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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Esala Martti, varajäsen 
Perälä Jukka, varajäsen, klo 17.00–18.32 
Sakkinen Eija, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj. 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 17.00–17.30 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 120-130 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Charlotte 
Nummenranta ja Satu Nurmi. 
 

 
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 28.6.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Satu Nurmi  Charlotte Nummenranta 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 1.7.–22.7.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 
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Valtuuston kokouksen 11.6.2019 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 120 
24.6.2019 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 11.6.2019 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden 
täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
 
Jokioisten kunnan tilinpäätös 2018 
Ote hallintoelimille, tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle 
 
Arviointikertomus 2018 
Kunnanhallituksen käsittelyyn 
 
Valtuustoaloite muovijätteiden kierrätyspisteestä 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Valtuustoaloite neuvottelupyynnöstä tieasioissa 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Valtuustoaloite lisäkustannusten selvittämisestä 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020 
Ote koulutuslautakunnalle ja vapaa-aikalautakunnalle 
 
Nuorten ilmainen ehkäisy ja lisääntymisterveys 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote FSHKY:lle 
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Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 
Ote henkilöstölautakunnalle 
 
Seutuneuvostosopimus 
Ote Pauli Myllyojalle 
 
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen talouden terveh-
dyttäminen 
Ote Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Teknisen osaston talousarviomuutos 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Valtuustoaloite kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmas-
tovaikutusten arvioinnista 
Käsitellään erikseen 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite kestävän kehityksen budjetoinnista ja  
ilmastovaikutusten arvioinnista 
 
Valt. § 37 
11.6.2019 Jokioisten Vihreät tekivät kokouksessa seuraavan valtuustoaloit-

teen. 
 

”Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n uusin ilmastoraportti aset-
taa päättäjät kaikkialla maailmassa yksinkertaisen valinnan eteen: 
joko alamme toteuttaa nopeita päästövähennyksiä tai kannamme 
vastuun katastrofeista, jotka voimistuva ilmastonmuutos tuo mu-
kanaan. Kestävässä kehityksessä on kyse siitä, millaisen maapal-
lon ja resurssit jätämme tuleville sukupolville. 

 
Kunta voi päätöksillään vaikuttaa päästöihin sekä suoraan omas-
sa toiminnassaan että epäsuorasti esimerkiksi kumppaneiden ja 
sijoitusten kautta sekä kannustamalla asukkaita ilmaston kannalta 
kestäviin kulutusvalintoihin ja liikkumiseen. Ilmaston kannalta kes-
täviä päätöksiä syntyy todennäköisemmin, jos päätösten ilmasto-
vaikutukset ovat tiedossa jo päätöstä tehtäessä. 

 
IPCC:n raportin mukaan ilmaston lämpeneminen voidaan vielä 
määrätietoisella työllä rajoittaa 1,5 asteeseen. Jo puolentoista as-
teen lämpenemisen vaikutukset ovat dramaattisia. Aiempia ilmas-
totavoitteita on kiristettävä ja toimenpiteitä nopeutettava. Tähän 
työhön tarvitaan mukaan niin kansainväliset yhteisöt, valtiot ja ko-
titaloudet kuin kunnat ja kaupungitkin. 

 
Suomi on ensimmäisenä maana sisällyttänyt valtion talousarvio-
ehdotukseen kestävän kehityksen osion. Suomi aikoo sisällyttää 
kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet osaksi tulevia halli-
tusohjelmia, hallituksen tulevaisuustyötä ja budjettivalmistelua.  
Jokioinen on kuntastrategiassaan sitoutunut että ympäristö ja 
ekologisuus huomioidaan päätöksenteossa ja toiminnassa. Toi-
mintaa suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja tulevaisuuden tarpei-
siin.  Kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen osaksi 
kunnan talousarviovalmistelua vahvistaisi Jokioisten kestävän ke-
hityksen työtä. Talousarvio on strategian ohella tärkein yksittäinen 
kunnan toimintaa ohjaava päätös ja siksi on olennaista ymmärtää 
ja tunnistaa talousarvion ja kestävän kehityksen yhteys. Tilinpää-
tökseen tulisi myös sisällyttää arviointi ilmastovaikutuksista ja kes-
tävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. 

