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Kokousaika Maanantai 28.10.2019 klo 17.00–19.40 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 

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 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö, klo 17.00–18.05 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja, klo 17.00–18.05 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 17.000–18.05 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 175–184 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
 

 
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 1.11.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Timo Heikkilä Jyrki Kanerva 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 4.11.–25.11.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kunnanhallituksen iltakoulu 
 
Kh § 175 
28.10.2019 Kokouksen aluksi kunnanhallitus ja johtoryhmä pitivät iltakoulun 

vuoden 2020 talousarvioasioihin liittyen. Iltakoulussa käytiin lävit-
se talouden kokonaistilanteen lisäksi osastojen talousarvionäky-
mät. Tämänhetkisen talousarviovalmistelutilanteen perusteella 
näyttää siltä, että kunnan on mahdollista saavuttaa tasapainossa 
oleva talousarvio.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmisteluun liittyvät esitte-

lyt tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että Birgitta Mäkelä, Jari Sillanpää ja Kari Tasala pois-
tuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.05. 
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Valtuuston kokouksen 10.10.2019 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 176 
28.10.2019 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 10.10.2019 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden 
täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
Ote hallintoelimille 
 
Valtuustoaloite työn vaativuuden arvioinnista 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Valtuustoaloite kuntalaisten digineuvonnasta kirjastossa 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Kunnan kouluverkon tiivistäminen 
Ote koulutuslautakunnalle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote Kuuman koululle / Toivo Vainio 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Forssan seudun laaja hyvinvointikertomus 2017–2019 
Ote FSHKY:lle 
 
Valtuustoaloite tähderuoan myymisestä 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 
Ei täytäntöönpanoa (tiedotusasia) 
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Määräalan myyminen 
Ote Ľubomír Michnalle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
Kauppakirjan allekirjoitus 
 
Talousarviomuutos 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Metsätilan ostaminen kunnalle 
Ote Eija Suomelle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
Kauppakirjan allekirjoitus 
 
Jokioisten kunnan veroprosentit 2020 
Ilmoitus verohallinnolle (lähetetty 15.10.2019)  
 
Valtuustoaloite kuntien Hinku-verkostoon liittymisestä 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Arviointikertomus 2018 
Ote kunnanjohtajalle 
 
Jokioisten keskustan asemakaavamuutos, Ajokujan alue 
Ilmoitus kaavan hyväksymisestä MRL 67 § ja MRA 94 § mukai-
sesti 
Kuulutus kaavan hyväksymisestä kunnan www-sivuille (julkaistu 
16.10.2019) 
Valitusajan jälkeen kuulutus kaavan voimaantulosta 
Voimaan tulleen kaavan tiedoksi lähettäminen MRA 95 § mukai-
sesti 
Ote tekniselle lautakunnalle. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Yhtymäkokousedustajien valinta 
 
Kh § 177 
28.10.2019 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on 30.9.2019 pyytänyt 

kuntaa nimeämään enintään 3 edustajaa 4.12.2019 pidettävään 
yhtymäkokoukseensa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajiksi 

FSHKY:n yhtymäkokoukseen 4.12.2019 Jorma Hacklinin, Sirpa 
Larkon ja Pauli Myllyojan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman limiitin korottaminen 
 
Kh § 178 
28.10.2019 Jokioisten kunnalla ja Kuntarahoitus Oyj:lla on 17.1.2017 päivätty 

sopimus kuntatodistusohjelmasta ja sen limiitistä. Sen perusteella 
Jokioisten kunnan liikkeeseen laskemien kuntatodistusten enim-
mäismäärä voi olla 6 000 000,00 euroa. Kuntatodistuksia käyte-
tään kunnan lyhytaikaisen rahoitustarpeen kattamiseen. Niiden 
juoksuaika vaihtelee yhdestä vuorokaudesta yhteen vuoteen. 
Kuntatodistusohjelmassa ei ole kuluja. Ainoastaan nostetusta lai-
nasta maksetaan kulloisenkin markkinatilanteen mukainen korko. 

