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Kokousaika Maanantai 18.6.2018 klo 17.55–20.40  
(Fshky:n edustajat klo 17.00–17.54) 

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 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 

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 
Finning Timo, Fshky, klo 17.00–17.54 
Lammintausta-Mäkelä Riikka, klo 17.00–17.54 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 
Ennen varsinaista kokousta klo 17.00–17.54 kunnanhallitus 
keskusteli Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän edustajien 
kanssa. 

 
Asiat 

 
§ 114–132 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Timo 
Heikkilä ja Niina Stenberg. 
 

 
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 26.6.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Timo Heikkilä Niina Stenberg 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 26.6.–17.7.2018  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuuston kokouksen 16.5.2018 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 114 
18.6.2018 Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

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

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 16.5.2018 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden 
täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Aloitteiden käsittely 
Ei erillistä täytäntöönpanoa 
 
Valtuustoaloite perhepäivähoitajien tilanteesta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote henkilöstölautakunnalle 
 
Tietotalon käytön suunnittelun aloittaminen 
Ote pääkirjanpitäjälle 
Työryhmän perustaminen 
 
Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista 
Käsitellään erikseen 
 
Santakangas-kiinteistön myynti 
Ote Antti Karppelinille 
Kauppakirjan allekirjoitus 
 
Jokioisten keskustan asemakaavan muutos 
Kuulutus lainvoimaiseksi tulleesta kaavasta (kunnan ilmoitustaulu, 
kunnan www-sivut ja Forssan Lehti) 
Voimaan tullut kaava liitteineen maanmittauslaitokselle, Hämeen 
liitolle, Hämeen ELY-keskukselle, Jokioisten kunnan tekniselle 
lautakunnalle ja Jokioisten kunnan rakennustarkastajalle 
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Ilmoitus lainvoimaisesta kaavasta kirjeitse niille kaavan vaikutus-
alueen kiinteistönomistajille, jotka eivät asu Forssan Lehden le-
vikkialueella 
 
Aino Vilkin eroanomus luottamustoimista 
Käsitellään erikseen 
 
Sari Kortepohjan eroanomus luottamustoimista 
Ote Sari Kortepohjalle 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Toivola-Anttila –asemakaava-alueen vaiheen 1 rakentaminen 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 
Ilmoitusten julkaiseminen kunnan www-sivuilla 
 
Ilmoitusasiat 
Ei erillistä täytäntöönpanoa 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Aino Vilkin eroanomus luottamustoimesta 
 
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. 

 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 55 
16.5.2018  
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, 

ja päätti seuraavaa: 
 

1. Myönsi yksimielisesti Aino Vilkille eron varavaltuutetun ja va-
paa-aikalautakunnan jäsenen tehtävästä. 
 

2. Valitsi yksimielisesti vapaa-aikalautakunnan jäseneksi Erja 
Liuskin. 

 
3. Päätti yksimielisesti hyväksyä, että valtuuston puheenjohtaja 

pyysi keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuu-
tetun edellisten kuntavaalien tulosten mukaisesti. 

 
- - - - - - - - - - 

Kh § 115 
18.6.2018 Asiasta valtuuston kokouksessa käydyn keskustelun aikana Joki-

oisten Kokoomus ehdotti Aino Vilkin tilalle vapaaa-aikalauta-
kuntaan valittavaksi Erja Liuskin. Käsittelyssä tapahtuneen inhi-
millisen virheen vuoksi valtuusto myönsi Aino Vilkille eron sekä  



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 18.6.2018 245 9 

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

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

 
 
 
 

varavaltuutetun tehtävästä että vapaa-aikalautakunnan jäsenen 
tehtävästä. Vilkki on kuitenkin tarkoittanut eroavansa ainoastaan 
varavaltuutetun tehtävästä, ei vapaa-aikalautakunnan jäsenyy-
destä. 

