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Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nurmi Satu 
Palmu Susanna, varajäsen 
Sakkinen Eija, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj. 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Birgitta Mäkelä, henkilöstöpäällikkö 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 232–234 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Elina 
Kiiski ja Eija Sakkinen. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Birgitta Mäkelä 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 27.12.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Elina Kiiski  Eija Sakkinen 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 28.12.2018–18.1.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Henkilöstöpäällikkö 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Vaulammin kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja toteutus 
 
Kh § 232 
19.12.2018 Vaulammin kevyen liikenteen väylän suunnittelu on käynnistynyt.  

Sen käynnistäminen on edellyttänyt neuvotteluja Uudenmaan 
ELY-keskuksen kanssa ja varsinaiseen suunnittelutyöhön ei vielä 
ole päästy. Valmiudet sen käynnistämiseen ovat nyt neuvottelu-
prosessin jälkeen olemassa. Kunnan ja ELY-keskuksen välinen 
suunnittelusopimus on valmis. 

 
Vuoden 2019 talousarvioesityksessä on 60 000 euron määrära-
haesitys em. kevyen liikenteen väylän suunnittelua varten. Määrä-
raha ei sisällä samassa yhteydessä toteutettavan viemärilinjan 
suunnittelua. Siihen tarvitaan 10 000 euron suuruinen summa. 
 
Suunnittelutyön nyt käynnistyessä sitä jatketaan vuonna 2020, jol-
loin ko. suunnitelmavuodelle tulee varata 40 000 euroa. Toteutus 
alkaa erikseen tehtävällä talousarviopäätöksellä tämän jälkeen. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto: 
 

1. lisää vuoden 2019 talousarvion kohtaan 4.1.3. ”Kiinteät raken-
teet ja laittet / Vaulammin kevyen liikenteen väylän suunnittelu” 
10 000 euron määrärahan (määrärahan suuruudeksi tulee si-
ten 70 000 euroa), 

2. lisää suunnitelmavuoden 2020 kohdalle samaa tarkoitusta var-
ten 40 000 euron suuruisen suunnittelumäärärahan, sekä 

3. oikeuttaa kunnanviraston tekemään asiasta johtuvat tekniset 
muutokset talousarvioon. 

 
Hallituksen puheenjohtaja Rami Lehtinen esitti, että ehdotuksen 
kohdat 1. ja 2. yhdistetään siten, että lisätään vuoden 2019 ta-
lousarvioon 2. kohdan 40 000 euron suuruinen suunnittelumäärä-
raha. Tällöin lisätään vuoden 2019 talousarvioon Vaulammin ke-
vyen liikenteen väylän suunnitteluun 50 000 euron määräraha, jol-
loin määrärahan suuruudeksi vuodelle 2019 tulee yhteensä 
110 000 euroa. 
 
Ursula Mansikka kannatti Rami Lehtisen esitystä. Kunnanhallitus 
oli yksimielisesti Rami Lehtisen ehdotuksen kannalla. 

 
Päätös Kunnanhallitus päättää yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, 

että valtuusto: 
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1. lisää vuoden 2019 talousarvion kohtaan 4.1.3 ”Kiinteät raken-
teet ja laitteet / Vaulammin kevyen liikenteen väylän suunnitte-
lu” 50 000 euron määrärahan (määrärahan suuruudeksi tulee 
siten 110 000 euroa), 

2. oikeuttaa kunnanviraston tekemään asiasta johtuvat tekniset 
muutokset talousarvioon. 
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Työterveyshuollon järjestäminen 1.1.2019 lukien 
 
Kh § 221 
26.11.2018 Kuntalain 150 §:n muutos on johtanut siihen, että terveydenhoito-

lain 18 § 3 momentissa tarkoitetut yrityksille myytävät työtervey-
denhuoltopalvelut on kilpailutettava vuoden 2019 alusta lukien.  
Kunnat eivät vuodenvaihteen jälkeen saa tuottaa yrityksille palve-
luja, vaan ne on yhtiöitettävä. Kunnat ja kuntayhtymät saavat sen 
sijaan tuottaa oman henkilöstönsä työterveyspalvelut kuten tä-
hänkin saakka. 

