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Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 
valituksen johdosta 

 
Kh § 133 
6.8.2018 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 25.6.2018 päivätyllä kirjeellä 

pyytänyt kunnalta lausuntoa Markku Rantasen tekemän valituk-
sen johdosta. Rantanen on valittanut kunnanvaltuuston päätök-
sestä 16.5.2018 § 54.  Päätöksessä valtuusto hyväksyi keskustan 
asemakaavan muutoksen. 

 
 Valituksessaan Rantanen ilmoittaa seuraavaa ”Minä Markku Ran-

tanen en hyväksy Jokioisten kunnan päätöstä kaavasta (Jokios-
ten keskustan kaavasta) koska siinä menetän omistamani omako-
titalon. 16.5.-18. pykälä 54”. 

 
 Hallinto-oikeus pyytää lausunnon sekä asiakirjat viimeistään 

20.8.2018. 
 
 Esityslistan liitteenä (liite nro 17/2018) lähetetään ehdotus hallin-

to-oikeudelle annettavasta lausunnosta. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen 

lausunnon. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 7/2018. 
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Kaivoslain mukaisen lausunnon antaminen 
 
Kh § 134 
6.8.2018 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on pyytänyt kunnalta kai-

voslain mukaista lausuntoa 15.8. mennessä Kultatie Holding Oy:n 
tekemästä malminetsintälupahakemuksesta tunnuksella 
ML2017:0065. 

 
 Hakija on australialaisen malminetsintäyhtiö Sunstone Metals 

Ltd:n suomalainen tytäryhtiö. Etsintätointa johtavat Avalon Mine-
rals Ltd:n johtajat Malcolm Norris, Raymond Robinson ja Bruce 
Rohslach. 

 
 Ensisijaisina etsintäkohteina ovat kulta, hopea, kupari ja sinkki. 

Hakijalla on tarkoitus jokamiehenoikeuden piiriin kuuluvan maas-
totarkastelun lisäksi neljän vuoden aikana tutkimuksia, jotka voi-
vat sisältää: 

 
- geofysikaalisia mittauksia 
- kalliosydän-näytteenottoa kairaamalla 
- koneellista geokemiallista maaperänäytteenottoa 
- kallion koneellista paljastamista ja tutkimusojitusta sekä 
- uranäytteenottoa 
 
Tutkimusalueen laajuus on 751.1 hehtaaria. 
 
Karttaliite tutkimusalueesta lähetetään kunnanhallitukselle esitys-
listan liitteenä (liite nro 18/2018). 
 

Ehdotus Lausuntonaan Tukesille kunnanhallitus päättää esittää, että sillä 
ei ole huomautettavaa malminetsintälupahakemuksen 
ML2017:0065 suhteen. 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Ursula Mansikka ehdot-
ti, että kunnanhallitus päättää, että se ei kannata Kultatie Holding 
Oy:n malminetsintälupahakemusta ja toteaa, ettei malminetsintä-
lupaa tule myöntää. Mansikan ehdotusta ei kannatettu. 
 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi 
Mansikan ehdotuksen rauenneen.  

 
Päätös Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjoh-

tajan päätösehdotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 8/2018. 
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Ursula Mansikka jätti päätöksenteon jälkeen eriävän mielipiteensä 
kunnanhallituksen asiaa koskevasta päätöksestä. 
 
Merkittiin, että Tarja Kirkkola-Helenius ei esteellisenä (intressijää-
vi) osallistunut tämän asian käsittelyyn. 
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Kaivoslain mukaisen lausunnon antaminen 
 
Kh § 135 
6.8.2018 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on pyytänyt kunnalta kai-

voslain mukaista lausuntoa 15.8. mennessä Kultatie Holding Oy:n 
tekemästä malminetsintälupahakemuksesta tunnuksella 
ML2017:0068. 

 
 Hakija on australialaisen malminetsintäyhtiö Sunstone Metals 

Ltd:n suomalainen tytäryhtiö. Etsintätointa johtavat Avalon Mine-
rals Ltd:n johtajat Malcolm Norris, Raymond Robinson ja Bruce 
Rohslach. 

 
 Ensisijaisina etsintäkohteina ovat kulta ja hopea. Hakijalla on tar-

koitus jokamiehenoikeuden piiriin kuuluvan maastotarkastelun li-
säksi neljän vuoden aikana tutkimuksia, jotka voivat sisältää: 

 
- geofysikaalisia mittauksia 
- kalliosydän-näytteenottoa kairaamalla 
- koneellista geokemiallista maaperänäytteenottoa 
- kallion koneellista paljastamista ja tutkimusojitusta sekä 
-uranäytteenottoa 
 
Tutkimusalueen laajuus on 887,0 hehtaaria. 
 
Karttaliite tutkimusalueesta lähetetään kunnanhallitukselle esitys-
listan liitteenä (liite nro 19/2018). 
 

