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Valtuustoaloite kuntosalimaksujen alentamisesta 
 
Valt. § 26 
11.5.2017 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 
 ”Jokioisten Vasemmistoliitto esittää, että kunnan kuntosalimaksu-

jen alennus, joka tehtiin eläkeläisille, tehdään myös työttömille, 
opiskelijoille, sekä varusmiehille jotka ovat yhtälailla vähävaraisia. 

 
 Jokioisilla 11.5.2017 
 
 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä” 
 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 108 
5.6.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen vapaa-aikalautakunnan 

valmisteltavaksi.        
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuk-

sen. 
 
 

- - - - - - - - -  
 
Vapla § 12 
22.4.2021 Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt kuntosalimaksuja kokoukses-

saan 16.2.2017, jolloin yli 65-vuotiaiden maksuja alennettiin. Täl-
löin keskusteltiin myös muiden mahdollisten ”erityisryhmien” hinto-
jen porrastuksesta.  Vapaa-aikasihteeri on tehnyt hintavertailuita 
seudun muihin kuntosaleihin, ja on todettu, että Jokioisten Kunto-
keskuksen hinnat ovat nykyiselläänkin seudun halvimmat. Vuo-
simaksuesimerkkejä lähialueelta: 
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Paikkakunta vuosimaksu  eläkel./opisk. 
 
Somero  209,00  128,00 
Tammela  200,00  200,00 
Ypäjä  200,00  200,00 
Loimaa  192,00  100,00 
Liikku Forssa 300,00  300,00 
Sali24 Forssa 420,00  400,00 
KuntoForssa 365,00  320,00 
Jokioinen  120,00  90/120,00   
 
Lisäämällä hinnastoon useampia alennusryhmiä avaimien myynti 
ja asiakkuuksien kontrollointi (alennusoikeudet) aiheuttaisi kirjas-
ton henkilökunnalle runsaasti lisätyötä. Lisäksi Jokioisten Va-
semmistoliiton aloitteessa mainittujen ryhmien lisäksi hinta-
alennukseen oikeutettuja kohderyhmiä olisi ehkä muitakin; koulu-
laiset, yksinhuoltajat, sairaslomalaiset, maahanmuuttajat yms. 
Yksinkertainen hinnoittelu ja kokonaisuudessaan matalat hinnat 
ovat tehneet Jokioisten Kuntokeskuksesta korona-ajan ulkopuo-
lella yhden seutukunnan suosituimmista saleista suhteutettuna 
väkilukuun ja kävijämäärillä mitattuna. Kyseinen voimassaoleva 
hinnoittelupäätös helpottaa myös kirjaston kontrollointia sa-
liavaimien ja käyttöaikojen myynnissä. 

 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää todeta Jokioisten Kuntokeskuksen 

hinnat nykyisellään seutukunnan edullisimpina kaikille käyttäjä-
ryhmille, ja päättää säilyttää hinnat nykyisellään toistaiseksi.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Kunnanjohtaja Jukka Matilainen saapui kokoukseen tämän pykä-

län käsittelyn aikana klo 19.31. 
 
 Vapaa-aikasihteeri Jari Menna poistui kokouksesta tämän pykä-

län käsittelyn jälkeen klo 19.35. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 85 
17.5.2021  Liikuntapalvelut ovat yksi kunnan vahvuuksista, ja esimerkiksi 

kuntosalin käyttöaste kertoo siitä, että niitä myös käytetään. Joki-
oisten kunnan hallintosäännön mukaan vapaa-aikalautakunta 
päättää kuntosalimaksuista. Vapaa-aikalautakunta myös seuraa 
hallinnassaan olevien alueiden käyttöä ja kehitystä.  
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että  
 

1. vapaa-aikalautakunnan selvityksen ja esityksen mukaisesti 
Jokioisten Kuntokeskuksen hinnat pidetään ennallaan,  

2. valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian  
laatimiseksi Jokioisten kunnassa 
 
Valt. § 59 
12.12.2019 Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuusto-

aloitteen: 
 

”Lähiruoka ja seuturuoka on parhaimmillaan vastuullisesti tuotet-
tua ja helposti jäljitettävissä. Lähellä tuotetun suosiminen tukee 
paikallistaloutta ja tukee työllisyyttä ja on ekologista. Suosimme 
monipuolisiin ruokailutottumuksiin kasvamista. Tuontiruuan huo-
mattava vähentäminen pienentää hiilijalanjälkeä. 

 
Julkisessa keittiössä ruokalistat seuraavat kausivaihtelua ja am-
mattihenkilöstö voi toteuttaa itseään, myös henkilöstön työhyvin-
vointi kehittyy. Näin keskuskeittiö toimii kotimaisen ruuan tuotan-
non edistäjänä. Ruokalistoihin tulisi merkitä pääruoka-aineiden al-
kuperä. Jokioisilla jossain määrin jo hyödynnetään lähi- ja seutu-
ruokaa. 

 
Voimme kuntana nostaa tämän strategiassamme näkyvämmäksi 
ja edelleen tiivistää hyvää yhteistyötä hankintojen etukäteisval-
misteluista yhdessä tuottajien ja jalostajien kanssa. 

 
Me Jokioisten Keskustan valtuutetut esitämme, että 

 
a) kunta valmistelee elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian ja 

sen osana palvelu- ja hankintalinjauksen, joka huomioi lähi- ja 
seuturuokaketjun mahdollisuudet, 

b) huomioidaan maaseutuvaikutusten arvioinnin näkökulma, jo-
hon myös päätöksemme liittymisestä HINKU-kunnaksi liittyy, 
ja 

c) kunnassa kehitetään yrittäjien, ruokapalveluedustajien ja han-
kintahenkilöiden ennakoivaa markkinapuheenvuoroa. 

 
Jokioinen 12.12.2019 
 
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Kh § 2 
13.1.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää elintarvike- ja ruokapalveluiden 

strategiaa koskevan valtuustoaloitteen ruokapalvelujohtajan val-
misteltavaksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi todettiin, että ruokapalvelujohtaja voi tarpeen 
mukaan pyytää valmistelutyöhön mukaan tarvittavia asiantuntijoi-
ta ja yhteistyötahoja. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 86 
17.5.2021 Tulevaisuudessa puhtaan ruoan ja lähiruoan merkitys tulee vain 

korostumaan. Jokioisten kunta on mukana uudessa kehittämis-
hankkeessa, Forssan seudun lähiruoan dynaaminen hankintajär-
jestelmä. Siinä on tavoitteena seudullinen hankintajärjestelmä 
alueelle, jolloin ostaisimme alueella tuotettuja raaka-aineita 
enemmän ja alueen tuottajat pääsevät sitä kautta markkinoimaan 
tuotteitaan paremmin. 
 
Forssan Yrityskehys Oy on hankkeen vetäjänä. Tilaukset alkavat 
aikataulun mukaisesti syksyllä 2021. Tämä auttaa kertomaan 
täsmällisemmin alueen omavaraisuuden, ja paljonko voidaan os-
taa alueelta.  

