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Aloitteiden käsittely 
 
Kh § 30 
18.2.2019 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain 

helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo val-
tuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopulli-
sesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii-
den johdosta on ryhdytty. 
 
Hallintosäännön mukaisia valtuustoaloitteita, joita valtuusto ei 
vuoden 2018 päättyessä ole loppuun käsitellyt, on seuraavasti: 
 
Vuonna 2016 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
3.11.2016 aloite venevalkaman rakentamisesta 
15.12.2016 aloite pysäköintipaikan rakentamisesta 
 
Vuonna 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
11.5.2017 aloite muovijätteiden kierrätyspisteestä 
11.5.2017 aloite neuvottelupyynnöstä tieasioissa 
11.5.2017 aloite kuntosalimaksujen alentamisesta 
29.5.2017 aloite sosiaalipalveluiden lisäkustannusten selvittämi-
sestä 
27.9.2017 aloite nuorten ilmaisesta ehkäisystä ja lisääntymister-
veydestä 
15.11.2017 aloite seutukunnallisesti yhtenevästä kaavoituksesta 
19.12.2017 aloite kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
 
Vuonna 2018 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
23.2.2018 aloite nuorten työllistämisestä 
23.2.2018 aloite Paanan kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
23.2.2018 aloite lapsivaikutusten arvioinnista 
23.2.2018 aloite työn vaativuuden arvioinnista 
23.2.2018 aloite tonttien hinnoittelusta 
14.11.2018 aloite tähderuoan myymisestä 
14.11.2018 aloite toisen asteen oppilaiden tukemisesta 
14.11.2018 aloite liittymisestä Hinku-kuntien verkostoon ja aurin-
koenergian käyttö kunnan kiinteistöissä 
14.11.2018 aloite digineuvonnasta kirjastossa 
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14.11.2018 aloite kuntoportaista urheilukentän ja pururadan 
maastoon 
19.12.2018 aloite kaavamuutoksesta 
19.12.2018 aloite koulukuljetusten järjestämisestä yhteistyössä 
naapurikuntien kanssa. 
 
Esityslistan liitteinä (liitteet 5 ja 6/2019) on taulukot aloitteiden kä-
sittelystä valtuustokaudelta 1.1.2013–31.5.2017 ja 1.6.2017–
31.12.2018. Niissä selostetaan mihin toimenpiteisiin minkin aloit-
teen johdosta on ryhdytty ja mikä aloite on loppuun käsitelty. 
 
Vuonna 2018 käsiteltiin loppuun 13 valtuustoaloitetta. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee edellä ole-
vat selostukset aloitteista tietoonsa saatetuiksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää täydennystä vuo-
sien 2016 ja 2017 avoimien aloitteiden käsittelytietoihin käsittely-
aikataulun ja käsittelyvaiheiden osalta. 
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Humppilan kunnan mukaantulo seudullista rakennusvalvontaa ja  
ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen osapuoleksi 
  
Kh § 31 
18.2.2019 Forssan kaupunki sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat 

ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka 
mukaisesti kunnat ovat antaneet vuoden 2019 alusta alkaen kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviran-
omaisen tehtävien hoidon sekä sopimuksessa määriteltyjen mui-
den tehtävien hoidon kaupungille. Sopimuksen käsittämiä tehtäviä 
kunnassa hoitanut henkilökunta on siirtynyt kaupungin palveluk-
seen. Tästä on sovittu samanaikaisesti tehdyssä henkilöstön siir-
tosopimuksessa. 

 
Humppilan kunta liittyy kunnanvaltuuston kokouksessa 
15.11.2018 (35 §) tehdyn päätöksen mukaisesti Forssan kaupun-
gin sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien kanssa raken-
nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskevaan 
yhteistyösopimukseen.  
 
Humppilan kunta lisätään yhteistyösopimuksen 1., 3. ja 15. koh-
tiin. Täydennetty sopimus on esityslistan liitteenä (liite 7/2019).   
 
