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Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman  
täytäntöönpano 
 
Kh § 7 
14.1.2019 Valtuusto on 19.12.2018 hyväksynyt kunnalle talousarvion vuo-

delle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. 
 

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja 
johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat, omaa toimialu-
ettaan ja omia valtuustotasoisia määrärahojaan koskevat käyttö-
suunnitelmat, joilla päätetään ja kohdennetaan yksityiskohtaisesti 
valtuuston hyväksymien määrärahojen käyttö.  

 
Talousarviokirja (valtuustotaso) lähetään täytäntöönpano-ohjeiden 
liitteenä hallintoelimille. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää Jokioisten kunnan vuoden 2019 

talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman hallinto- ja 
toimielimille täytäntöön pantavaksi ja talousarviovuoden käyttö-
suunnitelmien laatimista ja hyväksymistä varten ja toteaa, että ta-
lousarvio sitoo valtuuston päätöksen mukaisesti toimielimiä niin, 
ettei lisämäärärahoja myönnetä vuonna 2019 millekään toimieli-
melle vaan mahdolliset ylitystarpeet on katettava sisäisin siirroin 
ja ajoissa toteutetulla hallintoelimen omalla talouden tasapainot-
tamisella. 

 
Lisäksi annetaan seuraavat täytäntöönpano-ohjeet: 

 
1) Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava tarkkaa ja 

taloudellista toimintaa. Hallintoelinten on oma-aloitteisesti me-
neteltävä siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan koko 
talousarviovuoden ajan menokehityksen hillitseminen ja mieti-
tään kunkin päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja mahdollises-
ti useampaa vuotta koskevaa ratkaisua tehtäessä kertautuvia 
vaikutuksia ja huolehditaan pitkäjänteisestä kunnan menojen 
ja tulojen toisiinsa sopeuttamisesta sekä kokonaistalouden ta-
sapainottamisesta. 
 
Kunkin toimielimen tulee tarkastella kriittisesti omaa menora-
kennettaan ja löytää menosäästöjä ja/tai lisätuloja sekä so-
peuttaa palvelutuotantorakenteensa vallitsevaan kysyntään ja 
asiakasmäärään. 

 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

               Vapaa-aikalautakunta 30.1.2019 3 1 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Menna 
   050-5174456 
   jari.menna@jokioinen.fi    

  
  

 
 
 

2) Talousarvion meno- ja tulomäärärahojen valtuuston päätöksen 
mukaiseen sitovuuteen on kiinnitettävä edelleen erityistä huo-
miota.  

 
3) Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota ja sekä tavoitteiden että mittareiden kehit-
tämistä tulee yhä jatkaa.  

 
4) Uuden henkilöstön rekrytointiin (virkojen ja toimien täyttämi-

seen) on etukäteen pyydettävä kunnanjohtajan erillinen lupa, 
siitäkin huolimatta, että uusi tai vakinaistettava vakanssi sisäl-
tyy talousarvioon. 

 
5) Vanhojen avoimeksi tulleiden toimien ja virkojen uudelleen-

täyttämiseen tulee pyytää kunnanjohtajan lupa, ennen toimen 
tai viran auki julistamista. Uudelleentäyttämisen perusteista ja 
tarpeesta on annettava riittävä, perusteltu selvitys. 

 
Määräaikaista henkilöstöä ei saa palkata muutoin kuin ole-
massa olevan vakanssin / nimetyn henkilön sijaisuuteen sil-
loin, kun se on toiminnallisesti aivan välttämätöntä. Sijaisuudet 
tulee hoitaa ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. 
 
Työvoiman määrää ei siis saa lisätä palkkaamalla määräaikai-
sia työntekijöitä (pl. vakinaisen vakanssin sijaisuus) tai vuok-
raamalla työvoimaa. 
 
Aiempaa määräaikaista henkilökuntaa ei saa vakinaistaa il-
man kunnanhallituksen lupaa. 