 
Jokioisten kunta kuuluu Hanselin elintarvikehankintasopimuk-
seen, mutta sitoumus ei estä tekemästä hankintoja myös muualta. 
Asiaan liittyen kunta kuuluu myös Hinku (kohti hiilineutraalia kun-
taa) -verkostoon, joka omalta osaltaan tukee tavoitetta lähiruoan 
suurempaan käyttöasteeseen. 
 
Jokioisten kunnan strategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
14.11.2018. Strategiaa päivitetään valtuustokausittain. 
 
Valtuustoaloitteessa esitetään elintarvike- ja ruokapalveluiden 
strategiaa. Asian huomioiminen suoraan kunnan yleisessä strate-
giassa olisi perusteltua, sillä Jokioisilla on paitsi elintarviketeolli-
suuden ja maatalouselinkeinojen lisäksi vahvaa tutkimusosaamis-
ta ja -perinnettä. Vaikuttavuutta on seudulla valtakunnallisesti ja 
globaalisti.  
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Ehdotus  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että  
 

1. merkitään tiedoksi esittelytekstin mukainen osallistuminen lähi-
ruoan dynaamiseen hankintajärjestelmään, 

2. otetaan lähiruoan ja elintarvikkeiden merkitys huomioon päivi-
tettäessä Jokioisten strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä osa-
na kuntastrategian päivityksiä. Kuntastrategian hyväksyy vii-
mekädessä kunnanvaltuusto. 

3. valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 17.5.2021 170 10 

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

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

 

 
 
 
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   
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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. 

 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-

ehdotustaan. Hän ehdotti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityk-
siä varten. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 87 
17.5.2021 Aloitetta on käsitelty uudelleen Forssan seudun sivistystoimen 

johtajien kokouksessa 9.3.2021. Missään kunnassa ei pidetty ny-
kyisessä toimintaympäristössä perusteltuna järjestää yhteisiä kul-
jetuksia. Perusteet olivat samat, kuin koulutuslautakunnan 
24.9.2019 § 28 esittämät. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se mer-

kitsee aloitteen käsittelyn ja koulutuslautakunnan asiasta antaman 
selvityksen tiedoksi ja toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen 
loppuun käsitellyksi. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle  
 
Valt. § 9 
22.4.2021 ”Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Vanhalantielle ase-

tettaisiin ajohidasteet mahdollisimman pian. 
 

Kadun varrella on runsaasti asutusta (Intalankartano, kolme rivita-
loa, omakotitaloja) ja viime aikoina ajoneuvojen nopeudet kadulla 
ovat lisääntyneet. Tietä käyttävät asukkaiden lisäksi ulkoilijat sekä 
Intalankartanon asukkaat (pyörätuoliulkoiluttajat mm). 
 
Katuosuus on varsin pitkä suora ja kapea tie, jolla ajonopeudet 
ovat aiheuttaneet lukuisia vaaratilanteita. Alueen asukkaat ovat 
huolissaan. 
 
Jokioinen 22.4.2021 
 
SDP:n valtuustoryhmä 

 
Jyrki Kanerva Jorma Hacklin Petri Lehti 
Emmi Romppainen Eija Sakkinen Niina Stenberg 
Marja Widen” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 88 
17.5.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle 

asiantuntijavalmisteluun. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin 
 
Valt. § 10 
22.4.2021 ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan 

peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arki-
aamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luok-
kalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet 
linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta 
kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravit-
sevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut 
koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 pro-
senttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun 
muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikutta-
nut myös koululaisiin. 

 
Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupa-
lan, ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syk-
systä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa, 
jotka on valittu kokeiluun sosioekonomisin perustein. Aamiainen 
on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut 
aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten 
elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeiluista saadun pa-
lautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoit-
tanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan. 

 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunta tarjoaa jat-
kossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kou-
luissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosio-
ekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme 
myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia op-
pilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan. 

 
Jokioisilla 22.4.2021 

 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 

 
Pauli Myllyoja, Jukka Heinämäki, Tarja Kirkkola-Helenius, Petri 
Lehtonen ja Charlotte Nummenranta”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - 
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Kh § 89 
17.5.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta lausunnon koulutuslau-

takunnalta ja ruokapalvelujohtajalta. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite ulkokuntoilulaitteista Rantabulevardille 
 

Valt. § 11 
22.4.2021 ”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet, 

esitämme, että Jokioisten kunta selvittää ja hankkii ulkokuntoilu-
laitteita sijoitettavaksi Rantabulevardille. Lisäksi esitämme, että 
vuoden 2022 talousarvioon varataan näiden hankintaa varten 
määräraha. 

 
Kuntoilulaitteiden sijoitus Rantabulevardille on käyttäjien helppo 
omaksua omakseen, maisemalliset näkökulmat ovat ihanteelliset, 
myös ikääntyvän väestön on Rantabulevardille helppo mennä. 
Alue on esteetön erilaisille liikkujille. 

 
Kuntalaisten liikunnallisen aktiivisuuden lisäämisen kannalta sekä 
elintasosairauksien ehkäisyssä ulkokuntoilualue on hyvä lisä kun-
nan liikuntatarjontaan. 

 
Emme ole edelläkävijä tässä asiassa, mutta ollaan edes etujou-
koissa liikuttamassa kuntalaisia.   

  
  Jokioinen 22.4.2021 
 
  Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 
 

Pauli Myllyoja, Jukka Heinämäki, Tarja Kirkkola-Helenius, Petri 
Lehtonen ja Charlotte Nummenranta”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 90 
17.5.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen vapaa-aikalautakunnalle 

asiantuntijavalmisteluun. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite keskustan alueen tontinluovutuskilpailusta 
 
Valt. § 13 
22.4.2021 ”Tämä tontinluovutuskilpailu koskisi Jokioisten keskustan kaavan 

n:o 106 asemakaavassa osoitettua aluetta. Kilpailun tarkoitukse-
na on hakea toteuttajia, jotka kykenevät laadukkaaseen suunnitte-
luun ja tavoitteena on löytää monipuolinen ja toteuttamiskelpoinen 
esteetön ratkaisu toteutettavaksi. 

 
Jokioisten kunta valitsee toteuttajan, arviointiryhmän esityksen pe-
rusteella sekä määrittelee aikataulun. Kilpailuun määritellään reu-
naehdot myöhemmin. Kohde on Jokioisten kehittyvän keskustan 
tulevan torialueen ja olemassa olevan omakotialueen nivelkoh-
dassa tärkeä elementti. Tämän myötä Jokioisten kunnan asukkail-
le syntyy mahdollisimman toimivia asuin- ja työpaikka-alueita sekä 
laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja. 

