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Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Perälä Jukka, varajäsen 
Kortepohja Sari, 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 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Tunkkari Iina, kunnallisharjoittelija 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi merkittiin, että 
kunnanhallitus myönsi yksimielisesti kunnallisalan 
opiskelija Iina Tunkkarille läsnäolo-oikeuden kokoukseen. 

 
Asiat 

 
§ 96–108 

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

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

 
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 15.5.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Ursula Mansikka Petri Lehtonen 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 15.5.–5.6.2018  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/


 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 7.5.2018 209 7 

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

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

 
 
 
 
Voimavapriikki Oy:n esitys tuulivoimakaavoituksen jatkamiseksi Jokioisilla 
 
Kh § 96 
7.5.2018 Voimavapriikki Oy on esittänyt kunnalle 30.1.2018 halavansa jat-

kaa aiemmin keskeytyneenä olevaa hankettaan tuulivoimaloiden 
rakentamiseksi Jokioisiin. 

 
 Hanke käynnistyi vuonna 2012 kolmen kunnan alueella. Tamme-

lan kunnan ja Forssan kaupungin alueilla käynnistettiin kaavoitus-
hankkeet jotka nyttemmin ovat valmistuneet. 

 
Jokioisten kunnan osalta kunnanhallitus totesi eräiden voimaloi-
den aiheuttavan maisemahaittaa ja edellytti niiden poistamista 
suunnitelmasta. Kyseessä oli neljä voimalayksikköä, jota olisivat 
sijoittuneet tärkeälle maisema-alueelle.  Kunnanhallituksen päätös 
lähetetään esityslistan oheismateriaalina. 
 
Karttaliite vuoden 2012 suunnitelmasta on esityslistan liitteenä (lii-
te nro 14/2018) ja uusi päivitetty kartta esityslistan liitteenä (liite 
nro 15/2018). 
 
Voimavapriikin hanke keskeytettiin yhtiön toimesta ilmoituksella 
10.6.2015.  Ilmoituksessa viitattiin maan hallituksen tekemiin tuu-
livoimatariffeihin liittyviin päätöksiin. 
 
Vuoden 2015 jälkeen on valmistunut hankkeen kannalta kaksi 
merkittävää kaavaa -  maakuntakaava 24.5.2016 ja kunnan 
osayleiskaava 17.12.2015.  Maakuntakaavassa on osoitettu oh-
jeellinen aluerajaus tuulivoimalle Voimavapriikin suunnittelemalle 
alueelle.  Kunnan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa vastaa-
vaa merkintää ei ole. Hankkkeen jatkaminen edellyttäisi siten 
kunnan yleiskaavan tarkistamista. 
 
Kunnan alueelle Tyrinselälle Ypäjän ja Humppilan rajalle on val-
mistunut neljä tuulivoimalayksikköä (tuulivoimayleiskaava 
9.3.2016).  Alueen tuulivoimapuisto on laajenemassa Ypäjän ja 
Humppilan kuntien puolelle yhteensä yhdeksän voimalan puistok-
si.  Tuulivoiman rakentaminen etäälle kuntakeskuksesta on kat-
sottu toteuttamiskelpoiseksi ratkaisuksi. 
 
Voimavapriikki esittää nyt kahden voimalan toteuttamista alueelle, 
josta kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukaan ne tuli pois-
taa.  Alueen maisemallinen merkitys on korostunut entisestään 
kun kunnan uusi toteutusvaiheessa oleva asuntoalue on suoran  
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näköyhteyden päässä hankkeesta.  Voimaloiden sijoituskarttoja 
esitellään kokouksessa. 
 
Voimavapriikin hankkeesta on käyty viranomaisneuvottelu Hä-
meen ELY:ssä 24.1.2018.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta, että Voimavapriikin esittämät voi-
maloiden sijoituspaikat sijaitsevat alueella, josta kunnanhallitus 
vuonna 2012 edellytti voimaloiden poistamista. Kun tilanne kun-
nan näkökulmasta katsottuna on muuttunut uuden asutuksen 
saamisen kannalta yhä tärkeämmäksi, kunnanhallitus päättää, et-
tä osayleiskaavan tarkistukseen ei tässä vaiheessa ryhdytä. Mikä-
li vt 10:n eteläpuoleisten alueiden maankäytön suunnittelua jos-
sain vaiheessa jatketaan, tulee suunnittelussa ottaa huomioon 
kaikki maankäytön muodot (asuminen, virkistys, elinkeinotoiminta 
ja tuulivoimatuotanto) tasapuolisesti. 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-
ehdotuksensa seuraavaksi: 
Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
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Jokioisten keskustan asemakaavamuutos 
 
Tela § 73 
16.12.2015 Keskustan asemakaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi, koska 

valtuusto hyväksynee 17.12.2015 olevassa kokouksessaan kes-
kustan ja ympäristön osayleiskaavan ja -muutoksen. 