 
  Tästä syystä valtuuston aiempi asiaa koskeva päätös pitää ku-

mota ja päättää asiasta uudelleen. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. kumoaa asiaa koskevan aiemman päätöksensä (16.5.2018 
§ 55), 

2. myöntää Aino Vilkille eron varavaltuutetun tehtävästä,  
3. esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskus-

vaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun edellis-
ten kuntavaalien tulosten mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tarkastuslautakunnan jäsenen ja hänen henkilökohtaisen  
varajäsenensä vaali 
 
Kh § 116 
18.6.2018 Valtuusto on 16.5.2018 valinnut tarkastuslautakunnan puheenjoh-

taja Martti Esalan kunnanhallituksen varajäseneksi. Tämän vuoksi 
hän on tullut esteelliseksi toimimaan tarkastuslautakunnan jäse-
nenä ja valtuuston pitää valita hänen tilalleen uusi jäsen ja varajä-
sen, sekä nimetä uusi puheenjohtaja. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa tarkastus-

lautakunnan jäsenen, jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen sekä 
puheenjohtajan vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon liiketoiminnan lopettaminen 
 
Kh § 117 
18.6.2018 Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalo on aikanaan perustettu valtion 

ja Jokioisten kunnan yhteiseksi yhtiöksi. Valtion toimintojen siirryt-
tyä pois paikkakunnalta ja yksityisen yritystoiminnan osuuksien 
ostamisen jälkeen koko yhtiön osakekanta on Jokioisten kunnan 
omistuksessa. Tässä tilanteessa ei ole järkevää pitää rinnakkain 
kiinteistöyhtiön ja kunnan organisaatioita vaan siirtää talon hoito 
kokonaisuudessaan kunnalle. Kunnan teknisellä osastolla on ka-
pasiteettia talon tekniseen huoltoon ja muu kunnan hallinto-
organisaatio kykenee hoitamaan muut taloon liittyvät asiat. 

 
 Talon huoltoon ja hoitoon liittyvät muutokset voidaan tehdä suju-

vasti vuoden 2018 aikana ja viimeistään 1.1.2019 lähtien. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon 

huolto ja muu hoito siirretään kunnan tehtäväksi vuoden 2018 ai-
kana ja viimeistään 1.1.2019. 

 
 Kunnanhallitus antaa asiaa koskevan konserniohjeen kiinteistöyh-

tiön hallitukselle.  Hallituksen tulee ryhtyä viivytyksettä tarvittaviin 
toimenpiteisiin niin, että yhtiön liiketoiminta ajetaan alas 1.1.2019 
alusta lukien. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Konserniohje Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille 
 
Kh § 118 
18.6.2018 Vuokrataloyhtiön liiketoiminta on ollut tappiollista pitkään. Yhtiö on 

velkaantunut kunnan suuntaan ja sen on ollut haasteellista suun-
nitella tulevaa toimintaansa ja talouttansa. Yhtiölle on myönnetty 
avustusta (ARA) hissin rakentamiseen, mutta sillä ei tällä hetkellä 
ole taloudellisia edellytyksiä ryhtyä hankkeeseen. Yhtiön toimintaa 
onkin syytä järjestellä uudelleen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-

asuntojen hallitukselle seuraavat sitä sitovat konserniohjeet: 
 

1. Yhtiön hallituksen on teetettävä ulkopuolisella selvittäjälle sel-
vitys yhtiön taloudesta. 

2. Yhtiön on siirrettävä kirjanpitonsa ja talouden suunnittelunsa / 
kustannuslaskentansa ulkopuoliselle toimijalle 

3. Yhtiön asukasvalinnoista vastaa 1.7.2018 lähtien kunnan 
asuntosihteeri Leena Lilja. 

4. Yhtiön teknisestä isännöinnistä sekä asuntojen remonteista 
vastaa 1.7.2018 lähtien rakennusmestari Janna Stenberg. 

 
Kunnanjohtaja teki uuden seuraavan ehdotuksen: 
 
Yhtiön hallituksen on tehtävä esitys kunnanhallitukselle 1.8.2018 
mennessä  
1. ulkopuolisesta selvityksestä, 
2. kirjanpidon ja taloussuunnittelun järjestämisestä, ja 
3. asukasvalinnoista. 
4. Yhtiön teknisestä isännöinnistä sekä asuntojen remonteista 

vastaa 1.7.2018 lähtien rakennusmestari Janna Stenberg. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden pää-

tösehdotuksen. 
 
 Merkittiin, että Satu Nurmi poistui kokouksesta tämän asian käsit-

telyn aikana klo 18.14–18.17. 
 
 Merkittiin, että kunnanhallitus piti kahvitauon tämän asian käsitte-

lyn jälkeen klo 18.55.–19.10. 
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Kuntien eläkevakuutuksen hanke työterveysyhtiön perustamiseksi 
 
Kh § 119 
18.6.2018 Kunnilla on velvoite yhtiöittää työterveyshuoltotoimintonsa vuoden 

2019 alusta lukien. Kuntien eläkevakuutus on käynnistämässä 
työterveydenhuoltoyhtiö-hanketta, joka tarjoaisi kunnille mahdolli-
suuden hoitaa palvelut perustettavan yhtiön kautta ns. In house 
-hankintana. 