 
Tulorekisteriin ja verokorttiuudistukseen liittyvät ongelmat ovat ai-
heuttaneet sen, että verotulot kertyvät kunnalle normaalia hi-
taammin. Verohallinto arvioi, että tilanne normalisoituu vasta vuo-
den 2019 verotuksen valmistuessa syksyllä 2020. Tästä syystä 
kunnalle on muodostunut rahoitusvajetta, jonka kattamiseen tarvi-
taan lyhytaikaista rahoitusta.  
 
Kuntatodistusohjelman limiitin korottaminen 1 000 000,00 eurolla 
7 000 000,00 euroon turvaa kattavammin kunnan rahoitustarpeita. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jokioisten kunnan ja Kuntara-

hoitus Oyj:n välisen kuntatodistusohjelman limiitin korottamisen 
7 000 000,00 (seitsemään miljoonaan) euroon. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Lisärahoitusosuus LounaPlussan hankkeelle 
 
Kh § 179 
28.10.2019 Jokioisten kunta on aiemmin päättänyt sitoutua vuosina 2014–

2020 kuntaosuudella LounaPlussa ry:n hankeohjelmaan ”Luon-
nollisesti Lounais-Hämeessä”. 

 
LounaPlussa ry:n hallitus päätti kokouksessaan 14.8.2019 hakea 
Maa- ja metsätalousministeriöltä Leader-ryhmien lisäkehysrahoi-
tusta 200 000,00 euroa, joka edellyttää myös kuntarahoitusosuut-
ta. LounaPlussa ry esittää, että kunnat päättäisivät yhteensä 
50 000,00 euron lisäkuntarahasitoumuksesta vuodelle 2020.  
Jokioisten kunnan osuus olisi 7 940,00 euroa. 

 
Oheismateriaalina LounaPlussa ry:n tilannekatsaus 6.8.2019. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää varata lisäkuntarahaa vuoden 2020 ta-

lousarvioon 7 940,00 euroa LounaPlussa ry:lle. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Omaishoidontuen määrärahasidonnaisuuden poistamista  
koskeva aloite 
 
Kh § 180 
28.10.2019 Forssan kaupungille sekä Humppilan ja Jokioisten kunnille on 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vanhuspalveluissa työs-
kentelevien palveluohjaajien nimissä toimitettu aloitteeksi otsikoitu 
asiakirja, joka kuuluu seuraavasti:     
 
”Ikääntyneiden määrä seutukannallamme kasvaa tulevien vuosien 
aikana huomattavasti. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja Annukka Kuismin on aiem-
min tuonut seutukuntamme toimijoille niin kaupunki/kuntatasolla ja 
ammattilaisille vanhuspalveluissa, kolmannen sektorin toimijoille 
sekä julkiseen keskusteluun seutukunnan tulevaisuuden näkymiä 
vanhuspalveluiden osalta. Kaikkia tukitoimia tullaan tarvitsemaan, 
jotta pystymme turvaamaan jokaiselle ikääntyvälle henkilölle tar-
peen mukaiset palvelut tulevaisuudessa. Omaishoidontuki on yksi 
palvelumuoto, jolla voimme tukea kotona omaistaan hoitavaa 
henkilöä taloudellisesti, sekä auttaa jaksamaan muilla omaishoi-
don tukipalveluilla ja -toimilla. 
 
Tällä hetkellä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella 
omaishoidontuen saajia on 238 henkilöä: Forssassa 114, Hump-
pilassa 12, Jokioisilla 42, Tammelassa 48 ja Ypäjällä 22. Omais-
hoidontuen piirissä olevien henkilöiden kattavuus 75 v. väestöstä 
vuonna 2018 oli Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueel-
la 4,3 % (Forssassa 3,9 %, Humppila 2 %, Jokioinen 4,9 %, 
Tammela 5,6 % ja Ypäjä 5,2 % (lähde: Sotkanet). 
 