 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 24.6.2019 205 12 

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

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

 
 
 
 

Kestävän kehityksen budjetointi on haastava tehtävä ja siksi se 
kannattaa toteuttaa vaiheittain. Ensi vaiheessa tulisi keskittyä kes-
tävyyden ekologiseen ulottuvuuteen ja erityisesti ilmastovaikutuk-
siin, jatkossa myös sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Talousar-
vio ei kuitenkaan ole kunnan ainoa ilmastovaikutuksiltaan merkit-
tävä päätös. Siksi ilmastovaikutusten arviointi tulisi asteittain tuo-
da osaksi kaikkea kunnan päätöksentekoa. Tavoitteena olisi saa-
da kokonaiskuva kestävän kehityksen tavoitteita tukevista ja niitä 
rapauttavista resursseista sekä lisätä kustannustehokkuutta ja lä-
pinäkyvyyttä. 

 
Kestävän kehityksen sisällyttäminen osaksi taloussuunnittelua ja 
ilmastovaikutusten arvioinnin sisällyttäminen osaksi kaikkea pää-
töksentekoa edellyttää uutta osaamista ja työkaluja. Forssan seu-
dulla on ainutlaatuista kestävän kehityksen ja kiertotalouden 
osaamista ja näitä resursseja kannattaa hyödyntää uusien mallien 
kehittämisessä.  

 
Osallistava valmisteluprosessi yhdessä kaikkien toimialojen kans-
sa lisäisi myös laajemmin kunnan henkilöstön tietoisuutta Jokioi-
sen kestävän kehityksen tavoitteista ja kunnan toiminnan ilmasto-
vaikutuksista sekä oman hallinnonalan kytköksistä niihin. 

 
Me Jokioisten Vihreät esitämme, että Jokioinen 

 

 sisällyttää kestävän kehityksen ja ilmastonäkökohdat poikki-
leikkaavasti osaksi kunnan taloussuunnitelmia 

 laatii sekä nopeiden päästövähennysten että pitkän tähtäimen 
ilmasto-ohjelmat 

 tekee kunnan päätösten ilmastovaikutukset näkyväksi esimer-
kiksi toteuttamalla ilmastovaikutusten arvioinnin osana kaikkea 
päätöksentekoa 

 kartoittaa mahdollisuuksia rakentaa malleja kestävän kehityk-
sen budjetointiin ja ilmastovaikutusten arviointiin yhteistyössä 
esimerkiksi muiden kuntien, kaupunkien, oppilaitosten ja kan-
sainvälisten verkostojen kautta 

 järjestää valtuutetuille kestävän kehityksen iltakoulun kestävän 
kehityksen mukaisen päätöksenteon tueksi ja ilmastotietoisuu-
den lisäämiseksi 

 
Jokioisilla 11.6.2019  

 
Ursula Mansikka ja Marjo Ramstadius”. 
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Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 121 
24.6.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen teknisen lauta-

kunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnan kouluverkon tiivistäminen 
 
Kh § 122 
24.6.2019 Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.10. käsitellyt työryhmä-

mietintöä, joka koski opetustoimen sekä aamu- ja iltapäivätoimin-
nan kehittämistä, ryhmäkokoja sekä opetustoimeen tarvittavia tilo-
ja. Työryhmä asetettiin helmikuussa 2018 ja sen mietintö valmistui 
28.9.2019. Työryhmä esitti vaihtoehtoisia malleja kouluverkon ke-
hittämisestä. 

 
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että 
 
1. tällä valtuustokaudella tehdään päätös kouluverkon muutoksis-

ta ja vuodesta, jolloin Kuuman koulun oppilaat sijoitetaan Mii-
nan ja Paanan kouluihin, sekä 

2. asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään viimeistään syksyllä 
2019 kun ensin on suoritettu vanhempien, henkilökunnan ja 
muiden sidosryhmien asiaa koskeva kuuleminen. 
 

Kuuman koululla järjestettiin avoin tiedotus-, keskustelu- ja kuu-
lemistilaisuus 31.1.2019. Kuulemistilaisuuden lisäksi tehtiin asiaa 
koskeva verkkokysely sekä suoritettiin lapsivaikutusten arviointi. 
 