 
 Hanke perustuu siihen, että Kevalla kuntien eläkevakuuttajana on 

intressi hoitaa tulevien asiakkaittensa työterveyshuolto niin, että 
mahdollisimman moni kuntien työntekijä on työelämässä mahdol-
lisimman pitkään. Sairauspoissaolojen kustannukset ovat noin 
kaksi miljardia euroa vuositasolla. Hanke on myös vastaus työter-
veydenhuoltopalvelujen keskittymiseen. Suomeen on syntymässä 
muutaman toimijan varaan perustuva markkina, jossa palvelun 
hintojen arvellaan nousevan. Kevan ja kuntien yhdessä perusta-
man ja omistaman yhtiön ansainta ei perustu asiakasmaksuihin 
vaan parantuneeseen työssäjaksamiseen ja sitä kautta eläkeme-
nojen parempaan hallintaan. 

 
 Hanke etenee teknisesti niin, että Keva tekee kuluvan kuukauden 

aikana päätöksen yhtiön perustamiseen ryhtymisestä. Halukkailla 
kunnilla on kesäkuun aikana mahdollisuus sitoumuksetta ilmoittaa 
kiinnostuksensa yhtiön osakkuuteen. Tämän jälkeen ryhdytään 
laatimaan yhtiölle yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta. 

 
 Nyt perustettava yhtiö toimii emoyhtiönä ja maakuntien alueille 

perustetaan maakunnallisia tytäryhtiöitä, jotka tuottavat kunnille ja 
maakunnille työterveyshuoltopalveluja.  Emoyhtiö huolehtii siitä, 
että toiminnassa noudatetaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä 
toiminnassa ja raportoinnissa, ja mm. käytetään yhteistä tietojär-
jestelmää. 

 
 Tähän mennessä hankkeeseen on alustavasti osoitettu kiinnos-

tusta useista sairaanhoitopiireistä (mm. khshp) ja kunnista.  Myös 
Forssan seudun kunnissa on osoitettu asiaa kohtaan kiinnostusta. 
Asia oli esillä kuntajohtajien työvaliokunnassa Humppilassa 8.6. 

 
 Kunnanhallitukselle lähetetään aineistoa asiasta esityslistan 

oheismateriaalina. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Kutien eläkevakuutukselle, että 

Jokioisten kunta on sitoumuksetta kiinnostunut työterveyshuollon 
yhtiöittämishankkeesta ja osallistuu yhtiön suunnittelu-/perusta-
mistoimiin. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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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  



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 18.6.2018 252 9 

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

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

 
 
 
 
 
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. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 120 
18.6.2018 Voimavapriikin edustajien kanssa on neuvoteltu kahteen ottee-

seen asian edellisen käsittelyn jälkeen ensin 21.5., jolloin päätet-
tiin pyytää Hämeen ELY-keskukselta lausunto rakennuslupien 
hoitamisesta ns. suunnittelutarveratkaisun pohjalta. 

 
Lausunto saatiin 8.6.2018. Siinä todetaan, että ”Koska Jokioisten 
puolelle suunnitelluilla turbiineilla on vaikutusta naapurikuntien 
kaavan toteuttamiseen, ei suunnittelutarveratkaisulle ole edelly-
tyksiä. ELY-keskuksen kanta on siis edelleen se, että voimaloiden 
toteuttaminen edellyttää kaavaprosessia, ja asiassa on kuultava 
myös Tammelaa ja Forssaa.” 
 
Toinen neuvottelu käytiin 11.6. Siinä yhtiön edustajat edellä mai-
nittuun ELY-keskuksen lausuntoon viitaten totesivat, että hank-
keessa ei lähdetä kaavaprosessiin. 
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Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Voimavapriikki Oy:n esitys tuulivoima-

kaavoituksen jatkamiseksi on rauennut. 
 
 Petri Lehtonen kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. 
 
 Rami Lehtinen ehdotti, että kunnanjohtajan ehdotukseen lisätään 

seuraava teksti: 
 Tyrinselän tuulivoimapuiston hyvistä kokemuksista, asenteiden 

muuttumisesta ja tekniikan kehittymisestä johtuen kunnanhallitus 
toivoo, että hanketta arvioitaisiin maisema- ja meluhaittojen osalta 
uudelleen suunnittelutarveratkaisun myötä. 

 
 Timo Heikkilä kannatti Rami Lehtisen ehdotusta. 
 
 Kunnanjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat: 
 Petri Lehtonen 
 Charlotte Nummenranta. 
 
 Rami Lehtisen ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat: 
 Timo Heikkilä 
 Jyrki Kanerva 
 Elina Kiiski 
 Rami Lehtinen 
 Ursula Mansikka 
 Satu Nurmi 
 Niina Stenberg 
 
Päätös Kunnanhallitus päätti äänin 7- 2 hyväksyä Rami Lehtisen ehdo-

tuksen. 
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Kansalaisopiston rehtorin viran hoito 
 
Kh § 66 
26.2.2018 Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan kunnat ovat sopineet 25.8.1999 

päivitetyllä sopimuksella Jokiläänin Kansalaisopiston toiminnasta.  
Opisto on saanut perustamisluvan 2.7.1973. Opiston toiminta on 
käynnistynyt tuolloin. 

 
 Sopimuksessa todetaan, että opisto on Jokioisten kunnan hoidos-

sa ja hallinnossa. Sen toimintaa ohjaa ja valvoo Jokioisten kun-
nan nimeämä lautakunta. Tällä hetkellä se on vapaa-aikalauta-
kunta. 

 
 Sopimuksen kohdassa 4. todetaan, että opiston rehtorin tehtävis-

tä sovitaan erikseen Forssan kaupungin kanssa. Nykyinen rehto-
rin tehtäviä hoitava henkilö on jäämässä eläkkeelle ja on luonteva 
aika tarkastella sopimusta. 

 
Rehtorin tehtävien hoidosta on kuntien välillä sovittu viimeksi 
vuonna 2005. Keskustelua käytiin tuolloinkin rehtorin tehtävien 
mahdollisesta siirtämisestä kunnan omaan tehtäväkokonaisuu-
teen. Silloin käynnissä olleiden kuntien palvelurakenne- ja yhdis-
tymiskeskustelujen vuoksi rehtoriyhteistyötä päätettiin jatkaa ny-
kymuodossa. 
 

 Kuntien tehtäväkenttä on voimakkaassa murroksessa. Maakun-
tien aloittaessa toimintansa vuoden 2020 alussa niille siirretään 
kunnista sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja maaseu-
tuhallinnon tehtävät. Kunnille jää sivistys- ja kulttuuritoiminnan 
palvelutehtävät. Kunnat rakentavat vetovoimaisuutensa ja elin-
voimaisuutensa em. palvelujen kehittämisen varaan. 

 
 Jokioisten kunta on määrätietoisesti kehittänyt Jokiläänin kansa-

laisopistoa. Viime vuosien aikana sille on rakennettu tai saneerat-
tu tiloja; Paanan koulussa on uudet toimivat tilat, kunnanvirastolle 
on juuri valmistunut Taitotila. Lisäksi kansalaisopiton hallinto siir-
tyy virastolla ahtaasta yhden huoneen tilasta entisiin Kelan tiloi-
hin. Nyt on käsillä sisällöllisen kehittämisen aika. Rehtorin tehtävä 
onkin tästä näkökulmasta erityisen ajankohtainen tällä hetkellä. 

 
 Kansalaisopistotoimintaa koskevan sopimuksen kohdassa 4. to-

detaan, että mahdollisista virkajärjestelyistä on pyydettävä mui-
den sopimuskuntien lausunto. 
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Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan liitemateriaalina (liitteet 
6/2018 ja 7/2018) kuntien välinen sopimus kansalaisopistotoimin-
nasta sekä sopimus rehtorin tehtävästä. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää kutsua Ypäjän ja Humppilan kuntien edus-
tajat neuvotteluun asiasta, sekä pyytää Ypäjän ja Humppilan kun-
nilta yhteistyösopimuksen mukaiset lausunnot kansalaisopiston 
rehtorin tehtävien siirtämisestä Jokiläänin kansalaisopiston omak-
si tehtäväkokonaisuudeksi. Tehtävän juridinen muoto (virka/toimi) 
on lausuntoa pyydettäessä vielä sopimatta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 121 
18.6.2018 Kuntien (Humppila ja Ypäjä) kanssa on järjestetty asiasta neuvot-

telu 8.3. Neuvottelussa päätettiin perustaa työryhmä asiaa valmis-
telemaan. Työryhmän esitys on valmistunut 5.6.2018. Siinä työ-
ryhmä esittää, että Jokiläänin kansalaisopistoon perustetaan oma 
osa-aikainen rehtorin virka. 