Ehdotus Lausuntonaan kunnanhallitus päättää esittää, että sillä ei ole 
huomautettavaa malminetsintälupahakemuksen ML2017:0068 
suhteen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 9/2018. 
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Lausunto Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista 
 
Kh § 136 
6.8.2018 Sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisesti toteutuessa tulee 

Hämeen liiton alueella pohdittavaksi Hämeen kesäyliopiston yllä-
pitämisen uudet vaihtoehdot. Maakuntien liitot eivät enää voi toi-
mia OPM:n järjestämislupaa edellyttävän koulutuksen järjestäjinä. 

 
 Hämeen liitto on toiminut Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjänä.  

Voimassa oleva järjestämislupa on myönnetty 1.1.2013 alkaen.  
Kesäyliopisto on toiminut vuodesta 1972 lähtien. 

 
 Suomessa toimii kaikkiaan 19 kesäyliopistoa. Hämeen kesäyli-

opisto on niistä viidenneksi laajin. Kahdentoista kesäyliopiston yl-
läpitäjänä toimii yhdistys, kolmen ylläpitäjänä toimii kunta tai kun-
tayhtymä ja kahden ylläpidosta vastaa säätiö. 

 
Kesäyliopiston rahoitus jakaantuu seuraavasti: Kurssimaksutulot 
67 %, valtionosuudet 18 % ja kuntien avustukset 14 %.  Jokiois-
ten kunnan osuus on n. 5 300 euroa vuodessa (n. euro/asukas). 
 
Kesäyliopiston johtokunta on kokouksessaan 5.6.2018 päättänyt 
esittää maakuntahallitukselle, että se pyytää jäsenkunnilta lau-
sunnot kahdesta ylläpitäjävaihtoehdosta. Maakunnan kuntajohta-
jakokous on kokouksessaan esittänyt saman toiveen. 
 
Esitetyt vaihtoehdot ovat:  
 
1. HAMK Oy:n tytäryhtiö Hämeen Akatemia Oy, tai 
2. Hämeen korkeakouluyhdistys. 

 
Ammattikorkeakoulun yhteyteen perustettavan tytäryhtiön hyötynä 
voidaan katsoa olevan toiminnan kytkeminen lähelle ammattikor-
keakoulua. Sama asia voidaan myös toisaalta nähdä uhkana si-
ten, että saattaa muodostua kilpailutilanne kahden koulutuksen 
järjestäjän välille. Uhkana on myös, että toiminta saattaa jäädä 
ammattikorkeakoulun varjoon. Kaikki maakunnan kunnat eivät ole 
HAMK:n omistajakuntia, joten järjestely edellyttäisi osakemerkin-
tää Hämeen Akatemia Oy:öön. 
 
Korkeakouluyhdistyksen perustaminen edellyttää kuntien muka-
naoloa. Suurin osa kesäyliopistoista toimii yhdistyksen ylläpitäjinä, 
joten se lienee toimiva vaihtoehto. 
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Hämeen ammattikorkeakoulu pitää vaihtoehtoa 1. itselleen pa-
remmin sopivana, mutta toteaa, että kummassakin tapauksessa 
yhteistyö koulutuksen järjestäjien välillä on toimivaa. 
 
Hämeen liitto pyytää kunnilta lausuntoa asiasta ja samalla vas-
taamaan viiteen asiaan liittyvään kysymykseen. Liiton lausunto-
pyyntö on esityslistan liitteenä (liite nro 20/2018). 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: 
 

Jokioisten kunta katsoo, että kesäyliopiston ylläpito tulee mahdol-
lisen maakuntauudistuksen tullessa voimaan järjestää yhdistys-
pohjalle. Näin maakunnan kaikki kunnat saadaan mukaan kesä-
yliopiston ylläpitäjiksi nykyiseen tapaan. Kesäyliopisto säilyttää 
po. mallissa riippumattomuutensa muista koulutuksen järjestäjä-
tahoista. 
 
Jokioisten kunta sitoutuu edelleen kesäyliopiston ylläpitämiseen 
vuosittaisen kuntamaksun kautta. Nykyinen taso (n. euro/asukas) 
sopii edelleen kunnalle. Kunta katsoo, että ylläpitäjämallista käy-
dään tarvittava keskustelu kuntien kesken ennen siitä päättämis-
tä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 10/2018. 
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Valtuuston kokouksen 26.6.2018 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 137 
6.8.2018 Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnas-
ta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhalli-
tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipy-
mättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuus-
to pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallin-
to-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. 
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika pää-
töksestä on kulunut. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 26.6.2018 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden 
täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Jokioisten kunnan tilinpäätös 2017 
Ote hallintoelimille, tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle 
 
Vuoden 2017 arviointikertomus 
Kunnanhallituksen käsittelyyn 
 
Aino Vilkin eroanomus luottamustoimesta 
Ote Aino Vilkille 
Ote Erja Liuskille 
Ote valtuuston puheenjohtajalle 
Ote keskusvaalilautakunnalle 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenen ja hänen henkilökohtaisen va-
rajäsenensä vaali 
Ote Jussi Tiensuulle 
Ote Jaakko Leskiselle 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta 
 
Valt. § 10 
9.3.2016 Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmä teki kokouksessa 

seuraavan valtuustoaloitteen: 
 

”Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmän valtuustoaloite 
alueellisesta kielikokeilusta 
 
Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun lisää-
misestä ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä 
alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo 
ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kie-
livalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen 
mukaisesti. ”Eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään 
lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoi-
man laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen 
opiskelua”. 
 
Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti 
maamme tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. 
Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo 
koulupolun varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkel-
lä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä mahdollisuuden 
vain englanti-ruotsi -yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät, kuten 
esim. englanti-saksa tai englanti-ranska, tulisi mahdollistaa. Ruot-
sinkielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämäs-
sä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämä-
töntä. Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan 
huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsinkielen opin-
toja. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan suomen-
kielisen väestön ja ruotsikielisen väestön sivistyksellisistä ja yh-
teiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan. 
 
Kielikokeilu, jossa ruotsinkielen voisi oppilaan ja kodin tahdon 
mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus 
kuntamme kehittämistahdosta ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka 
valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen kuin ruot-
sin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus opiskella ruotsia viimeis-
tään lukiovaiheessa. Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä myös ruot-
sinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi. Val-
tiovallan vastuulle jäisi mm. varmistaa erityissäädöksin, että kodin 
valinta ei haittaa lapsen myöhempiä mahdollisuuksia jatko- 
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opintoihin ja uraa julkisen sektorin tehtävissä sekä perustuslain 
noudattaminen. 
 

Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmä esittää, että Joki-
oisten kunta selvittää välittömästi Forssan, Humppilan, Tammelan 
ja Ypäjän kuntien kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seu-
dulliseen kielikokeiluun. Mikäli lähikunnat suhtautuvat asiaan 
myönteisesti, tulee Jokioisten kunnan välittömästi käynnistää yh-
teistyö kuntien kanssa sekä aloittaa selvityksen tekeminen mah-
dollisuuksista järjestää alueellinen kielikokeilu jossa kielivalikoi-
maa laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä. 

Jokioisilla 9.3.2016 
 
Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmän puolesta 
Mira Kulmala-Sjöman 
valtuustoryhmän puheenjohtaja”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 56 
14.3.2016 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää alueellista kielikokeilua koskevan 

valtuustoaloitteen koulutuslautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Koula § 13 
19.6.2018 Perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt 9.3.2016, että 

Jokioisten kunta selvittää välittömästi Forssa, Humppilan, Tam-
melan ja Ypäjän kuntien kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallis-
tua seudulliseen kielikokeiluun. Aloitteessa toivotaan, että mikäli 
lähikunnat suhtautuvat asiaan myönteisesti, tulee Jokioisten kun-
nan välittömästi käynnistää yhteistyö kuntien kanssa sekä aloittaa 
selvityksen tekeminen mahdollisuuksista järjestää alueellinen kie-
likokeilu, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toi-
sen kotimaisen kielen opiskelua.   

 
Juha Sipilän muodostaman valtioneuvoston hallitusohjelmaan kir-
jattiin vuonna 2015 tavoite kieltenopiskelun lisäämisestä ja mo- 
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nipuolistamisesta. Tähän liittyen asetettiin tavoitteeksi käynnistää 
alueellisia kokeiluja kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoit-
tavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua.  
 
Alueellisesta kielikokeilusta käytiin seudun sivistystoimenjohtajien 
kanssa keskustelu kesäkuussa 2016. Mahdolliseen alueelliseen 
kielikokeiluun osallistuminen ilman velvoittavaa toisen kotimaisen 
kielen opiskelua ei saanut kannatusta ja toisaalta asiaa voitu laa-
jemmin käsitellä, koska kielikokeiluun liittyvä valmistelutyö oli vas-
ta alkanut opetusministeriössä.  
 
Alueellisen kielikokeilun valmistelutyö kesti opetusministeriössä 
pitkään johtuen mm. asian laillisuusnäkökulmien haasteista. Asia 
eteni joulukuussa 2017, jolloin opetushallitus avasi haun alueelli-
sesta kielikokeilusta. Kielikokeiluun liittyvä haku päättyi helmi-
kuussa 2018.  Alkava kokeilu kohdentuu niihin 5.-6. luokkien oppi-
laisiin, jotka aloittaisivat toisen kotimaisen kielen opiskelun luku-
vuoden 2018-2019 alusta lukien. Kokeilu on huoltajille ja lapsille 
vapaaehtoinen. Kokeilun tulee jatkua perusopetuksen loppuun 
saakka. Oppilaille, jotka osallistuvat kokeiluun, on mahdollisuus 
saada vapautus toisen kotimaisen kielen opiskelusta toisen as-
teen opinnoissa.  
 