Humppilan kunnan palveluksesta ei siirry henkilökuntaa kaupun-
gin palvelukseen. Henkilöstön siirtosopimusta ei ole tarpeen täy-
dentää. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 
Jokioisten kunnan puolesta liitteenä olevan täydennetyn yhteis-
työsopimuksen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Hämeen liiton kysely koskien osallistumista maakunnallisen  
sote-kuntayhtymän valmisteluun 
 
Kh § 18 
4.2.2019 Hämeen liitto on lähettänyt jäsenkunnilleen kyselyn koskien kun-

tien halukkuutta osallistua maakunnallisen sote-kuntayhtymän 
valmisteluun siinä tapauksessa, että valtakunnallinen maakunta-
/sote-uudistus (Maku/Sote) ei toteudu suunnitellussa aikataulus-
sa. 

 
Kysely on osoitettu valtuustoille ja siihen on toivottu vastattavan 
helmikuun aikana. Valmisteluun osallistuminen ei tarkoita vielä 
kuntayhtymään mukaan lähtemistä. Maakunnallisen mallin toteu-
tuminen käytännössä edellyttääkin kaikkien kuntien mukanaoloa.  
Päätös mukaan menemisestä tehtäisiin erikseen valmistelun tul-
tua tehdyksi. 
 
Tammikuun 15. päivänä pidetyssä Forssan seudun kuntien elin-
voimahankkeen seminaarissa oli mukana kutsuttuina seudun kun-
tien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat. Saapuvilla olleet 
puheenjohtajat totesivat seminaarin yhteydessä päätyneensä yk-
simielisesti siihen, että kannanottoa maakunnallisen sote-
kuntayhtymän valmisteluun mukaan lähtemisestä ei tehdä ennen 
kuin on selvillä valtakunnallisen Maku/Sote-hankkeen etenemi-
nen.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Hämeen liitolle, että Jokioisten 
kunta ei ota kantaa maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmiste-
luun mukaan lähtemiseen ennen kuin on tiedossa valtakunnalli-
sen Sote/Maku-hankkeen eteneminen. 

 
 Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi seuraavassa kokouk-

sessa. 
 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

asia jätetään lisäselvityksiä varten pöydälle. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Kh § 32 
18.2.2019 Seutukunnan kunnat pyrkivät yhdenmukaiseen vastaukseen. 

Koska esityslistan lähettämishetkellä ei ole tiedossa yhteistä kan-
taa ehdotus tehdään kokouksessa. 

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

kunnanhallitus päättää ilmoittaa Hämeen liitolle, että Jokioisten 
kunta on valmis osallistumaan maakunnallisen sote-
kuntayhtymän valmisteluun. 
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Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluja koskeva sopimus 
 
Kh § 33 
18.2.2019 Matkailuneuvonta siirtyi Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä, 

nykyiseltä Forssan Yrityskehitys Oy:ltä, kaupungin järjestettäväksi 
vuoden 2015 alusta. Matkailusihteeri Mari Noromies siirtyi yhtiöstä 
kaupungin palvelukseen. Forssan kaupunki ja seudun kunnat ovat 
vuodesta 2015 lähtien sopineet kaupungin järjestävän kuntien 
matkailuneuvonnan. Vuodeksi 2019 laadittu matkailun koordinaa-
tio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskeva sopimus on esi-
tyslistan liitteenä (liite 8/2019). 

 
Etukäteen sovitut kaupungin ja kuntien kokonaiskustannukset 
ovat 80 000 euroa. Summa on ollut sama vuodesta 2015. Koko-
naiskustannukset jaetaan kaupungin ja kuntien kesken kunkin 
vuodenvaihteen asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Jos mat-
kailuneuvonnasta sopimusvuonna aiheutuneet todelliset kustan-
nukset ovat sopijapuolten yhteisesti sopimien toimenpiteiden seu-
rauksena etukäteen sovittua yhteiskorvausta suuremmat, osapuo-
let maksavat yli menevät kustannukset asukaslukujensa suhtees-
sa. Kaupunki hyvittää kunnille erotuksen, jos toteutuneet vuosi-
kustannukset ovat ennalta sovittuja pienemmät.  

