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Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 110–119 

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 Petri Lehtonen. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 14.6.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Timo Heikkilä Petri Lehtonen 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 17.6.–8.7.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/


 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 10.6.2019 181 11 

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

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

 
 
 
 
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
 
Kh § 110 
10.6.2019 Valtuustolle esitetään väliraportti valtuustoaloitteiden käsittelyti-

lanteesta. Seuraavat valtuustoaloitteet ovat 2.6.2019 tilanteessa 
keskeneräisinä käsittelyssä. 

 
3.11.2016 
Venevalkaman rakentaminen 
Kunnanhallitus on 21.11.2016 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 
20.12.2017 ja lähettänyt sen kunnanhallituksen käsittelyyn. Kun-
nanhallitus on 15.1.2018 lähettänyt asian valtuuston käsiteltäväk-
si, joka 23.2.2018 lähetti asian uudelleen valmisteltavaksi. Asiaa 
valmistellaan teknisessä lautakunnassa. 
 
11.5.2017 
Muovijätteiden kierrätyspiste 
Aloitteesta on 5.6.2017 pyydetty lausunto Forssan kaupungin jä-
telautakunnalta. Kunnanhallitus on 29.4.2019 päättänyt ehdotuk-
sestaan valtuustolle. 
 
11.5.2017 
Neuvottelupyyntö tieasioissa 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 päättänyt, että kunta järjestää neuvot-
telun ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi kunnanhallitus on 29.4.2019 
päättänyt aloitetta koskevasta ehdotuksestaan valtuustolle.    
 
11.5.2017 
Kuntosalimaksujen alentaminen 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 lähettänyt aloitteen vapaa-
aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
 
29.5.2017 
Lisäkustannusten selvittäminen/FSHKY 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 lähettänyt aloitteen perusteella selvi-
tyspyynnön Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Kunnan-
hallitus on 29.4.2019 päättänyt ehdotuksestaan valtuustolle. 
 
27.9.2017 
Nuorten ilmainen ehkäisy ja lisääntymisterveys 
Kunnanhallitus on 30.10.2017 lähettänyt aloitteen koulutuslauta-
kunnan valmisteltavaksi. Koulutuslautakunta on käsitellyt sitä  
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23.1.2018. Aloitteesta on myös pyydetty FSHKY:n kannanotto. 
Kunnanhallitus on 29.4.2019 tehnyt aloitteesta päätösehdotuksen 
valtuustolle. 
 
15.11.2017 
Kaavoitus seutukunnallisesti yhteneväksi 
Kunnanhallitus on 27.11.2017 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Aloite on valmistelussa. 
 
23.2.2018 
Nuorten työllistäminen 
Kunnanhallitus on 26.3.2018 lähettänyt aloitteen hallinto- ja ta-
lousosaston valmisteltavaksi. Aloite on valmistelussa. 
 
23.2.2018 
Lapsivaikutusten arviointi 
Kunnanhallitus on 26.3.2018 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi 
johtoryhmälle. Valtuusto on käsitellyt sitä 16.5.2018 ja kunnanhal-
litus 6.8.2018 sekä 27.8.2018, jolloin nimettiin asialle valmistelu-
työryhmä. Työryhmä valmistelee asiaa. 
 
23.2.2018 
Työn vaativuuden arviointi Jokioisten kunnassa 
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen henkilöstölautakunnan val-
misteltavaksi 26.3.2018. Kunnassa on käynnistetty työn vaativuu-
den arviointityö, joka on parhaillaan käynnissä ja valmistumassa. 
Työn toteuttamisen avuksi on hankittu arviointiohjelma. Kunnan-
hallitus päättää asiaa koskevasta ehdotuksestaan valtuustolle 
10.6.2019. 
 
23.2.2018 
Tonttien hinnoittelu 
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen teknisen lautakunnan val-
misteltavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt sen 16.10.2018 ja 
päättänyt ehdotuksestaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus 
päättää asiaa koskevasta ehdotuksestaan valtuustolle 10.6.2019. 
 
