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Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 131–140 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Elina 
Kiiski ja Niina Stenberg. 
 

 
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 9.8.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Elina Kiiski  Niina Stenberg 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 12.8.–2.9.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 
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Lausunnon antaminen jätteenkuljetusjärjestelmästä 
 
Kh § 131 
5.8.2019 Forssan jätelautakunta on vuonna 2015 tehnyt päätöksen Akaan, 

Forssan, Humppilan, Jokioisten, Koski Tl:n, Loimaan, Oripään, 
Punkalaitumen, Sastamalan (pl. Suodenniemen ja Mouhijärven 
alueet), Someron, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntien jätteen-
kuljetusjärjestelmästä. Tällöin päätettiin, että kussakin kunnassa 
noudatetaan kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetusta. 

 
 Jätelautakunnan päätökset kumoituivat korkeimmassa hallinto-

oikeudessa keväällä 2018. Päätökset eivät koskeneet sako- ja 
umpikaivolietettä eivätkä jätehuoltomääräysten mukaista biojät-
teen erilliskeräystä. 

 
 Jätelain mukaan asuinkiinteistöllä syntyvän jätteen kuljetukseen 

on kaksi vaihtoehtoa: Kunnan järjestämä jätteenkuljetus tai kiin-
teistön haltijan kilpailuttama kuljetusyrittäjän kanssa tehtyyn so-
pimukseen perustuva jätteenkuljetus. 

 
 Kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on kolme jäte-

laissa mainittua edellytystä: 
 

1. Tarjolla on kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 

2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnas-
sa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaa-
raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

3. Vaikutukset muodostuvat kokonaisuutena arvioiden myön-
teiseksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien 
asemaan sekä yritysten ja viranomaisten asemaan. 

Mikäli jätelain edellytykset täyttyvät voi jätelautakunta valita kah-
den kuljetusjärjestelmän välillä. 
 
Jätelautakunta on teettänyt selvityksen jätelain mukaisten edelly-
tysten täyttymisestä, selvitys on oheismateriaalina. Selvityksen on 
tehnyt Ramboll ja se on valmistunut 13.5.2019. Selvityksen mu-
kaan jätelain mukaiset edellytykset täyttyvät Forssan jätelauta-
kunnan alueella. Näin ollen jätelautakunta voi valita kahden kulje-
tusjärjestelmän välillä. Jätelautakunta on pyytänyt asiasta kuntien 
lausuntoja 31.8. mennessä. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan ilmoittaa, että se kannattaa 

kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Lausunto perus-
tuu asiasta laadittuun selvitykseen.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että Tarja Kirkkola-Helenius ei esteellisenä (yhteisöjää-

vi) osallistunut tämän asian käsittelyyn. 
 
 Merkittiin, että varajäsen Sirpa Larko saapui kokoukseen tämän 

asian käsittelyn aikana klo 17.02. 
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Forssan seudun laaja hyvinvointikertomus 2017–2019 
 
Kh § 132 
5.8.2019 Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja 

terveydestä ja näihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikertomus 
on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, 
seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.   

  
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Käy-
tännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on kuntalaisten 
hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien 
ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Näitä teh-
täviä toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla. Edistämällä hyvin-
vointia parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyt-
tä ja tuottavuutta ja hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoi-
suuden kasvua.  

   
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteistä työtä. 
Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja 
terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoitus on edistää ja ylläpitää 
väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaa-
lista turvallisuutta ja kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 
(2 §). Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvoin-
tia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan 
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten 
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista 
sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuo-
sittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa 
valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus (12 §).  

