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Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
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Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö, klo 17-18.40 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja, klo 17-18.40 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 17-18.40 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 18–29 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Petri 
Lehtonen ja Ursula Mansikka. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 8.2.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Lehtonen Ursula Mansikka 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 11.2.–4.3.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 
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Hämeen liiton kysely koskien osallistumista maakunnallisen  
sote-kuntayhtymän valmisteluun 
 
Kh § 18 
4.2.2019 Hämeen liitto on lähettänyt jäsenkunnilleen kyselyn koskien kun-

tien halukkuutta osallistua maakunnallisen sote-kuntayhtymän 
valmisteluun siinä tapauksessa, että valtakunnallinen maakunta-
/sote-uudistus (Maku/Sote) ei toteudu suunnitellussa aikataulus-
sa. 

 
Kysely on osoitettu valtuustoille ja siihen on toivottu vastattavan 
helmikuun aikana. Valmisteluun osallistuminen ei tarkoita vielä 
kuntayhtymään mukaan lähtemistä. Maakunnallisen mallin toteu-
tuminen käytännössä edellyttääkin kaikkien kuntien mukanaoloa.  
Päätös mukaan menemisestä tehtäisiin erikseen valmistelun tul-
tua tehdyksi. 
 
Tammikuun 15. päivänä pidetyssä Forssan seudun kuntien elin-
voimahankkeen seminaarissa oli mukana kutsuttuina seudun kun-
tien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat. Saapuvilla olleet 
puheenjohtajat totesivat seminaarin yhteydessä päätyneensä yk-
simielisesti siihen, että kannanottoa maakunnallisen sote-
kuntayhtymän valmisteluun mukaan lähtemisestä ei tehdä ennen 
kuin on selvillä valtakunnallisen Maku/Sote-hankkeen etenemi-
nen.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Hämeen liitolle, että Jokioisten 
kunta ei ota kantaa maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmiste-
luun mukaan lähtemiseen ennen kuin on tiedossa valtakunnalli-
sen Sote/Maku-hankkeen eteneminen. 

 
 Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi seuraavassa kokouk-

sessa. 
 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

asia jätetään lisäselvityksiä varten pöydälle. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
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Tarpeettomiksi käyneiden kalusteiden ja laitteiden  
luovuttaminen yhteisöille 
 
Kh § 19 
4.2.2019 Kunnan kiinteistöille jää ajoittain kalusteita tai laitteita, jotka ovat 

käyneet tarpeettomiksi kunnalle. Näin käy esimerkiksi silloin, kun 
rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu tai loppuu. Kunta kierrättää 
omassa käytössään kalusteet ja koneet, mutta ajoittain saattaa 
tulla tilanne, jossa omaa käyttöä ei enää ole. 

 
 Danakosha Ling -yhteisö on esittänyt kunnalle pyynnön saada 

käyttöönsä em. kalusteita/koneita. Yhteisöllä on rakenteilla majoi-
tus- ja ravitsemustiloja, joissa vanhaa voitaisiin vielä hyödyntää. 

 
 Kunnalla on tällä hetkellä kaksi kiinteistöä, joissa saattaa olla po. 

tarkoitukseen sopivaa tavaraa. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunta voi hakemuksesta kohtuulli-

sessa määrin luovuttaa tarpeettomaksi jääneitä kalusteita tai lait-
teita jokioislaisille yhteisöille niiden omaan käyttöön (ei edelleen 
myytäviksi). 

 
 Tapauskohtainen harkinta tehdään kunnan teknisessä toimistossa 

kunnaninsinöörin päätöksellä. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi päätettiin, että päätös koskee Jokioisten kunnan 
alueella toimivia yhteisöjä. 
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Valtuustoaloite pysäköintipaikan rakentamisesta Turun valtatien  
pikavuoropysäkin läheisyyteen 
 
Valt. § 50 
15.12.2016 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan valtuus-

toaloitteen: 
 

”Julkinen liikenne Jokioisten kautta Turun tai Hämeenlinnan suun-
tiin on vähentynyt. Näissä kaupungeissa käy kuitenkin paljon joki-
oislaisia töissä tai opiskelemassa. Valtatie 10:tä pitkin kulkee päi-
vittäin noin 20 yhteyttä Turkuun ja Hämeenlinnaan. Yksikään 
näistä ei kulje Jokioisten keskustan kautta vaan ne pysähtyvät 
vain Turuntien risteyksen pysäkille. 
 