14.11.2018 
Tähderuoan myyminen 
Kunnanhallitus on 26.11.2018 lähettänyt aloitteen ruokapalvelu-
johtajan valmisteltavaksi. Ruokapalvelussa on tehty paljon kehi-
tystyötä, jotta tähderuokaa jää mahdollisimman vähän. Ruokapal-
velujohtaja valmistelee asiaa aloitteen näkökulmasta. 
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14.11.2018 
Toisen asteen oppilaiden tukeminen 
Kunnanhallitus on 26.11.2018 lähettänyt aloitteen koulutuslauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
14.11.2018 
Liittyminen Hinku-kuntien verkostoon ja aurinkoenergian 
käyttö kunnan kiinteistöissä 
Kunnanhallitus on 26.11.2018 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
14.11.2018 
Digineuvontaa kirjastoon 
Kunnanhallitus on 26.11.2018 lähettänyt aloitteen vapaa-
aikalautakunnan valmisteltavaksi. Vapaa-aikalautakunta on käsi-
tellyt asian 23.5.2019 ja päättänyt ehdotuksestaan kunnanhalli-
tukselle. 
 
19.12.2018 
Kaavamuutos (Nirpanmäen alueelle, Rantabulevardin lähei-
syyteen) 
Kunnanhallitus on 14.1.2019 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
19.12.2018 
Selvitys koulukuljetusten järjestämisestä yhteistyössä naa-
purikuntien kanssa 
Kunnanhallitus on 14.1.2019 lähettänyt aloitteen koulutuslauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
28.2.2019 
Kevyen liikenteen turvallisuuden lisääminen 
Kunnanhallitus on 18.3.2019 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
28.2.2019 
Haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uu-
delleen määrittäminen 
Kunnanhallitus on 18.3.2019 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

valtuustoaloitteiden valmistelutilannetta koskevan väliraportin tie-
doksi. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että lautakuntien tulee jatkossa an-
taa 3 kk:n sisällä siitä, kun kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen, 
selvitys aloitteen käsittely- ja valmistelutilanteesta. 

 
Edelleen päätettiin, että yli vuoden vanhoista aloitteista tulee an-
taa tarkentava selvitys niiden käsittelytilanteesta ennen tämän 
asian valtuustokäsittelyä. 
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Valtuustoaloite työn vaativuuden arvioinnista 
 
Valt. § 44 
23.2.2018 SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 päivä-

tyn valtuustoaloitteen: 
 

”Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kunnassa suorite-
taan työn vaativuuden arviointi kaikilla työpaikoilla ja –tasoilla. Ar-
viointi tulee suorittaa v. 2018 aikana ja sen tulee mahdollistaa 
palkkojen tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus. 
SDP:n valtuustoryhmä.” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 111 
10.6.2019 Henkilöstöhallinto on käynnistänyt kunnassa työn vaativuuden 

arvioinnin päivitystyön (kunnassa on aiemminkin suoritettu työn 
vaativuuden arviointi). Työ aloitettiin syksyllä 2018. Työtä koordi-
noi työnantajan ja henkilöstön edustajista muodostettu arviointi-
ryhmä. Arviointityön avuksi on hankittu erillinen työn vaativuuden 
arviointiin suunniteltu ohjelma. Arviointityö on valmistumassa. 
Henkilöstölautakunta päättää mahdollisista palkantarkistuksista ja 
vahvistaa arvioinnin lopputuloksen. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 
aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa asiaa 
koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Teknisen osaston talousarviomuutos 
 
Kh § 112 
10.6.2019 Mäntypuiston päiväkodin kaukolämmön lämmönsiirrin on alkupe-

räinen, vuodelta 1982. Lämmönjakokeskuksen toiminnasta on 
suoritettu tarkastus, jossa on todettu lämmönsiirtimen toiminta 
huonoksi ja epätaloudelliseksi. Laskutusvesivirta nousee etenkin 
pakkasilla ylisuureksi, mikä puolestaan aiheuttaa perusmaksun 
nousun. Iäkäs lämmönsiirrin voi epätaloudellisuuden lisäksi myös 
rikkoutua yllättäen. Koska tilanne on realisoitunut alkuvuoden ai-
kana, ei vuoden 2019 talousarviossa osattu varautua siirtimen 
uusimiseen. Uuden siirtimen avulla saavutetaan parempi hyöty-
suhde ja arviolta n. 4 000 euron vuosittainen kustannussäästö 
energiakuluissa. 