Yleisötilaisuuden kutsu, yhteenveto verkkokyselystä, raportti lap-
sivaikutusten arvioinnista ja oppilaiden kuulemisesta, sekä ope-
tustoimen ryhmäkoko- ja tilakysymykset -työryhmän raportti lähe-
tetään kunnanhallitukselle esityslistan oheismateriaalina. 
 
Sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää saapuu kokoukseen selvittä-
mään suoritettuja toimenpiteitä. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kuuman koulun toiminta 
lopetetaan lukuvuoden 2019–2020 päättyessä. Kuuman oppilaat 
siirretään Miinan ja Paanan kouluihin.  

 
Oppilaitten vanhemmille järjestetään tiedotus- ja kuulemistilaisuus 
oppilaitten sijoittelusta ja kuljetusjärjestelyistä ennen valtuuston 
päätöstä. 
 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Satu Nurmi ehdotti, että 
Kuuman koulua ei lakkauteta, koska varsinaista kustannussääs-
töä ei ole tiedossa. Koulun puitteet sallivat laadukkaan perusope-
tuksen, kun ne oikein järjestellään. Mikäli lakkauttaminen tulisi, tu-
lee perheiden palveluiden joustavuuden vuoksi huomioida  
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mahdollisuus sijoittua myös Forssan tai Humppilan koulupalvelu-
jen piiriin oppilaiden koulupäivän pituuden minimoimiseksi. 
Jäsenet Timo Heikkilä ja Ursula Mansikka kannattivat Nurmen 
ehdotusta. 

 
Edelleen asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Rami 
Lehtinen ehdotti, että kunta aloittaisi välittömästi lähikuntien kans-
sa keskustelut Kuuman koulun oppilaiden mahdollisuudesta sijoit-
tua naapurikuntien kouluihin ja että kunta sitoutuisi tukemaan kou-
lukuljetuksia näihin kouluihin määräajan, vuoteen 2025 asti, kos-
kien Kuuman koulun alakouluikäisiä oppilaita. 
Lehtisen ehdotusta ei kannatettu. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun, puheenjohtaja totesi, 
että oli tehty kaksi kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeavaa eh-
dotusta. Niistä toista, Nurmen ehdotusta oli kannatettu ja toista, 
Lehtisen ehdotusta ei oltu kannatettu, joten se raukesi. 
 
Puheenjohtaja ehdotti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyk-
sellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, 
äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Nurmen ehdotusta, ää-
nestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotuksen puolesta 
äänestivät seuraavat: 
 
Esala Martti 
Lehtonen Petri 
Nummenranta Charlotte 
Perälä Jukka 
Sakkinen Eija 

 
Nurmen ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat: 
 
Heikkilä Timo 
Mansikka Ursula 
Nurmi Satu 
 
Rami Lehtinen äänesti tyhjää. 

 
Päätös Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjoh-

tajan ehdotuksen äänin 5–3. 
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Rakennuskaavan muuttaminen Pikku-Pelliläntien ja  
Pellilänkolmiontien alueella 
 
Kh § 123 
24.6.2019 FM-Haus Oy:n kanssa käytyjen yhtiön tonttia koskevien neuvotte-

lujen tuloksena on päädytty esittämään otsikossa mainittua kaa-
vamuutosta. 

 
Kaavamuutoksella Muutetaan nykyisen Pellilänkolmiontien länsi-
osa yritystonttialueeksi. Pikku-Pelliläntien liikennöinti muutetaan 
kulkemaan Sällintien kautta. Kaavamuutos tekee mahdolliseksi 
rakentaa Pikku-Pelliläntien jatke Sällintielle saakka. 
 
Kun nykyisen Pellilänkolmiontien länsipää muuttuu yrityksen tont-
tialueeksi on mahdollista neuvotella ELY-keskuksen kanssa tila-
päisen puomiliittymän sijoittamisesta vt 10:lle. 
 