Alueellinen kielikokeilu / hakeminen alueelliseen kielikokeiluun il-
man velvoittavan toisen kotimaisen kielen opiskelua ei herättänyt 
kiinnostusta seutukunnalla. Viisi kuntaa koko Suomessa haki / va-
littiin mukaan kyseiseen kokeiluun (Rovaniemi, Ylöjärvi, Jämsä, 
Savonlinna ja Pieksämäki).  

 
Ehdotus Lautakunta päättää todeta, että Forssan seudun kunnat eivät ole 

hakeneet, eivätkä osallistu, alueelliseen kielikokeiluun ilman vel-
voittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Kunnanhallituksen edustaja Timo Heikkilä poistui kokouksesta 

tämän pykälän käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa klo 
18.40. 

 
 - - - - - - - - - 
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Kh § 138 
6.8.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. merkitsee koulutuslautakunnan valtuustoaloitteen johdosta an-
taman vastauksen tietoonsa saatetuksi, ja 
 

2. esittää valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuusto-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 
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Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista 
 
Valt. § 43 
23.2.2018 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Lapsivaikutusten arviointi käyttöön päätöksenteossa 
 
Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin taustalla ovat lapsen 
edun huomioimiseen velvoittavat julkiset sitoumukset ja säädök-
set, joista keskeisimpiä ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
(1991) ja perustuslain 6 § edellyttämä lasten tasa-arvoinen, yh-
denvertainen kohtelu palveluita järjestettäessä. Lisäksi lasten ja 
nuorten huomioon ottamiseen ohjaa meillä Forssan seudun lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.  
 
Lapsivaikutusten arviointi on erilaisten päätösten ja toimenpitei-
den yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten enna-
kointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia 
hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla 
aiheutetaan? Lapsivaikutusten arviointi on prosessi, jossa arvioi-
daan päätösesityksen vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumi-
seen: mm. lasten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen, yh-
denvertaisuuteen, osallisuuteen. Päätösten vaikutuksia lapsiin ja 
lasten elämään myös seurataan ja arvioidaan. 
 
Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tulla kuulluksi päätöksenteko-
prosessissa yleisten kuulemiskäytäntöjen kautta (esim. nuoriso-
valtuusto). Kunnallisessa päätöksenteossa tehdään kuitenkin lu-
kuisia päätöksiä, joissa laki ei velvoita kuulemista.  
Jokioisissa lapsivaikutusten arviointi kaikkinensa on vielä liian sat-
tumanvaraista ja vakiintumatonta eri hallinnonaloilla. Kaikki pää-
tökset, jotka koskettavat suoraan tai välillisesti lapsia, tulisi arvioi-
da lapsivaikutusten näkökulmasta. 
 
Esitämme, että Jokioisissa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arvi-
ointi. Arviointi voi olla sopivaksi katsottu kokoelma käytänteitä, jot-
ka ovat selkeästi tunnistettavissa ja osoitettavissa lapsivaikutus-
ten arvioinniksi. Esitämme myös, että asteittain määräyskokoel-
maa uudistettaessa hallinto – ja toimintasääntöihin lisätään sään-
nös lapsivaikutusten arvioinnista.  
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Jokioisten Vihreät valtuustoryhmä  
 
Ursula Mansikka 
Marjo Ramstadius”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 72 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen johtoryhmän valmistel-

tavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 86 
16.4.2018 Kunnan johtoryhmä on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 

9.4.2018. 
 
 Johtoryhmä toteaa, että asioiden valmistelu kunnallishallinnossa 

perustuu kuntalain ja hallintolain säädöksiin. Niiden mukaan pää-
tösten valmistelun yhteydessä on arvioitava erilaisia vaihtoehtoja 
asioiden ratkaisemiseksi sekä niiden vaikutuksia ympäröivään yh-
teiskuntaan. Arvioinnin kohteena on tapauksesta riippuen vaiku-
tukset yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen, yritysvai-
kutukset ja myös vaikutukset eri väestö- ja ikäryhmiin. 

 
 Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat kunnan toiminnassa hy-

väksytyt arvot. Käynnissä olevan kunnan strategiaprosessin aika-
na ne tarkistetaan vastaamaan nykyisen kunnanvaltuuston näke-
mystä. Tällä hetkellä voimassa olevien arvojen mukaan kunnan 
toiminnassa kunnioitetaan mm. tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 
suvaitsevaisuutta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittami-
nen tarkoittaa käytännössä, että päätöksillä ei saa vaarantaa yh-
denkään väestö- tai ikäryhmän asemaa.  

 
 Päätösten valmistelussa on otettava huomioon monenlaisten ta-

voitteiden toteutuminen ja päätösten seurausvaikutukset edellä 
mainitun mukaisesti. Johtoryhmä katsookin, että kunnan päätök-
senteossa ei ole tarpeen käynnistää erillistä lapsivaikutusten arvi- 
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ointia. Vaikutukset tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteon 
valmistelussa ilman erillistä ohjeistusta. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Jokioisten kun-
nassa ei oteta käyttöön erillistä lapsivaikutusten arviointia. Pää-
töksenteon valmistelun yhteydessä on otettava huomioon päätös-
ten vaikutukset laajasti kunnan hyväksymiin arvoihin pohjautuen. 