 
6) Useampia hallintoelimiä koskevissa saman tavaran/tavara-

ryhmän (esim. atk-laitteet, toimistotarvikkeet, elintarvikkeet 
jne.) hankinnoissa on käytettävä yhteishankintoja ja puiteso-
pimuksia. 

 
7) Taloussuunnitelmavuosille hyväksytyt hankkeet tulee ao. hal-

lintoelinten hankkeiden suunnittelun ja valmistelun osalta 
käynnistää riittävän ajoissa ja huomioiden mahdollisen valtiolta 
anottavan rahoituksen määräajat. Hankesuunnitelmat tulee 
pääsääntöisesti olla hyväksyttynä/hyväksymiskäsittelyssä en-
nen talousarviokäsittelyä. 
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8) Jokaisella toimielimellä ja tilivelvollisella viranhaltijalla on eri-

tyinen vastuu talousarviossa olevien määrärahojen riittävyy-
destä ja toiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta siten, että 
määrärahat riittävät. 

 
9) Kunnanhallitus päättää tarvittaessa määrärahojen mahdollisis-

ta siirtoehdotuksista sektorilta toiselle talousarviovuoden aika-
na taloutta ja sen kehitystä koskevien raporttien ja selvitysten 
perusteella. 

 
10) Investointimäärärahat ovat ehdottoman sitovia. Valtuuston hy-

väksymään talousarvioon sisältyvät investoinnit on toteutetta-
va täsmällisesti talousarvion mukaisina ja täsmällisesti valtuus-
ton päättämiin kohteisiin. Määrärahoja ei saa osittainkaan 
käyttää muihin kohteisiin/asioihin. Mikäli jostakin investoinnista 
jää määrärahaa, ei sitä saa käyttää mihinkään muuhun. 

 
11) Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannukset voidaan jakaa 

enintään kymmeneen (10) kustannuspaikkaan kuukaudes-
sa/vuodessa. Jakoperusteen tulee olla käytössä koko toimin-
tavuoden ajan. Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannuspaik-
koja ei saa muuttaa kuukausittain, koska tämä aiheuttaa mer-
kittävän määrän manuaalista työtä, joka kertautuu palkka- ja 
taloushallinnon eri osioissa sekä syö kunnan tietojärjestelmän 
kehitystyöllä saavutettua toimintojen tehostamista ja päällek-
käisen työn poistoa. 

 
12) Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana antaa myös mui-

ta toiminta- ja täytäntöönpano-ohjeita kulloisenkin tilanteen 
edellyttämällä tavalla. 

 
13) Valtuuston hyväksymän uuden kuntastrategian sisältö ja toi-

menpiteet tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon toiminnan 
suunnittelussa ja toiminnassa sekä käyttösuunnitelmien laa-
dinnassa. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Vapla  § 1 
30.1.2019 Ehdotus vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitel-

maksi lähetetään esityslistan erillisliitteenä. 
 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esitetyt vuoden 2019 käyttösuunni-

telmat toteutettaviksi, ja päättää noudattaa toiminnassaan kun-
nanhallituksen antamia ohjeita toiminnan johtamisesta ja ohjaa-
misesta määrärahojen puitteissa.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Avustusten jakoperusteiden hyväksyminen 
 
Vapla § 2    
30.1.2019 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 talousarvioon on varattu 

seuraavat määrärahat urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten avus-
tuksiin: 
 
1. Urheiluseurojen avustukset 1 390 200 08 02      14.970 € 
2. Nuorisoyhdistysten avustukset 1 390 300 08 02    5.500 € 
 
Vuonna 2018 urheiluseurojen perusavustuksiin myönnettiin 9.000 
€ ja kohdeavustuksiin 3.320 €. Nuorisotoimen perusavustuksiin 
myönnettiin 3.500 € ja kohdeavustuksiin 3.000 €.  
 
