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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjan tarkastajien vaali (Timo Heikkilä ja Petri 
Lehtonen) 
Yhtymäkokousedustajan valinta 
Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan 
vuodelle 2019 
Vaulammin kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman 
laatijan valinta 
Muutokset kunnan puhelinvaihteessa 
Unto Grönbergin taidelahjoitus kunnalle 
Kunnan kesäleiritoiminnan kehittäminen 
Tilaisuudet 
Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
Ilmoitusasiat 
Muut asiat 
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänä pito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja 
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnan 
kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 24.4.–15.5.2019. 

 
Puheenjohtaja 

 

Rami Lehtinen 
Rami Lehtinen 

http://www.jokioinen.fi/
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Yhtymäkokousedustajien valinta 
 
Kh § 75 
15.4.2019 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on 25.3.2019 pyytänyt 

kuntaa nimeämään enintään 3 edustajaa 12.6.2019 pidettävään 
yhtymäkokoukseensa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajiksi 

FSHKY:n yhtymäkokoukseen 12.6.2019 Jorma Hacklinin, Sirpa 
Larkon ja Pauli Myllyojan. 
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Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2019 
 
Kh § 76 
15.4.2019 Puolustusvoimien Hämeen aluetoimisto järjestää Jokioisilla ase-

velvollisten kutsunnat 4.9.2019. 
 

Asevelvollisuuslaki määrää, että kutsuntalautakuntaan kuuluu so-
tilasjäsenten lisäksi yksi jäsen kunnasta, jonka kutsunnanalaisia 
kutsuntatoimitus koskee. Kunnan tulee nimetä kunnan edustaja 
sekä tälle riittävän määrän varamiehiä (vähintään kaksi). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajaksi kutsuntalauta-

kuntaan Sakari Raiskion sekä varamiehiksi Mika T. Rantalan ja 
Jari Mennan. 
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Vaulammin kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman laatijan valinta 
 
Kh § 77 
15.4.2019 Tekninen osasto on 13.3.2019 pyytänyt tarjouksia tiesuunnitel-

man laatimisesta maantien 2804 parantamiseksi rakentamalla ja-
lankulku- ja pyöräilyväylä välille Jokioinen-Vaulammi. Tarjous-
pyyntö julkaistiin (avoin hankintamenettely) Cloudia-hankinta-
järjestelmän kautta ja kunnan www-sivuilla. Tarjouksen valintape-
rusteeksi asetettiin halvin kokonaishinta pyydetyistä töistä. Tarjo-
ajalla tulee olla riittävä kokemus vastaavista hankkeista ja riittävät 
resurssit työn suorittamiseen. Tarjoajan on lisäksi täytettävä tilaa-
javastuulain mukaiset velvoitteet. 

 
Määräaikaan mennessä saatiin 6 tarjousta seuraavilta yrityksiltä. 
 
A-Insinöörit Oy (109 255,00 euroa), 
Destia Oy (53 780,00 euroa), 
Pöyry Finland Oy (78 499,00 euroa), 
Sitowise Oy (73 880,00 euroa), 
Sweco Ympäristö Oy (59 780,00 euroa) ja 
WSP Finland Oy (70 470,00 euroa). 
 
Hinnoissa alv 0 %. 
 
Destia Oy:llä oli halvin kokonaishinta ja tarjoaja täytti tarjouspyyn-
nössä asetetut vaatimukset. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. 
 
Esityslistan oheismateriaalina ovat tarjouspyyntö ja tarjousten ver-
tailutaulukko. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Vaulammin kevyen liikenteen väylän 
tiesuunnitelman laatijaksi Destia Oy:n. 
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Muutokset kunnan puhelinvaihteessa 
 
Kh § 78 
15.4.2019 Jokioisten kunnalla, Forssan kaupungilla ja Forssan seudun hy-

vinvointikuntayhtymällä on ollut vuosia yhteinen puhelinvaihde, 
jonka henkilökunta on Forssan kaupungin palveluksessa. Forssan 
kaupunki on myynyt palvelun Jokioisten kunnalle. Forssan kau-
punki irtisanoi 20.12.2018 puhelinvaihdepalvelujen hoitamista 
koskevan sopimuksen päättymään 6 kk irtisanomisajan jälkeen. 
Syy irtisanomiselle on se, että nykyisestä Alcatel-puhelinvaihde-
järjestelmästä ollaan luopumassa ja välitysympäristö hankitaan 
jatkossa palveluna ulkopuoliselta operaattorilta. Tämä välitysym-
päristö ei ole yhteensopiva Jokioisten kunnan muun puhelinjärjes-
telmän kanssa. 