       
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Jokioisten kunnan puolesta liitteenä ole-

van sopimuksen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 3/2019. 
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Musiikkiopiston vanhempien kirje 
 
Koula § 3 
29.1.2019 Joukko Lounais-Hämeen musiikkiopiston vanhempia on jättänyt 

kunnanjohtajalle kirjeen liittyen jokioislaisten lasten ja nuorten 
opiskelumahdollisuuksiin Lounais-Hämeen musiikkiopistossa.  

 
Kirjeessä todetaan seuraavaa: 
”Me jokioislaiset Lounais-Hämeen musiikkiopiston oppilaiden 
vanhemmat, oppilaiksi hakevien ja oppilaspaikkaa jonottavien las-
ten ja nuorten vanhemmat, vaadimme Jokioisten lapsille ja nuoril-
le yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella Lounais-Hämeen musiik-
kiopistossa forssalaisten lasten kanssa.” 
 
Yhtäläisillä mahdollisuuksilla tarkoitetaan oppilaspaikan saantia ja 
sivuaineoikeutta. Huoltajat kantavat huolta siitä, että Jokioisilta on 
vaikea päästä musiikkiopiston opiskelijaksi ja siitä, että jokioislai-
silla oppilailla ei ole mahdollisuutta saada sivuaineoikeutta. Huol-
tajat vaativat kirjeessään, että Jokioisten kunnan tulee taata kun-
talaisilleen yhtäläiset mahdollisuudet saada opiskelupaikka ja si-
vuaineoikeus taiteen perusopintoihin forssalaisten lasten kanssa.  
 
Jokioisten kunnanhallitus on käsitellyt kirjettä kokouksessaan 
15.10.2018 ja lähettänyt sen koulutuslautakunnalle asian valmis-
telua ja kannanottoa varten.  
 
Lounais-Hämeen musiikkiopiston on Forssan kaupungin omista-
ma musiikinopetusta antava lakisääteistä valtionosuutta saava 
oppilaitos.  Sen eri osastot ovat: musiikin varhaiskasvatus eli mu-
siikkileikkikoulu, perusopetus ja musiikkiopisto. Lisäksi opistossa 
on avoin osasto, joka nimensä mukaisesti on avoin eri-ikäisille 
oppilaille.  
Seudun kunnilla on sopimukset Forssan kaupungin kanssa musii-
kin laajan oppimäärän perusopetuksen järjestämisestä. Sopimuk-
sen mukaan Jokioisten kunnan perusoppilaspaikkojen kiintiöksi 
on vahvistettu korkeintaan 34 paikkaa. Sopimuksen mukaan Joki-
oisten kunta maksaa oppilaistaan vuotuisen maksun. Hinnat tar-
kistetaan vuosittain. Vuonna 2018 oppilaspaikan hinta oli 1 900 € 
/ vuosi.  
 
Jokioisten kunnalla on täytettynä 33 oppilaspaikkaa ja vuotuinen 
korvaus Forssan kaupungille musiikin laajan oppimäärän perus-
opetuksen järjestämisestä on tällä hetkellä 62 700 €.  
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Sivuaineoikeuksia ei tällä hetkellä ole myönnettynä jokioislaisille 
oppilaille. Sivuainepaikan hinta on noin puolet perusoppilaspaikan  
hinnasta. Mikäli kunta myöntäisi opiskelijoille sivuainepaikkoja, se 
vähentäisi perusoppilaspaikkojen määrää. 