Parhaiden urheilijoiden palkitsemiseen ei lautakunnan talousarvi-
ossa ole erikseen varattua määrärahaa. Lautakunta on aikai-
semmissa kokouksissa keskustellut asiasta ja todennut stipendei-
hin varattavan määrärahan kuuluvan osaltaan avustusmäärära-
hoihin. Vuoden 2018 menestyksistä palkittavien urheilijoiden sti-
pendeihin kuluu määrärahasta seutukunnallisesti yhdessä sovitun 
palkitsemiskäytännön mukaisesti 850 euroa.  
 
Perusavustusta on myönnetty ainoastaan jokioislaisille rekiste-
röidyille yhdistyksille. Kohdeavustusta voi lautakunta halutessaan 
myöntää myös muille yhdistyksille tai yksityisille henkilöille. 
 
Vapaa-aikalautakunta on 8.10.2015 pitämässään kokouksessa 
päättänyt esittää vuosien 2016-2018 talousarvioihin seura-
avustuksiin 1.650 euron korotusta myöntääkseen Lounais-
Hämeen Rasti ry:lle kartta-avustusta Jokioisten suunnistuskartto-
jen ajantasaistamiseen.  
 
Vapaa-aikalautakunta on päättänyt olla myöntämättä kartta-
avustusta vuonna 2018 perusavustussumman supistamisesta joh-
tuen, mutta koska alkuperäinen avustussumma on palautettu 
vuoden 2019 talousarvioon, on kartta-avustuksen myöntäminen 
Lounais-Hämeen Rasti ry:lle vuonna 2019 mahdollista.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää, että vuoden 2019 urheiluseurojen ja nuori-

soyhdistysten avustusmäärärahat jaetaan seuraavasti: 
 

1. Parhaiden urheilijoiden palkitsemiseen stipendein käytetään 
urheiluseura-avustuksista tarvittavat 850 euroa. Tämän jäl-
keen jaetaan määräraha seuraavasti: 
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2. Urheiluseurat (14.120 €) 
 

- Lounais-Hämeen Rasti ry:n kartta-avustus 1.650 € 
- perusavustuksina 9.000 € 
- kohdeavustuksina 3.470 € 

 
3. Nuorisoyhdistykset (5.500 €) 

- perusavustuksina 3.500 € 
- kohdeavustuksina 2.000 € 

 
4. Sivistyshallinnon päävastuualueen johtosäännön 3§:n kohdan 

C mukaan vapaa-aikalautakunta voi siirtää sille tässä pykäläs-
sä ratkaisuvaltaa alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. Va-
paa-aikasihteerille myönnetään lupa päättää 500 € asti koh-
deavustusten myöntämisestä 
omalla päätöksellään niin yhdistyksille kuin yksityiselle henki-
löllekin, mikäli hän näkee sen välttämättömäksi ennen muista 
kohdeavustuksista päättävää kokousta. 

 
5. Perusavustusta myönnetään ainoastaan rekisteröidyille joki-

oislaisille urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille, joiden toimi-
paikka on Jokioisten kunta. 

 
6. Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontoista avustusta, joita 

ovat mm. erilaiset tapahtumat, koulutus-, kuljetus- tai matka-
avustus, toimitila-avustus tai kaluston hankinta. 
Kohdeavustusta voi lautakunta halutessaan myöntää myös 
muille kuin jokioislaisille yhdistyksille tai yksityishenkilöille. 

 
Urheiluseurojen kohdeavustusmäärärahasta varataan vuosittain 
erillismääräraha suurtapahtuma-avustukseksi, enintään 500 € tai 
50% hyväksyttävistä tapahtuman osallistumiskuluista. Kyseinen 
määräraha jaetaan vain yhdelle taholle vuosittain. 

 

Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että 
lautakunta päättää jakaa vuoden 2019 urheiluseurojen ja nuori-
soyhdistysten avustusmäärärahat  seuraavasti: 
 
1. Parhaiden urheilijoiden palkitsemiseen stipendein käytetään 

avustusmäärärahasta tarvittavat 850 euroa. Tämän jälkeen 
jaetaan määräraha seuraavasti: 
 

2. Lounais-Hämeen Rasti ry:n kartta-avustus 1.650 € 
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3. Urheiluseurat ja nuorisoyhdistykset 
- perusavustus 12.500 € 
- kohdeavustus 5.470 € 

 
Aikaisemmista vuosista poiketen vapaa-aikalautakunta käsitte-
lee sekä perusavustus- ja kohdeavustushakemukset yhtenä 
kokonaisuutena, eikä avustusmäärärahaa eritellä etukäteen 
urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten kesken.   