 
 Työryhmän muistio lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan 

oheismateriaalina. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää että: 
 

1. Forssan kaupungin kanssa tehty sopimus kansalaisopiston 
rehtorin tehtävien hoidosta irtisanotaan päättyväksi siten kuin 
kaupungin kanssa erikseen asiasta sovitaan. 

2. Varataan Humppilan ja Ypäjän kunnille yhteistyösopimuksen 
mukaisesti tilaisuus antaa asiasta lausunto. 

3. Annetaan sivistystoimenjohtajalle ja vapaa-aikalautakunnalle 
tehtäväksi valmistella viran perustamiseen liittyvät asiat sekä 
hallintosääntöön tarvittavat muutokset. 

4. Viran perustamiseen ja hallintosäännön muutokseen liittyvät 
asiat tulevat erikseen ao. elinten päätettäviksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnan edustajan nimeäminen Forssan seudun oppilas- ja opiskelija- 
huollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämistä valmistelevaan  
työryhmään 
 
Kh § 122 
18.6.2018 Toteutuessaan sote- ja maakuntauudistus muuttaa oppilas- ja 

opiskelijahuollon järjestämisvastuita. Forssan seudulla on syytä 
selvittää, miten oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuksen jälkeen to-
teutetaan, minkälaisiin muutoksiin kunnissa pitää valmistautua ja 
mitä vaihtoehto ja kunnilla on opiskeluhuollon järjestämisessä. 
Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon jälkeen koulutervey-
denhuolto siirtyy maakunnan vastuulle. Opiskelijahuollon psyko-
logi- ja kuraattoripalvelut jäävät kunnan järjestettäviksi. 

 
Forssan seudun kunnilla on useita erilaisia mahdollisuuksia järjes-
tää oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut tulevaisuudessa. Olisi 
tarkoituksenmukaista asettaa seudullinen selvitysryhmä valmiste-
lemaan esitys, joka koskee oppilas- ja opiskelijahuollon järjestä-
mistä seudulla sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. 

 
Forssan kaupunki on 21.5.2018 päättänyt asettaa työryhmän 
valmistelemaan esityksen, miten oppilas- ja opiskelijahuolto jär-
jestetään Forssan seudulla sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. 
Työryhmän on tarkoitus saada oma esityksensä valmiiksi 
30.11.2018 mennessä. Työryhmän puheenjohtajaksi kaupunki on 
nimittänyt sivistysjohtaja Jarmo Pynnösen. 

 
Forssan kaupunki on pyytänyt Jokioisten kuntaa nimeämään 
edustajansa työryhmään. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajaksi työ-

ryhmään sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpään. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tietotalon toimintojen kehittämistä valmistelevan 
työryhmän nimeäminen 
 
Kh § 123 
18.6.2018 Valtuusto päätti 16.5.2018, että Jokioisten Tietotalon käytön 

suunnittelua varten perustetaan laaja-alainen työryhmä. Valtuus-
ton päätökseen liitettiin toivomusponsi siitä, että käytön suunnitte-
lussa otetaan huomioon tulevat kustannukset, rahoituksen arvi-
ointi, toiminnan vaikutusten arviointi ja arvio tuloksellisuudesta 
sekä siitä, miten pian tulevat kustannukset saadaan takaisin. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättä  
 

1. nimetä tietotalon toimintojen kehittämistä valmistelevaan työ-
ryhmään Janne Roinisen, Ursula Mansikan ja Petri Innon, 

2. pyytää Keskustapuoluetta, Kokoomusta ja Vasemmistoliittoa 
nimeämään edustajansa työryhmään, 

3. nimetä ryhmään puheenjohtajan ja sihteeriksi yritysasiamies 
Jarmo Kujanpään, ja 

4. että työryhmän tulee saada työnsä (tiedot tulevasta käytöstä ja 
mahdollisesti tarvittavista muutostöistä) valmiiksi 1.10.2018 
mennessä.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja nimesi Keskustapuolueen edustajaksi Satu Nurmen, 
Kokoomuksen edustajaksi Jaakko Leskisen ja Vasemmistoliiton 
edustajaksi Pauli Myllyojan, sekä nimesi puheenjohtajaksi Satu 
Nurmen. 
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Jokioisten kunnan ehdotukset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin  
taloussuunnitelmaan 2019–2022 
  
Kh § 124 
18.6.2018 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt kirjeel-

lä ehdotuksia taloussuunnitelmaansa 2019–2022. Ehdotusten toi-
votaan tuottavan tietoa mm. palvelujen tulevaan käyttöön vaikut-
tavista muutostekijöistä sekä tarpeista erikoissairaanhoidon pal-
velujen suuntaamiseen ja painotuksiin. 