OmaHäme valmistelussa seutukunnalle asetettiin omaishoidontu-
en kattavuuden tavoitteeksi 75 v. täyttäneestä väestöstä 6,9 % 
vuoteen 2022 mennessä. OmaHämeessä ikääntyneiden palvelui-
den koonnissa on maininta myös, että tulevaisuudessa omaishoi-
dontuki voidaan myöntää kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille heti 
eikä heidän tarvitse jäädä odottamaan vapautuvia määrärahoja. 
 
Tällä hetkellä FSHKY:n kunnista Tammelassa ja Ypäjällä omais-
hoidontuki voidaan myöntää kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille, 
muissa kunnissa/kaupungissa asiakkaat joutuvat odottamaan va-
pautuvia omaishoidontuen määrärahoja. Tällä hetkellä määrära-
hojen vapautumista odottaa Forssassa 14 asiakasta, Jokioisilla 5 
asiakasta ja Humppilassa ei tällä hetkellä yhtään asiakasta. 
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Jotta emme asettaisi ihmisiä eriarvoiseen asemaan FSHKY:n alu-
eella, ehdotamme että kaikissa kunnissa omaishoidontuki voidaan 
myöntää kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille. Jotta pääsemme 
tähän tilanteeseen, kaupungin/kuntien tulee huomioida omaishoi-
dontilanne budjeteissaan ja tehdä päätös määrärahasidonnaisuu-
den poistamiseksi omaishoidontuesta. 
 
Määrärahasidonnaisuuden poistamisen ansiosta pääsisimme 
myös lähemmäksi maakunnalle esitettyä tavoitetta. 
 

 Omaishoidontuella voimme tukea taloudellisesti sekä muilla tuki-
toimilla ja -palveluilla asiakasta ja hänen omaistaan kotona ja 
mahdollistaa asiakkaan pidempään kotona asumisen. Omaishoi-
dontukea myöntämällä voimme todennäköisesti siirtää asiakkaan 
joutumista raskaampien palveluiden piiriin ja sitä kautta saada 
säästöjä aikaan kaupungille/kunnalla. Omaishoidontuki on kau-
pungille/kunnille huomattavasti taloudellisesti kevyempi tukimuoto 
kuin se että asiakas joutuu esimerkiksi asumispalveluiden piiriin. 

 
 Jokioisilla 11.7.2019 
 
 Omaishoidontuen määrärahojen poistamisen puolesta 
 
 Palveluohjaajat 
 Vanhuspalvelut 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä" 
 

Palveluohjaajista kukaan ei ole allekirjoittanut asiakirjaa, mutta se 
vastannee heidän näkemystään. 

    
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä 
aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalain 6 §:n 
mukaan kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toi-
minnan lisäksi mm. osallistumisen kuntien yhteistoimintaan. Kun-
nan toiminnan käsitteeseen sisältyvät mm. kuntayhtymät yhteistoi-
mintaorganisaatioina, joissa kunnalla ei ole yksinään määräävää 
asemaa. Näissä kunta ohjaa toimintaa perussopimuksen avulla ja 
kuntayhtymän päätöksentekoelimessä.  

 
Asiakirjassa tarkoitettu toiminta kuuluu kaupungin ja kuntien toi-
mintaan, joten asiakirja voidaan katsoa aloitteeksi. Aloitteen teki-
jöinä ovat kaupungissa ja kunnissa asuvat palveluohjaajat. Jokai-
sella paikkakunnalla asunee joku heistä.    
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Palveluohjaajien työnantajansa jäsenkunnille osoittamassa aloit-
teessa tarkoitettu toiminta on kuntalain mukaan jäsenkuntien toi-
mintaa. Aloitteessa tarkoitetun palvelun tuottaminen tai järjestä-
minen kuuluu kuitenkin heidän työnantajalleen. Jäsenkunnat kus-
tantavat kuntayhtymän palvelut kuntamaksuin, mutta ne eivät tuo-
ta tai järjestä palveluita. Perussopimuksen mukaan Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymä tuottaa tai järjestää jäsenkuntien so-
siaalipalvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa siinä laajuudes-
sa ja aikataulussa, kuin jäsenkuntien valtuustot päättävät. Val-
tuustot päättivät siirtää kyseisen palvelun kuntayhtymälle vuonna 
2013 hyväksyessään kuntayhtymän perussopimuksen. 