 
4 Sivistyshallinnon päävastuualueen johtosäännön 3§:n kohdan 

C mukaan vapaa-aikalautakunta voi siirtää sille tässä pykäläs-
sä ratkaisuvaltaa alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. Va-
paa-aikasihteerille myönnetään lupa päättää 500 € asti koh-
deavustusten myöntämisestä omalla päätöksellään niin yhdis-
tyksille kuin yksityiselle henkilöllekin, mikäli hän näkee sen 
välttämättömäksi ennen muista kohdeavustuksista päättävää 
kokousta. 

 
5 Perusavustusta myönnetään ainoastaan rekisteröidyille joki-

oislaisille urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille, joiden toimi-
paikka on Jokioisten kunta. 

 
6 Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontoista avustusta, joita 

ovat mm. erilaiset tapahtumat, koulutus-, kuljetus- tai matka-
avustus, toimitila-avustus tai kaluston hankinta. 
Kohdeavustusta voi lautakunta halutessaan myöntää myös 
muille kuin jokioislaisille yhdistyksille tai yksityishenkilöille. 

 
Urheiluseurojen kohdeavustusmäärärahasta varataan vuosit-
tain erillismääräraha suurtapahtuma-avustukseksi, enintään 
500 € tai 50% hyväksyttävistä tapahtuman osallistumiskuluis-
ta. Kyseinen määräraha jaetaan vain yhdelle taholle vuosittain. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksi-

mielisesti.  
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Avustusten haettavaksi julistaminen 
 
Vapla  § 3 
30.1.2019 Vapaa-aikatoimen perus- ja kohdeavustukset urheiluseuroille ja 

nuorisoyhdistyksille julistetaan haettaviksi seuraavasti: 
 

1. Perusavustus 29.4.2019 mennessä: 
 

A. Perusavustus urheiluseuroille toimintaa varten. Hakemukseen 
on liitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastusker-
tomus vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2019. 

B. Perusavustus nuorisoyhdistyksille toimintaa varten. Hakemuk-
seen on liitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkas-
tuskertomus vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio vuodelle 2019. 

 
2. Kohdeavustus 30.11.2019 mennessä: 

 
A. Kohdeavustus urheiluseuroille koulutus-, toimitila-, leiri- ja 

suurtapahtuma-avustuksina. 
 

B. Kohdeavustus nuorisoyhdistyksille koulutus-, toimitila- ja lei-
riavustuksina. 

 
Ehdotus Julistetaan haettaviksi vapaa-aikalautakunnan myöntämät perus- 

ja kohdeavustukset yllämainittuihin päivämääriin mennessä Fors-
san Lehdessä 10.3.2019. Perusavustuksia saaneille seuroille ja 
yhdistyksille lähetetään hakemuskaavakkeet postitse.  

 
Kohdeavustuksia tullaan hakemaan vapaamuotoisilla hakemuksil-
la määräaikaan mennessä. Kohdeavustuksien hakemukseen tu-
lee liittää hyväksyttävät tositteet kuluista joihin avustusta haetaan.  
 
Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että 
vapaa-aikatoimen perus- ja kohdeavustukset urheiluseuroille ja 
nuorisoyhdistyksille julistetaan haettaviksi seuraavasti: 
 
Julistetaan haettaviksi vapaa-aikalautakunnan myöntämät perus- 
ja kohdeavustukset yllämainittuihin päivämääriin mennessä Fors-
san Lehdessä 10.3.2019. Perusavustuksia saaneille seuroille ja 
yhdistyksille lähetetään hakemuskaavakkeet postitse.  
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Kohdeavustuksia tullaan hakemaan vapaamuotoisilla hakemuksil-
la määräaikaan mennessä. Kohdeavustushakemukseen tulee liit-
tää hyväksyttävät tositteet kuluista joihin avustusta haetaan 
 
1 Perusavustus 29.4.2019 mennessä: 

 
A. Perusavustus urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille toimintaa 

varten. Hakemukseen on liitettävä toimintakertomus, tilinpää-
tös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 sekä toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Avustussumma yh-
teensä 12.500 euroa. 
 

2. Kohdeavustus 30.11.2019 mennessä: 
 

A.  Kohdeavustus urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille. Koh-     
deavustuksella tarkoitetaan kertaluontoista avustusta, joita 
ovat mm. erilaiset tapahtumat, koulutus-, kuljetus- tai matka-
avustus, toimitila-avustus tai kaluston hankinta. 
Kohdeavustusta voi lautakunta halutessaan myöntää myös 
muille kuin jokioislaisille yhdistyksille tai yksityishenkilöille. 
Kohdeavustuksia tullaan hakemaan vapaamuotoisilla hake-
muksilla määräaikaan mennessä. Kohdeavustuksien hake-
mukseen tulee liittää hyväksyttävät tositteet kuluista joihin 
avustusta haetaan.  
Avustussumma yhteensä 5.470 euroa.  

 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksi-

mielisesti. 
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Parhaiden urheilijoiden palkitseminen 
 
Vapla  § 4  
30.1.2019 Päätös julkaistaan 15.3.2019. 
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Kunnon Kuntalaisen valinta vuodelle 2018  
 
Vapla  §5  
30.1.2019 Päätös julkaistaan 15.3.2019.  
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Talven 2019 toimintasuunnitelma 
 
Vapla § 6 
30.1.2019  Talvelle 2019 on sovittu toteutettavaksi sekä toteutettu seuraavia 

vapaa-aikatoimen tapahtumia: 
 

8.1. Ikäihmisten jumpat on aloitettu Kuntokeskuksessa Terhi 
Tuomolan johdolla tiistaisin klo 9.00 ja 10.30. 
 
20.1. Muistojen Bulevardi – konsertti Laila Kinnusen tunnetuim-
mista iskelmistä on järjestetty Paanan koululla. Osallistujia yh-
teensä 89. 
 
23.1. Talven kuntokauden avaustapahtuma on järjestetty Tamme-
lassa klo 18.00-20.00. Osallistujia 100. 
 
3.2. Talvirieha urheilukentällä. Järjestäjinä Korvenkävijät ja seura-
kunta. 
 
10.2. Lasketteluretki Himokselle (Tammela, Forssa). 
 
11.2. Sirkus Melskala -teatteriesitys varhaiskasvatuksen lapsille ja 
1-2 –luokan oppilaille Paanalla klo 10.00 ja 13.00. 
 
28.2. Nuorisotoimien talvilomaretki Ideaparkiin 

 
14.3. Palkintojenjakotilaisuus Eerikkilässä klo 18.00 
 
11.4. Rukan leiripalaveri lähtijöille kunnanvirastolla klo 18.00   

  
18.-22.4. Jokioisten ja Suure-Jaanin yhteinen laskettelumatka 
Rukalle 
 
Nuorisotoimen suunnittelemaa toimintaa alkuvuodelle; 
 
Lanitapahtuma 
 
Idepark & Zones by Särkänniemi –retki (seudullinen yhteistyö, Jo-
kioinen Tammela ja Humppila) 
 
Hiihtolomalla ulkoilutoimintaa jäillä ja pulkkamäessä 
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Avoin salibandyvuoro 7-lk ja vanhemmille Paanalla tiistaisin klo 
17.00-18.30 
 
Seutukunnan nuorisovaltuustojen tapaaminen ja verkostoitumis-
tapahtuma 
 
Ystävänpäivädisko yhdessä tukioppilaiden kanssa 
 
Erityisnuorisotyön / etsivän nuorisotyön suunnittelemaa toimintaa 
alkuvuodelle; 
 
Päihdekasvatustunnit 5-9 –luokille Paanalla, Miinalla ja Kuumas-
sa 
 
Nuuska-agenttien (4kpl koulutettuja 8-luokan oppilaita) pitämät 
nuuskatunnit 5-6 luokan oppilaille. 
 