 
Tekninen osasto on kilpailuttanut lämmönsiirtimen uusimisurakan. 
Kilpailutuksen perusteella työ maksaa 24 000 euroa. 

 
Toinen lisämäärärahaa vaativa kohde on Miinan koulu. Esiopetus 
on siirretty entisestä opettajien asuntolasta päärakennukseen. 
Tämä aiheuttaa remonttitarvetta, jotta päärakennuksen tilat sovel-
tuvat esiopetuksen tarpeisiin. Entinen varasto pitää remontoida 
toimitilaksi ja yhden luokkatilan lattiamateriaali pitää uusia sekä 
parantaa akustointia. 

 
Tekninen osasto on kilpailuttanut Miinan koulun muutostyöt. Kil-
pailutuksen perusteella työ maksaa 15 000 euroa. 

 
Lisämäärärahatarve on yhteensä 39 000 euroa. Teknisen osaston 
ilmoituksen perusteella määrärahatarvetta ei ole mahdollista kat-
taa sisäisin siirroin. Työt olisi välttämätöntä suorittaa mahdolli-
simman pian. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 

tekniselle osastolle yhteensä 39 000 euron lisämäärärahan seu-
raaville kustannuspaikoille: 

 
- 15 000 euroa kustannuspaikalle 004062 0442, Miinan koulu 
- 24 000 euroa kustannuspaikalle 004062 0411, Mäntypuiston 

päiväkoti.  
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelu 
 
Kh § 113 
10.6.2019 Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu Sipilän hallituksen esit-

tämässä muodossa on päättynyt. Kaikki Kanta-Hämeen kunnat 
ovat ilmaisseet valmiutensa selvittää maakunnallisen, kuntapoh-
jaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen 
mahdollisuutta. Lisäksi on saatu ensimmäiset merkit mahdollisen 
uuden hallituksen linjauksista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudis-
tamiseksi. 

  
Hämeen liiton omistajapoliittinen kokous (HL/78/05.00.04/2019) 
sekä Hämeen liiton maakuntahallitus ovat päättäneet 
(HL/127/04.03.01/2019) osaltaan käynnistää selvityksen Kanta-
Hämeen maakunnallisesta sote-kuntayhtymästä. Selvitystä varten 
perustetaan Hämeen liittoon oheisen projektisuunnitelman mukai-
nen hanke, jonka kesto on 1.7.2019–31.12.2020. Hankkeen pal-
velukseen palkataan Hämeen liittoon yhdestä kahteen valmisteli-
jaa. Valmistelun ohjaus tapahtuu kunnista käsin. Hankkeeseen 
rakennetaan ohjausmalli, jossa ovat edustettuina sekä kuntien po-
liittinen että virkajohto. Valmistelussa huomioidaan kansalliset 
toimet sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi, joiden ensilin-
jaukset näyttävät viestivän kulkua kohti suurempia kokonaisuuk-
sia. 

  
Hankkeen kokonaiskustannusarvio 200 000 euroa. Selvityshank-
keen kustannukset jaetaan puoliksi maakunnan kuntien ja Hä-
meen liiton kesken. Kunnat osallistuvat kustannuksiin asukasluku-
jen mukaisessa suhteessa. Kuntakohtaiset kustannukset on ku-
vattu liitteenä olevassa projektisuunnitelmassa. Kuntakohtaiset 
kustannukset laskutetaan kunnilta toteutuneina kustannuksina, 
enintään projektisuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Kustannus-
taso saattaa jäädä ennakoitua pienemmäksikin, mikäli valmiste-
luun saadaan valtionrahoitusta. 