Jotta linja-autolle pääsisi, pitää siis saada ensin kyyti joko Jokiois-
ten tienhaaraan tai Forssan linja-autoasemalle. Moni, jolla on oma 
auto, ajaakin tämän takia suoraan Turkuun tai Hämeenlinnaan. 
Linja-autoa käyttävät myös opiskelijat, joita vanhemmat kyyditse-
vät pysäkille. Pysäkillä saattaakin olla useita autoja joko viemässä 
tai odottamassa matkustajaa. Odottavat autot on pysäköity vaa-
rallisesti valtatien tai Murronkulman tien tai Turuntien varteen ja 
autoja käännetään keskellä tietä muun liikenteen seassa. 
 
Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaakin, että Turun valtatien ja 
Turuntien risteykseen rakennetaan pysäköintipaikka. 
 
Näin voidaan sekä parantaa liikenneturvallisuutta että edistää jul-
kisten kulkuneuvojen käyttöä. Matkustajia odottavat tai jättävät 
voisivat turvallisesti odottaa linja-autoa pysäköintipaikalla vaaran-
tamatta muuta liikennettä. Pysäköintipaikalle voisivat jättää oman 
autonsa Turun tai Hämeenlinnan suuntaan menevät työntekijät. 
Näin edistettäisiin julkisen liikenteen käyttöä ja vähennettäisiin yk-
sityisautoilua.  
 
Risteyksessä on kunnan omistama tontti 169-408-1-1443. Tälle 
tontille voidaan helposti ja pienin kustannuksin rakentaa pysäköin-
tipaikka linja-autolla kulkevia tai matkustajia jättäviä varten. Liitty-
mä Turuntieltä on valmiina eli Räisäsentie. Tältä tieltä pitää enää 
rakentaa lyhyt tienpätkä kohti valtatietä ja itse parkkipaikka niin 
lähelle pysäkkiä, että sinne kävellen pääsee helposti. 
 
Jokioisilla 15.12.2016 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä”. 
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Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 15 
9.1.2017 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Tela § 70 
19.12.2018 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen pysäköintipaikan rakentamisesta Turun 
valtatien pikavuoropysäkin läheisyyteen. 

 
 Aloitteessa pysäköintipaikkaa ehdotetaan Jokioisten kunnan 

omistamalle maalle, 169-408-1-1443. Nykyinen voimassa oleva 
asemakaava ei mahdollista aloitteen mukaista rakentamista ky-
seiselle tontille. Alue on varattu Vt 10 rampille. 

 Asemakaavamerkintä ko. alueelle on LT eli kauttakulku- tai si-
sääntulotie suoja- ja näkemäalueineen. Liittymien järjestäminen 
muusta kuin kaavassa osoitetusta kohdasta on kielletty. 

 
 Mikäli asemakaava muuttuu, aloitteeseen voidaan palata myö-

hemmin. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen pysäköin-

tipaikan rakentamisesta Turun valtatien pikavuoropysäkin lähei-
syyteen kunnanhallituksen käsittelyyn. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 20 
4.2.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. merkitä teknisen lautakunnan aloitteesta antaman selvityksen 
tietoonsa saatetuksi, ja  
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2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitel-
lyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite Paanan kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
 
Valt. § 42 
23.2.2018 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Paanan kevyenliikenteenväylälle led valot 
 