 
Jokioisilla 22.4.2021 

 
Jokioisten Keskusta 
Valtuustoryhmä” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 91 
17.5.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle 

asiantuntijavalmisteluun. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisestä Jokioisten kunnassa 
 
Valt. § 14 
22.4.2021 ”Jokioisten kunta on Hinku kunta, tämän vuoksi ehdotamme, että 

kunta ottaa aurinkovoiman mahdollisuuden käyttöönsä omista-
missaan rakennuksissa sekä velvoittaa antamaan ohjausta kunta-
laisille esim. lämmitysjärjestelmien muutosta tehdessä. Aurinko-
voima on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava sähkön- ja 
lämmöntuotantotapa. Aurinkopaneelien hinta on laskenut viimei-
sen viiden vuoden aikana noin 70 prosenttia. Tämän lisäksi järjes-
telmät ovat kehittyneet. 

 
Aurinkosähköjärjestelmien kehittyessä aurinkosähköstä on tullut 
taloudellisesti kannattava uusiutuvan energian lähde. Suomessa 
riittää valoa energiatuotantoon. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, 
Suomessa aurinkoenergia toimii itseasiassa hyvin. Nykyisin pääs-
tään jopa Saksan lukuihin. Maalis-lokakuu on aurinkosähkön kan-
nalta parasta aikaa Suomessa.  
 
Jokioisten kunta voi selvityksessä hyödyntää alueen sähköyhtiöi-
den osaamista ja myös alueella toimivien aurinkopaneeliyhtiön 
osaamista ja tuotteita.  Suunnitteluvaiheessa tulisi tarkastella aina 
vaihtoehtoja energian säästämiseksi. Aurinkosähkö tulisi huomi-
oida yhtenä vaihtoehtona etenkin maaseutuverkon alueella, jossa 
siirtohinnat ovat suurempia ja järjestelmän tuoma säästö on näin 
ollen taajamaa huomattavasti parempi. 
 
Esitämme selvityksen tekemistä aurinkopaneelien käyttömahdolli-
suuksista Jokioisten kunnan omistamissa kiinteistöissä uudisra-
kennuksia suunniteltaessa, peruskorjattaessa tai laajennettaessa 
vanhoja kiinteistöjä. 
 
Jokioisilla 22.4.2021 
 
Vihreiden valtuustoryhmä 
 
Ursula Mansikka                             Marjo Ramstadius”. 
 

Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 

 
 - - - - - - - - - - 
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Kh § 92 
17.5.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle 

asiantuntijavalmisteluun. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Jäsenkuntien kunnanjohtajien läsnäolo- ja puheoikeus  
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen kokouksissa 
 
Kh § 93 
17.5.2021 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä perustettiin 1.1.2014, 

jolloin Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan 
ja Ypäjän sosiaalihuollon palvelut siirrettiin saman organisaation 
alaisuuteen. Jo vuodesta 2001 alkaen on terveyspalvelut järjestet-
ty Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä, jonka nimi 
muuttui sosiaalihuollon palvelujen yhdistämisen jälkeen hyvinvoin-
tikuntayhtymäksi. 
 
Hyvinvointikuntayhtymä järjestää jäsenkuntien kansanterveys-
työn, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon, sosiaali-
huollon ja päihdeongelmaisten hoidon palvelut sekä Forssan sai-
raalan tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi kuntayh-
tymä hankkii muut tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut. 

 
Kuntayhtymää johtaa yhtymäkokouksen alaisena yhtymähallitus, 
johon yhtymäkokous valitsee toimikaudekseen yksitoista (11) jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
  
Yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkun-
tien valtuustojen jäseniä. 

 
Hyvinvointikuntayhtymä on Kuntalain tarkoittama kuntayhtymä, ja 
perussopimuksen mukaisesti yhtymähallitukselle kuuluvat kaikki 
muut kuntalain mukaiset tehtävät, paitsi tarkastuslautakunnalle 
määrätyt tehtävät. 

 
Yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymää johtaa yhtymäjoh-
taja, jonka alaisuudessa toimii keskushallinto ja apuna johtoryh-
mä. 

   
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän korkein päättävä elin on 
yhtymäkokous. Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat 
edustajat (enintään 3/kunta). 
  
Yhtymäkokous päättää mm. kuntayhtymän hallintosäännöstä ja 
muista hallinnon järjestämiseksi tarpeellisista säännöistä. 
 
Jäsenkuntien kunnanjohtajilla ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta yh-
tymähallituksen kokouksissa.  
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Suora tiedonsaannin merkitys kasvaa, kun sosiaali- ja terveystoi-
men hyvinvointialueesta annettavan lain perusteella valmistelu 
hyvinvointialueisiin muuttuu lakiperusteiseksi. Hyvinvointialueet 
julkisoikeudellisina yksikköinä aloittavat hallituksen esityksen mu-
kaan 1.7.2021. Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä 
aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi lain 6 §:ssä 
tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin (myöh. VATE) ja 1. päi-
västä maaliskuuta 2022 lukien vaaleilla valittu aluevaltuusto. 
 
VATE:ssa tulee olemaan jäseniä / varajäseniä läsnäolo- ja puhe-
oikeudella kokouksissa mukana todennäköisesti kaikista Forssan 
seudun kunnista ja HYKY:stä. Kuntia edustavat lähtökohtaisesti 
kunnanjohtajat. Jo pelkästään tähän liittyen olisi tärkeää, että 
HYKY:n jäsenkunnilla olisi suora ja sama tieto sekä yhteinen nä-
kemys valmistelusta. 
  
Toisaalta kunnanjohtajat toimivat esittelijöinä kunnanhallituksille, 
ja kuntien kannalta keskeisiä asioita mm. sote-kiinteistöjen ja ra-
hoituksen osalta tuodaan kunnanhallituksen valmisteluun ja pää-
tettäväksi. 
 
Sote –uudistuksen aikataulusta riippumatta olisi tiedonkulun kan-
nalta tärkeää, että kuntien isoimman toimialan päätöksenteosta 
olisi suora yhteys kuntien päätöksentekoon ja toiminnan kehittä-
miseen, esimerkiksi terveyden edistämisen ja toimialarajat ylittä-
vän kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta. Esitettävä läs-
näolo-oikeus on läsnäolon mahdollistava, eikä velvoittava. 
  
Luonteva aikataulu muutokselle olisi mahdollisimman nopealla ai-
kataululla, ja viimeistään uuden valtuustokauden alusta. 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle 
ja kuntayhtymän jäsenkunnille, että asiatekstin mukaisin perustein 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien kunnan-
johtajilla olisi läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointikuntayhtymän 
hallituksen kokouksissa.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtatien 10 kehittäminen välillä Ypäjä–Hämeenlinna, lausunto  
kehittämisselvitykseen 
 
Kh § 94 
17.5.2021 Valtatie 10 on Turun ja Hämeenlinnan välillä valtakunnallinen 

pääväylä, jolla on merkittävä rooli itä-länsi suuntaisen liikenteen 
välittäjänä. Valtatiellä on myös kansainvälinen rooli yhteytenä 
Länsi-Suomesta ja Pirkanmaalta Nuijamaan ja Vaalimaan raja-
asemalle. 