  
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa 
aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 52 
16.5.2018 Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Marjo Ramstadius 

ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valtuu-
tetut Ursula Mansikka ja Janne Roininen kannattivat ehdotusta. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi 
tehdyn kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavan, kannatetun 
ehdotuksen ja ehdotti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyk-
sellä siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, 
äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Ramstadiuksen ehdotus-
ta, äänestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen puo-
lesta äänestivät seuraavat valtuutetut: 
 
Esala Martti 
Hacklin Jorma 
Heikkilä Timo 
Kiiski Elina 
Kortepohja Sari 
Könkö Matti 
Martila Pauli 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
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Ramstadiuksen ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat valtuu-
tetut: 
 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Larko Sirpa 
Lehti Petri 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Ramstadius Marjo 
Roininen Janne 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Sakkinen Eija 
Stenberg Niina 
Widén Marja. 
 

Päätös Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen äänin 18–9 Rams-
tadiuksen ehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmistel-
tavaksi. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 139 
6.8.2018 Asian valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa työ-

ryhmä, joka valmistelee mahdollista lapsivaikutusten arvioinnin 
käyttöönottoa ja toteutusta Jokioisten kunnassa sekä valmistelee 
vastausta valtuustoaloitteeseen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä lapsivaikutusten arviointia valmis-

televan työryhmän. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Työryhmä päätettiin muodostaa siten, että siihen tule-
vat edustetuksi kaikki poliittiset ryhmät. Ryhmän sihteerinä toimii 
sivistystoimenjohtaja. Ryhmän jäsenten nimeäminen suoritetaan 
seuraavassa kokouksessa. 
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Valtuustoaloite hyötypuutarhasta 
 

Valt. § 46 
23.2.2018 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Maa-alueen kehittäminen Paanan koulun, kunnanviraston, kirjas-
toalueen läheisyydessä, hyötypuutarha virkistys ja opetus käyt-
töön. 
 
Hyöty/aistipuutarhaksi kutsutaan puutarhaa, jonka suunnittelussa 
on otettu huomioon kaikki aistit. Aistipuutarhassa voi rauhassa 
maistella, haistella, kosketella. Alue sisältää erilaisia ja erikokoisia 
kasveja sekä siellä voi rauhassa havainnoida pieniä luonnonilmi-
öitä. Pienpuutarha kunnan sydämessä toisi Jokioisten omaleimai-
suuden esiin, tarjoaisi kaikille virkistyspuutarhan suomia elämyk-
siä sekä korostaisi maaseudun arvoja. 
 
Aistipuutarhassa olisi alkukantaisia pienikasvuisia puita, pensaita, 
kasveja yms.  Nämä ovat helppohoitoisia, takuuvarmoja, kauniita 
ja hyödyllisiä. Puutarhassa voisi myös olla ulkoilman kestäviä pie-
niä ekologisia kuntoilu- sekä tasapainolaitteita liikkumisen luon-
nolliseen aktivointiin. Materiaalien valinnassa huomio ekologisuu-
teen, (esimerkiksi männystä valmistetut tuotteet kestävät Suomen 
neljä vuodenaikaa ja hiilijalanjälki negatiivinen). 
 
Kyseessä oleva alue on tälle pikku puutarhalle aivan loistava, 
kunnan keskustassa, kunnantalon takana, yläkoulun sekä päivä-
kotien keskiössä. Myös Intalankartano on kävelyetäisyydellä. Näin 
ollen puutarhasta nauttiminen olisi mahdollista helpolla vaivalla 
kaikille kuntalaisille ja toisi viihtyisyyttä arjen keskelle. Puutarha 
mahdollistaisi myös erilaisten pienimuotoisten tapahtumien järjes-
tämisen, kuten perheiden picnick tapahtumat yms. 

 
Aistipuutarhan rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin voitaisiin ha-
kea tukea ympäristön yrityksiltä, kartoittaa mahdolliset tu-
ki/hankerahoitus mahdollisuudet sekä selvittää yhteistyö LUKEn 
kanssa. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla puutarhan toiminnan tu-
kemiseen ja kehittämiseen perustettava kannatusyhdistys tai muu 
vastaava. Kiinnostusta varmasti löytyy. 
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Virkistysominaisuuksien lisäksi, aistipuutarha tarjoaa upean op-
pimisen alueen kasvatuksen sekä opetuksen ympäristökasvatuk- 
seen, joka on nyt rakentumassa kunnan varhaiskasvatuksen pai-
nopistealueeksi. 
 
Jokioisten Vihreät ehdottaa, että tälle alueelle tehdään aistipuu-
tarha, 'syötävä puutarha'.  
 