   
Kaavamuutosalue sijoittuu keskustaan, alustavasti Keskuskadun, 
Ruokosuontien, Paronintien ja Asematien väliselle alueelle. 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 86, 88, 91, 92, 93, 96, 
97, 99 ja 100 sekä liikenne-, katu- ja torialueita. 

  Asemakaavamuutos olisi valmis maaliskuussa 2017. 
  Esityslistan oheisaineistona on ko. alueen kartta. 
 
  Lautakunnalle esitellään asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää kokouksessa tehtävän ehdotuksen 

pohjalta jatkotoimenpiteistä. 
 

Vuosikonsultin kilpailutus tehty seudullisesti Forssan kaupungin 
toimesta vuonna 2012, voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. 
Asemakaavakonsultiksi valittiin mm. Sweco Ympäristö Oy silloi-
sella toiminimellään (Airix Ympäristö Oy). 

 
Kunnaninsinööri ehdotti lautakunnalle, että pyydetään tarjous 
Sweco Ympäristö Oy:ltä Jokioisten keskustan asemakaavamuu-
toksesta. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-

tuksen. 
 

- - - - - - - - 
Tela § 34 
14.9.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda asemakaavalliset 

edellytykset kaava-alueelle sijoittuvien julkisten ja yksityisten toi-
mintojen, sekä alueen eri kulkumuotoja palvelevan liikenneverkon 
pitkäjänteiselle kehittämiselle. Suunnittelun yhteydessä tarkastel-
laan mm. keskustakorttelien kaupallisten palvelujen sekä kaava-
alueen liikenneverkon aluevarauksia, toimivuutta ja kehitystarpei-
ta. Tavoitteena parantaa kaava-alueen liikenneturvallisuutta mm. 
sujuvoittamalla koulujen saattoliikennejärjestelyjä.  

  Kaava-alueen pinta-ala on n. 26,75 ha. 
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Sweco Ympäristö Oy on lähettänyt 31.8.2016 päivätyn tarjouksen 
keskustan asemakaavamuutoksesta, kaavan laatimisen henkilö-
työn kustannukset ovat 28 900 € (alv 0 %). 
Suunnittelutyö tehdään aikapalkkiolla Forssan seudun puitesopi-
muksen mukaisin tuntiveloitushinnoin. 

   
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Sweco Ympäristö Oy:n 

31.8.2016 päivätyn tarjouksen Jokioisten keskustan asemakaa-
vamuutoksesta, hintaan 28 900 € (alv 0 %). 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-

tuksen. 
  
  - - - - - - - - 
Tela § 63 
14.12.2016 Sweco Ympäristö Oy on laatinut Keskustan asemakaavan muu-

toksesta 29.11.2016 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man (OAS), joka on esityslistan oheisaineistona.  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushank-
keen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten osalliset voivat vai-
kuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutusta arvioidaan työn 
aikana. 

 
  Kaava-alueen pinta-alaa on tarkistettu, uusi pinta-ala on 26,95 ha. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää 
 

1. hyväksyä 29.11.2016 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunni-
telman kaavoitustyön pohjaksi, 

2. hyväksyä asetettavaksi yleisesti nähtäväksi MRL:n 63 §:n mu-
kaisesti Keskustan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman 30 päivän ajaksi (kunnan ilmoitustaulu, 
kunnan Internet-sivut ja Forssan Lehti) sekä  

3. pyytää viranomais- ja yhteistyötahojen lausunnot osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman kohdan 8 (osalliset) mukaisesti. 
 

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-
tuksen sekä päätti lisätä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kohtaan 3 Kaavamuutoksen tavoitteet Keskuskadun ja Humppi-
lantien liittymään kiertoliittymän toteuttamisen liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi (muistio neuvottelusta 18.5.2015 Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa). 