Kaavamuutosta koskeva alustava tavoitekartta lähetetään kun-
nanhallitukselle esityslistan oheismateriaalina. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että tehdään tarvittavat muutokset ase-
makaavoihin. Käytännön valmistelutyö annetaan teknisen lauta-
kunnan tehtäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Palkkahallintoyhteistyö  
 
Kh § 124 
24.6.2019 Jokioisten, Ypäjän, Humppilan ja Tammelan kunnat sekä Some-

ron kaupunki ovat neuvotelleet voimavarojen yhdistämisestä 
palkkahallinnossa. Neuvottelujen tavoitteena on ollut, että Some-
ron ja Tammelan palkkahallinnosta siirtyy työntekijöitä Jokioisten 
kunnan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. 

 
Prosessi on ollut vireillä pitkään ja se on edistynyt hitaasti. Tällä 
hetkellä tilanne on se, että varsinaista tarjousta ei ole järjestelmä-
toimittajalta saatu eikä kuntien kesken siten voida neuvotella yksi-
löidystä sopimuksesta. Jokioisten kunta ei siten voi tehdä tarjous-
ta asiaa koskien naapureilleen. Tavoitteena on ollut, että yhteistyö 
käynnistyisi vuoden 2020 alussa. 
 
Tarjouksen olisi tullut pohjautua avoimeen suoriteperusteiseen 
laskutukseen. Jokioisissa ei ole kokemusta po. kustannuslasken-
nasta. Jokioinen tekee palkanlaskentaa sopimuspohjaisesti tällä 
hetkellä Ypäjälle ja Humppilaan. Kunnille ei ole kohdistettu kaikkia 
aiheutuneita kustannuksia. Sopimuksissa on pitkä irtisanomisaika 
eikä niitä voida sen puitteissa sovittaa nyt suunniteltuun isompaan 
yhteistyökuvioon. Humppilan ja Ypäjän sopimukset päättyvät ai-
kaisintaan vuoden 2020 lopussa. 
 
Yhteistyösopimus olisi sisällöltään niin laaja, että se edellyttäisi 
valtuustokäsittelyä kunnissa. Aikataulullisesti se ei ole enää mah-
dollista. Kunnan ei ole myöskään tarkoituksenmukaista rekrytoida 
lisähenkilöstöä hallintoonsa. On keskityttävä oman toiminnan ke-
hittämiseen ja sen tarkoituksenmukaiseen resursointiin.  

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. keskeyttää nykymuotoisen palkkahallintoyhteistyön valmiste-
lun Someron kaupungin ja Tammelan kunnan kanssa, sekä 

2. irtisanoa palkkahallintosopimukset Ypäjän ja Humppilan kans-
sa päättyviksi 31.12.2020 siten, että mahdollisista uusista so-
pimuksista neuvotellaan irtisanomisajan puitteissa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että varajäsen Jukka Perälä poistui kokouksesta tämän 

asian käsittelyn jälkeen klo 18.32. 
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Lausunto Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviosta 
 
Kh § 125 
24.6.2019 Kanta-Hämeen pelastuslaitos pyytää kunnan lausuntoa vuotta 

2020 koskevasta talousarvioluonnoksestaan. 
 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos on nettoyksikkö, jolle kuntien mak-
suosuus on Hämeenlinnan kaupunginvaltuustoon nähden sitova. 
Pelastuslautakunnan tavoitteet ovat Hämeenlinnan kaupunginval-
tuustoon nähden sitovat. 
 
Pelastuslaitoksen talousarvioluonnoksessa on huomioitu neljän 
urapolkuviran ja liikunnanohjaajan toimen perustamisesta aiheu-
tuva henkilöstömenojen kasvu, Hämeenlinnan kaupungin sisäis-
ten vuokrien kasvu Hämeenlinnan remontoidun paloaseman osal-
ta, muiden henkilöstökulujen kasvu sekä yleinen kustannusten 
nousu. 
 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos on kaikkien 22 pelastuslaitoksen 
välisessä vertailussa vuoden 2018 käyttötalousmenojen kunta-
maksuosuuksien nettokustannusten osalta viidenneksi edullisin 
pelastuslaitos. 
 