Jokioisten Vihreät”. 
 

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

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 75 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

  - - - - - - - - - - 

 

Tela § 34 
20.6.2018  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun  
  valtuustoaloitteen hyöty-/aistipuutarhasta. 
 
  Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 15.1.2018 § 22 ja 
  valtuusto 23.2.2018 § 34 yleissuunnitelmaa Paanan koulun,  
  kunnanviraston, kirjaston ja terveysaseman alueen maan- 
  käytön kehittämiseksi. 
   
  Valtuustoaloitteessa hyötypuutarhan paikaksi on esitetty tätä sa-
  maista maa-aluetta Paanan koulun, kunnanviraston ja kirjaston 
  läheisyydessä. 
  Alueella sijaitsi purettu omakotitalo, ent. rehtorin asunto/esy, 
  alueen pinta-ala kokonaisuudessaan on noin 1000 m².  
  
  Kyseiselle alueelle on mahdollista rakentaa viheralue, jossa voisi 
  olla esim. pieni huvimaja penkeillä, kulkukäytäviä sekä erilaisia 
  helppohoitoisia kasvillisuusalueita. 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 6.8.2018 287 10 

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

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
  Aistipuutarhan suunnittelussa on otettava huomioon kaikki aistit 
  (kuulo-, näkö-, haju-, maku- ja tuntoaisti) sekä kasvi- ja muissa 
  valinnoissa materiaalien myrkyttömyys ja monimuotoisuus.    
 
  Alueella voi olla marjapensaita ja vastaavia helppohoitoisia, moni-
  vuotisia hyötykasveja, mutta varsinaista hyötypuutarhaa ei sijoitet-
  taisi kunnan ylläpitämälle yleiselle viheralueelle, lisäksi Luonnon-
  varakeskuksen ylläpitämä Ferrarianrinne on lähellä kyseistä aluet-
  ta. 
 
  Aloitteessa mainittuja kuntoilu- sekä tasapainolaitteita löytyy 
  viereisen Paanan koulun pihalta. 
   
  Mikäli kunta päättää hyötypuutarhan suunnittelusta ja rakentami-
  sesta, huomioitaisiin se talousarviovalmistelussa sekä hoidon 
  riittävät resurssit käyttömenoissa. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen hyöty- 
  puutarhasta kunnanhallituksen käsittelyyn.  
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 140 
6.8.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. todeta, että kunnanviraston takaa puretun omakotitalon alueen 
viherrakentamisessa voidaan huomioida hyötypuutarha-ajatus 
teknisen lautakunnan näkemyksen mukaisesti, 

2. todeta, että asia huomioidaan vuoden 2019 talousarvion val-
mistelun yhteydessä, 

3. esittää valtuustolle, että se merkitsee valtuustoaloitteen joh-
dosta annetun vastauksen tietoonsa saatetuksi, ja 

4. esittää valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuusto-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Koulutuslautakunnan varapuheenjohtajan vaali 
 
Kh § 141 
6.8.2018 Valtuusto on 12.6.2017 valinnut Sari Kortepohjan koulutuslauta-

kunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. 16.5.2018 Sari Korte-
pohjalle myönnettiin ero koulutuslautakunnan jäsenyydestä. Val-
tuusto valitsi 16.5.2018 koulutuslautakunnan uudeksi jäseneksi 
Asmo Porman, mutta uutta varapuheenjohtajaa ei valittu. Tämän 
vuoksi valtuuston tulee suorittaa koulutuslautakunnan varapu-
heenjohtajan vaali. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa 

koulutuslautakunnan varapuheenjohtajan vaalin jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Sopimus tutkijayliopettajan tehtävästä 
 
Kh § 142 
6.8.2018 Jokioisten kunta on ollut mukana Hämeen ammattikorkeakoulun 

(HAMK) tutkijayliopettajan palkkaamisessa Forssan kaupungin, 
Humppilan kunnan ja Tammelan kunnan kanssa. Vanha sopimus 
on päättynyt 31.8.2017. HAMK on ehdottanut uutta sopimusta 
ajalle 1.9.2017–31.8.2020. 

 
Tutkijayliopettajan tehtävänä on edistää Forssan seudun järkivih-
reä -elinkeinostrategian toteuttamista osana HAMK:n työelämä-
lähtöistä tutkimustoimintaa. Tutkijayliopettaja käynnistää tutkimus- 
ja kehittämishankkeita ja osallistuu niihin alueen yritysten ja mui-
den yhteisöjen kanssa sekä osallistuu omalta osaltaan hankkei-
den toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen hankintaan. 
 
Sopimuksessa mukana olevat kunnat rahoittavat HAMK:n tutki-
jayliopettajan työskentelyä 52 000,00 eurolla vuodessa (alv 0 %). 
Jokioisten kunnan osuudeksi muodostunee n. 10 000 euroa vuo-
dessa (kunnat sopivat jaon erikseen). 
 