 
 Kehittämisselvityksen tavoitteena on ollut muodostaa kokonais-

näkemys valtatien 10 nykytilanteesta ja kehittämistarpeista sekä 
osoittaa jatkosuunnittelutarpeet. Työn laatimisen aikana on käyty 
myös keskustelua valtatien 10 toiminnallisesta luokituksesta. Työ 
käynnistyi huhtikuussa 2020 ja se valmistuu toukokuussa 2021 
nyt annettavien lausuntojen jälkeen. Selvitys toimii kohteiden oh-
jelmoinnin ja jatkosuunnittelun pohjana. 

 
 Kehittämisselvityksen tilaajina ovat olleet Uudenmaan ELY-

keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, suunnittelualu-
een kunnat Ypäjä, Jokioinen, Forssa, Tammela ja Hämeenlinna 
sekä Hämeen liitto. 

 
 Työn ohjauksesta on vastannut 14 jäseninen hankeryhmä, jossa 

Jokioisten edustajana on toiminut kunnaninsinööri. 
 
 Lausuntoa raportista pyydetään viikon 20 aikana. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että raportissa esitetyn risteysjärjestelyn 

valtatiellä 10 Forssantien (Mt 2804 Forssantie) kohdalla tulee olla 
kunnan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen. 

 
 Raportissa on virheellisesti liittymästä Turun suuntaan kevyen 

liikenteen yhteystarve, osayleiskaavan mukaisesti tulisi olla tielii-
kenteen yhteystarve. 

 
 Muilta osin raportti tukee hyvin valtatien 10 kehittymistä niin liiken-

teen sujumisen ja turvallisuuden näkökulmista. Raportin mukaiset 
toimenpiteet huomioivat hyvin myös teollisuuden ja raskaan liiken-
teen tarpeita. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
Todettiin myös, että kevyenliikenteen turvallinen kulku valtatie 10 
suuntaisesti voidaan ottaa huomioon valtatien etelänpuolisen 
koontitien toteuttamisen yhteydessä. 
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Seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelu 
 
Kh § 95 
17.5.2021 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (LHKK) lähettää toimenpi-

teitä varten omistajakuntien kunnanhallituksille pöytäkirjanotteen 
yhtymähallituksen 21.3.2021 kokouksen pykälästä 35 Seudullisen 
työllisyydenhoidon suunnittelu. 

 
 Pykälä ja asiaan liittyvä sopimuskokonaisuus, aiesopimus, alli-

anssisopimus ja palvelusopimus, lähetetään käsiteltäväksi Fors-
san kaupunginhallitukselle ja Humppilan, Jokioisten, Tammelan, 
sekä Ypäjän kunnanhallituksille. 

 
 Tavoitteena on solmia aiesopimus erikseen jokaisen kunnan ja 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän välillä seudullisen työlli-
syydenhoidon suunnittelun edistämiseksi toukokuun 2021 aikana. 

 
 Tämän lisäksi lausuntoa pyydetään myös kahdelta muulta 

LHKK:n omistajakunnalta eli Someron kaupungilta ja Urjalan kun-
nalta. Näiltä kahdelta kunnalta toivotaan lausuntoa työllisyyden-
hoidon kokonaisuudesta ja toiveista suunnittelun edistämisestä 
kyseisen kunnan näkökulmasta. 

 
 Pöytäkirjanote liitteineen toimitetaan myös mahdollisille allianssi-

sopimusosapuolille. 
 
 Yhteistyön tavoite ja sopimusrakenne 
 
 Osapuolten tavoitteena on kehittää sellaisia työllisyydenhoidon 

palveluita, joissa kuntayhtymän ja seudullisen työllisyydenhoidon 
verkostot yhdessä sidosryhmien ja yritysmaailman kanssa mah-
dollistavat niin osaamisen kehittämisen kuin kuntalaisten parem-
man sijoittumisen työelämään. 

 
 Sopimuskokonaisuus koostuu kolmesta sopimuksesta, jotka ovat 

aiesopimus, allianssisopimus ja palvelusopimus. Sopimuspohjat 
ovat luonnoksia ja muokattavissa sopimusosapuolikohtaisesta. 

 
1) Aiesopimukseen tarvitaan kunnan kanta toukokuussa 2021. 

Mikäli kanta on myönteinen, solmitaan aiesopimus kunnan ja 
LHKK:n välillä toukokuussa. 
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Aiesopimuksen solmiminen mahdollistaa asian edistämisen vi-
rallisesti ja riittävän tiedonsaannin suunnittelun pohjaksi, mutta 
ei sido osapuolia vielä mihinkään taloudellisiin tai toiminnalli-
siin vastuisiin. 
 
Aiesopimuksen avulla tuetaan suunnittelutyötä kuluvana 
vuonna. Aiesopimuksen tavoitteena on saada aikaan vähin-
tään allianssisopimus verkoston osapuolten välille ja mahdolli-
sesti myös palvelusopimus kunnan ja LHKK:n välille. Aiesopi-
muksen solmiminen mahdollistaa esimerkiksi pajatoiminnan 
taloudellisten tietojen sekä suoritteiden analysoinnin suunnitte-
lutyön pohjaksi. 
 
Aiesopimuksen solmimisen jälkeen käynnistetään kuntakoh-
taiset neuvottelut jatkotyöskentelystä eli mahdollisista si-
toumuksista allianssisopimukseen verkoston jäsenenä ja pal-
velusopimukseen LHKK:n kanssa syksyllä 2021. Neuvottelu-
jen kesto on arviolta 3–6 kuukautta. Aiesopimuksen tavoitteen 
toteuttamiseksi osapuolet perustavat kuntakohtaisen työryh-
män ja laativat toteuttamissuunnitelman aikatauluineen sekä 
määrittävät allianssi- ja palvelusopimusten vaihtoehtojen kes-
keiset ehdot. Osapuolet nimeävät perustettavaan työryhmään 
edustajan tai edustajia ja sitoutuvat määrittelyvaiheen toteut-
tamiseen. 

 
2) Allianssisopimus on tarkoitus solmia koko työllisyydenhoidon 

verkoston jäsenten eli allianssin kesken. Allianssisopimus ei 
edellytä osapuolilta taloudellisia velvoitteita tai organisaatioi-
den vastuiden muuttumista. Organisaatiot (12) osallistuvat 
toimintaan itse määrittelemillään resursseilla. Keskeistä on, et-
tä sovitaan yhteinen työskentelyn tapa eli asiakaspalvelupro-
sessi sekä yhteiset tavoitteet verkoston toimijoiden kesken. Al-
lianssisopimus tulisi voimaan 1.1.2022. 

 
Allianssisopimusta esitetään solmittavaksi viiden Lounais-
Hämeen kunnan ja LHKK:n lisäksi myös Hämeen ELY-
keskuksen, Hämeen TE-toimiston, Forssan seudun hyvinvoin-
tikuntayhtymän, Kelan, Forssan Yrityskehityksen, sekä Kanta-
Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun 
TYP:n kanssa. 

 
3) Palvelusopimus on mahdollista solmia LHKK:n ja sellaisen 

kunnan välille, jonka kanssa sovitaan pajatoiminnan ja työlli-
syydenhoitoon kuuluvan ohjauksen hoitamisesta.  
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Vaihtoehtona voi olla esimerkiksi se, että LHKK hoitaa kunnan 
pajatoiminnan lähipalveluna ja pajan palveluita ja henkilöstöä 
johdetaan direktio-oikeuden siirtämisellä tai liikkeenluovutuk-
sella.  