 
  - - - - - - - - 
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Tela § 9 
15.2.2017  Keskustan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja 
  arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin yleisesti nähtäväksi  
  28.12.2016 Forssan Lehteen, kunnan ilmoitustaululle ja kunnan 
  internetsivuille. 

Viranomais- ja yhteistyötahojen lausunnot pyydetty 27.1.2017 
mennessä.  

 
  Seuraavat tahot ovat lausuneet kaavamuutoksesta: 
  Hämeen ELY-keskus, Jokioisten ympäristölautakunta, Forssan 
  seudun hyvinvointi kuntayhtymä, Hämeen liitto, Museovirasto se-
  kä Kanta-Hämeen pelastuslaitos. 
 
  Tekninen osasto on keskustellut kaavoittajan kanssa kaavamuu-
  toksesta. 
 
  Keskustan asemakaavamuutoksen 8.2.2017 päivätty kaavaluon-
  noskartta on esityslistan oheisaineistona, muu luonnosmateri-
  aali toimitetaan viimeistään lautakunnan kokouksessa.  
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää asettaa Jokioisten keskustan 
  asemakaavamuutoksen 8.2.2017 päivätyn valmisteluvaiheen 
  kaavaluonnoskartan mukaisen aineiston luonnoksena julkisesti 
  nähtäville ja pyytää asianmukaiset viranomaislausunnot sekä 
  sopii asemakaavamuutoksesta pidettävän yleisötilaisuuden 
  ajankohdan. 
 
  Kaavoittaja on luonnosmateriaalin tietoihin kirjannut kaava-alueen 
  pinta-alaksi 28,58 ha, joka on lisäystä OAS:n tietoihin 1,63 ha. 
  Muutos johtuu katualueiden ottamisesta mukaan kokonaan  
  kyseiseen asemakaavamuutokseen. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-
  tuksen sekä päätti yleisötilaisuuden ajankohdaksi 2.3.2017 klo 
  17.00 paikkana kunnanvirasto. 
     

- - - - - - - - - 
Tela § 60 
20.9.2017 Keskustan asemakaavamuutoksesta on MRA 30 §:n mukainen 

valmisteluvaiheen kuuleminen suoritettu. Pyydetty lausunnot 
24.2.2017 seuraavilta viranomaistahoilta, yhteisöiltä sekä kauppa-
liikkeiltä; Hämeen Ely-keskus (ympäristö), Uudenmaan Ely-kes-
kus (liikenne), Hämeen liitto, Museovirasto, Kanta-Hämeen pelas-
tuslaitos, Elenia Oy, Vapo Oy, Lounea Palvelut Oy, Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymä, ympäristö-, koulutus- ja vapaa-aika- 
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lautakunta, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Jokioisten Yrittäjät ry, 
 Osuuskauppa Hämeenmaa sekä Kesko Oyj. 

Lisäksi julkaistu kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Forssan Leh-
dessä sekä kunnan internet-sivuilla kuulutus ja materiaali. Yleisö-
tilaisuus pidetty 2.3.2017 kunnanvirastolla. 

 
  Keskustan asemakaavamuutoksen luonnos oli yleisesti nähtävä-
  nä MRA 30 §:n tarkoituksessa ajalla 23.2.–24.3.2017.  
  Lausuntoja jätettiin yhteensä seitsemän ja esitettiin seitsemän 
  mielipidettä. Kaavoittajan laatima vastineluettelo on esityslistan 
  oheismateriaalina.  
 
  Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on valmistunut kaavaehdo-
  tus, joka on esityslistan oheismateriaalina, sisältäen Jokioisten 
  keskustan asemakaavan muutosta koskevan 1.9.2017 päivätyn 
  kaavaselostuksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asema-
  kaavan seurantalomakkeen, vastineluettelon, liikenteen yleis- 
  suunnitelman, poistuvan asemakaavan sekä 1.9.2017 päivätyn 
  kaavakartan. 
   