Esityslistan oheismateriaalina (pl. allekirjoitussivu) on sopimus 
tutkijayliopettajan tehtävästä. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. hyväksyä sopimuksen tutkijayliopettajan tehtävästä ajalle 
1.9.2017–31.8.2020, ja 

2. edellyttää, että HAMK/tutkijayliopettaja raportoivat Jokioisten 
kunnalle tutkijayliopettajan työn tuloksista kerran vuodessa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tietotalon ravintolayrittäjän valinta 
 
Kh § 143 
6.8.2018 Tietotalon kahvila-ravintolan yrittäjyys on ollut haettavana eri me-

dioissa julkaistuilla ilmoituksilla siten, että kiinnostuneiden tuli il-
moittautua neuvottelumenettelyyn postitse tai sähköpostitse vii-
meistään 17.6.2018. Määräaikaan mennessä ilmoittautui yksi 
kiinnostunut yritys, Tmi Mika Salminen. Yrittäjän kanssa on neu-
voteltu 28.6.2018. Lisäksi hän on toimittanut kirjallisen toiminta-
suunnitelmansa. 

 
Yrittäjä on valmis aloittamaan toiminnan elokuun 2018 aikana. 
Näin tietotalon kahvila-ravintolapalvelujen katko jäisi mahdolli-
simman lyhyeksi. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on Tmi Mika Salmisen toiminta-
suunnitelma. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Tmi Mika Salmisen Tietotalon ravin-
tolayrittäjäksi ja vahvistaa vuokraksi 3 000 euroa/kk (alv 0 %), jo-
ka sisältää sähkön, veden ja jätehuollon. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely 
 
Kh § 144 
6.8.2018  Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja 

6.6.2018 pidetystä kokouksesta. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 

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

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat 
 
Kh § 145 
6.8.2018 Vapaa-aikalautakunta 14.5.2018 
 Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta 14.6.2018 
 Henkilöstölautakunta 19.6.2018 
 Koulutuslautakunta 19.6.2018 
 Tekninen lautakunta 20.6.2018 
 Hallinto- ja talousjohtaja 11.7.2018 
 Sivistystoimenjohtaja 9.4.–12.6.2018 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

18.6.2016 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 18.6.2018 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 
 Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunta 5.6.2018 
 Forssan kaupungin jätelautakunta 12.6.2018 
 

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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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 146 
6.8.2018 Maanmittauslaitoksen kutsu 7.8.2018 klo 10 pidettävään kokouk-

seen, jonka hakija on Fingrid Oy. Toimituksen tarkoitus on Rauta-
rouva -voimajohtolinjan uusimisen valmistuminen. Kokouksessa kä-
sitellään voimajohtohankkeen lunastukseen liittyviä asioita korvaus-
kysymyksineen Jokioisten kunnan ja Forssan kaupungin alueella. 
Kokouksen yhteydessä mm. esitellään toimituskartta ja pinta-alat 
sekä aloitetaan korvauskäsittely antamalla määräaika kirjallisesti 
korvausvaatimuksen tekemiseen. Aineistoja Maanmittauslaitoksen 
internet-sivuilla: http://www.maanmittauslaitos.fi/toimitukset/lieto-
forssa. 

 
 Lapinjärven kunnan kutsu kuulemaan ihmislähtöisen kunnan strate-

gian toimenpiteiden toteutumisesta asiantuntijaseminaariin 
30.8.2018. 

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

dotuksen. 
 
 
 

http://www.maanmittauslaitos.fi/toimitukset/lieto-forssa
http://www.maanmittauslaitos.fi/toimitukset/lieto-forssa
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 147 
6.8.2018 Sisäministeriön 2.7.2018 päivätty lausuntopyyntö ”Turvallisuussuun-

nittelun kansalliset linjaukset”. Ministeriö pyytää lausuntoa kirjeen liit-
teenä olevasta ”Turvallisuutta kaikkialle – paikallisen ja alueellisen 
turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset” asiakirjaluonnoksesta 
31.8.2018 mennessä. 

 
Valtiovarainministeriön 27.6.2018 päivätty lausuntopyyntö luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain 
muuttamisesta. Luonnos hallituksen esitykseksi löytyy ministeriön 
www-sivuilta https://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2018. Lausunto 
pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2018 klo 16.15 mennessä. 

 
 Maa- ja metsätalousministeriön 13.6.2018 päivätty kirje INSPIRE-

organisaatioille. Ministeriö lähetti huhtikuussa INSPIRE-direktiivin 
velvoittamille viranomaisille kirjeen, jonka tavoitteena on vauhdittaa 
direktiivin toimeenpanoa Suomessa ja siten edistää paikkatietojen 
yhteiskäyttöä. Nyt tullut kirje on lähetetty palautteena kaikille toi-
meenpanosuunnitelman toimittaneille viranomaisille sekä tiedoksi 
muille direktiivin velvoittamille viranomaisille. 