Paanan kevyenliikenteen väylää käytetään koulu- ja työmatkaan 
sekä urheilu -ja ulkoilureittinä. Paanaa pitkin pääsee Forssaan 
asti ja se yhdistää asuinalueet sekä vie teollisuusalueelle. Led 
valaistus on energiatehokasta ja käyttökustannukset ovat alhaiset. 
Led valaistus lisää turvallisuutta ja käyttöastetta Paanalla. 
Valaistuksella pystyy luomaan viihtyvyyttä, turvallisuudentunnetta 
sekä se vähentää fyysistä loukkaantumisriskiä. Led valojen tarve 
on 1,5 km matkalle Paanan koululta Turku-tielle (10 tielle) saakka. 
Tämä aloite sopii hyvin SDP:n aloitteen kanssa. Aika olisi vihdoin 
reagoida, sillä tämä ei ole ensimmäinen kerta kun Paanan 
valoihin liittyen on tehty joko kansalais- tai valtuustoaloite. 
 
Ursula Mansikka 
Marjo Ramstadius.” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 71 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Tela § 67 
19.12.2018 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen Paanan kevyen liikenteen väylän valai-
semisesta. 

 
  
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 4.2.2019 35 2 

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

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

 
 
 Tekninen lautakunta on käsitellyt kuntalaisaloitetta samasta asias-

ta 15.2.2017 § 13, rakentamiskustannukset olivat noin 40 000 € 
800 metrin matkalle. Teknisen lautakunnan ehdotuksena oli, että 
aloite huomioidaan tulevien vuosien investointimäärärahoja pää-
tettäessä. 

  
 Tässä valtuustoaloitteessa valaistusta tulisi 1,5 kilometrin matkal-

le, rakentamiskustannukset ovat noin 75 000 €. Kunta omistaa 
tiepohjan reunoilla kulkeviin ojiin asti. Tiepohjan reunoilla sijaitsee 
sähkö- ja puhelinyhtiöiden kaapeleita, alueella kulkee myös kau-
kolämpöputki sekä kunnan vesi- ja viemäriputket. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen Paanan 

kevyen liikenteen väylän valaisemisesta kunnanhallituksen käsit-
telyyn. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn  
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 21 
4.2.2019 Valaistuksen toteuttaminen Paanan varteen on vaikeaa, koska 

sen molemmin puolin kulkee useita kaapeleita (tietoliikenne ja 
sähkö) ja kaukolämpöputket Forssasta Jokioisille sekä kunnan 
vesi- ja viemärijohtoja. Kaikki nämä on sijoitettu tiepohjan reunoil-
le siten, että samalle alueelle ei voida kaivaa valistuskaapelia ja 
pylväiden perustuksia. Valaistuksen toteuttaminen edellyttäisi, et-
tä pylväät sijoitettaisiin penkkojen ulkopuolelle molemmin puolin ja 
niiden välissä olevaan vaijeriin kiinnitettäisiin valaisin väylän kes-
kelle. Tämä on kallis ratkaisu.  

 
Pimeällä ajalla on mahdollista käyttää lähellä kulkevaa Pellilän-
tietä, jossa on uusi katuvalaistus ja Forssan suuntaan on mahdol-
lista kulkea valaistua kevyen liikenteen väylää Forssantien var-
ressa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättä 
 

1. merkitä aloitteen johdosta annetut selvitykset tietoonsa saate-
tuksi, ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitel-
lyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite kuntoportaista 
 
Valt. § 86 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Kuntoportaat on uusi myönteinen ilmiö kansalaisten liikkumisen 
lisääjinä. Monet kunnat ovat sellaisia jo tehneetkin. 

 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta ra-
kentaa kunnan urheilukentän ja pururadan maastoon kuntoportaat 
kuntalaisten iloksi. Alueella on useita soveltuvia kohtia portaiden 
rakentamiseksi”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 213 
26.11.2018 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää kuntoportaita koskevan aloitteen 

teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan yhteiseen valmis-
teluun. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Tela § 66 
19.12.2018 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan ja vapaa-aika- 
 lautakunnan yhteiseen valmisteluun valtuustoaloitteen kuntopor-

taista. 
 
 Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 1.11.2018 päättänyt 

esittää vuosien 2019 – 2021 investointisuunnitelmaan mm. seu-
raavaa: 

  
 2019 
 Urheilukeskuksen alueen saneerauksen suunnittelu 10 000 € 
 
 Aluekokonaisuus, joka sisältää alakentän pinnoittamisen hiekka-

tekonurmeksi, uusien puku- ja huoltotilojen rakentamisen (mm.  
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 seurakahvio, kokoontumistila, tulospalvelu), kaukolämpöverkkoon 

liittämisen, urheilukeskuksen kuntoportaiden rakentamisen se-
kä liikunta-alueiden aitaamisen läpikulun estämiseksi. 

 
 Vuodelle 2020 vapaa-aikalautakunta ehdotti urheilukeskuksen 

saneerauksen aloittamisen ja vuonna 2021 urheilukeskuksen alu-
een saneerauksen jatkamista. 

 
 Vapaa-aikasihteerin lausunnon mukaisesti kuntoportaiden raken-

taminen huomioidaan urheilukeskuksen alueen suunnittelussa ja 
rakentamisessa. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen kuntopor-

taista kunnanhallituksen käsittelyyn. 
 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 22 
4.2.2019 Kuntoportaiden rakentaminen on huomioitu vapaa-aikalauta-

kunnan toimesta urheilukeskuksen saneeraussuunnitteluun liitty-
vänä asiana. Valtuusto on varannut vuodelle 2019 määrärahan 
saneerauksen suunnittelun käynnistämiseen. Näin ollen kuntopor-
taita ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa erillään tästä kokonai-
suudesta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättä 
 

1. merkitä aloitteen johdosta annetut selvitykset tietoonsa saate-
tuksi, ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitel-
lyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan  
sopimuksen muuttaminen 
  
Kh § 23 
4.2.2019 Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän 

kuntien yhteinen kansalaisopisto, jonka hoidosta ja hallinnosta 
vastaa kuntien välisen sopimuksen nojalla Jokioisten kunta. Kun-
nat ovat sopineet Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestä-
misestä 25.8.1999 päivätyllä sopimuksella. Sopimuksessa tode-
taan, että opiston rehtorin tehtävistä sovitaan erikseen Forssan 
kaupungin kanssa. Forssan Wahren-opiston rehtori on toiminut 
Jokiläänin kansalaisopiston rehtorina vuodesta 2000.  

 
Jokioisten kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.2.2018 kutsua 
Humppilan ja Ypäjän kuntien edustajat neuvotteluun rehtorin teh-
tävien mahdollisesta siirtämisestä Jokiläänin kansalaisopiston 
omaksi tehtäväkokonaisuudeksi. Neuvottelujen perusteella perus-
tettiin kuntien yhteinen työryhmä, joka valmisteli asiaa. Työryh-
män esitys valmistui 5.6.2018. Työryhmän lausunnon perusteella 
Jokioisten kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 irtisa-
noa Forssan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen rehtorin teh-
tävien hoidosta. Kunnanhallitus päätti lisäksi varata vielä Humppi-
lan ja Ypäjän kunnille opiston toiminnan järjestämistä koskevan 
sopimuksen nojalla tilaisuuden antaa asiasta lausunto. Humppilan 
ja Ypäjän kunnat ovat osaltaan hyväksyneet rehtorisopimuksen ir-
tisanomisen Forssan kaupungin kanssa ja osa-aikaisen kansa-
laisopiston rehtoriviran perustamisen.  
 
Jokioisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2018 päät-
tänyt perustaa Jokiläänin kansalaisopiston osa-aikaisen rehtorin 
viran. Viran työaika on 50 % täydestä työajasta. Rehtorin tehtäviin 
ei sisällytetä opetusvelvollisuutta.   