 
Asiakkaiden puhelinkäyttäytyminen ja asiointitavat ovat muuttu-
neet voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Puhelut tulevat 
pääosin suoriin numeroihin tai asiointi tapahtuu sähköisesti. 
Tammi-maaliskuussa 2019 suoritetun seurannan perusteella kun-
taan saapui vaihteen kautta keskimäärin 7-8 puhelua päivässä. 
Alimmillaan vain 2 puhelua päivässä. Tällä perusteella kunnan ei 
ole tarkoituksenmukaista hankkia uutta vaihdeympäristöä tai olla 
mukana uudessa yhteisessä puhelinvaihteessa.  
 
Jatkossa voidaan siirtyä pelkästään suoriin gsm-numeroihin. Jo 
tähänkin saakka lähes kaikilla kunnan työntekijöillä on ollut lanka-
numeron lisäksi käytössään gsm-numero. Näin muutos on vähäi-
nen. Ainoastaan lankanumerot jäävät rinnalta pois ja niille, joilla 
on ollut pelkästään lankanumero, hankitaan gsm-puhelin joko 
matkapuhelimena tai gsm-pöytäpuhelimena (10-15 henkilöä). 
 
Nykyinen vaihde toimii tämänhetkisen tiedon mukaan loppusyk-
syyn 2019 ja sen jälkeen vanhaan kutsunumeroon laitetaan tiedo-
te, joka kertoo, mistä kunnan suorat puhelinnumerot löytyvät. 
Vanhat lankanumerot poistetaan kunnan tiedoista vaiheittain huh-
tikuusta alkaen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä edellä selostetut muutokset kun-

nan puhelinvaihteessa tiedoksi ja hyväksyy, että kunnassa siirry-
tään ainoastaan gsm-pohjaisiin suoriin numeroihin ilman vaihde-
palveluja.   
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Unto Grönbergin taidelahjoitus kunnalle  
 
Kh § 79 
15.4.2019 Taiteilija Unto Grönberg Jokioisilta on lahjoittanut Jokioisten kun-

nalle 4.4.2019 täydellä omistusoikeudella 90 maalaamaansa tai-
deteosta. Lahjoitetut teokset on sijoitettu Palvelukeskus Intalan-
kartanoon ja Opintien Palvelutaloon. Lahjoittaja määrää, että töi-
den tulee säilyä Jokioisten kunnan omistuksessa. Niiden on tar-
koitus elävöittää ja piristää palvelukeskuksissa asuvien kuntalais-
ten ja henkilökunnan päivittäistä elämää sekä tarjota taidenautin-
toja. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää suurella kiitollisuudella vastaanottaa taitei-

lija Unto Grönbergin merkittävän taidelahjoituksen ja sitoutuu Jo-
kioisten kunnan puolesta täyttämään lahjoituksen ehdot.  
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Kunnan kesäleiritoiminnan kehittäminen 
 
Kh § 80 
15.4.2019 Kunnan talousarviossa on varattu 10 000 euron määräraha Pikku-

Liesjärven leirikeskuksen kehittämisideointiin. 
 

Leirikeskus alkaa olla käyttökaarensa loppupäässä. Leirikeskuk-
sesta puuttuu juokseva vesi. Sen keittiö- ja ruokailutilat sijaitsevat 
vanhassa navetassa. Leiriläisten majoitustilat ovat varsin vaati-
mattomat. 
 