  
Forssan seudun kunnat ovat valtuuttaneet FSHKY:n pitämään 
ajan tasalla Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian 
(nyk. hyvinvointikertomus). 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimus määritte-
lee, että kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin vastaamista varten yh-
tymähallituksen tulee asettaa hyvinvointi- ja turvallisuusneuvotte-
lukunta (nyk. hyvinvointivaliokunta), johon peruskunnat esittävät 
edustajiaan muilta hyvinvointiin vaikuttavilta toimialoilta yhtymä-
hallituksen pyynnön perusteella.  
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Hyvinvointivaliokunta valmistelee valtuustoille lainsäädännön 
edellyttämät selvitykset jäsenkuntien asukkaiden elinolosuhteista 
ja hyvinvoinnista kerran valtuustokaudessa annettavaan hyvin-
vointikertomukseen.  
 
Hyvinvointikertomus valmistellaan poikkihallinnollisesti. Hyvinvoin-
tivaliokunnan jäseninä on kuntien luottamushenkilöitä ja sivistys-
toimen- tai varhaiskasvatuksenjohtajat ja edustajat poliisista, pe-
lastuslaitoksesta, KELA:sta, TE- toimistosta, HAMK:sta, Lounais- 
Hämeen koulutuskuntayhtymästä ja FSHKY:stä.  

  
Hyvinvointikertomus on osa kunnan strategiatyötä sekä talousar-
vio- ja kuntasuunnitteluprosessia ja kertomuksen valmistuminen 
ajoitetaan siten, että se palvelee vuosittaista suunnittelusykliä.  
 
Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa 
ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista. Hyvinvointi-
suunnitelmaan asetettuja painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä 
arvioidaan ja tarkennetaan vuosittain. 

  
Hyvinvointisuunnitelmassa on painopisteiksi vuosille 2019–2021 
asetettu heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten eriarvoi-
suuden vähentäminen, syrjäytymisen tavoittaminen ja syrjäyty-
misvaarassa olevien tavoittaminen ja ennaltaehkäisyn teemat kai-
killa sektoreilla.   

  
Tavoitteita ja toimenpiteitä on suunnitelmassa asetettu: 
 

- lasten ja perheiden tukemiseen, tarpeisiin vastaamiseen ja 
palvelujen koordinointiin 

- lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen 
- kaikenikäisten päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden 

vähenemiseen 
- kaikenikäisten työllisyyteen hyvän elämän tukemisessa 
- ikäihmisten asumisen vaihtoehtoihin toimintakyvyn ja tur-

vallisuuden tukena 
- kaikenikäisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin  
- yksinäisyyden torjuntaan 
- seudulliseen monialaiseen yhteistyöhön lähisuhdeväkival-

lan ehkäisemiseksi 
- sujuviin kulkuyhteyksiin arjen ja osallistumisen mahdollista-

jana. 
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Esityslistan oheismateriaalina on laaja hyvinvointikertomus 2017–
2021 ja tilastot laajaan hyvinvointikertomukseen 2017–2021. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy ja 

merkitsee tiedoksi seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosille 
2017–2021.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Määräalan myynti Pellipaana-nimisestä tilasta  
 
Kh § 133 
5.8.2019 T:mi J. Romppainen on halukas ostamaan Pellilän teollisuusalu-

eelta tontin yritystoimintaa varten. Myytävä, n. 4 566 neliömetrin 
määräala sijaitsee Lintukankaantiellä ja on osa kunnan omista-
maa Pellipaana-nimistä tilaa. 

 
Esityslistan liitteenä (liite 11/2019) on kartta, johon on vihreällä vi-
noruudutuksella merkitty myytävä määräala. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta myy T:mi J. Romp-

paiselle kunnan omistamasta Pellipaana-nimisestä tilasta 
4 566 neliömetrin suuruisen alueen 9 132,00 euron kauppahinnal-
la esityslistan liitekartan mukaisesti ja oikeuttaa kunnanviraston 
päättämään kaupan muista ehdoista. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 5/2019. 
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Paanala-nimisen kiinteistön myynti 
 