 
Forssan kaupungin kanssa on neuvoteltu rehtoritehtävien hoidos-
ta. Rehtoritehtävien hoitamista koskeva sopimus päättyy viralli-
sesti 31.7.2019. Kaupunki on kuitenkin ilmoittanut, että sopimus 
voidaan tarvittaessa päättää jo tätä ajankohtaa aiemmin. Tavoit-
teena on, että oma rehtori aloittaisi viran hoidon jo keväällä 2019, 
jotta hän voisi osallistua tulevan lukuvuoden 2019–2020 suunnit-
teluun.  

 
Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevaa so-
pimusta tulee muuttaa siten, että sopimuksesta poistetaan luku 4 
kappale 1. 
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Nykyinen sopimus luku 4 kappale 1: 
Opiston rehtorin tehtävistä sovitaan erikseen Forssan kaupungin 
kanssa. Sopimuksesta aiheutuvat kustannukset lasketaan koko-
naisuudessaan opiston jaettaviin menoihin.  

 
Opiston toimintaa koskeva nykyinen sopimus on esityslistan 
oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa Jokioisten kunnanvaltuustolle 

sekä Humppilan ja Ypäjän kunnille, että Jokiläänin kansalaisopis-
ton toiminnan järjestämistä koskevaa sopimusta muutetaan niin, 
että sopimuksesta poistetaan luku 4 kappale 1: Opiston rehtorin 
tehtävistä sovitaan erikseen Forssan kaupungin kanssa. Sopi-
muksesta aiheutuvat kustannukset lasketaan kokonaisuudessaan 
opiston jaettaviin menoihin.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Jokioisten kunnan väestötietojen käyttöoikeuden myöntäminen 
 
Kh § 24 
4.2.2019 Kuntien (Forssa, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) rakennusvalvon-

nan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskevan sopimuksen 
12. kohdan mukaan kunnat laativat erillisesti kirjallisen henkilötie-
tojen käsittelyä koskevan sopimuksen. Lisäksi Väestörekisterikes-
kukseen tulee olla yhteydessä. Väestötietolain mukaisen tietolu-
van perusteella kunta ei saa luovuttaa väestötietoja kuntahallin-
non ulkopuolelle, myöskään toiselle kunnalle. Tässä vaiheessa 
operatiivista toimintaa varten tarvitaan seudullisen rakennusval-
vonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitamista varten kunkin 
kunnan väestöoikeudet. 

 
Henkilötietojen käsittelyssä on otettava huomioon kulloinenkin 
asiaa koskeva sekä kansallinen että EU-lainsäädäntö ja niihin liit-
tyvät asetukset. 

 
Väestöoikeudet tulee myöntää edellä todetun mukaisesti seuraa-
ville henkilöille: 
 
- Jukka Laaksonen, rakennusvalvonta 
- Hanna Visti, rakennusvalvonta 
- Arja Malin, rakennusvalvonta 
- Petri Vastamäki, rakennusvalvonta 
- Marko Pääjärvi, rakennusvalvonta 
- Niina Salminen-Åberg, ympäristösuojelu 
- Erja Klemelä, ympäristösuojelu 
- Henna Moisander, ympäristösuojelu 

 

Ehdotus Jokioisten kunta antaa Forssan kaupungin palveluksessa oleville, 
edellä mainituille henkilöille kunnan laajat väestöoikeudet Trimble 
Locus-kuntarekisteriohjelmaan rakennusvalvonnan ja ympäristö-
suojelun viranomaistehtävien hoitoa varten. Viranhaltijoi-
den/työntekijöiden väestötietojen käsittelyoikeus alkaa 2.1.2019 ja 
se päättyy kunnan kirjallisesta ilmoituksesta tai viranhalti-
jan/työntekijän siirtyessä muihin tehtäviin taikka erotessa tai irti-
sanoutuessa virastaan/toimestaan.  