 
Oppilaspaikat musiikkiopistossa seudun kunnista kevät 2019  

Forssa Humppila Jokioinen Koski Somero  Tammela Urjala Ypäjä 

92 9 33 7 36 36 10 2 

 
Verrattaessa eri kuntien oppilaspaikkojen määrää musiikkiopis-
tossa, voidaan todeta, että jokioislaisilla lapsilla ja nuorilla on suh-
teessa kuntien asukas- ja lapsimääriin yhtä paljon opiskelupaikko-
ja musiikkiopistossa kuin forssalaisilla lapsilla ja nuorilla sekä 
enemmän opiskelupaikkoja kuin seudun muiden kuntien lapsilla ja 
nuorilla.  

 
Musiikkiopistoon oppilaaksi hakeneet, mahdolliseksi oppilaaksi hyväksytyt ja oppilaiksi 
otetut jokioisilaiset lapset ja nuoret vuosina 2015-2018 

Jokioinen 2014 2015 2016 2017 2018  

Pyrkijöitä opistoon Ei tiedos-
sa 

13 11 9 7 

Oppilaaksi otetut  3 1 5 1 1 

 
Viime vuosina jokioislaisten on ollut vaikea päästä sisään musiik-
kiopistoon johtuen siitä, että paikkoja ei ole vapautunut juurikaan.  
Tilanne muuttunee kuitenkin lähivuosina, sillä musiikkiopistossa 
opiskelee tällä hetkellä seitsemän oppilasta, jotka ovat täyttäneet 
tai täyttävät tänä vuonna 18 vuotta. Musiikkiopistossa opiskelee 
tällä hetkellä 12 jokioislaista oppilasta, jotka ovat kevääseen 2019 
mennessä opiskelleet vähintään 10 vuotta. 11 vuotta tai pidem-
pään opiskelleita jokioislaisia oppilaita on seitsemän.  
 
Jokioisten kunnalla on ollut musiikkiopistossa pitkään 33 opiske-
lupaikkaa. Koulutuslautakunta on keskustellut paikkamäärästä 
viime vuosien aikana talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuonna 
2017 kunnanhallitus antoi ohjeen, että hallintokuntien on laaditta-
va vuoden 2018 talousarvio siten, että käyttömenot ovat 2 % pie-
nemmät kuin vuoden 2017 talousarviossa. Vapaan sivistystyön 
määrärahoja pienennettiin kuten muitakin käyttömenoja. Tavoit-
teena oli vähentää musiikkiopiston paikkamäärää. Tavoitteeseen 
ei ole toistaiseksi päästy johtuen siitä, että opiskelupaikkoja ei ole 
juuri vapautunut.  
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Koulutuslautakunnassa on keskusteltu myös siitä, että Jokioisten 
kunnassa syntyneet ikäluokat ovat olleet jo muutaman vuoden  
puolet siitä, mitä ne olivat aiemmin. Tällä asialla on luonnollisesti  
vaikutus järjestettävien ja ostettavien palvelujen määrään. Musiik-
kiopistosta ostattavien palvelujen määrää tulee tulevina vuosina 
tarkastella tältäkin osin. Ostettavien palvelujen määrä ei ole kas-
vussa, jos sitä suhteutetaan lasten määrään.  
 
Jokioisten kunta ylläpitää Jokiläänin kansalaisopistoa, jonka 
omistajina ovat Jokioisten kunnan lisäksi Humppilan ja Ypäjän 
kunnat. Jokiläänin kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille monipuoli-
sesti laadukasta musiikin opetusta. Tänä lukuvuonna opistossa 
on tarjolla 7 musiikkikurssia ja opetustunteja annetaan yhteensä 
537. Kursseilla on yhteensä 74 opiskelijaa, joista 22 opiskelijaa on 
alle 18 vuotiaita. Soitinkurssien opetustuntimäärä on 328 ja kaikki 
alle 18 – vuotiaat opiskelijat opiskelevat soitinkursseilla.  
  