  
Hämeen liitto pyytää nyt kuntien päätökset osallistumisesta maa-
kunnallisen sote-kuntayhtymän selvityshankkeen rahoitukseen 
esitetyn mukaisesti sekä nimeämään edustajansa selvityshank-
keen ohjausryhmään. Ohjausryhmä koostuu kuntien hallitusten 
puheenjohtajista, valtuustojen puheenjohtajista ja kuntajohtajista. 
Lisäksi maakuntajohtaja ja sairaanhoitopiirin johtaja ovat ohjaus-
ryhmässä jäseninä asiantuntijaroolissa.  
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Esityslistan oheismateriaalina maakunnallisen kuntayhtymän val-
mistelua koskeva projektisuunnitelmaluonnos 24.5.2019. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta on mukana maa-

kunnallisen sote-kuntayhtymän selvityshankkeessa Hämeen liiton 
ehdotuksen mukaisesti ja nimeää kunnan edustajiksi selvitys-
hankkeen ohjausryhmään valtuuston puheenjohtaja Jorma 
Hacklinin, kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Lehtisen ja 
kunnanjohtaja Jarmo Määtän. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi päätettiin merkitä tiedoksi, että vuonna 2019 Jokioisten 
kunnan osuus valmisteluhankkeen rahoituksesta on 1 009,00 eu-
roa ja vuonna 2020  2 019,00 euroa. Yhteensä 3 028,00 euroa. 
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Edustajien nimeäminen seudullisen rakennusvalvonnan ja  
ympäristönsuojelun seurantaryhmään 
 
Kh § 114 
10.6.2019 Forssan kaupunginhallitus on pyytänyt naapurikuntia kutakin ni-

meämään enintään kaksi jäsentä otsikossa mainittuun seuranta-
ryhmään. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus nimeää seurantaryhmään kaksi jäsentä. 
 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä seurantaryhmään Jo-

kioisten kunnan edustajiksi Tarja Kirkkola-Heleniuksen ja Pauli 
Marttilan. 
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Lausunnon antaminen Hämeen ELY-keskukselle esityksestä  
kieltää moottorikäyttöinen vesiliikenne Kiipunjärvellä 
 
Kh § 115 
10.6.2019 Jokioisten ympäristölautakunta on kokouksessaan 19.2.2015 teh-

nyt otsikossa mainitun esityksen Hämeen ELY-keskukselle.  ELY-
keskus pyytää kunnan lausuntoa ympäristölautakunnan esityk-
sestä kirjeellään 3.6.2019. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan puoltaa ympäristölautakun-

nan esitystä ja toivoo asian nopeutettua käsittelyä. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite tonttien hinnoittelusta 
 
Valt. § 45 
23.2.2018 Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 

23.2.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on huolissaan kun-
nan omistamista asuntorakentamiseen varattujen tonttien hinnois-
ta kunnassamme.  
 
Jokioisilla on jatkunut jonkin aikaa muutto kunnasta poispäin. Val-
tuustoryhmämme mielestä kaikkia keinoja pitäisi kokeilla väestö-
kadon pysäyttämiseksi ja nuorten perheiden saamiseksi paikka-
kunnalle sekä jo olemassa olevien perheiden pysyttämiseksi kun-
nassa. Naapurikunnissamme on ollut erilaisia tempauksia tonttien 
myynnin ympärillä, kuten 100 euron tontti tai tontti eurolla. Jokioi-
sillakin on ollut aikoinaan kokeiluja. 
 
Kunnassamme on alueita, joissa tontin neliöhinnaksi muodostuu 
1,97 €, hyvä asia, mutta uudemmilla alueilla neliöhinta on 8,50 
euroa/m². Tonttien koot ovat vuosienkuluessa kasvaneet hieman, 
se on positiivinen asia.  
 
Vertailtaessa hintoja seudullisesti olemme tässä asiassa selkeästi 
kallein kunta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet esittä-
vätkin, että Jokioisten kunnan tonttien hinnoittelua tarkasteltaisiin 
alaspäin eli 8,50 eurosta/m². Uuden, Selkäimen alueen tontit ovat 
vielä hinnoittelemattakin.  
 
Kunnassa on kunnossa päiväkodit, koulut, vapaa-ajan palvelut ja 
infrastruktuuri sekä palkattu uusia innokkaita viran- ja toimenhalti-
joita, näitä valttejamme on hyvä käyttää aktiivisessa tonttimyyn-
nissä. 
 