Kh § 134 
5.8.2019 Arkihuoma Oy on halukas ostamaan Pellilän teollisuusalueelta 

tontin yritystoimintaa varten. Myytävän, Paanala-nimisen kiinteis-
tön pinta-ala on 2,026 hehtaaria. Se sijaitsee Paanan ja VT 10 
kulmauksessa, Arkihuoman nykyisten kiinteistöjen naapurissa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta myy Arkihuoma 

Oy:lle 2,026 hehtaarin suuruisen Paanala-nimisen kiinteistön 
40 520,00 euron kauppahinnalla ja oikeuttaa kunnanviraston 
päättämään kaupan muista ehdoista. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Asemakaavan muuttaminen Lintukankaantien osalta  
korttelin 700 kohdalla 
 
Kh § 135 
5.8.2019 Kunnanhallitus on päättänyt myydä teollisuustontin nro 3 korttelis-

sa 700 Arkihuoma Oy:lle. Näin koko korttelin 700 länsiosa on siir-
tymässä samalle omistajalle. Lintukankaantie on osoitettu voi-
massa olevassa asemakaavassa meneväksi korttelin 700 halki ja 
jatkuvan kevyen liikenteen väylänä Paanalle saakka.  

 
Kunnalla ei rakennuskaavatien osalta ole enää tarvetta liikenteen 
johtamiselle korttelin läpi. Arkihuoma Oy:llä sen sijaan on tarve 
saada nykyinen tiealue osaksi omaa tonttiaan. Alustava karttaliite 
lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan oheismateriaalina.  
Poistettava kaavatiealue on rasteroitu.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa teknisen osaston tehtäväksi käyn-
nistää asemakaavan muutoksen Lintukankaantien loppuosalla si-
ten, että kartassa rasteroitu osuus muutetaan teollisuustontiksi. 
Samalla selvitetään tarvetta jatkaa kevyen liikenteen väylää Hä-
meenlinnan suuntaan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Palvelukeskus Intalankartanon pesulan toiminta 
 
Kh § 136 
5.8.2019 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on 

29.4.2019 käsitellyt Palvelukeskus Intalankartanon pesulan toi-
mintaa. FSHKY:llä on tarkoitus lopettaa oman pesulan toiminta ja 
järjestää siellä tehty pyykkihuolto ostopalveluna. Yhtymähallitus 
päätti 29.4.2019 palauttaa pesulan jatkoa koskevan asian uudel-
leen valmisteltavaksi. 

 
Pesulatoiminnasta on neuvoteltu Jokioisten kunnan kanssa 
17.5.2019. Neuvottelussa pohdittiin yhtenä vaihtoehtona sitä, että 
kunta ottaisi pesulan omaksi toiminnakseen. Tämä on kunnan 
kannalta kuitenkin toiminnallisesti ja taloudellisesti vaikeasti toteu-
tettava vaihtoehto, koska se vaatisi pesulanhoitajan ja tarvittaessa 
hänelle sijaisen. Nykyisellään pesulaa hoitava henkilöstö on 
FSHKY:n palveluksessa. 

 
Pesulan toiminta siirtyi kunnalta FSHKY:lle samassa yhteydessä 
Palvelukeskus Intalankartanon muun toiminnan siirtymisen kans-
sa, kun kunnan sosiaalitoimi siirrettiin kuntayhtymän hoidettavak-
si. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta, että Jokioisten kunta ei ota Palve-

lukeskus Intalankartanon pesulan toimintaa omaksi toiminnak-
seen. 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Charlotte Nummenranta 
ehdotti, että Jokioisten kunta ottaa pesulan kunnan omaksi toi-
minnaksi. Jäsen Ursula Mansikka kannatti ehdotusta. 

 
Edelleen puheenjohtaja Rami Lehtinen ehdotti, että asia jätetään 
pöydälle lisäselvityksiä varten. Hän ehdotti selvitettäväksi kustan-
nusvaikutukset, pesulan muutos- ja investointitarpeet sekä henki-
löstöresursoinnin. Varajäsen Jukka Perälä kannatti Lehtisen eh-
dotusta. 