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Jokioisten kes-
  kustan asemakaavan muutoksen 1.9.2017 päivätyn ehdotuksen 
  luonnoksena  ja lähettää sen kunnanhallituksen käsittelyyn. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn  
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 181 
25.9.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen MRL:n mukai-

sesti nähtäville. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 91 
16.4.2018 Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.1.–18.2.2018. Kaavaehdotuksesta 

jätettiin 8 lausuntoa ja 4 muistutusta. Kaavoittaja on käsitellyt lau-
sunnot ja muistutukset. Kaavakarttaa ja selostusta on tarkistettu 
palautteiden pohjalta. Lausunnot ja muistutukset selostetaan tar-
kemmin 27.3.2018 päivätyssä vastineluettelossa. 
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Esityslistan liitteenä (liite 13/2018) on keskustan asemakaavan 
muutosta koskeva kaavaselostus, kaavakartta ja vastineluettelo. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

edellä selostetun keskustan asemakaavan muutoksen, joka kos-
kee Jokioisten keskustan kortteleita 86, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 99 
ja 100 sekä näihin rajoittuvia puisto-, tori-, katu- ja pysäköintialuei-
ta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 

tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.21. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 97 
7.5.2018 Keskustan asemakaavan muutokseen on tehty kunnanhallituksen 

käsittelyn jälkeen vielä joitakin pieniä, teknisluoteisia tarkistuksia 
ja täsmennyksiä. Tämän vuoksi hallituksen tulee tehdä uusi ehdo-
tus valtuustolle lopullisten asiakirjojen mukaisesti. 
 
Esityslistan liitteenä (liite 16/2018) on keskustan asemakaavan 
muutosta koskeva kaavaselostus 24.4.2018 (liitteenä OAS, ase-
makaavan seurantalomake, vastineluettelo, liikenteen yleissuun-
nitelma ja poistuva asemakaava) ja kaavakartta 24.4.2018. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 
1. kumota asiaa koskevan edellisen päätöksensä (kh 16.4.2018 

§ 91), ja 
2. ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy edellä selostetun kes-

kustan asemakaavan muutoksen, joka koskee Jokioisten kes-
kustan kortteleita 86, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 99 ja 100 sekä 
näihin rajoittuvia puisto-, tori-, katu- ja pysäköintialueita 
24.4.2018 päivättyjen kaava-asiakirjojen mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Yhtymäkokousedustajien valinta 
 
Kh § 98 
7.5.2018 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on pyytänyt kuntaa ni-

meämään enintään 3 edustajaa 13.6.2018 pidettävään yhtymäko-
koukseensa ja mahdollisesti tarvittaessa järjestettävään ylimää-
räiseen yhtymäkokoukseen (yhtymäjohtajan valinta). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajiksi 

FSHKY:n yhtymäkokoukseen 13.6.2018 ja mahdolliseen ylimää-
räiseen yhtymäkokoukseen Jorma Hacklinin, Sirpa Larkon ja Pau-
li Myllyojan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Yhtymäkokousedustajan valinta 
 
Kh § 99 
7.5.2018 Eteva kuntayhtymä on pyytänyt kuntaa nimeämään edustajan 

24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseensa. 
 

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee 
jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä 
kunnan muu toimielin. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajiksi Ete-
van yhtymäkokoukseen 24.5.2018 Sirpa Larkon. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2018 
 
Kh § 100 
7.5.2018 Puolustusvoimien Hämeen aluetoimisto järjestää Jokioisilla ase-

velvollisten kutsunnat 5.9.2018. 
 

Asevelvollisuuslaki määrää, että kutsuntalautakuntaan kuuluu so-
tilasjäsenten lisäksi yksi jäsen kunnasta, jonka kutsunnanalaisia 
kutsuntatoimitus koskee. Aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään 
kunnan edustajan sekä tälle riittävän määrän varamiehiä (vähin-
tään kaksi). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajaksi kutsuntalauta-

kuntaan Sakari Raiskion sekä varamiehiksi Mika T. Rantalan ja 
Jari Mennan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Sari Kortepohjan eroanomus luottamustoimista 
 
Kh § 101 
7.5.2018 Kokoomuksen valtuutettu Sari Kortepohja on 26.4.2018 lähettänyt 

kunnalle eroilmoituksen esteellisyyden vuoksi. Hänet on valittu 
FSHKY:n terveydenhuollon palvelualuejohtajan virkaan 1.6.2018 
alkaen. Hän pyytää eroa luottamustoimistaan. 

 
Sari Kortepohja on valtuuston jäsen, kunnanhallituksen varajäsen, 
koulutuslautakunnan jäsen (varapuheenjohtaja) ja valtuuston vaa-
lilautakunnan jäsen. 
 