Esittämällämme toimenpiteellä on toki kertaluontoinen kustannus-
vaikutus, mutta pitkällä aikavälillä vaikutus on kunnan sekä väes-
tökasvun että kunnan verotulojen kannalta positiivinen asia.  
 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä.” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
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Kh § 74 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
  

  - - - - - - - - - - 

Tela § 49 
16.10.2018  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 
  valtuustoaloitteen tonttien hinnoittelusta. 
  
  Jokioisilla on noin 30 asuintonttia, joiden hinnaksi on vahvistettu 
  8,50 €/m². Lisäksi vanhemmilla asemakaava-alueilla on rakenta-
  mattomia tontteja noin 10 kpl 1,97 – 4,00 €:n neliöhinnalla. 
  Toivolan asemakaava-alueelle on vuoden 2018 aikana valmis-
  tunut kunnallistekniikka ja alueelle on rakennettavissa 17 asuin-
  tonttia, joista neljä on joko myyty tai varattu. 
  Sällinrinteen jatkona olevan Mikkolan alueen asemakaava on 
  vahvistunut vuonna 2011 ja alueella on rakentamatta 13 asuin-
  tonttia.  
  Selkäimen alueen asemakaava on vahvistettu vuonna 2014 ja 
  siellä sijaitsee 24 uutta asuinrakentamiseen tarkoitettua tonttia. 
  Näille tonteille ei ole vielä vahvistettu hintaa, kaava-alueen kadut 
  ja kunnallistekniikka odottavat toteuttamista. 
 
  Naapurikuntien tonttien normaali neliöhintataso on 1,50 – 8,40 
  euron välillä. Naapurikuntiin verraten Jokioisten tonttien neliöhin-
  nat ovat nykyisellään korkeahkoja. 
  Viime vuosina tonttien kysyntä on ollut Jokioisilla vähäistä ja yksi 
  syy vähentyneelle tonttimyynnille löytynee tonttien korkeasta 
  hinnoittelusta. 
 
  Useat kunnat ovat meneillään olevan juhlavuoden kunniaksi aset-
  taneet tontteja myyntiin, esim. 100 euroa/tontti tai euro/neliö  
  tavoitteenaan mm. muuttotappioiden eliminointi sekä jonkin- 
  asteisten työllistävien vaikutusten hakeminen että tonttimyynnin 
  vauhdittaminen. 
 
  Kunnanhallitus on käsitellyt mm. asuntotonttien hintoja edellisen 
  kerran 4.12.2012. 
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  Tietoa Jokioisten tonteista löytyy osoitteesta 
  http:/www.jokioinen.fi/asukas/rakentaminen-ja-ymparisto/tontit/ 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen tonttien  
  hinnoittelusta kunnanhallituksen käsittelyyn ja esittää kunnan- 
  hallitukselle, että 
   

1) valmiiksi hinnoiteltujen rakentamattomien tonttien hinta Toivo-
la- Anttila ja Mikkola-Pikku-Pellilän asemakaava-alueella 
alennetaan hintaan 3,50 €/m² + lohkomiskustannukset, 
 

2) Selkäimen  asemakaava-alueen tonttien hinnaksi vahviste- 
taan 2,50 €/m² + lohkomiskustannukset, 
 

3) muiden kuin edellä mainittujen valmiiksi hinnoiteltujen AO 
asuintonttien hinnaksi vahvistetaan 1,97 €/m². 
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 116 
10.6.2019   
Ehdotus Kunnanhallitus  
 

1. päättää, että teknisen lautakunnan esitystä noudatetaan mää-
räajan 15.6.2019–31.12.2020 tonttien markkinointia tehostaen, 
ja  

2. ehdottaa valtuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyk-
si. 