   
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lakiehdotukset ovat par-
haillaan eduskunnassa käsiteltävänä. Tässä vaiheessa talousar-
vion ja suunnitelmakauden valmistelu käynnistetään normaalisti 
kuntalain ja perussopimuksen edellyttämällä tavalla. Vahvistettu 
lainsäädäntö huomioidaan aikanaan taloussuunnitelman sisällös-
sä. 

   
Jokioisten kunta esittää, KHSHP pitää kiinni hyvin toteutuneesta 
alijäämien kattamisohjelmasta, jonka mukaan edellisten tilikau-
sien alijäämät tulevat katetuiksi vuoden 2019 aikana ja vuoden 
2019 kuntamaksut laskevat koko sairaanhoitopiirin tasolla vähin-
tään 0,5 %.  

  
Lisäksi kuntamaksuja alentavana tekijänä tulee huomioida 
KHSHP:n taseessa oleva noin neljän miljoonan euron poistoero. 
Jokioisten kunta esittää, että poistoeron määrä peritään kunnilta 
aikaisintaan tilinpäätöksen 2019 yhteydessä, mutta vain siinä ta-
pauksessa, että poistoeroa ei voida käsitellä ylijäämän kaltaisena 
eränä, joka omalta osaltaan pienentää kuntalain 110 §:n ja siihen 
liittyvän voimaanpanopykälän 148 § mukaista alijäämän kattamis-
velvollisuutta.  

  
Poistoero on kuntien taseessa huomioitu aikoinaan kuntayhtymän 
alijäämistä tehtyä pakollista varausta pienentävänä tekijänä, mikä 
osaltaan todentaa poistoeron olevan sairaanhoitopiirin taseessa 
oleva ylijäämäerä. Tulevan maakunnan kirjanpidossa ei myös-
kään tunneta poistoeron käsitettä. 

   
Jokioisten kunta pitää tärkeänä, että Kahdeksan tähden sairaala 
-projektin edetessä kunnalle ja FSHKY:lle tarjotaan aito mahdolli-
suus osallistua työskentelyyn ja tätä kautta neuvotella niistä rat-
kaisuista, joilla Forssan sairaala voisi toimia elinkelpoisena ja kil-
pailukykyisenä erikoissairaanhoidon paikallisena palveluyksikkö-
nä.  
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa edellä esitetyn lausunnon ehdotuk-

senaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan 
2019–2022. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnanhallituksen loppuvuoden 2018 kokousaikataulu  
 
Kh § 125 
18.6.2016  Kunnanhallitus on kokoontunut vuoden 2018 aikana keskimäärin 

kolmen viikon välein. Tämä lienee myös jatkossa sopiva ko-
kousaikataulu asiamäärien ja asioiden käsittelyn kannalta. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, että loppuvuoden aikana kokouspäivät 

ovat seuraavat: 
 

maanantai 6.8. 
maanantai 27.8. 
maanantai 17.9. 
maanantai 8.10. 
maanantai 29.10. 
maanantai 19.11. (talousarvio), 
maanantai 26.11. (talousarviokäsittelyn varapäivä), ja 
maanantai 10.12. (talousarvioehdotus valtuustolle). 
 
Vuoden 2019 ensimmäinen kokous on maanantaina 7.1.  
Kokoukset alkavat klo 17.00. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätös-

ehdotuksen. 
 
  Kunnanhallituksen 6.8. kokous pidetään Pikku-Liesjärvellä ja 

kokoukseen kutsutaan myös johtoryhmä. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely 
 
Kh § 126 
18.6.2018  Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja 

15. ja 23.5.2018 pidetystä kokouksesta. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 

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

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat 
 
Kh § 127 
18.6.2018 Vapaa-aikalautakunta 24.5.2018 
 Tekninen lautakunta 16.5.2018 
 Kunnanjohtaja 22.5.2018 
 Hallinto- ja talousjohtaja 29.5.2018 
 Kunnaninsinööri 30.4. ja 4.5.2018 
 Sisäilmatyöryhmä 7.6.2018 
 Johtoryhmä 4.6. ja 11.6.2018 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 16.5.2018 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 22.5.2018 
 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 24.5.2018 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

28.5.2018 
 Hämeenlinnan kapungin pelastuslautakunta 15.5.2018 
 

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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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 128 
18.6.2018 Valtiovarainministeriö: 

- Lausuntopyyntö / Maakuntien digi-yhtenäis(ohaus)politiikka ja 
sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2018–2022. 