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kun-
tayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan 
rinnastaa kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, joka toimii 
kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa teh-
tävässä. FSHKY:n palvelualuejohtaja toimii tällaisessa tehtävässä 
(vrt. esimerkiksi kunnan sosiaalijohtaja tai vanhustyön johtaja). 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen val-
tuustoon, ei myöskään ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen tai 
lautakuntaan. 
 
Luottamushenkilön erotessa valtuustosta hänen sijalleen nousee 
ko. puolueen 1. varavaltuutettu. Valtuuston puheenjohtaja kutsuu 
1. varavaltuutetun valtuutetuksi valtuuston kokouksessa. Varaval-
tuutetun tilalle keskusvaalilautakunta nostaa uuden varavaltuute-
tun edellisten kuntavaalien tulosten mukaisesti. 
 
Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Aino Vilkki on pyytänyt eroa luot-
tamustoimistaan. Tämän vuoksi valtuutetuksi nousee 2. varaval-
tuutettu Jussi Tiensuu. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, 
 

1. että se myöntää Sari Kortepohjalle eron valtuuston jäsenyy-
destä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä, koulutuslautakun-
nan jäsenen tehtävästä ja valtuuston vaalilautakunnan tehtä-
västä 1.6.2018 alkaen, 

2. että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Kokoomuksen 2. vara-
valtuutettu Jussi Tiensuun valtuutetuksi 1.6.2018 alkaen, 

3. että se suorittaa kunnanhallituksen varajäsenen vaalin 
1.6.2018 alkaen, 
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4. että se suorittaa koulutuslautakunnan jäsenen vaalin 1.6.2018 
alkaen, 

5. että se suorittaa valtuuston vaalilautakunnan jäsenen vaalin 
1.6.2018 alkaen, ja 

6. että se pyytää keskusvaalilautakuntaa nostamaan uuden va-
ravaltuutetun edellisten kuntavaalien tulosten mukaisesti. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
Merkittiin, että Sari Kortepohja ei esteellisenä osallistunut tämän 
asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
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Räyskälä-Säätiön hallintoneuvosto 
 
Kh § 80 
26.3.2018 Räyskälä-Säätiön 11.1.2017 hyväksyttyjen uusien sääntöjen 6. 

kohdan mukaan kaikilla Kanta-Hämeen alueeseen kuuluvilla kun-
nilla on oikeus valita yksi jäsen Räyskälä-Säätiön hallintoneuvos-
toon. Sääntömuutokseen saakka tämä oikeus on ollut ainoastaan 
perustajakunnilla (Forssa, Hämeenlinna, Loppi, Riihimäki ja 
Tammela). Sääntöjen 15. kohdan mukaan valinta on tehtävä 
maaliskuun loppuun mennessä ilmoittamalla kirjallisesti valittujen 
nimet ja osoitteet. 

 
Säätiö on esittänyt toiveensa, että Jokioisten kunta käyttää mah-
dollisuuden osallistua osaltaan Räyskälän ilmailukeskuksen kehit-
tämiseen ja valitsee 1 edustajan hallintoneuvostoon komivuotis-
kaudeksi 2018–2020. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan edustajan Räys-
kälä-Säätiön hallintoneuvostoon. 

 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-

ehdotustaan, ehdottaen, että asia jätetään pöydälle. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
 
 Merkittiin, että jäsen Timo Heikkilä poistui kokouksesta tämän 

asian käsittelyn jälkeen klo 17.59. 
 
 - - - - - - - - - - -  
Kh § 102 
7.5.2018 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Jokioisten kunnan edus-

tajaksi Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon Jarmo Määtän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 7.5.2018 222 7 

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

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

 
 
 
 
Kauppakirjojen hyväksyminen 
 
Kh § 103 
7.5.2018 26.4.2018 on allekirjoitettu kauppakirja  teollisuustontin lisäalu-

eesta. Myyty kohde sijaitsee Pellilänkolmiontiellä ja sen pinta-ala 
on 1 810 m2, kauppahinta 3 000,00 euroa. 

 
26.4.2018 on allekirjoitettu kauppakirja omakotitontista. Myyty 
kohde sijaitsee Lehtokyläntiellä ja sen pinta-ala on 2 293 m2, 
kauppahinta 5 732,50 euroa. 
 