 
Palvelusopimuksessa voidaan sopia kuntakohtaisesti esim. 
palvelutasosta, tavoitteista ja mittareista, vastuista, hinnoitte-
lusta jne. Palvelusopimuksen sisältöä ja vaihtoehtoja täsmen-
netään kunnan ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän vä-
lisissä neuvotteluissa. 

 
 Suomen hallituksen kehysriihessä huhtikuussa linjattiin TE-

palveluiden siirrosta kuntiin tulevaisuudessa. Tavoitteena on dy-
naaminen kuntaekosysteemi. Siinä kunta kokoaa eri toimijat yh-
teen, ja julkinen, yksityinen ja kolmas sektori työskentelevät yh-
dessä työllisyyden parantamiseksi.  

 
Jo nyt on valtakunnallisesti ja laajasti käynnissä työllisyyden kun-
takokeiluja. Jokioinen / Forssan seutu eivät ole niissä mukana, 
vaan valmistelussa on ollut nyt kyseessä oleva allianssityyppinen 
toimintatapa. Seudullinen kehittäminen on linjassa Suomen halli-
tuksen tulevaisuuden linjauksiin ja tulevaan toimintatapaan. 

 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä aiesopimuksen ja osallistua 
seudullisen työllisyydenhoidon toimintamallin valmisteluun. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että Elina Kiiski ei esteellisenä (palvelussuhde- ja toi-

meksiantosuhdejäävi) osallistunut tämän asian käsittelyyn. 
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Maanvuokrasopimus Hämeen luontokeskuksen alueesta 
 
Kh § 96 
17.5.2021 Hämeen luontokeskuksen rakennuksen Tammelassa omistaa 

Metsähallitus ja maan, jolla rakennus sijaitsee, omistavat alueen 
kunnat Hämeen virkistysalueyhdistyksen kautta. Metsähallitus on 
päättänyt myydä luontokeskuksen rakennuksen Palloilu Säätiö 
sr:lle (Eerikkilän urheiluopisto), jonka vuoksi aluetta koskeva 
maanvuokrasopimus tulee uusia. 

 
Kunnat ja kaupunki ovat antaneet virkistysalueyhdistyksen asia-
mies Paula Mustoselle valtuutuksen käydä neuvottelut sopimuk-
sen laatimisesta Palloilu Säätiön sr kanssa.  

  
Maanvuokrasopimuksella Forssan kaupunki ja Jokioisten, Lopen, 
Tammelan ja Ypäjän kunnat vuokraavat Hämeen luontokeskuk-
sen noin 2 ha suuruisen määräalan Tammelan kunnan Letkun ky-
lässä sijaitsevalta Kurjenniemen tilalta (kiinteistötunnus 834-420-
26-7 ja kokonaispinta-ala 34,24 ha). Vuokra-ajaksi sovitaan 
50 vuotta ja vuosivuokraksi 200,00 euroa. Em. Tilaa koskeva 
lainhuuto on suoraan kuntien nimissä. Jokioisten kunnan omis-
tusosuus on 1520/10000 eli 15,20 %. 

 
Neuvoteltu maanvuokrasopimusluonnos on esityslistan liitteenä 
(liite 6/2021). 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä neuvotellun sopimuksen, jolla 

Palloilu Säätiö sr:lle vuokrataan noin 2 ha suuruinen määräala 
Tammelan kunnan Letkun kylässä sijaitsevalta Kurjenniemen tilal-
ta vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus 
oikeuttaa kunnan allekirjoittajat hyväksymään vuokrasopimukseen 
mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia tai muita pienehköjä tar-
kistuksia. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 6/2021. 
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Pikku-Pelliläntien tilusvaihto 
 
Kh § 97 
17.5.2021 Tilusvaihdon tarkoituksena on parantaa kiinteistöjaotusta. Se teh-

dään kahden tai useamman kiinteistön välillä. Kiinteistöjen omis-
tajat tekevät maa-alueiden vaihdosta sopimuksen. Vaihdettavien 
alueiden tulee olla suunnilleen samanarvoisia. Maanomistajien 
välistä sopimusta ei vahvisteta kaupanvahvistajalla. Se ole kiin-
teistön luovutus eikä maanomistajien tarvitse hakea lainhuutoa. 

Sopimus toteutetaan maanmittaustoimituksessa, jossa tehdään 
tarvittavat uudet rajamerkit ja rajat. Jos maanomistajat ovat teh-
neet etukäteen sopimuksen tilusvaihdosta riittää, että toimitusta 
hakee yksi sopimuksen osapuoli. 

Pikku-Pelliläntien alueen asemakaavamuutokseen ja tien uudel-
leenrakentamiseen liittyen on tarpeen järjestää kunnan ja yksityi-
sen kiinteistön välillä maanomistus asemakaavan mukaiseksi. Ti-
lusvaihdosta on neuvoteltu yksityisen kiinteistön omistajien kans-
sa. He ovat halukkaita tilusvaihtoon, jossa luovuttavat kunnalle n. 
245 neliömetrin alueen ja kunta luovuttaa heille n. 560 neliömetrin 
alueen. 

Esityslistan liitteenä (liite 7/2021) on kartta tilusvaihdosta. 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää hyväksyä tilusvaihdon siten, että 

1. Jokioisten kunta luovuttaa omistamastaan Parviala (169-408-
1-1417) -nimisestä tilasta n. 560 neliömetrin alueen liitettäväk-
si Parvialanperä (169-408-1-1416) nimiseen tilaan, ja 

2. Parvialanperä (169-408-1-1416) -nimisen tilan omistajat luo-
vuttavat Jokioisten kunnalle n. 245 neliömetrin alueen liitettä-
väksi Parviala (169-408-1-1417) -nimiseen tilaan esityslistan 
liitteenä (liite 7/2021) olevan kartan mukaisesti. 

  
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Jokioisten kunta luovuttaa il-
man erillistä korvausta Parvialanperän omistajille 245 neliömetriä 
ylittävän osuuden tilusvaihdossa, koska kunnan kannalta on tär-
keää pystyä toteuttamaan asemakaavan mukainen katu Sällintiel-
tä Pikku-Pelliläntielle ja saada jo aiemmin rakennetut katualueet 
omistukseensa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 7/2021. 
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Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2020 
 
Kh § 98 
17.5.2021 Laki sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja asemasta 

(22.9.2000/812) määrittelee sosiaaliasiamiehen tehtävät seuraa-
vasti (5 luku, 24 §): 

 
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on 
 
1) neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asiois-

sa, 
2) avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa 

(muistutus), 
3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista, 
4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteut-

tamiseksi, sekä 
5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 

ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 
 

Sosiaaliasiamies voi olla useamman kunnan yhteinen. Jokioisten 
sosiaaliasiamiehenä toimii Satu Loippo Pikassos Oy:stä (sosiaa-
lialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Sata-
kunnassa). 