 
Viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimi-
valtaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on hallintolain 21 
§:n mukaan viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katso-
malleen viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettä-
jälle. Asiakirjaa siirrettäessä asian tutkimatta jättämisestä ei tarvit-
se tehdä päätöstä. Hallintolain mukaan asiakirjan siirrosta on il-
moitettava asiakirjan lähettäjälle. Kuntalain mukaan aloitteen teki-
jälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 
Asiakirja voitaisiin hallintolain säännöksen nojalla siirtää kuntayh-
tymälle käsiteltäväksi. Kuntayhtymän olisi tarkoituksenmukaistakin 
käsitellä asia ja päättää sen vaatimista toimenpiteistä.  

 
Hyvinvointikuntayhtymän tulisi kyetä kohtelemaan eri jäsenkun-
nissa asuvia omaishoidontuen tarvitsijoita tasa-arvoisesti. Tämä 
mahdollistuisi, jos Forssan kaupunki sekä Humppilan ja Jokioisten 
kunnat suosittaisivat hyvinvointikuntayhtymälle tuen myöntämistä 
kaikille tuen myöntämisedellytykset täyttäville sen estämättä, että 
tarkoitukseen kuntayhtymän talousarvioissa varattu määräraha 
ylittyisi. Näin omaishoidontuen määrärahasidonnaisuus poistuisi 
aloitteessa tarkoitetuin tavoin.  

 
Jokioisten kunta voisi merkitä asiakirjan tiedoksi, siirtää sen kun-
tayhtymälle käsiteltäväksi ja suosittaa kuntayhtymälle toimimista 
edellä selostetun mukaisesti. Asian käsittely kunnassa päättyisi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä olevan omaishoidontuen määrä-

rahasidonnaisuuden poistamista koskevan aloitteen tiedoksi ja 
siirtää aloitteen yllä mainituin perustein Forssan seudun hyvin-
vointikuntayhtymälle käsiteltäväksi sekä suosittaa kuntayhtymälle  
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 omaishoidontuen myöntämistä kaikille tuen myöntämisedellytyk-

set täyttäville sen estämättä, että tarkoitukseen kuntayhtymän ta-
lousarviossa varattu määräraha ylittyy.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen hissihankkeen rahoitus 
 
Kh § 181 
28.10.2019 Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen ylimääräisessä yhtiöko-

kouksessa 13.9.2019 hyväksyttiin toteutettavaksi hissihanke, jos-
sa rakennetaan yhtiön Paronintie 7:ssä omistamaan kerrostaloon 
kaksi hissiä. Hanke toteutetaan KONE Hissit Oy:n kanssa. Asiaa 
koskeva toimitussopimus on allekirjoitettu. Toimituksen verollinen 
kauppahinta on 488 560,00 euroa, josta saadaan ARA:n avustuk-
sena 45 %. Loppuosa 268 708,00 euroa jää rahoitettavaksi pitkä-
aikaisella lainalla. 

 
 Yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa Jokioisten kunnalle, että se 

myöntäisi yhtiölle lyhytaikaista lainaa 488 560,00 euroa, josta 
maksetaan takaisin 45 % heti, kun ARA:n avustus saadaan. Lop-
puosasta muodostettaisiin pitkäaikainen 10 vuoden laina, jonka 
ehdot päätetään muodostamisen yhteydessä tarkemmin. 