K-18 Iltakahvilatoiminta joka toinen viikko torstai-iltaisin Nuokkaril-
la. 
 
7-luokan tyttöjen pienryhmän kokoontumiset Paanalla 
 
Nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmä valmistelee palvelutyytyväi-
syyskyselyä nuorille. Toteutus kevään aikana. 
 

Ehdotus  Lautakunta päättää hyväksyä talven 2019 toimintasuunnitelman. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Oikaisuvaatimus koskien vuoden 2018 urheiluseurojen kohdeavustuksia 
 
 
Vapla § 7 
30.1.2019 Jokioisten Koetus ry on 3.1.2019 päivätyssä kirjeessään tehnyt 

vapaa-aikalautakunnalle oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan oi-
kaisua lautakunnan tekemään päätökseen koskien urheiluseuroil-
le myönnettyjä kohdeavustuksia (Vapla 18.12.2018, §22). Koetus 
ry epäilee Jokioisten Koetus Juniorit ry:n esittäneen hakemukses-
saan omina kuluinaan Jokioisten Koetus ry:n alaisen juniorijaos-
ton maksamia kuluja. 

 
 Vapaa-aikalautakunta on todennut kohdeavustushakemuksia kä-

sitellessään, että uusi seura Koetus Juniorit ry on perustettu vasta 
elokuussa 2018, ja junioritoiminta on ollut emäseuran alaisuudes-
sa tähän asti. Juniorijaostolla on kuitenkin ollut emäseuran alai-
suudessa koko toimintavuoden oma tili, jolle vapaa-
aikalautakunta on maksanut kohdeavustuksia myös vuosina 2016 
ja 2017. Näin maksetut avustussummat ovat kohdistuneet koko-
naisuudessaan nuorisojaoston kuluihin. Koetus ry:lle on maksettu 
erikseen kohdeavustusta seuran päätilille. 
 

 Menot, joihin Koetus Juniorit ry uutena seurana kohdeavustusta 
hakee, on maksettu Koetus ry:n alaisuudessa toimineen juniorija-
oston hallitsemalta tililtä. Vapaa-aikalautakunta on todennut ko-
kouksessaan 18.12.2018 koko junioritoiminnan siirtyneen sekä 
kilpailutoiminnan että toteutuneiden toimintavuoden 2018 kulujen 
osalta Koetus Juniorit ry:n alaisuuteen, vaikka seurat ovat eriyty-
neet vasta elokuussa 2018. 
 
Näin lautakunta on katsonut päätöksessään perustelluksi myön-
tää ko. avustussumma Koetus Juniorit ry:n perustamalle uudelle 
tilille. 

 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää hylätä Jokioisten Koetus ry:n oikai-

suvaatimuksen. Lautakunta toteaa maksetun avustuksen kohdis-
tuvan suoraan Koetuksen juniorijaoston kuluihin, ja vaikka jaosto 
onkin eriytynyt omaksi seurakseen vasta elokuussa 2018, on 
avustuksen myöntäminen uudelle yhdistykselle perusteltua. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Merkittiin, että jäsen Ari Kettunen poistui kokouksesta pykälän 

käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. 
 Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Mervi Yrjänä. 
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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 § 

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 € 
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Aluekokonaisuus, joka sisältää alakentän pinnoittamisen hiekka-
tekonurmeksi, uusien puku- ja huoltotilojen rakentamisen 
(mm. seurakahvio, kokoontumistila, tulospalvelu), kaukolämpö-
verkkoon liittämisen, urheilukeskuksen kuntoportaiden rakentami-
sen sekä 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. 