 
Vuoden 2020 raportti (Kanta-Häme, osin Pirkanmaa) painottuu 
haavoittuvista asiakasryhmistä erityisesti kehitysvammaisten ja 
päihdekuntoutujien aseman tarkasteluun. Vuoden aikaisista yh-
teydenotoista suurin osa koskee lastensuojelua. 

 
FSHKY:n toimialueelta tehtiin sosiaaliasiamiehelle vuonna 2020 
yhteensä 29 yhteydenottoa. Vuonna 2019 yhteydenottoja oli 39. 
Jokioisiin näistä kohdistui vain 4 yhteydenottoa. FSHKY:n alueen 
yhteydenotoista 11 koski lastensuojelua, 4 vanhustenhuoltoa ja 
toiset 4 ikääntyneiden kotihoitoa. Vammaispalveluihin, aikuisten 
sosiaalityöhön ja omaishoidon tukeen sekä päihdehuoltoon liittyen 
tehtiin kustakin yksi yhteydenotto. 

 
Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2020 on esityslistan oheis-
materiaalina.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta 

2020 käsitellyksi ja tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen.
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Eroanomus luottamustoimesta 
 
Kh § 99 
17.5.2021 Kunnanhallitus on 25.9.2017 (§ 185) valinnut Juha Juholan Asun-

to Oy Jokioisten Etelärinteen hallituksen jäsenehdokkaaksi ja ko. 
yhtiön yhtiökokous on valinnut hänet hallituksen jäseneksi (pj.). 
Juhola pyytää 6.5.2021 saapuneella ilmoituksellaan eroa Asunto 
Oy Jokioisten Etelärinteen hallituksen jäsenyydestä henkilökoh-
taisista syistä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Juholan eroanomuksen ja valit-

see uuden ehdokkaan Asunto Oy Jokioisten Etelärinteen hallituk-
sen jäseneksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja valitsi ehdokkaaksi Asunto Oy Jokioisten Etelärinteen 
hallitukseen Jukka Heinämäen. 
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Yhtymäkokousedustajan valinta / Eteva ky 
 
Kh § 100 
17.5.2021 Eteva kuntayhtymä pyytää kuntaa valitsemaan yhtymäkokous-

edustajan 27.5.2021 klo 12.00 pidettävään (sähköinen) yhtymä-
kokoukseensa. 

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

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokous-

edustajan ja varaedustajan 27.5.2021 pidettävään yhtymäko-
koukseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi Jokioisten kunnan yhtymäkokousedustajak-

si Kirsi Räisänen ja varaedustajaksi Satu Nurmi 27.5.2021 pidet-
tävään yhtymäkokoukseen. 
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Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan 
 
Kh § 101 
17.5.2021 Puolustusvoiminen Hämeen aluetoimisto pyytää kuntia nimeä-

mään kunnan edustajan sekä tälle kaksi varajäsentä kutsuntalau-
takuntaan syksyn kutsuntoja varten. Jokioisten kutsuntatilaisuus 
pidetään kunnantalolla keskiviikkona 8.9.2021. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajaksi kutsuntalauta-

kuntaan vuodelle 2021 Sakari Raiskion ja varalle Jari Mennan se-
kä Mika T. Rantalan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 102 
17.5.2021 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 30.3.2021 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

26.4.2021 
 Hämeen liiton maakuntavaltuusto 26.4.2021 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 27.4.2021 
 

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 § 103 
17.5.2021 Ympäristöministeriön lausunto 7.5.2021, jossa se katsoo, että Hä-

meen luontokeskuksen myyminen Eerikkilälle on Metsähallituksen 
esittämin perusteluin ja ehdoin tarkoituksenmukaista. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 10.5.2021 ”Epidemiavaiheisiin 
perustuvat suositukset ja rajoitukset epidemian leviämisen estä-
miseksi”. 

 
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston 7.5.2021 antama tartuntatautilain 

58 ja 58 d §:n mukainen päätös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
kuntien alueelle. Määräys on voimassa 17.–31.5.2021. Päätös on 
luettavissa https://avi.fi/yleistiedoksiannot.  

 
Suomen Kuntaliiton yleiskirje 7/2021 ”Sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksulain osittaisuudistus”. 

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

dotuksen. 
 
 

https://avi.fi/yleistiedoksiannot
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Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varapuheenjohtajat 
 
Kh § 104 
17.5.2021 Vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan pitää asiaa koskevien 

aiempien päätösten lisäksi valita vielä varapuheenjohtajat. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan va-

rapuheenjohtajan. 
 
Päätös Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan varapuheen-

johtajaksi Satu Söderströmin ja vaalitoimikunnan varapuheenjoh-
tajaksi Bengt Lindqvistin. 
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Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevaan uuteen lainsäädäntöön ja  
hyvinvointialueiden perustamiseen valmistautuminen 

 
Kh § 105 
17.5.2021 

Eduskunta käsittelee edelleen hallituksen esitystä, joka koskee 
hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaa lainsää-
däntöä. 
  
Lakiehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin mah-
dollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. 
Ensimmäiset aluevaalit toimitettaisiin muualla paitsi Helsingissä 
ehdotuksen mukaan 23.1.2022. Ensi vaiheessa hyvinvointialuei-
den väliaikaishallinto ja aluevaalien jälkeen valittujen aluevaltuus-
tojen toiminnan käynnistymisen jälkeen hyvinvointialueet valmis-
televat toiminnan organisoinnin sekä henkilöstö- ja omaisuussiir-
rot yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa siten, että sosiaali- 
ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen sää-
dettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi hyvin-
vointialueille vuoden 2023 alusta. 
  
Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan porras-
tetusti. Osa tulisi voimaan vuoden 2021 heinäkuun alusta ja osa 
vuoden 2022 maaliskuun alusta uusien aluevaltuustojen aloitta-
essa toimintansa. Viimeiset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta. 
Esitykseen liittyisi myös siirtymäaikoja. Uudistuksen voimaanpa-
nolain on tarkoitus tulla vuoden 2021 heinäkuun alusta. Lisäksi 
hyvinvointialueesta annettavaa lakia sovellettaisiin osittain jo heti 
hyvinvointialueiden toimintaan. 
  
Eduskunnan käsittelyssä olevan uudistuksen voimaanpanolain 
mukaan kaikkien väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen 
osallistuvien ei ole tarpeen saada edustajaansa toimielimeen. Jos 
alueella ei sovita väliaikaishallinnosta kahden kuukauden kulues-
sa lakien voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa valmistelutoimie-
limen valtiovarainministeriön esityksestä. Ellei muuta sovita, val-
mistelutoimielimen kokoonpano on laissa säädetyn vähimmäis-
koon suuruinen. Valtioneuvoston asettaessa valmistelutoimieli-
men hallinnon tuesta vastaa alueen suurin sairaanhoitopiiri. 
  