 
 Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, 

voiko kunnanhallitus hyväksyä yksimielisesti asian jättämisen 
pöydälle lisäselvityksiä varten. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuk-

sen ja Charlotte Nummenranta perui oman ehdotuksensa. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 137 
5.8.2019 Tekninen lautakunta 19.6.2019 
 Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta 14.6.2019 
 Hallinto- ja talousjohtaja 20.6., 27.6., 12.7. ja 18.7.2019 
 Kunnaninsinööri 7.6. ja 10.6.2019 
 Johtoryhmä 24.6.2019 
 Hämeen poliisin neuvottelukunta 22.5.2019 
 

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 päätösehdo-

tuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 138 
6.8.2019 Valtiovarainministeriön kirje kuntien harkinnanvaraisen valtion-

osuuden korotuksen hakemisesta vuonna 2019 (perusteena poik-
keukselliset tai tilapäiset kunnallistaloudelliset vaikeudet). Hake-
mukset tulee jättää 30.8.2019 mennessä. Jokioisten kunnalla ei 
ole perusteita harkinnanvaraisen korotuksen hakemiselle. 
 
Aluehallintoviraston päätös nuorisotoimen valtionavustuksista 
12.6.2019. Jokioisten kunnalle on myönnetty avustusta 
9 625,00 euroa etsivään nuorisotyöhön. 
 
FSHKY:n ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta 17.6.2019. Yhtymä-
hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan maakunnallisen LAPE-
kehittämisrakenteen. 
 
FSHKY:n tiedote 20.6.2019 työterveyshuollon toiminnasta 
1.10.2019 alkaen. FSHKY:n työterveyshuolto yhdistyy Terveysta-
loon 1.10.2019. Terveystalo tulee olemaan yhteydessä FSHKY:n 
sopimusasiakkaina olleisiin työnantajiin ja yrittäjiin sopimusten 
siirtoihin ja tiedottamiseen liittyvissä asioissa elokuussa. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiedote kunnille 25.6.2019. 
Valtionavustusta haettavissa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden 
parantamiseen. Hakemukset 30.9.2019 mennessä. Varatulla 
3,5 milj. euron tukisummalla pyritään rahoittamaan 6–10 hanketta 
koko maassa. 
 
Jorma Veijalaisen muistutus 13.6.2019 koskien Kiipunjärven vesi-
liikenteen rajoittamista polttomoottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoil-
la. Muistutus on toimitettu ELY-keskukselle 3.7.2019. 
 
Hämeen Yrittäjien lausunto 1.7.2019 jätteenkuljetusjärjestelmästä 
Forssan kaupungin jätelautakunnan toiminta-alueella. Lausun-
nossa todetaan, että nykyistä, kiinteistönhaltijan järjestämää jät-
teenkuljetusta tulee jatkaa. 
 
Pelastusopiston tiedote 23.7.2019 vuoden 2020 varautumiskoulu-
tuksesta. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön kysely 23.7.2019 Rinteen hallituk-
sen hallitusohjelman mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
distuksesta, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen (sekä pelastus-
toimen) järjestämisvastuu kootaan kuntaa suuremmille itsehallin-
nollisille alueille, maakunnille. Maakunnat toimivat itse myös tuot-
tajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Vastaukset 
viimeistään 30.8.2019. 
 