 

Kunnan väestötietojen käyttö ja käsittelyt Forssan kaupungin tie-
toverkossa perustuu kuntien väliseen sopimukseen, jossa Jokiois-
ten, Tammelan ja Ypäjän kuntien rakennusvalvonnan ja ympäris- 
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tösuojelun tehtävien hoito on siirretty Forssan kaupungin hoidet-
tavaksi vuoden 2019 alusta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 25 
4.2.2019 Kunnanjohtaja 16.1.2019 
 Hallinto- ja talousjohtaja 16.1. ja 17.1.2019 
  Johtoryhmä 14.1., 21.1. ja 28.1.2019 
  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 9.1. ja 22.1.2019 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja 
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kun-
nan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 26 
4.2.2019 Sisäministeriön julkaisu 2019:2 ”Turvallisuuttaa kaikkialla – paikal-

lisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset. 
 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön 17.10.2019 päivätty kirje ”Lasten ja 

nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen 
erityistehtävä”. 

 
 Hämeen liiton viesti 8.1.2019 ”Hämeen liitto pyytää esityksiä Hä-

me-päiväksi 2019”. 
 
 Maakuntien tilakeskus Oy:n 15.1.2019 päivätty kirje ”Kunnilta 

maakuntien käyttöön vuokrattavien rakennusten arvo- ja vuokra-
tiedot”. 

 
 Eteva ky:n lähete 7.1.2019, jolla se lähettää kokousmateriaalia 

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksesta 14.12.2018. 
 
 Ote Forssan kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 7.1.2018 § 7 / 

Humppilan kunnan mukaantulo seudullista rakennusvalvontaa ja 
ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen osapuoleksi. 

 
 Forssan kaupungin / Teknisen ja ympäristötoimen 17.1.2019 päi-

vätty vuosiraportti ympäristönsuojelun yhteistyöstä. 
 
 Jokioisten Koetus juniorit Ry:n ja kunnan välinen yhteistyösopi-

mus kaudelle 2019. 
 
 Sisäilmalupaus-tiimin 14.1.2019 saapunut sähköposti, jolla se il-

moittaa juuri käynnistäneensä Sisäilmalupaus-vaalikampanjan, 
joka yli puoluerajojen edistää yhdenvertaisia sote-palveluita, toi-
meentuloa sekä koulutus- ja työmahdollisuuksia sisäilmasairaille. 

 
 Vuokrasopimus 28.1.2019. Jokioisten kunta/FM-Haus Oy. Jokiois-

ten Yritystalon liike- ja yritystilat 6-7. 
 
 Tammelan kunnan rakennusvalvonnan 25.1.2019 päivätty ilmoi-

tus kiinteistöllä Eerikkilä 1:352 vireillä olevasta rakennuslupaha- 
kemuksesta. Rakennuttajana Palloilu Säätiö sr ja rakennuksen 
käyttötarkoitus salibandyhalli. Mahdollinen huomautus tulee toi-
mittaa 11.2.2019 mennessä. 
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Kunnanjohtajalle osoitettu kutsu Suure-Jaanin terveyskylpylän 
avajaisiin 14.2.2019. 

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

dotuksen.  
 

Lisäksi päätettiin merkitä tiedoksi seuraavaa: 
 
- Hämeen uusi maakuntalippu naulattiin Hämeenlinnassa 

4.2.2019. Tilaisuudessa kuntaa edusti kunnanjohtaja. Maakun-
talippu on myös kunnan käytettävissä. 

- Seuraava valtuuston kokous on puheenjohtajan ilmoituksen 
mukaisesti 28.2.2019. 

- Kunnan yhteistyömatka Põhja-Sakalaan järjestetään 8.–
10.4.2019. 

- Valtuustoseminaari sovittiin järjestettäväksi 3.–4.9.2019. 
 
Merkittiin, että kokouksen yhteydessä pidettiin iltakoulu, jossa joh-
toryhmä esitteli kuluvan vuoden suunnitelmia. Aiheeseen liittyen 
vahvistettiin kunnanhallituksen 2019 vuosikello. Vuosikelloa päivi-
tetään tarvittaessa. 
 