 
 Konserninäkökulmasta tarkasteltuna kunnan myöntämä laina on 

edullisempi kuin yhtiön suoraan pankista ottama, koska kunnalla 
on edullisemmat lainaehdot. Pankista otettu laina edellyttäisi 
myös kunnan omavelkaista takausta. 

 
 Yhtiölle jouduttiin 16.10.2019 antamaan rahoitusta 48 856,00 eu-

roa, jotta urakan ensimmäinen erääntyvä maksuerä voitiin suorit-
taa sopimuksen mukaisesti KONE Hissit Oy:lle. Tämän erän mak-
superusteena oli toimitussopimuksen allekirjoitus ja rakennusai-
kaisen konsernivakuuden toimittaminen tilaajalle. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää  
 

1. että Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille myönnetään 
yhteensä 488 560,00 euron suuruinen laina, josta 16.10.2019 
annettu 48 856,00 euroa on ensimmäinen erä, 

2. yhtiö voi nostaa lainaa toimitussopimuksen maksuerätaulukon 
ja töiden edistymisen mukaisesti,  

3. lainaa on lyhennettävä kunnalle takaisin 219 852,00 euroa he-
ti, kun ARA:n avustus saadaan, 

4. loppuosasta, 268 708,00 eurosta muodostetaan tämän jälkeen 
pitkäaikainen laina, jonka ehdot päätetään muodostamisen yh-
teydessä, ja 

5. lyhytaikaisesta rahoituksesta peritään yhtiöltä 0,8 % korko las-
kettuna kustakin nostosta kunkin erän takaisinmaksuun. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Työpajaohjaajan nimikemuutos työllisyyspäälliköksi 
 
Hela § 14 
9.10.2019 Mikko Mäkelä palkattiin 5.4.2016 alkaen Jokioisten kunnan työpa-

ja Veturin työpajaohjaajaksi. Työpaja aloitti toimintansa loppuvuo-
desta 2015. 

 
 Mikko Mäkelä on onnistuneesti ollut käynnistämässä työpajan 

toimintaa ja edelleen kehittänyt sitä. Hän vetää työpajatoimintaa 
itsenäisesti ja on vastuussa sen päivittäisestä toiminnasta. Hän on 
myös laajentanut osaamistaan muussa työllisyydenhoidossa. Hän 
toimii työpajalla kahden työpajaohjaajan esimiehenä. 

 
 Tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella Mikko Mäkelän teh-

tävänimike työpajaohjaaja ei enää vastaa hänen toimenkuvaansa. 
 
Ehdotus Henkilöstölautakunta päättää, että työpajaohjaaja Mikko Mäkelän 

tehtävänimike muutetaan työllisyyspäälliköksi. 
 
Päätös   Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.  
 
  - - - - - - - - - - - - 
Kj. § 9 
23.10.2019   
Päätös Käytän kuntalain mukaista otto-oikeutta ja siirrän henkilöstö-

lautakunnan päätöksen 9.10.2019 § 14 kunnanhallituksen käsitel-
täväksi. 

 
 - - - - - - - - - - -  
Kh § 182 
28.10.2019 Henkilöstölautakunta on kokouksessaan 9.10. (§ 14) päättänyt 

muuttaa työpajaohjaajan nimikkeen työllisyyspäälliköksi. Päätös 
on kunnanjohtajan tekemällä päätöksellä otettu kuntalain mukai-
sella otto-oikeudelle kunnanhallituksen päätettäväksi. 

 
Työllisyysasioiden hoito on kunnassa lähes kaikkien hallinnonalo-
jen tehtävä. Hallintokunnat toimivat omissa rooleissaan työllistä-
misessä. Jos roolit muuttuvat on muutoksista sovittava kaikkien 
toimijoiden kesken etukäteen ennen asiaa koskevia päätöksiä.  
Työpaja on aikanaan perustettu ja resursoitu kunnanhallituksen 
päätöksellä. Henkilöstölautakunnan päätöstä ei ole ennakolta kä-
sitelty esim. kunnan johtoryhmässä. 
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Kunta ei hoida työllisyysasioita yksin vaan yhteistyötahoina ovat 
mm. TE-toimisto, FSHKY ja muita toimijoita. 
 
