulla on käynnistynyt työllisyyden hoidon uuden ekosysteemin 
suunnittelu ja käyttöönotto. Tarkoituksena on luoda järjestelmä, 
jossa kunnat, TE-toimisto, FSHKY, Forssan Yrityspalvelu sekä 
toisen asteen oppilaitokset muodostavat verkoston, joka hoitaa 
työllisyysasioita. Kuntien työpajat ovat osa uutta ekosysteemiä.  
Toimijoiden välillä on sovittu, että pidättäydytään muuttamasta 
nykykäytäntöjä kunnes yhdessä sovitaan uudesta toimintamallista 
ja sen mahdollisesti edellyttämistä uusista vakansseista. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää palauttaa asian uudelleen henkilöstölau-
takunnan käsiteltäväksi sen jälkeen, kun työllisyyden hoidon uusi 
ekosysteemi on seudulla sovittu ja kunnanhallituksessa hyväksyt-
ty käyttöön otettavaksi. Mahdollinen toimintamallin muutos nimike- 
ja toimenkuvamuutoksineen on tämän jälkeen valmisteltava hal-
lintokuntien kesken ja käsiteltävä johtoryhmässä ennen henkilös-
tölautakunnan uutta käsittelyä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi päätettiin, että nimikemuutosasia tulee käsitellä 
uudelleen viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä ja että jat-
kossa kaikki nimikemuutosasiat tulee käsitellä kunnan johtoryh-
mässä ennen virallista käsittelyä. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 21 
27.1.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää palauttaa asian uudelleen henkilöstölau-

takunnan käsiteltäväksi sen jälkeen, kun työllisyyden hoidon uusi 
ekosysteemi on seudulla sovittu ja kunnanhallituksessa hyväksyt-
ty käyttöön otettavaksi. Mahdollinen toimintamallin muutos nimike- 
ja toimenkuvamuutoksineen on tämän jälkeen valmisteltava hal-
lintokuntien kesken ja käsiteltävä johtoryhmässä ennen henkilös-
tölautakunnan uutta käsittelyä. 
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Täyttöluvan myöntäminen rakennusmestarin määräaikaiselle työsuhteelle 
 
Kh § 22 
27.1.2019 Kunnaninsinööri anoo kunnanhallituksen vahvistamien talousarvi-

on täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnanhallitukselta täyttö-
lupaa kunnan rakennusmestarin sijaisen työsuhteelle ajalle 
1.3.2020–31.12.2020. Työaika 50 % kokonaistyöajasta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kunnan rakennus-

mestarin sijaisen työsuhteelle ajalle 1.3.2020–31.12.2020. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 23 
27.1.2020 Tekninen lautakunta 15.1.2020 
 Hallinto- ja talousjohtaja 17.1.2020 
 Kunnaninsinööri 31.12.2019 
 Hämeen virkistysalueyhdistys ry 25.11.2019  
 

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. 

 
 
 

 

 

  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  27.1.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
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. 













 

 

 
PELLILÄ OY  
 
PERUSTAMISSOPIMUS 
 
 

1. Jokioisten kunta perustaa tällä perustamissopimuksella kiinteistöosakeyhtiön, jonka 
toiminimi on Pellilä Oy.  

 
2. Jokioisten kunta merkitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:  

 
Jokioisten kunta y-tunnus 0147645-7 osakkeet numerot 1–5/5  
 

3. Osakkeesta yhtiölle rahana maksettava hinta on tuhat (1.000,00) euroa/osake, eli 
yhteensä viisi tuhatta (5.000,00) euroa, joka on maksettava yhtiön tilille viimeistään 
16.3.2020.  

 
4. Yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja kolme 

varajäsentä seuraavasti:  
 

1. Puheenjohtaja  
2. varsinainen jäsen  
3. varsinainen jäsen  
4. varsinainen jäsen  
5. varsinainen jäsen  

 
1. varajäsen  
2. varajäsen  
3. varajäsen  

 
5. Yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Oy.  

 
6. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 

31.12.2020.  
 

7. Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä.  
 

 
Jokioinen, xx.xx.2020  

 
 

Jokioisten kunta  
 
 
allekirjoittajien nimenselvennökset 



 

 

 
PELLILÄ OY  
 
 
YHTIÖJÄRJESTYS  
 
 
1 §  Yhtiön toiminimi on Pellilä Oy ja kotipaikka Jokioinen.  
 
2 §  Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuttaa toimitiloja ja 

vuokrata niitä.  
 
3 §  Yhtiön osakepääoma on viisi tuhatta (5.000,00) euroa.  
 
4 §  Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja lisäksi kahdesta neljään  

(2–4) muuta varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenet 
valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiölle ei valita toimitusjohtajaa.  

 
6 §  Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin ja kaksi 

hallituksen jäsentä yhdessä.  
 
7 §  Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja 

valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 