Lounais-Hämeen musiikkiopisto on Forssan kaupungin omistama 
oppilaitos. Jokioisten kunta on tehnyt sopimuksen Forssan kau-
pungin kanssa musiikin laajan oppimäärän perusopetuksen järjes-
tämisestä ja päättänyt ostaa jokioislaisille lapsille ja nuorille 33 
opiskelupaikkaa musiikkiopistosta. Paikkamäärä on aikoinaan 
tarkkaan harkittu ja tavoitteena on ollut se, että jokioislaiset lapset 
ja nuoret saavat hyvät ja seudullisesti tasapuoliset mahdollisuu-
den musiikin harrastamiseen ja opintoihin musiikkiopistossa. Las-
ten määrän vähennyttyä ja edelleen vähentyessä tullaan musiik-
kiopistosta ostettavien palvelujen määrää tarkastelemaan tulevina 
vuosina. Ostettava paikkamäärä ei ole kasvussa.  
 
Huoltajien lähettämässä kirjeessä vaaditaan jokioislaisille lapsille 
ja nuorille yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella Lounais-Hämeen 
musiikkiopistossa forssalaisten lasten kanssa. Tällä hetkellä huo-
mioiden musiikkiopistossa opiskelevien lasten ja nuorten määrä 
suhteessa kuntien kokoon palvelut on järjestetty suhteellisen ta-
sapuolisesti.   
 
Kuntien palveluissa ja palvelurakenteissa on kuitenkin aina eroja. 
Niin kauan kuin Lounais-Hämeen musiikkiopisto on Forssan kau-
pungin omistama opisto ja opiskelijapaikoista päätetään erillisin 
sopimuksin, eroja kuntien välillä palvelujen määrässä tulee ole-
maan. Jokioisten kunta on pyrkinyt järjestämään vapaan sivistys-
työn palvelut kokonaisuudessaan laadukkaasti ja monipuolisesti.  
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 18.2.2019 59 3 

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

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

 
 
 
 
Musiikin opintoja voi suorittaa musiikkiopiston lisäksi Jokiläänin 
kansalaisopistossa. Huoltajien kirjeessä esittämä vaatimus siitä,  
että musiikkiopiston tulee olla koko Lounais-Hämeen lasten ja 
nuorten yhtäläisesti saavutettavissa ei ole mahdollista nykyisellä 
mallilla, jossa Forssan kaupunki omistaa musiikkipiston ja sopi- 
muksin kunnat ostavat opistosta oppilaspaikkoja. Toistaiseksi 
seutukunnalla ei ole käyty virallisia keskusteluja / neuvotteluja 
kuntien välillä vapaa sivistystyön oppilaitosten yhdistämisestä / 
yhteisomistajuudesta.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää todeta, että Jokioisten kunta ostaa Forssan 

musiikkipoistosta tällä hetkellä 33 oppilaspaikkaa kunnan lapsille 
ja nuorille musiikin laajan perusopetuksen opintoihin. Jokioisten 
kunnalla on tällä hetkellä suhteessa kuntien asukas- ja lapsimää-
riin yhtä paljon opiskelupaikkoja musiikkiopistossa kuin forssalai-
silla lapsilla ja nuorilla sekä enemmän opiskelupaikkoja kuin seu-
dun muiden kuntien lapsilla ja nuorilla.  
 
Jokioisten kunta järjestää musiikin opetusta laajasti kunnan lapsil-
le ja nuorille myös Jokiläänin kansalaisopistossa. Seudun kuntien 
välillä ei ole käynnissä neuvotteluja vapaa sivistystyön oppilaitos-
ten yhdistämisestä / yhteisomistuksesta.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 34 
18.2.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä olevan koulutuslautakunnan pää-

töksen 29.1.2019 § 3 tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti käynnistää musiikkiopiston 
kanssa neuvottelut vuosittaisen sisäänoton vaihtelusta ja sisään-
oton tasausmahdollisuuksista. Päätettiin lähettää asia koulutus-
lautakunnalle jatkovalmistelua varten. 