Talousarvioehdotuksessa investointimäärärahaa esitetään nostet-
tavaksi yhdellä eurolla asukasta kohden eli 4:stä eurosta 5 eu-
roon. Jokioisten kunnan osalta maksuosuus investointimenoihin 
olisi 25 975 euroa. Vuonna 2019 investointimenot ovat Jokioisten 
osalta 21 364 euroa.  
 
Jokioisten kunnan maksuosuudeksi vuoden 2020 pelastustoimin-
nan käyttömenoihin ehdotetaan 406 217 euroa. Lisäys vuoteen 
2019 verrattuna 33 107 euroa. 
 
Pelastustoiminnan käyttömenot koko laitoksen osalta ovat 
12 307 00 euroa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausunnostaan Kanta-Hämeen pelastus-

laitoksen vuoden 2020 talousarvioluonnokseen. 
 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

kunnan lausuntona ilmoitetaan, ettei Jokioisten kunnan taloudelli-
nen liikkumavara salli menojen kasvua, mutta kunta hyväksyy ta-
lousarvioluonnoksen, joka perustuu Hämeenlinnan kaupungin pe-
lastuslautakunnalle antamaan talousarvioraamiin. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 126 
24.6.2019 Koulutuslautakunta 6.6.2019 
 Hallinto- ja talousjohtaja 14.6.2019 
 Johtoryhmä 10.6. ja 17.6.2019 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n valtuusto ja hallitus 

11.6.2019 
 Forssan seudun vammaisneuvosto 7.6.2019 
  

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 päätösehdo-

tuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 127 
24.6.2019 Oikeusministeriön päätös 13.6.2019 / Kunnille suoritettava kertakor-

vaus vaalimenoista vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja vuoden 
2019 europarlamenttivaaleissa. Kertakorvaus vaaleissa on 2,2 euroa 
jokaiselta lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asuk-
kaalta, kuitenkin vähintään 2400 euroa. 

 
 Länsi-Suomen maakuntajohtajien kannanotto 17.6.2019 pääradan 

yleissuunnittelusta. ”Jos päärataa ei laiteta kuntoon, Suomi pysäh-
tyy. Yleissuunnittelu saatava heti käyntiin!" 

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

tuksen. 
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Kunnan asuntotonttien alennusmyynti 
 
Kh § 128 
24.6.2019 Jokioisten kunnalla on joitakin hajatontteja vanhoilla, jo täyteen 

rakennetuilla asuntoalueilla. Ne olisi tarkoituksenmukaista myydä 
edullisesti, jotta niihin rakennettaisiin. Lisäksi uudemmilla alueilla 
voitaisiin vauhdittaa myyntiä alennuskampanjalla. 

 
Puistometsän alueella sijaitsee kaksi myymätöntä tonttia. Sällin-
rinteen alueella on 3 myymätöntä tonttia. Kyyhkysmäen alueella 
(vanhempi osa) on 4 myymätöntä tonttia. 
 
Parvialantien (Mikkolan alue) ja Pikku-Pelliläntien tontit voitaisiin 
myydä vahvistetuista hinnoista laskettuna puoleen hintaan. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Puistometsän, Sällinrinteen ja Kyyh-

kysmäen (vanhempi osa) asuntoalueiden hajatontit myydään hin-
taan 50,00 euroa/tontti. 

 
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Parvialantien ja Pikku-
Pelliläntien tontit myydään puoleen hintaan. Alennettu hinta on 
voimassa 31.12.2020 asti. Alennetulla hinnalla ostettua tonttia ei 
saa myydä eteenpäin, vaan ostajan on rakennettava itse. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 24.6.2019 215 12 

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

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

 
 
 
 
Yhtiökokousedustajan valitseminen 
 
Kh § 129 
24.6.2019 Asunto Oy Jokioisten Tammenrivin yhtiökokous pidetään perjan-

taina 28.6.2019. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan edustajaksi Asun-

to Oy Jokioisten Tammenrivin yhtiökokoukseen 28.6.2019 Rami 
Lehtisen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuk-

sen. 
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Salainen asia 
 
Kh § 130 
24.6.2019 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 24.6.2019  

 

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 120–123, 125–127, 130 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 124, 128, 129 
 
______________________________________________________ 
 
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: 124, 128, 129 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 