 
 Kuntien Eläkevakuutus (KEVA) on suunnitellut perustavansa 

maahan alueyhtiöverkoston, johon kunnat voisivat niin halutes-
saan siirtää työterveysyksikkönsä ja hankkia palvelut ns. In House 
-hankintana yhtiöltä. Kanta-Hämeeseen ei tämänhetkisten tietojen 
mukaan ole Kevan alueyhtiötä syntymässä tässä vaiheessa. 

 
 Hykyn hallitus on päättänyt kilpailuttaa koko työterveydenhuolton-

sa. Lainsäädäntö ei anna siihen aihetta. Kunnat eivät ole mukana 
kilpailutuksessa, koska ne ensisijaisesti haluavat tuottaa oman 
henkilöstönsä työterveyspalvelut itse kuten tähänkin saakka. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää  
 

1. esittää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitukselle, 
että se keskeyttää työterveyshuollon kilpailutuksen niiltä osin 
kuin se koskee palvelun tuottamista FSHKY:n omalle henkilös-
tölle ja omistajakuntien henkilöstölle, ja 

2. esittää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitukselle, 
että se ryhtyy yhtiöittämään työterveyshuoltonsa toimintaa niil-
tä osin kuin kuntalain 150 § edellyttää. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Jorma Hacklin poistui ko-
kouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. 
 
- - - - - - - - - - - 

Kh § 233 
19.12.2018 Hyvinvointikuntayhtymän hallitus järjesti työterveyshuoltoa koske-

van informaatiotilaisuuden 10.12.2018.  
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Tilaisuudessa kävi selväksi, että hyvinvointikuntayhtymä on päät-
tänyt luopua työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta ja järjes-
tämisestä. Yhtymähallitus on 29.10.2018 päättänyt käynnistää 
työterveyshuollon palvelujen hankinnan sisältäen toimintojen (lii-
ketoiminnan) myynnin ja työterveyshuoltopalvelujen kilpailuttami-
sen julkisena hankintana neuvottelumenettelyllä. Hyky on määrit-
tänyt kilpailutuksen kriteerit.  
 
Yhtymähallituksen päätös on johtamassa siihen, että kunta ei 
enää kilpailutuksen jälkeen saa työterveyshuollon palveluja kun-
tayhtymältä. Kunnan on siis haettava uusi palvelun tuottaja. 

 
Kunnan käytettävissä on vallitsevassa tilanteessa kaksi mahdolli-
suutta: joko kilpailuttaa palvelut itse, tai osallistua kuntayhtymän 
järjestämään kilpailutukseen. Kilpailutuksen järjestäminen omana 
työnä on hankalaa, joten kunnan kannattaa mennä mukaan kun-
tayhtymän järjestämään kilpailutusprosessiin. Päätöksen palvelu-
tuottajan valinnasta tekee kukin kilpailutukseen osallistunut itse. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymän yhtymähallitukselle, että Jokioisten kunta osallistuu 
työterveyshuollon palvelujen kilpailuttamiseen Jokioisten kunnan 
järjestämisvastuulla olevien palvelujen osalta. Lopullisen päätök-
sen palveluntuottajan valinnasta, sekä palvelusopimuksen ehdois-
ta tekee Jokioisten kunta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Humppilan siirtolinjan rakentaminen paineviemäriin Forssaan 
 
Kh § 234 
19.12.2018 Valtuuston puheenjohtaja Jorma Hacklin huomautti, että vuoden 

2019 talousarviosta puuttuu tulopuolelta paineviemärin rakenta-
misesta Forssaan tulot Humppilan siirtolinjasta. Kunnanhallitus oli 
yksimielisesti Hacklinin kannalla, ja päätti esittää valtuustolle 
150 000 euron tulojen lisäämistä vuoden 2019 talousarvioon 
Humppilan siirtolinjasta. 

 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että se 

lisää vuoden 2019 talousarvioon kohtaan 4.1.3 ”Kiinteät rakenteet 
ja laitteet / Paineviemärin rakentaminen Forssaan” tuloihin 
150 000 euroa Humppilan siirtolinjasta.  

 
 
  
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 19.12.2018  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 232–234 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

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. 