Kauppakirjat liitteineen ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetut kauppakirjat. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat 
 
Kh § 104 
7.5.2018 Tekninen lautakunta 18.4.2018 

Johtoryhmä 9.4., 16.4. ja 23.4.2018 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 19.4.2018 
Forssan seudun vammaisneuvosto 27.3.2018 

 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 105 
7.5.2018 Valtiovarainministeriön kutsu ja ohjelma Oma maakunta 

-tilaisuuteen ti 15.5. Hämeenlinnaan ratkomaan maakunta- ja 
sote-uudistuksen toimeenpanon kriittisiä kysymyksiä maakunnas-
samme. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyn tilaisuuden tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavat tilaisuudet: 
 

- 14.5.2018 järjestetään Forssassa 8 tähden sairaalailta, jossa 
selostetaan Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien 
yhteistyön tiivistämistä valmistelevaa selvitystä.  

- 18.5.2018 järjestetään Hämeenlinnassa Hämeen liiton asumi-
sen foorumi, arjen kauneus paikallisen elinvoiman osatekijänä. 

- 29.5.2018 järjestetään Hämeenlinnassa Oma Hämeen maa-
kuntatilaisuus ajankohtaisista kunta-asioista sekä maakunta- 
ja sote-uudistukseen liittyvistä puheenvuoroista. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 106 
7.5.2018 Opetushallituksen päätös 17.4.2018, jolla se myöntää vapaan 

sivistystyön opintoseteliavustusta vuodelle 2018  2 250 €. 
 
 Hämeen ELY-keskuksen 18.4.2018 päivätty kuulemiskirje tukioi-

keuksien viemisestä kansalliseen varantoon. ELY-keskus on an-
tanut päätösehdotuksen tukioikeuksien viemisestä kansalliseen 
varantoon kahden peräkkäisen vuoden käyttämättömyyden pe-
rusteella. Tukioikeudet viedään varantoon vuodesta 2018 alkaen. 

 
 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 9/2018 25.4.2018 

”Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2018–2019”. 
 
 Hämeen liiton / Elinvoimaa Hämeeseen -hanke, asumisen teema-

kokonaisuus / kooste ohjausryhmän (kuntajohtajien) opintomat-
kasta Hollantiin 18.–20.4.2018. 

 
 Jokioisten kunnanhallituksen 27.4.2018 päivätty vuokrasopimuk-

sen irtisanomisilmoitus FeedIn Oy:lle. Ilmoituksella kunta irtisanoo 
FeedIn Oy:n Jokioisten Tietotalon ravintolatoimintaa (keittiö) kos-
kevan vuokrasopimuksen siten, että vuokrasopimus päättyy 
31.7.2018. 

 
 Jokiläänin kansalaisopiston toimintakertomus 2017. 
 
 Forssan kaupungin teknisen ja ympäristötoimen 17.4.2018 päivät-

ty vuosiraportti ympäristönsuojelun yhteistyöstä. 
 
 Ypäjän kunnan 25.4.2018 päivätty ilmoitus osayleiskaavan voi-

maantulosta. Ypäjän kunnanvaltuuston 17.12.2015 § 27 hyväk-
symä Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan kaavapäätös on tullut 
voimaan 25.4.2018. Kaava on nähtävillä Ypäjän kunnanvirastossa 
ja Ypäjän kunnan www-sivuilla. 

 
Pöytäkirjanotteita: 
- Tammelan kunnanhallitus 26.3.2018 § 74 / Forssan kaupungin 

ja Tammelan kunnan välisen matkailuneuvontapalveluiden jär-
jestämistä koskevan sopimuksen irtisanominen. 

- Tammelan kunnanhallitus 16.4.2018 § 95 / Forssan seudun 
seutuneuvoston toimintaa koskevan sopimuksen päivittämi-
nen. 
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- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

23.4.2018 § 59 / Kunnallisen työterveyshuollon järjestäminen 
jatkossa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta-
alueella. 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtajan ilmoitus 
terveydenhuollon palvelualuejohtajan valinnasta. Yhtymähallitus 
on 23.4. nimennyt virkaan terveystieteiden maisteri Sari Kortepoh-
jan, varahenkilöksi on nimetty ylilääkäri Hannu Sulonen. 
 
Miina Sillanpään Seuran 26.4.2018 päivätty tiedote ”Miina Sillan-
pään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.2018”. 