- Lausuntopyyntö / Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnal-
le Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi se-
kä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttami-
sesta. 

- Kutsu tietoturva- ja tietosuojaloukkausten hallinnan 
TAISTO18-harjoitukseen, sekä julkisen hallinnon digitaalisen 
turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) edellyttämiä toimenpiteitä 
ja suosituksia digiturvan kehittämiseksi julkisessa hallinnossa. 

 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: 
- Lausuntopyyntö 9.4.2018 ehdotuksesta Kanta- ja Päijät-

Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi. 
- Päätös 11.6.2018 Luonnontieteellisen keskusmuseon hake-

mukseen / Poikkeaminen rauhoitetun eliölajin rauhoitussään-
nöistä. Keskusmuseo anoo hakemuksessaan henkilölle lupaa 
pyydystään luonnonsuojelulain kiellosta poiketen sen piiriin  
kuuluvia lepakoita rengastusta ja ulostenäytteen ottoa varten, 
sekä lupaa näytteiden hallussa pitoon. 

 
Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämä liikenteen ja tienpidon ta-
paaminen 8.6. tietotalolla. Tapaamisessa olivat paikalla Kanta-
Hämeen kunnat, Hämeen kauppakamari, Hämeen liitto ja ELY-
keskus. Tämänkertainen tapaaminen oli suunnattu aiemmasta 
seutukunnittaisesta käytännöstä poiketen koko Kanta-Hämeen 
alueelle. Tapaamisessa kerrattiin kuntien toiveet tienpidon osalta 
ja ELY-keskuksen mahdollisuudet vastata niihin. Oheismateriaali-
na on ELY-keskuksen kuntakohtainen hankekortti ja kunnan esit-
tämät ajankohtaiset liikenneasiat.  
Valtatie 10:n etelänpuoleisen työpaikka-alueen liittymäratkaisut 
edellyttävät maankäytön suunnittelun täsmentämistä tien etelä-
puolella yleiskaavan tasosta. 
 
KEHA-keskuksen (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- 
ja hallintokeskus) päätös 7.6.2018 / Korvauspäätös SYLVIA3-
hankkeen lisätuet (lisäosa laskennalliseen korvaukseen), jolla se  
on käsitellyt Jokioisten kunnan 20.4.2018 esittämän korvausha-
kemuksen ja hyväksyy tukikelpoisia kustannuksia yhteensä 
4 383,50 euroa. 
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Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö jätehuolto-
määräysten muuttamisesta. Vastaus 11.6.2018: Kunnalla ei lau-
suttavaa. Tarpeelliset asiat on huomioitu muiden kuntien lausun-
noissa. Jätelautakunta on käsitellyt asiaa 12.6.2018. Asia käyty 
läpi ympäristötarkastajan kanssa. 
 
Pöytäkirjanotteita: 
- Forssan kaupunginhallitus 21.5.2018 § 123 / Forssan seudun 

seutuneuvostoa koskeva uusi sopimus. 
- Tammelan kunnanhallitus 28.5.2018 § 140 / Osallistuminen 

Suomen parhaat yritykset -hankkeeseen. 
- Tekninen lautakunta 16.5.2018 § 28 / Asuntomessut Porissa 

6.7.–5.8.2018. 
 
Kunnanpuutarhurin 8.6.2018 päivätty ilmoitus / Helinä Svensson-
Timarin muistomerkin siirto yksityiseltä maa-alueelta kunnan 
omistamalle maa-alueelle. Muistomerkki siirretään Vuolteenpuis-
toon os. Sivutie 6. 
 
Danagosha Lingissä vietetään uusien budhapatsaiden ja meditaa-
tiosalin vihkimistä kolmen munkin toimesta pyhäpäivän aattona 
sunnuntaina 15.7.2018. Kunnanhallitukselle, johtoryhmälle ja 
muille mahdollisesti kiinnostuneille virka- tai luottamushenkilöille 
on lähetty tilaisuuteen avoin kutsu. Juhliin voi mennä yksin tai 
kaksin, ja saapuminen on vapaa siten, että voi mennä seuraa-
maan rituaaliohjelmaa klo 9, tai pelkästään lounaalle klo 13.  Kut-
su on oheismateriaalina. 