 
Merkittiin, että Jyrki Kanerva poistui kokouksesta tämän asian kä-
sittelyn jälkeen klo 17.54. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 35 
18.2.2019 Koulutuslautakunta 29.1.2019 
 Vapaa-aikalautakunta 30.1.2019 
 Tekninen lautakunta 23.1.2019 
 Sivistystoimenjohtaja 23.1.2019 
 Kunnaninsinööri 3.1.2019 
 Johtoryhmä 11.2.2019 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 21.1.2019 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n valtuusto 29.1.2019 
 

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 § 36 
18.2.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset: 

- 5.12.2018 Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoi-
minnan vuoden 2018 ohjaustuntien laskennallista määrää koske-
va oikaisu, 

- 31.12.2018 Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyt-
tökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhty-
mille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoi-
tuksen tarkistamisesta vuodelle 2018, 

- 4.12.2018 Kunnan omarahoitusosuuden laskennan pohjana käy-
tettävät suoritemäärät ja opiskelijamääristä vähennetyt, valtiolta 
kotikuntakorvauksen saavat opiskelijat, sekä maksuosuuden pe-
rusteet vuonna 2018. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 4.2.2019 päivätty kysely lasten var-
haiskasvatusoikeudesta sekä lasten ja kasvatushenkilöstön suhde-
luvusta. 
 
Hämeen liiton sähköposti 4.2.2018 ”Hämeen maakuntalippu sai ar-
voisensa seremonian”. Hämeen uuden maakuntalipun naulausse-
remonia järjestettiin 4.2.2019 Hämeen linnassa. Historiallinen linna 
sopi erinomaisesti seremonian järjestämiseen. 
 
Ote teknisen lautakunnan 23.1.2019 kokouksen pöytäkirjasta § 2 / 
Aloitteiden käsittely. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
 Ilmoitettiin, että kunnanhallituksen kokousaikataulu 2019 on ladat-

tu kunnanhallituksen sähköiseen kokousjärjestelmään. Kokoukset 
ovat pääsääntöisesti kahden viikon välein. 

 
Ilmoitettiin, että uudeksi yrittäjäksi kunnantalon kahvila-ravintolaan  
on valittu Heli Turunen Forssasta. Hän aloittaa toiminnan maalis-
kuun 2019 alkupuolella. 

 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi asiakirjat ja ilmoitukset tiedoksi. 
 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 18.2.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 30–32, 34–36 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 33 
 
______________________________________________________ 
 
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: 33 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 



 
 Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskeva sopimus  
 
 

1. Sopimuksen osapuolet  
 

1) Forssan kaupunki, jäljempänä kaupunki  
 
2) Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta, jäljem-
pänä kunnat 
  

2. Sopimuksen kohde  
 
Kaupunki järjestää kuntien matkailun koordinaatio- ja neuvontapalvelut. Palveluja tuot-
tava matkailukoordinaattori on kaupungin palveluksessa. Sopimuksen tullessa voimaan 
kokonaiskustannukset ovat enintään 80.000 euroa vuodessa.  
 

Kokonaiskustannukset jaetaan vuosittain kaupungin ja kuntien kesken kunkin vuoden 
alun asukaslukujen mukaisessa suhteessa.  
 
Kustannukset kattavat yhden kokopäivätoimisen matkailukoordinaattorin työvoimakus-
tannukset ja hänen työtehtäviinsä liittyvät kulut sekä ulkoisia ostopalveluja. Kaupunki 
laskuttaa kunnilta kustannusten neljäsosan tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun alussa.  
 

Kaupunki jatkaa sopimuksen voimaan tullessa meneillään olevien matkailuhankkeiden 
toteutusta hankkeiden suunnitelman mukaiseen päättymiseen saakka.  
 