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

dotuksen. 
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Aino Vilkin eroanomus luottamustoimista 
 
Kh § 107 
7.5.2018 Aino Vilkki on lähettänyt 6.5.2018 päivätyn eroanomuksen luotta-

mustoimistaan. Hän ilmoittaa henkilökohtaisista syistä johtuen 
olevansa estynyt osallistumaan valtuustotyöskentelyyn. 

 
Aino Vilkki on Kokoomuksen varavaltuutettu ja vapaa-
aikalautakunnan jäsen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se  
 

1. myöntää Aino Vilkille eron varavaltuutetun ja vapaa-
aikalautakunnan jäsenen tehtävästä, 

2. suorittaa vapaa-aikalautakunnan jäsenen vaalin, ja 

3. pyytää keskusvaalilautakuntaa nostamaan uuden varavaltuu-
tetun edellisten kuntavaalien tulosten mukaisesti. 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 
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Toivola – Anttila asemakaava-alueen vaiheen 1 rakentaminen 
 
Tela § 19 
18.4.2018 Toivola – Anttila asemakaava-alueen vaiheen 1 rakentamiseen on 

vuoden 2018 talousarviossa varattu määrärahaa investointiosas-
sa  eri menokohdille seuraavasti: 

 -   009402, muut tiet 70 000 € 
 -   009457, uusien kaava-alueiden vesijohdot 40 000 € ja 
 -   009468, uusien kaava-alueiden viemäröinti 40 000 €. 
 
 Toivola – Anttila asemakaava-alueen vaiheen 1 rakentamiseen 

sisältyy kadun ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen, vesijoh-
don, jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin rakentaminen sekä ka-
tuvalaistuksen rakentaminen. Urakkaan ei kuulu asfaltointityöt ei-
kä valaistuksen rakentamisen maanpäällinen osuus. 

 Vaihe 1 käsittää alueen; Toivontie plv 367-590, Jaarilantie plv 0-
20, Harluntie ja vesihuoltolinja Kyyhkysmäentien vh-linjaan asti, 
Tervolantie plv 0-20 ja Saavolantie plv 0-20. 

 
 Toivola – Anttilan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunni-

telma hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 21.3.2018 
 § 14. 
 
 Tekninen osasto on pyytänyt sähköpostitse  29.3.2018 päivätyllä 

tarjouspyynnöllä tarjouksia seuraavilta yrityksiltä: 
- O-P Erkkilä Oy 
- Forssan Ympäristöurakointi Oy 
- Louhinta Tuomola Oy 
- Louhinta ja piikkaus Hokka Oy. 

 

  Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 10.4.2018 kello 10 mennessä. 
 
  Valintaperusteena on edullisin kokonaishinta. Kaikkien rakennus-
  töiden on oltava valmiina 29.6.2018 mennessä. 
 
  Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta, Louhinta Tuomo-
  la Oy ei jättänyt tarjousta. 
 
  Esityslistan oheismateriaalina on tarjousten avauspöytäkirja ja 
  vertailutaulukko sekä tarjouspyyntö, urakkatarjous ja yleiskartta. 
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Ehdotus  Tekninen lautakunta 

1) päättää hyväksyä O-P Erkkilä Oy:n 10.4.2018 päivätyn 
tarjouksen, summaltaan 236 482,00 € (alv 0 %) Toivola – Ant-
tila asemakaava-alueen vaiheen 1 rakentamisesta edullisim-
pana ja 

2) oikeuttaa teknisen osaston tekemään ko. urakasta kirjallisen 
urakkasopimuksen.  
 

  Lisäksi keskustelun jälkeen esittelijä-kunnaninsinööri esitti pää-
  tösehdotukseen lisättäväksi seuraavan kohdan (3-kohta): 
 

3)  Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle mää-
rärahasiirtoa seuraavasti: investointiosan menokohdasta 
009401, Katujen päällystäminen siirretään 20 000 € sekä 
menokohdasta 009451, Vesijohtoverkon saneeraus siirretään 
20 000 € menokohdalle 009402, Muut tiet, yhteensä siirretään 
40 000 €. Menokohdan 009402 menojen summaksi muodos-
tuu 110 000 €. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - - 
Kh § 108 
7.5.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

vuoden 2018 talousarvion investointiosan määrärahamuutokset 
teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 7.5.2018  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 96, 97, 101, 104–108 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 98–100, 102, 103 
 
______________________________________________________ 
 
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: 98–100, 102, 103 
 
_______________________________________________________ 
 
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 
 
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 §). 

 



   

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. 