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-

ehdotustaan ja esitti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun. 
 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 
päätösehdotuksen.   
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Valtuustoaloite kuntalaisten digineuvonnasta kirjastossa 
 
Valt. § 85 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Yhteiskunta digitalisioituu kovaa vauhtia ja sen mukana monet 
palvelut. Erityisesti varttuneempien kansalaisten on vaikea käyt-
tää näitä palveluja. Yle järjesti loppukesästä digitreenit-nimisen 
teemaviikon, jonka aikana digiohjausta annettiin paitsi sen kana-
villa myös kirjastoissa. Myös joillakin kirjastoilla on ollut hankkeita 
kuntalaisten digiohjauksen kehittämiseksi ja palvelu sopisi kirjas-
tolle hyvin.  

  
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta kehit-
tää kuntalaisten digiohjausta Jokioisten kirjastosta käsin. Palvelua 
voisi antaa esimerkiksi tiettyihin aikoihin viikossa ja se olisi syytä 
järjestää kirjaston ulkopuolisin voimavaroin. Myös vapaaehtoistyö 
voisi olla mahdollista, jolloin digitaitoiset kuntalaiset ohjaisivat 
opastusta kaipaavia. Toiminta sopisi myös Lounakirjastojen yh-
teiseksi kiertävien tukihenkilöiden avulla”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 212 
26.11.2018 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää kuntalaisten digineuvontaa kos-

kevan aloitteen vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 

Vapla § 17 
23.5.2019   

Valtiovarainministeriön määritelmän mukaan digituki on digitaali-
sen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jon-
ka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja 
asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä 
digitaalisten palvelujen periaatteita.   
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Yleisten kirjastojen valtakunnalliseen digihankkeeseen on varattu 
valtion vuoden 2019 talousarviossa 860 000 €. Hankkeen tavoit-
teena on kirjaston henkilökunnan osaamisen kehittäminen, digitu-
en tarjoajien verkoston tuntemus ja yhteistyömallien kehittäminen. 
 
Yleisten kirjastojen valtakunnallinen digihanke etenee alueellisten 
kehittäjäkirjastojen toimeenpanemana vuoden 2020 loppuun. 
 
Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) valmistelee suositusta digitaa-
lisen osaamisen tasosta yleisissä kirjastoissa. Kirjastoilla on laki-
sääteinen tehtävä mm. tarjota ohjausta sekä tukea aineistoihin 
pääsyyn, tiedon hankintaan sekä käyttöön ja tukea monipuolista 
lukutaitoa. Kirjastoilla on myös velvollisuus tarjota tiloja tähän toi-
mintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhe-
lua. 
 
Digituen yleisiä linjauksia 
 
Kirjastoissa annetaan digitukea neuvomalla niissä digitaidoissa, 
joita tarvitaan kirjastojen verkkopalvelujen, e-aineistojen ja kirjas-
ton digitaalisten asiakaspalvelukanavien ja kirjastoissa asiakkaille 
tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmien käytössä. Kirjastot opastavat 
asiakasta oikean palvelun äärelle. Kirjasto auttaa asiakkaita ym-
märtämään digitaalisten palvelujen tietosuojaa ja niihin liittyviä 
toimintatapoja ja sääntöjä. Vahvaa tunnistautumista vaativia pal-
veluja neuvotaan yleispiirteisesti, esim. palveluissa navigointi, 
mutta varsinaiset asiointitoimet asiakkaan tulee tehdä itse. 

 
Kirjastoissa järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
koulutuksia ja opastuksia digitaalisten palvelujen käytössä osana 
monilukutaitoa ja mediakasvatusta. Digiopastusten järjestämisek-
si kirjastot verkostoituvat alueillaan digipalveluja tarjoavien ja digi-
taitoja opastavien toimijoiden kanssa. Nämä toimijat voivat auttaa 
asiakkaita kirjastojen tiloissa ja käyttää kirjaston laitteita järjestä-
essään digitukea. Kirjastosta asiakas saa myös tietoa muista 
omalla alueella digitukea antavista tahoista ja digitaalisen asioin-
nin neuvojista. Kirjastojen tietopalvelutehtävään sisältyy asiakkai-
den auttaminen digitaalisten asiakaspalvelukanavien löytämises-
sä.  
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Jokioinen 
 