Jäsen Petri Lehtonen ei esteellisenä (yhteisöjäävi) osallistunut 
tämän asian käsittelyyn. Kunnanhallitus tarkisti pöytäkirjan tämän 
pykälän osalta kokouksessa. 
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Luken esitys kunnalle Elonkiertopuiston hoitamiseksi kesällä 2019 
 
Kh § 27 
4.2.2019 Luonnonvarakeskuksen edustajat (Ilkka P. Laurila, Eeva-Liisa 

Ryhänen ja Jutta Kauppi) ovat esittäneet Elonkiertopuiston osalle 
järjestelyä koskien kesää 2019. 

 
Lukella ei ole mahdollisuuksia rekrytoida työvoimaa Elonkierto-
puistoon ja Elonkiertoon haetaan ulkopuolista toimijaa tuleville 
vuosille. Luken esitys on esityslistan oheismateriaalina. 
 

 Kuluvan vuoden osalle esitetään järjestelyä, jossa kunta palkkaisi 
kausityöntekijät hoitamaan puiston tulevan kesän ajaksi. Puisto 
tarvitsee tullakseen hoidetuksi yhteensä 17 htkk:n työvoiman.  
Näistä osa (2 kpl / 12 htkk) on puuutarha- ja maatalousalan pe-
ruskoulutuksen saaneita ja osa (2 kpl / 5 htkk) vähemmän koke-
neita em. koulutuksen saaneita. 

 
 Järjestely maksaisi kunnalle n. 55 000 euroa.  Kunta ei talousar-

viossaan ole varautunut kyseisen kaltaiseen järjestelyyn. 
 
 Kunta on lupautunut osoittamaan Elonkiertopuiston käyttöön kun-

nan palkkaamia omia kesätyöntekijöitä jo usean vuoden ajan. Li-
säksi kunta on avustanut Mansikki-näyttelyn järjestämistä vuosit-
taisella avustuksella. Nyt Luken esittämä järjestely tulisi aiempien 
toimenpiteiden lisäksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Lukelle, että Jokioisten kunta 

tukee Mansikki-näyttelyn järjestelyjä aiempien vuosien tapaan.  
Kunta kehottaa Luonnonvarakeskusta kääntymään maatalous-
alan yritysten puoleen harjoittelijakysymyksessä. Kunnalla ei ole 
mahdollisuuksia palkata Lukelle harjoittelijoita kunnan talousarvi-
on kautta.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi päätettiin ilmoittaa Luonnonvarakeskukselle, että Jokiois-
ten kunta haluaa olla mukana neuvottelemassa Elonkierron toi-
mintojen säilyttämisestä ja sellaisista myötävaikuttavista tukitoi-
menpiteistä, joihin kunnalla on mahdollisuus. Päätettiin, että kun-
nanjohtaja esittää kunnan puolesta asiaa koskevan neuvottelu-
kutsun Luonnonvarakeskukselle. 
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Luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet 
 
Kh § 28 
4.2.2019 Ajoittain on pohdittu, että olisi tarkoituksenmukaista, että kunnan-

valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenillä olisi kunnan sähköposti-
osoitteet. Näin asiakkaiden olisi helpompi lähestyä, postilaatikoi-
den tilakysymys ei tuottaisi ongelmaa isompienkaan tiedostojen 
osalta ja tietoturvallisuus olisi parempi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. että niille kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenille, joil-
la ei vielä ole kunnan sähköpostiosoitetta, avataan sellainen, 
ja 

2. että kunnasta lähetetään luottamustoimeen liittyvää sähköpos-
tia vain kunnan sähköpostiosoitteeseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Asunto Oy Jokioisten Tammenrivi 
 
Kh § 29 
4.2.2019 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
 
 

 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 4.2.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 18, 20–23, 25–27, 29 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 19, 24, 28 
 
______________________________________________________ 
 
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: 19, 24, 28 
 
_______________________________________________________ 
 
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 
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. 