Valmistelutoimielimen asettaminen Kanta-Hämeen maakunnan 
kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien omin päätöksin edellyttää  
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niiden kaikkien yksimielistä päätöstä. Yksimielisyys koskee ko-
koonpanoa ja toimielimen asettajaa. Kanta-Hämeessä sellaiseksi 
on ajateltu Hämeen liittoa. 
  
Toimielimen asettaminen mahdollistaa valtion toimeenpanorahoi-
tuksen. Ellei yksimielistä päätöstä saavuteta, valtioneuvosto aset-
taa ilmeisesti vähimmäiskoon mukaisen valmistelutoimielimen ai-
kaisintaan kahden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. 
Toimielimen asettamisen viivästymisen on arvioitu aiheuttavan 
valmistelutoimille kovan kiireen. Vähimmäiskoko tarkoittaisi, että 
kunnista sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoi-
minta-alueista olisi yhteensä seitsemän jäsentä, sairaanhoitopii-
ristä kaksi jäsentä, erityishuoltopiiristä jäsen ja alueen pelastus-
toimesta jäsen. Jäseniä olisi yhteensä 11. Lisäksi kaikilla olisi va-
rajäsen.    
  
Hyvinvointialueista annettavassa laissa tarkoitetut hyvinvointialu-
eet julkisoikeudellisina yhteisöinä pyritään perustamaan vuoden 
2021 heinäkuun alusta. Tämän jälkeen vuoden 2022 alkuun asti 
hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa 
laissa tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin ja vuoden 2022 
maaliskuun alusta alkaen vaaleilla valittu aluevaltuusto. Hyvin-
vointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yh-
teistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alu-
een pelastustoimen on sovittava välittömästi lain voimaan tultua 
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä vi-
ranomainen asettaa valmistelutoimielimen. 
  
Hämeen liitto on 19.4.2021 päättänyt voivansa toimia valmistelu-
toimielimen asettajana ja hallinnollisen tuen antajana, jos näin 
maakunnassa halutaan. Se toivoo hallinnollisen tuen antajalla 
olevan puhe- ja läsnäolo-oikeus valmistelutoimielimen kokouksis-
sa.   
  
Väliaikaisen valmistelutoimielimen erityisinä tehtävinä ovat voi-
maanpanolain mukaan: 
  
1. Yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja 

niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, selvittää 
hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuus-
tolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja 
-sopimuksiksi. 
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2. Yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja 
niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle osallistua 
hyvinvointialueille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden 
selvittämiseen. 

 
3. Yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja 

niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle osallistua 
hyvinvointialueille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oi-
keuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen. 

 
4. Yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja 

niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueille osallistua 
hyvinvointialueille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoita-
mista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja rat-
kaisujen selvittämiseen. 

 
5. Yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja 

niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle valmistella 
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä; esimer-
kiksi ehdotus hyvinvointialueen hallintosäännöksi, johtamisjär-
jestelmäksi sekä tuotantoja yhteistyörakenteiksi. 

 
6. Yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja 

niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy maakunnalle päättää hyvin-
vointialueen vuoden 2022 talousarviosta. 

 
7. Yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja 

niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle osallistua 
ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen; esimerkiksi alue-
vaalilautakunnan asettamisen valmistelu. 

 
8. Yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja 

niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle valmistella 
muut hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämi-
seen välittömästi liittyvät asiat. 

  
Tehtäväluettelo ei ole tyhjentävä. Tarkoituksena on, että väliaikai-
sen valmistelutoimielimen tehtävät ovat luonteeltaan hyvinvointi-
alueen hallinnon ja toiminnan valmistelutehtäviä tai siihen välittö-
mästi liittyviä tehtäviä. Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava 
voimaanpanolain mukaisten organisaatioiden viranhaltijoista, joilla 
on hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. 
  



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 17.5.2021 200 10 

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

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

 
 
 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenen on tarvittaessa osallis-
tuttava voimaanpanolain mukaisten tehtävien valmisteluun omalla 
asiantuntemuksellaan. Valmistelutoimielimeen valitut pysyvät vir-
kasuhteessa edellä tarkoitettuihin organisaatioihin ja heidät va-
pautetaan varsinaisista tehtävistä siten, että he voivat toimia val-
mistelutoimielimessä. Heidän työnantajavelvoitteistaan vastaavat 
tänä aikana kuitenkin ne organisaatiot, joihin he ovat virkasuh-
teessa. 
  
Toimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimival-
taansa, eivätkä he ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvo-
jia, vaan vastaavat hyvinvointialueen perustamisen täytäntöönpa-
nosta ja yleisestä edusta. 
  
Hämeen liiton maakuntahallitus on valmisteluryhmän esityksestä 
päättänyt pyytää Kanta-Hämeen voimaanpanolain mukaisia taho-
ja päättämään väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajaorgani-
saatiosta ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta se-
kä nimeämään toimielimen jäsenet. 
  
Valmisteluryhmä päätti kokouksessa 7.5.2021 esittää 13 jäsenen 
ja varajäsenen suuruista valmistelutoimielintä, jossa kaikilla kun-
nilla on joko varsinainen jäsenyys tai varajäsenyys. Paikkajaon 
kunkin seudun kunnat neuvottelevat keskenään. 
  
Varajäsenillä on kokouksissa läsnä- ja puheoikeus myös varsinai-
sen jäsenen osallistuessa kokoukseen. Lisäksi henkilöstöllä on 
kolme edustajaa ja varaedustajaa puhe- ja läsnäolo-oikeuksin. Li-
säksi hallinnollista tukea antavan viranomaisen eli Hämeen liiton 
edustaja on kokouksissa asiantuntijajäsenenä. 
  
Valmisteluryhmä esitti väliaikaisen valmistelutoimielimen asetta-
van väliaikaisvalmistelulle poliittisen seurantaryhmän. 
  
Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen edellyttää edellä 
todetun mukaisesti kokoonpanoa ja asettajaa koskevia yksimieli-
siä päätöksiä.  
  
Valtio rahoittaa asetetun väliaikaisen toimielimen toiminnan. Ellei 
toimielintä aseteta, rahoitus ei kata kaikkia kustannuksia.     
  
Valmisteluryhmä pyytää kaikkia kuntia neuvottelemaan seutujen 
kuntien paikkajaon keskenään sekä ilmoittamaan neuvottelunsa  
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tulokset ja toimielimeen nimettävät jäsenet Hämeen liitolle. Val-
mistelutoimielimen kokoonpanossa otetaan huomioon tasa-
arvolaki. 
  
Toimielimen toimikauden aikana voi tulla jäsenten vaihdoksia. 
Uuden jäsenen tulee täyttää asettamispäätöksen kriteerit. 
   
Neuvotteluissa muiden kuin Forssan seudun kuntien edustajat 
ovat olleet valmisteluryhmän ehdottaman valmistelutoimielimen 
kokoonpanon kannalla. 
  