Seudulla on käynnistynyt työllisyyden hoidon uuden ekosysteemin 
suunnittelu ja käyttöönotto. Tarkoituksena on luoda järjestelmä, 
jossa kunnat, TE-toimisto, FSHKY, Forssan Yrityspalvelu sekä 
toisen asteen oppilaitokset muodostavat verkoston, joka hoitaa 
työllisyysasioita. Kuntien työpajat ovat osa uutta ekosysteemiä.  
Toimijoiden välillä on sovittu, että pidättäydytään muuttamasta 
nykykäytäntöjä kunnes yhdessä sovitaan uudesta toimintamallista 
ja sen mahdollisesti edellyttämistä uusista vakansseista. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää palauttaa asian uudelleen henkilöstölau-
takunnan käsiteltäväksi sen jälkeen, kun työllisyyden hoidon uusi 
ekosysteemi on seudulla sovittu ja kunnanhallituksessa hyväksyt-
ty käyttöön otettavaksi. Mahdollinen toimintamallin muutos nimike- 
ja toimenkuvamuutoksineen on tämän jälkeen valmisteltava hal-
lintokuntien kesken ja käsiteltävä johtoryhmässä ennen henkilös-
tölautakunnan uutta käsittelyä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi päätettiin, että nimikemuutosasia tulee käsitellä 
uudelleen viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä ja että jat-
kossa kaikki nimikemuutosasiat tulee käsitellä kunnan johtoryh-
mässä ennen virallista käsittelyä. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 183 
28.10.2019 Henkilöstölautakunta 9.10.2019 
 Kunnanjohtaja 23.10.2019 
 Hallinto- ja talousjohtaja 27.9. ja 15.10.2019 
 Johtoryhmä 30.9., 14.10. ja 21.10.2019 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 7.10.2019 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto ja hallitus 24.9.2019 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 30.9.2019 
 

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, lukuun ottamatta henkilöstölauta-
kunnan päätöstä 9.10.2019 § 14, joka on kunnanjohtajan päätöksel-
lä siirretty kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 184 
28.10.2019 Suomen Kuntaliiton yleiskirjeet: 

- 9/2019 26.9.2019 / Kyberhyökkäykseen liittyvistä uhkakuvista 
tiedottaminen 

- 10/2019 10.10.2019 / Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 
2020. 

 
Metsähallitus, Luontopalvelut / Tutkimuslupa näytteenottoon ja liik-
kumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suo-
jeluun varatuilla alueilla koko maassa. Lupaa on haettu ympäristön-
hallinnon kovakuoriaistyöryhmän uuden jäsenen lisäämiseksi luvan 
piiriin ja se korvaa aiemman asiaa koskevan päätöksen. 
 
Pöytäkirjanotteita: 
- Ypäjän kunnanhallitus 24.9.2019 § 158 / Yritysneuvontapalvelui-

den hankinta Forssan Yrityskehitys Oy:ltä. Päätöksen mukaan 
Ypäjä siirtyy Forssan Yrityskehitys Oy:n asiakkaaksi 1.1.2020 lu-
kien. 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 
30.9.2019 § 161 / Jokioisten Intalankartanon palvelukeskuksen 
pesulan toiminnan lakkaamisen henkilöstövaikutukset. Yhtymä-
hallitus päättää aloittaa yhteistoimintalain mukaisen yhteistoimin-
tamenettelyn tuotannollis-taloudellisin perustein koskien Intalan-
kartanon asumispalveluiden pesulan laitoshuoltajaa. 

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

tuksen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 28.10.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 175, 176, 179, 180, 182–184 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 177, 178, 181 
 
______________________________________________________ 
 
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 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 177, 178, 181 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 