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

dotuksen. 
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Jokioisten kunnan ajankohtaiset tieasiat 
 
Kh § 129 
18.6.2018 Kunta on lähettänyt Uudenmaan ELY-keskukselle 8.6.2018 päivä-

tyn seuraavan muistion: 
 
 Jokioisten kunnan ajankohtaiset tieasiat 
 

1. Turuntien kv-väylän valaistus 
 
 Kyseessä on yhteishanke, jossa kunta ja valtio osallistuvat kus-

tannuksiin erikseen sovittavalla tavalla. Alustavaa suunnittelua on 
tehty yhdessä ELY-keskuksen kanssa. 

 
 2. Suunnittelulupa Vaulammin kevyen liikenteen väylälle 
 
 ELY:n kanssa on tehty alustavaa suunnittelua ja varsinainen 

suunnittelutyö odottaa käynnistymistä. Kunta hakee ELY:ltä 
suunnitteluluvan. 

 
4. Vt 10:n etelänpuoleisen teollisuusalueen laajentaminen ja liit-

tymäjärjestelyt 
 
ELY:n kanssa on alustavasti keskusteltu Turun suunnasta tuleval-
le liikenteelle tehtävästä erkanemisliittymästä. 
 
5. Alemmanasteisen tieverkon luvattoman heikko kunto 
 
Tieinfran yleinen kunto on luvattoman heikko valtion tiemäärära-
hojen vähyydestä johtuen. 

 
Päätös Kunnanhallitus päätti, että asiaa viedään eteenpäin pikaisella 

kaavoituksella, ja että tekninen lautakunta valmistelee asiaa. 
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Tonttipolitiikka 
 
Kh § 130 
18.6.2018 Asiakas haluaa ostaa kolme asemakaavatonttia. Tontit sijaitsevat 

Kyykysmäen laajennusalueella samassa korttelissa, josta on myy-
ty tontti. Kunta on suhtautunut kielteisesti useamman tontin myyn-
tiin aiemmin. Kompromissina on esitetty, että kunta myisi kaksi 
tonttia asiakkalle, ja jos jo tontin ostanut haluaa, tarjouduttaisiin 
myymään myös hänelle toinen tontti nykyisen tonttinsa vierestä. 
Ehtona myymiselle on, että tonteista saadaan liittymämaksut, ja 
että toiselle tonteista rakennetaan asunto ja toiselle esim. autotal-
li. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi edellä esitellyn kompromissin.  

Päätettiin myös, että kunnanhallitus käsittelee seuraavassa ko-
kouksessa asiaa laajemmin mm. rakentamisohjeiden yms. osalta. 
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Pintoksen takana sijaitseva maa-alue 
 
Kh § 131 
18.6.2018 Pintos Oy esittää suullisesti, että kunta ostaa teollisuushallin ta-

kaa maa-alueen, jolla sijaitsee Jokkis-Keittiölle menevä tie ja mm. 
vanha sauna-/leipomorakennus. Kunta on ilmoittanut, että kunta 
ei ole kiinnostunut kaupasta, koska siinä saadaan n. 80.000 euron 
purkukustannus saunarakennuksesta kunnan kontolle. Käyttöä 
kunnalla ei maa-alueelle tai rakennukselle ole. 

 
Päätös Kunnanhallitus merkitse edellä esitellyn ilmoituksen tiedoksi ja 

hyväksyi sen. 
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Miinan koulun asuntola 
 
Kh § 132 
18.6.2018 Miinan koulun asuntolassa on ollut vesivuoto. Patterivesi on 

päässyt rakenteisiin. Asian tutkiminen on vielä kesken, mutta jo 
alustavien tietojen valossa on suunniteltu esiopetuksen ja aamu- 
ja iltapäivätoiminnan siirtäminen pois asuntolasta Paanan ja Mii-
nan kouluille. Kyseessä on tilapäisratkaisu. Syksyn aikana on 
päätettävä, miten aamu- ja iltapäivätoiminnan tilatarpeet ratkais-
taan. Kyseeseen tulee joko kiinteä tai ns. siirrettävä rakennus. 

 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja hyväksyi esiopetuksen ja 

aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtämisen pois asuntolasta Paanan 
ja Miinan kouluille tilapäisratkaisuna. 

 
Lisäksi todettiin, että syksyn aikana on päätettävä, miten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan tilatarpeet ratkaistaan.  

 
 
 

 
 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 18.6.2018  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 114–116, 124–129 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 117–123, 130–132 
 
______________________________________________________ 
 
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: 117–123, 130–132 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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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. 