Neuvottelussa ehdotetussa kokoonpanossa ei ole olennaista, on-
ko kunta valmistelutoimielimen jäsen vai varajäsen. Varajäsen-
tenkin mukanaolo kokouksissa takaisi kaikille kunnille mahdolli-
suuden esittää niille tärkeät näkökohdat kokouksessa ilman väli-
käsiä. Valmistelutoimielimen olisi perusteltua pyrkiä päätöksente-
ossaan mahdollisimman laajaan yksimielisyyteen. Toimielimen 
velvollisuus olisi pyrkiä ottamaan niin varsinaisten jäsenten kuin 
varajäsentenkin perustellut näkökannat päätöksenteossa huomi-
oon. Tarvittaessa kokouksen varsinaisten jäsenten olisi huolehdit-
tava varajäsenten ehdotusten tuomisesta päätöksentekoon.  
    

Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee valmistelun tiedokseen ja toteaa Hä-
meen liiton toimivan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajaor-
ganisaationa. Kunnanhallitus nimeää väliaikaisen valmistelutoi-
mielimen varsinaiseksi jäseneksi Jokioisilta kunnanjohtaja Jukka 
Matilaisen. 
 
Lisäksi kunnanhallitus toivoo, että kaikkien maakunnan kuntien 
olisi niin halutessaan mahdollista nimetä jäsen väliaikaiseen val-
mistelutoimielimeen.  
 

 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  17.5.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 85–95, 98, 99, 102, 103 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 96, 97, 100, 101, 104, 105 
 
______________________________________________________ 
 
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: 96, 97, 100, 101, 104, 105 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 



Maanvuokrasopimus    xx.xx.2021 

(luonnos) 
Sopijapuolet: 

Vuokranantajat: 

Forssan kaupunki Turuntie 18 
30100 Forssa 

0145626-1 

Jokioisten kunta Keskuskatu 29 
31600 Jokioinen 

0147645-7 

Lopen kunta Yhdystie 5 
12700 Loppi 

0150919-1 

Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 
31300 Tammela 

0153179-4 

Ypäjän kunta Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 

0158301-7 

 

Vuokralainen:,  

 

 
 

 
 

Vuokrauksen kohde: Tällä sopimuksella vuokrataan noin 2ha suuruinen määräala Tammelan kunnan 

Letkun kylässä sijaitsevalta Kurjenniemen tilalta r:no 834-420-26-7. Vuokrattavalla määräalalla 

sijaitsee vuokralaisen omistukseen siirtyvä Hämeen luontokeskuksen rakennus pysäköintialueineen. 

Kyseinen määräala on merkitty Tammelan kunnan Ruostejärven Itäosan osayleiskaavassa VM- 

varauksena ja Ruostejärven rantakaavan muutokseen myös VM- varauksena. Vuokrattavan 

määräalan rakennusoikeudesta määrätään em. kaavoissa. Kohteen sijainti on osoitettu em. 

kaavoissa sekä vuokrasopimuksen liitekartalla. 

Kiinteistön osoite: Härkätie 818, 31380 Letku  

Vuokra-aika on 50 vuotta tämän sopimuksen allekirjoittamispäivämäärästä lukien.  

Vuosittainen vuokra on 200€. Vuokraa ei sidota indekseihin.  

Vuokran maksu: Vuokra maksetaan vuosittain kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä 

vuokranantajien osoittamalle pankkitilille. Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan 

maksun suorittaminen viivästyy, erääntyneille saataville maksetaan kulloinkin voimassa olevan 

korkolain mukainen vuosittainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. 

 
 

 

Palloilu Säätiö sr Urheiluopistontie 138, 31370 
Eerikkilä (Tammela) 

0153158-3 

japy
Konekirjoitusteksti
Pöytäkirjan liite nro 6/2021KH 17.5.2021 § 96



Muut vuokrauksen ehdot: 

1. Vuokralainen on tutustunut vuokra-alueeseen ja ottaa sen vastaan siinä kunnossa kuin se 
on.  
 

2. Vuokra-alueen hallinta siirtyy vuokralaiselle heti. 
 

3. Vuokranantajat sitoutuvat olemaan myymättä vuokrakohdetta vuokrakauden kuluessa. 
 

4. Vuokralaisella on velvollisuus kirjata vuokraoikeutensa kiinteistöön kohdistuvana erityisenä 
oikeutena lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin siten, kuin maakaaressa on säädetty. Kirjaamista 
on haettava kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen tekemisestä lukien. 
 

5. Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä 
kolmannelle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan.  
 

6. Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Se, 
jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan siirrosta vuokranantajalle 3 
kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on tapahtunut. Ilmoituksen oheen on liitettävä 
jäljennökset siirtoasiakirjoista. Siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten 
kuin maakaaressa on säädetty. 
 

7. Vuokralaisella on etuoikeus vuokrakauden päättyessä saada alue välittömästi uudelleen 
vuokralle samaan käyttötarkoitukseen edellyttäen, että:  
 
a) vuokralainen on täyttänyt kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa;  
b) alue on muutoinkin tarkoitus vuokrata vastaavaan käyttötarkoitukseen; ja  
c) vuokralainen on ilmoittanut kirjallisesti vuokranantajalle yhtä vuotta ennen vuokrakauden 
päättymistä haluavansa käyttää tässä tarkoitettua etuoikeuttaan.  
 
Vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle, milloin tämä sitä pyytää, hyvissä ajoin ennen 
yllä mainitun vuokralaiselle asetetun määräajan päättymistä, tullaanko alue vuokraamaan 
vastaavaan käyttötarkoitukseen. 
 

8. Mikäli vuokrasopimusta ei jatketa tämän sopimuksen alkuperäisen vuokrakauden päätyttyä 
sovelletaan määräalalla sijaitsevien rakennusten lunastamiskysymyksiin maanvuokralain 
säännöksiä. 
 

9. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokra-alueen sekä omistamiensa rakennusten 
kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta. Valmiita rakennuksia ei saa osaksikaan 
purkaa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Alueella kasvavia puita ei saa 
vahingoittaa eikä luvatta kaataa, mikäli ne eivät aiheuta vaaraa turvallisuudelle. 
 
Mikäli vuokra-alueella oleva vuokralaisen omistama rakennus tuhoutuu 
vahinkotapahtumassa joko kokonaan tai osittain, vuokralaisen on rakennettava tuhoutuneen 
tilalle entistä vastaava rakennus. Rakennustyö on aloitettava vuoden sisällä ja 
loppuunsaatettava kolmessa vuodessa vahinkotapahtumasta lukien. Vuokranantaja voi 
hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettuja määräaikoja. 
 
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alueen maaperä ei vuokralaisen 
toimesta eikä muutoinkaan pilaannu. Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on kuitenkin vuokra-
aikana ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 tai 17 § tarkoitetulla tavalla pilaantunut, 



vuokralainen on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten kuin lain 14 luvussa 
säädetään. Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuokranantajalla 
on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneet 
kustannukset vuokralaiselta.  
 

10. Jos vuokralainen rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on 
hän velvollinen vuokranantajalle maksamaan, paitsi vahingonkorvausta, sopimussakkoa 
kulloinkin enintään vuotuisen vuokranmaksun kahdenkertaisen määrän.  
 

11. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan kiinteistön sijaintipaikan 
käräjäoikeudessa.  
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