 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön 2.7.2018 päivätty lausuntopyyntö, jolla 

se pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskun-
nalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun 
lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta. 
Hallituksen esityksen luonnos luettavissa ministeriön internetsivuilla 
https://minedu.fi/lausuntokierrokset-ja-kuulemiset. 

 
 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa vesienhoi-

don keskeisistä kysymyksistä Kokemäenjoen-Saaristomeren-
Selkämeren vesienhoitoalueella.  

 
 Hämeen ELY-keskuksen 29.6.2018 päivätty päätös tukioikeuksien 

viemisestä kansalliseen varantoon kahden peräkkäisen vuoden käyt-
tämättömyyden perusteella. 

 
 Metsäkeskuksen metsälain mukainen 5.7.2018 päivätty ilmoitus 

metsänkäyttöilmoituksesta kiinteistöllä. Kiinteistö ei sijaitse kaava-
alueella. 

 
 
 

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2018
https://minedu.fi/lausuntokierrokset-ja-kuulemiset
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Tammelan kunnan lausuntopyyntö 30.5.2018 Voimavapriikki Oy:n 
rakennuslupahakemuksesta, joka koskee kuuden tuuliturbiinin ra-
kentamista tuulivoimapuisto-teemayleiskaavan mukaisesti Suku-
lan kylään. Jokioisten kunnalla ei lausuttavaa asiasta. 

 
Pöytäkirjanotteita: 
- Ypäjän kunnanhallitus 5.6.2018 § 114 / Forssan seudun yhteinen 

rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi. 
- Ypäjän kunnanhallitus 5.6.2018 § 115 / Ypäjän kunnan osallistu-

minen Kulttuurin Kuntayhtymään ja Forssa-yhtiön voimakeskuk-
sen kunnostamiseen. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
 Kunnanhallitus tutustui kokouksen yhteydessä Pikku-Liesjärven leiri-

keskuksen alueeseen, kiinteistöihin ja leirikeskuksen kehittämistar-
peisiin. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 
 
  
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 6.8.2018  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 133–141, 144–147 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 142, 143 
 
______________________________________________________ 
 
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 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 142, 143 
 
_______________________________________________________ 
 
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 §). 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


   

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 
250 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. 
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Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
 
 
Lausuntopyyntö 25.6.2018 
 
 
 
 

Markku Rantanen on 18.6.2018 hallinto-oikeuteen 
saapuneella valituksellaan ilmoittanut, että hän ei hyväksy 
Jokioisten kunnanvaltuuston 16.5.2018 §:ssä 54 tekemää 
päätöstä Jokioisten keskustan asemakaavan 
hyväksymisestä. Syyksi hän ilmoittaa omistamansa 
omakotitalon menettämisen. 
 
Jokioisten kunnanhallitus lausuu asian johdosta seuraavaa: 
 
Rantanen asuu omistamassaan omakotitalossa voimassa 
olevan asemakaavan korttelissa 97. Asemakaava on 
hyväksytty Jokioisten kunnanvaltuustossa 2.9.1987.  
Asemakaavassa kyseinen korttelialue on varustettu 
merkinnällä ”Y II”. Merkintä tarkoittaa ”Yleisten rakennusten 
korttelialuetta”. Rantasen omistama kiinteistö on siten jo 
olemassa olevan asemakaavan mukaan osoitettu muuhun 
kuin asumiskäyttöön. Asemakaavaa ei ole toteutettu ja siten 
asuminen on voinut jatkua kiinteistöllä. Kaavaote voimassa 
olevasta rakennuskaavasta on tämän kirjelmän liitteenä. 
 
Uudessa kunnanvaltuuston hyväksymässä asemakaavassa 
on laajennettu naapurissa sijaitsevaa korttelia 91 
merkinnällä ”K” (Liike- ja toimistorakennusten korttelialue) ja 
samalla osoitettu katu Rantasen omistamalle kiinteistölle. 
 
Asemakaavojen toteuttaminen on hidas prosessi, kuten 
vanhan kaavankin osalta voidaan todeta. Toteuttaminen on 
eri prosessi kuin kaavan laadinta ja edellyttää neuvotteluja 
maanomistajien kanssa mm. maakaupoista.   
 
Asemakaavan hyväksyminen ei tarkoita talon menettämistä.  
Kaava mahdollistaa alueelle uudentyyppisen maankäytön, 
mutta sen toteuttaminen, kuten edellä on todettu edellyttää 
neuvotteluja maanomistajien kanssa. 
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Kunnanvaltuuston päätös ei siten tarkoita Rantasen talon 
menettämistä toisin kuin hän valituksessaan esittää. 
 
Edellä olevaan viitaten Jokioisten kunnanhallitus esittää, että 
hallinto-oikeus hylkää Rantasen tekemän valituksen. 

 
Jokioisten kunnanhallitus 
 
 
 
 
Jarmo Määttä  Mika T.Rantala 
kunnanjohtaja  hallinto- ja talousjohtaja 

 