Jokioisten kunnankirjasto opastaa asiakkaitaan erilaisissa sähköi-
seen asiointiin ja tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Kirjastossa 
on asiakkaiden käytössä kuusi tietokonetta ja tulostimia. Opas- 
tusten aiheet vaihtelevat paljon. Neuvoa on kysytty kirjaston 
omien sähköisten palveluiden lisäksi esimerkiksi pankkiasiointiin, 
kansalaisuushakemusten tekemiseen ja kiinteistönvälityspalvelui-
den käyttöön. Kirjaston antama opastus on ollut vertaistasoa. Kir-
jasto on järjestänyt noin kaksi kertaa vuodessa tietotekniikkaopas-
tuksia, joissa on ollut mahdollista saada neuvoja tietokoneiden ja 
älypuhelimien käyttöön liittyen. Opastajina on ollut Forssan am-
matti-instituutin datanomiopiskelijoita. Teemapäivät ovat olleet 
syksyllä Vanhustenviikolla ja keväisin Lukuviikolla. 
 

Ehdotus Jokioisten kunnankirjasto jatkaa vertaistason digiopastuksia osa-
na kirjastopalvelua ja järjestää teemapäiviä, jolloin opastuksia to-
teutetaan myös ulkopuolisin voimavaroin.  Selvitellään yhteistyö-
mahdollisuuksia Jokiläänin kansalaisopiston ja paikkakunnalla 
toimivien yhdistysten kanssa digituen saatavuuden lisäämiseksi 
Jokioisilla. Kirjasto ottaa selvää muista Jokioisten lähiympäristös-
sä digitukea antavista tahoista ja tarvittaessa ohjaa asiakkaitaan 
näiden piiriin. Kirjaston henkilökunta osallistuu alueellisen kehittä-
jäkirjaston järjestämiin koulutuksiin siten, että suositusten mukai-
nen kirjastossa työskenteleviltä vaadittava digitaalisen osaamisen 
taso saavutetaan.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 117 
10.6.2019  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

vapaa-aikalautakunnan selvityksen ja toteaa aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 118 
10.6.2019 Tekninen lautakunta 15.5.2019 
 Vapaa-aikalautakunta 23.5.2019 
 Kunnaninsinööri 29.4. ja 6.5.2019 
 Johtoryhmä 27.5. ja 3.6.2019 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 21.5.2019 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ja yhty-

mävaltuusto 22.5.2019 
 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 23.5.2019 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

27.5.2019 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 119 
10.6.2019 Jokioisten kunnan osavuositulos tammi–huhtikuu 2019. Ensim-

mäisen 4 toimintakuukauden aikana kertyneiden toimintatuottojen 
määrä on 1 093 280 euroa. Edellisenä vuonna huhtikuun loppuun 
mennessä kertyneet toimintatuotot olivat 1 485 213 euroa, 
391 933 euroa enemmän. Kertymään vaikuttavat mm. laskutusai-
kataulut. Toimintakuluja on kertynyt 10 798 478 euron edestä, 
400 406 euroa edellisvuotta enemmän. Verotulot laskivat 
259 962 eurolla, 6 722 780 euroon. Valtionosuudet puolestaan 
laskivat 92 180 eurolla, 3 084 172 euroon. Vuosikate oli 
86 135 euroa. Vuonna 2018 se oli 1 247 126 euroa. Tammi–
huhtikuun tulokseksi muodostui -299 077 euroa. Vuonna 2018 
tammi–huhtikuun tulos oli ylijäämäinen 732 359 euroa. 

 
Väestömuutokset tammi–huhtikuussa 2019. 
Jokioisten kunnan väkiluku on laskenut 12 asukkaalla tammi-
huhtikuussa. Syntyneitä oli 12 ja kuolleita 24. Syntyneiden 
enemmyys -12. Tulomuuttajia 72 ja lähtömuuttajia 69. Nettomuut-
to +3. Maahanmuuttajia 2 ja maastamuuttajia 3. Nettomaahan-
muutto -1. Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli 5 183. Tammi-
huhtikuussa 2019 seudun viiden kunnan yhteenlaskettu väkiluku 
on vähentynyt 100 asukkaalla. Forssa -30, Humppila -18, Tamme-
la -31, Ypäjä -9. Hämeenlinnan seudulla väestömäärä väheni 77 
henkilöllä. Riihimäen seudulla väestö väheni puolestaan 9 henki-
löllä. Kanta-Hämeen maakunnassa väestö väheni yhteensä 186 
henkilöllä. Prosentuaalisesti suurinta väestön väheneminen oli 
Humppilassa (-0,81 %) ja toiseksi suurinta Tammelassa (-0,51 
%). Jokioisten prosentuaalinen väheneminen oli 0,23. 