  
- - - - - - - - - - 

 

Vapla § 8 

30.1.2019 Tekninen lautakunta on käsitellyt saapuneen aloitteen ja päättänyt 
lähettää sen vapaa-aikalautakunnan hyväksymän vuosien 2019-
2021 investointisuunnitelman mukaisesti edelleen kunnanhallituk-
sen käsittelyyn. 

Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää todeta Jokioisten Kokoomus ry:n 
valtuustoaloitteen kuntoportaista osaltaan loppuun käsitellyksi. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 
 

 

 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

               Vapaa-aikalautakunta 30.1.2019 18 1 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Menna 
   050-5174456 
   jari.menna@jokioinen.fi    

  
  

 
 
 
Jokiläänin kansalaisopiston rehtorin valinta  
 
Vapla § 9 
30.1.2019 Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän 

kuntien yhteinen kansalaisopisto, jonka hoidosta ja hallinnosta 
vastaa kuntien välisen sopimuksen nojalla Jokioisten kunta.  
Jokiläänin kansalaisopiston rehtorin tehtäviä on vuodesta 2000 
lähtien hoitanut Forssan kaupungin ylläpitämän Wahren - opiston 
rehtori.  
 
Keväällä 2018 Jokioisten kunnanhallitus päätti kutsua Humppilan 
ja Ypäjän kuntien edustajat neuvottelemaan Jokiläänin kansalais-
opiston rehtoritehtävien hoidosta tulevaisuudessa. Neuvotteluissa 
sovittiin kuntien yhteisen työryhmän perustamisesta, jonka tehtä-
väksi annettiin asian valmisteleminen.  
 
Työryhmä jätti asiaa koskevan lausuntonsa 5.6.2018. Lausunnos-
sa päädyttiin esittämään Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kun-
nanhallituksille, että Jokiläänin kansalaisopistoon perustetaan 
oma osa-aikainen rehtorin virka.   
 
Jokioisten kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 (§ 121) 
irtisanoa Forssan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen Jokilää-
nin kansalaisopiston rehtorin tehtävien hoidosta. Jokioisten kun-
nanhallitus varasi Humppilan ja Ypäjän kunnille vielä tilaisuuden 
lausunnon antamiseen asiassa. Humppilan ja Ypäjän kunnat ovat 
osaltaan hyväksyneet rehtorisopimuksen irtisanomisen Forssan 
kaupungin kanssa ja osa-aikaisen kansalaisopiston rehtoriviran 
perustamisen.  
 
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 rehtori aloittaisi viran hoidon jo keväällä 2019, jotta 
hän voisi osallistua tulevan lukuvuoden 2019-2020 suunnitteluun.  
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista määrittelee 
rehtorin kelpoisuusehdot seuraavasti: 

 
Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 
1) ylempi korkeakoulututkinto; 
2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon 
opettajan kelpoisuus; 
3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 
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4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetus-
hallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston 
järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riit-
tävä opetushallinnon tuntemus. 

 
Jokioisten kunnan valtuusto on 19.1.2018 päättänyt perustaa Jo-
kiläänin kansalaisopiston osa-aikaisen rehtorin viran. Viran työai-
ka on 50 % täydestä työajasta. Rehtorin tehtäviin ei sisällytetä 
opetusvelvollisuutta.  

 
Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan rehtorin valitsee osas-
ton päällikkö. Valinnassa kuullaan Humppilan ja Ypäjän kunnan 
kansalaisopiston yhdyshenkilöitä ennen viran täyttämistä. Rehto-
rin virka julistetaan auki 31.1.2019 ja virka pyritään täyttämään 
1.4.2019 alkaen.  

 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta ottaa tiedoksi Jokiläänin kansalaisopiston 

rehtorin viran valmistelutilanteen ja viran täyttämiseen liittyvän ai-
kataulun.  

 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
 30.1.2019  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
1-6, 8-9 
 
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 vapaa-aikalautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
1-6, 8-9 
 
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 _______ päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
7______________________________________________________ 
Valitusaika ___30_____ 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. 