Väestömuutokset tammi-toukokuussa 2019. 
Jokioisten kunnan väkiluku on laskenut 29 asukkaalla tammi-
toukokuussa. Syntyneitä oli 12 ja kuolleita 29. Luonnollinen väes-
tönlisäys -17. Tulomuuttajia 83 ja lähtömuuttajia 91. Nettomuutto -
8. Maahanmuuttajia 3 ja maastamuuttajia 4. Nettomaahanmuutto 
-1. Toukokuun lopussa kunnan väkiluku oli 5 166. Tammi-
toukokuussa 2019 seudun viiden kunnan yhteenlaskettu väkiluku 
on vähentynyt 135 asukkaalla. Forssa -62, Humppila -9, Tammela 
-30, Ypäjä -5. Hämeenlinnan seudulla väestömäärä kasvoi 1 hen-
kilöllä. Riihimäen seudulla väestö väheni puolestaan 23 henkilöllä. 
Kanta-Hämeen maakunnassa väestö väheni yhteensä 157 henki-
löllä (josta siis Forssan seudun osuus -135). Prosentuaalisesti 
suurinta väestön väheneminen oli Jokioisilla (-0,56 %) ja toiseksi 
suurinta Hausjärvellä (-0,55 %). Keskimääräinen väestömuutos oli 
Kanta-Hämeessä 0,09 %. 
 
Kunnan verotulojen kehitys tammi-heinäkuussa 2019. Kokonais-
verokertymä on heinäkuun loppuun mennessä 11,58 milj. euroa. 
Tämä on 568 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Kunnallisveroa 
on kertynyt tammi-heinäkuussa 481 900 euroa edellisvuotta vä-
hemmän. Yhteisöveron kertymä on puolestaan 92 300 euroa pie-
nempi. Kiinteistöveron kertymä on sen sijaan 6 400 euroa suu-
rempi. 

 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Jokioisten kunnan 
välinen maksusitoumus 3.6.2019 / reittipohjainen käyttöoikeusso-
pimus / Vuorisen Liikenne Oy. Sopimuskauden hinta 117 460 €, 
Jokioisten maksuosuus 12 920,60 €. 

 
Suomen Kuntaliiton yleiskirje 7/2019 19.6.2019 / Kopioston nau-
hoitussopimukset vuodelle 2020. 

 
Pöytäkirjanotteita: 
- Tammelan kunnanhallitus 17.6.2019 § 120 / Palkkahallinnon 

järjestämisen suunnittelu. 
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- Someron kaupunginhallitus 17.6.2019 § 139 / Aiesopimus pal-
kanlaskentapalvelujen järjestämisestä yhteistyössä Jokioisten, 
Tammelan, Ypäjän ja Humppilan kanssa. 

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

tuksen. 
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Kunnan takaaman lainan lyhennysvapaa 
 
Kh § 139 
5.8.2019 Jokioisten kunta on myöntänyt omavelkaisen takauksen Asunto 

Oy Jokioisten Tammenrivin OP Yrityspankista ottamalle raken-
nuslainalle (laina nro 598001-80119839). Asunto Oy Jokioisten 
Tammenrivi on anonut OP Yrityspankilta vuoden mittaista lyhen-
nysvapaata lainalle. Pankki tiedustelee 4.7.2019 lähettämällään 
sähköpostilla kunnan kantaa lyhennysvapaaseen. 

 
Lyhennysvapaasta ei muodostu kunnalle erityistä riskiä, kun ko-
konaislaina-aikaa ei pidennetä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta hyväksyy Asunto Oy 

Jokioisten Tammenrivin ehdotuksen vuoden mittaisesta lyhen-
nysvapaasta OP Yrityspankista otettuun rakennuslainaan nro 
598001-80119839 siten, että kokonaislaina-aika ei pitene alkupe-
räisestä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Asunto Oy Jokioisten Tammenrivin hallitus 
 
Kh § 140 
5.8.2019 Asunto Oy Jokioisten Tammenrivin hallitukseen kuuluu 3 jäsentä, 

joista 2 edustaa osakassopimusten mukaisesti Jokioisten kuntaa 
ja 1 asukkaita.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi, että tällä hetkellä yhtiön 

hallituksessa kuntaa edustavat suostumuksensa mukaisesti Pauli 
Myllyoja ja Harri Saarinen. Asukkaita edustavana hallituksen jä-
senenä toimii Anneli Haapanen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 5.8.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 131, 132, 135–138, 140 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 133, 134, 139 
 
______________________________________________________ 
 
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: 133, 134, 139 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 
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