Samaan aikaan kun leirikeskus alkaa vaatia investointeja on leiri-
ikään tulossa olevien ikäluokkien koossa tapahtumassa selvää 
pienenemistä ja syntyvyys on koko ajan laskemassa. Leiritoimin-
nan tulevaisuutta onkin syytä pysähtyä pohtimaan ja hakemaan 
vaihtoehtoja nykymuotoiselle kesäleiritoiminnalle ainakin leirien 
pitopaikan osalta. Pikku-Liesjärven leirikeskus vaatii kehittämisin-
vestointeja. 
 
Seutuneuvosto on käsitellyt kuntien leirikeskuksien tilannetta ja 
todennut, että kaikki alueen leirikeskukset tarvitsevat toimenpitei-
tä. Seutuneuvosto antoi kuntajohtajille tehtäväksi selvittää mah-
dollisuutta kuntien yhteiselle leirikeskukselle. Selvitystyö on kes-
ken, mutta jo tässä vaiheessa on todettu yhteisen leirikeskuksen 
toteuttaminen varsin haasteelliseksi jo senkin takia, että kesäleirit 
ajoittuvat kaikissa viidessä kunnassa samoihin kesäviikkoihin. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää muodostaa työryhmän pohtimaan kesälei-
ritoiminnan kehittämistä. 
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Tilaisuudet 
 
Kh § 81 
15.4.2019 Kutsu Yhteistyöllä parempia liikkumispalveluita -seminaariin 

16.4.2019 klo 12.00–15.30, Pasilan virastokeskus, Helsinki. 
  
 Hämeen Pelastusliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous Lah-

dessa 25.4.2019. 
 
 Ikäihmiset mukana muutoksessa -seminaari 9.5.2019 klo 8.30–

13.00 Hämeenlinnan Raatihuone. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt tilaisuudet tiedoksi. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 82 
15.4.2019 Koulutuslautakunta 28.3.2019 
 Tekninen lautakunta 20.3.2019 
 Sivistystoimenjohtaja 5.2., 18.2., 18.3. ja 19.3.2019 
 Kunnaninsinööri 11.3. ja 12.3.2019 
 Sisäilmatyöryhmä 21.3.2019 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 20.3.2019 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

25.3.2019 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja 
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kun-
nan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 83 
15.4.2019 Opetushallituksen päätös 2.4.2019, jolla se myöntää valtionavus-

tusta Hei me osataan ja Lapset oppii -hankkeelle 4 500 euroa. 
 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 19.3.2019 
saapunut ruoppaus- ja niittoilmoitus.  Hanke koskee lammen 
ruoppausta. 
 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 10.4.2019 päivätyt tarkastusil-
moitukset työsuojelutarkastuksista koulutoimessa, Paanan koulul-
la ja Kuuman koululla 24.4.2019. 
 
Metsähallituksen luontopalveluiden 2.4.2019 päivätty tutkimuslu-
pa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa 
olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maas-
sa. Lupa oikeuttaa luvanhaltijan näytteenottoon kääväkkäistä ja 
muista sienistä. 

 
 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n avustuspäätös 

1.4.2019, jolla se on hyväksynyt Kehitysvammaisten Palvelusää-
tiö sr:n Jokioisten asumisyksikön / Opintie -hankkeen hankesuun-
nitelman ja myöntänyt sille avustusta erityisryhmien asunto-olojen 
parantamiseksi 1 396 000 euroa valtion vuoden 2019 talousarvion 
valtuudesta. 

 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Jokioisten kunta, tekninen lautakunta 20.3.2019 / Asemakaa-
voituksen käynnistäminen käsittäen korttelin 91, osaa korttelis-
ta 97 (tontit 3 ja 4) sekä Ajokujan, 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 
25.3.2019 § 44 / Forssan seudun lähisuhde- ja perheväkival-
lan ehkäisytyön toimintasuunnitelma vuosille 2019–2021, liit-
teenä toimintasuunnitelma, 

- Forssan kaupunki, ympäristölupalautakunta 2.4.2019 § 15 / 
RasiSystem Oy:n ympäristölupa kiinteistölle 61-413-1-469. 

 
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018. 

 
 Yhteenveto Vaulammin kaatopaikan kuormitus- ja vesistötarkkai-

lusta vuodelta 2018 / KVVY Tutkimus Oy. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 15.4.2019  
 

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: 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

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

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

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

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

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


   

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 

 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