 
 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian pöytäkirja 4.6.2019 
eräissä europarlamenttivaalien äänestyspaikoissa toimitetusta 
ennalta ilmoittamattomasta tarkastuksesta. Jokioisten kunnan ää-
nestyspaikka kunnanvirastossa oli eräs vaalipäivänä tarkastetuis-
ta kohteista. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää äänestyspaik-
kojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä tilojen yleistä järjes-
tystä ja äänestystapahtuman sujuvuutta vammaisten ja liikuntara-
joitteisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Jo-
kioisten kunnan äänestyspaikasta todettiin, että äänestyspaikalle 
oli asianmukaiset opasteet, pääsisäänkäynnin läheisyydessä oli  
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merkityt inva-pysäköintipaikat, piha-alue oli kova ja tasainen, si-
säänkäynti oli esteetön ja ovi oli miellyttävän kevyt avata pyörä-
tuolista käsin. Lisäksi todettiin, että äänestyspaikalla oli nimetty 
vaaliavustaja sekä esteetön äänestyspöytä, joka oli riittävän leveä 
ja hyvin näkösuojattu. Valaistus oli riittävä ja äänestyspaikalla oli 
saatavilla suurennuslasi sekä silmälasit heikkonäköisiä varten. 
Äänestyspaikalla todettiin myös olevan inva-wc ja levähtämiseen 
tarkoitettuja tuoleja. Äänestyspaikan ilmapiiri todettiin rauhalliseksi 
suuresta äänestäjämäärästä huolimatta. Eli Jokioisten kunta sai 
tarkastuksessa todella hyvät arviot. Oikeusasiamiehen tarkastuk-
sessa havaittiin melko paljon puutteita ja kehittämistarpeita tar-
kastuksen kohteena olleiden muiden kuntien äänestyspaikkojen 
järjestelyissä. 

 
Valtiovarainministeriön 5.6.2019 saapunut lausuntopyyntö luon-
noksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n 
muuttamisesta. 

 
 Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen 3.6.2019 saapu-

neet työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomukset, valvontakoh-
teina koulutoimi, Paanan koulu ja Kuuman koulu. 

 
 Hämeen liiton 29.5.2019 päivätty kirje ”Kanta-Hämeen maakunta-

kaava 2040”, jolla se saattaa tietoon, että maakuntavaltuusto hy-
väksyi kokouksessaan 27.5.2019 yksimielisesti Kanta-Hämeen 
maakuntakaavan 2040. Maakuntakaava-aineisto on nähtävissä 
Hämeen liiton sivuilla 
https://www.hameenliitto.fi/fi/maakuntakaava2040 . 

 
 Suunnittelusopimus 7.5.2019 / Tiesuunnitelman laatiminen maan-

tien 2804 parantamiseksi rakentamalla jalankulku ja pyöräilyväylä 
välille Jokioinen–Vaulammi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 

ELY-keskuksen ilmoitus 10.6.2019 pakolaisten sijoittamisesta Jo-
kioisten kuntaan. 

 
OP Yrityspankki Oyj:n ilmoitus 6.6.2019 kunnan takaaman lainan 
maksamattomasta erästä (Asunto Oy Jokioisten Tammenrivi). 

 
 
 
 

https://www.hameenliitto.fi/fi/maakuntakaava2040
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Aiesopimus Jokioisten kunnan, Humppilan kunnan, Someron 
kaupungin, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan palkkahallinnon 
palveluista. Palvelun tuottajana Jokioisten kunta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 10.6.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 110–112, 115–119 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 113, 114 
 
______________________________________________________ 
 
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: 113, 114 
 
_______________________________________________________ 
 
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 §). 
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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. 