Siinä tapauksessa, että koordinaatio- ja neuvontapalveluista sopimusvuonna aiheutu-
neet todelliset kustannukset ovat sopijapuolten yhteisesti sopimien toimenpiteiden seu-
rauksena etukäteen sovittua yhteiskorvausta suuremmat, osapuolet maksavat yli me-
nevät kustannukset asukaslukujen suhteessa. Kaupunki hyvittää kunnille erotuksen, jos 
toteutuneet vuosikustannukset ovat ennalta sovittuja pienemmät.  
 

3. Sopimuksen voimassaolo  
 
Sopimus tulee voimaan sen allekirjoituksin. Sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.  

 
4. Sopimuskappaleet 

 
Sopimusta on tehty samasanainen kappale kullekin sopijapuolelle. 

5. Allekirjoitukset 

 

LIITE 1: Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden toimintasuunnitelma 2019 



Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden toimintasuunnitelma 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärkiteemana kansainvälistyminen 

Vuoden 2019 matkailun kehittämistoimenpiteiden kärkenä on kansainvälistyminen. Fors-

san seudulla kansainvälistymistä toteutetaan Visit Finlandin Western Lakeland –teeman 

mukaisesti. Western Lakeland toimenpiteitä toteutetaan maakunnallisen Let´s go Tavastia 

hankkeen kautta. Hankkeen osatavoitteina on yrittäjien kansainvälisten toimintavalmiuksi-

en kasvattaminen ja palvelutarjonnan näkyvyys erilaisissa kansanvälisessä digitaalisissa 

alustoissa. Vuonna 2019 toteutettavina toimenpiteinä ovat yrittäjien kv-valmennustyöpajat, 

kansainvälisen gotavastia.fi –sivuston kehittäminen, sisällöntuotanto tuotemanuaaleihin ja 

matkanjärjestäjä- sekä mediavierailut Kanta-Hämeeseen. 

Forssan seudun kunnat ovat mukana maakunnallisessa Let´s go Tavastia –hankkeessa ja  

vuonna 2019 hankkeen kuntarahaosuus Forssan seudulla on 7 256 euroa. Hankkeesta 

palautuu noin 7 000 euroa työtehtäviä suorittavan matkailukoordinaattorin palkkaan. Han-

ke päättyy 31.12.2019. 

Kesäkuussa 2019 saadaan päätös maakunnallisesta Western Lakeland Kanta-Häme –

markkinointihankkeesta, johon seudun kunnat ovat sitoutuneet aiesopimuksen myötä 

18 387 eurolla. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2019-31.12.2020. Hankkeessa haetaan lisä-

rahoitusta Western Lakeland markkinointitoimenpiteisiin ja henkilöstökuluihin. Seutukoor-

dinaattorin palkkaosuuksiin tulorahoitus vaikuttavaa vasta vuoden 2020 alusta, jolloin edel-

linen hanke on päättynyt.   



Matkailun sisäiset koordinaatio- ja kehittämispalvelut 

Toimialaa sisäisesti tukevilla ja kehittävillä toimenpiteillä edistetään matkailuyrittäjien verkos-

toitumista ja yhteistyötä.  Matkailukoordinaattori järjestää yrittäjille maksuttomia yhteistapaami-

sia alueen kohteissa ja tiedottaa sähköisillä uutiskirjeillä yrittäjiä ja alan toimijoita. Valmennus- 

ja koulutuspäivät liittyvät kansainvälistymiseen ja digitaalisten markkinointityökalujen käyttöön.  

Matkailukoordinaattori edustaa Forssan seutua ja alueen matkailupalveluita maakunnallisten 

kehittämishankkeiden ohjausryhmissä, Hämeen kauppakamarin matkailuvaliokunnassa ja 

maakunnallisissa matkailun teemaryhmissä sekä toimii yhteistyössä uuden Elinvoimaa Hä-

meeseen –yrittäjäyhdistyksen kanssa.  

Tilastointia ja raportointia lisätään. Uusia mittaristoja otetaan käyttöön ja niiden pohjalta laadi-

tut raportit toimitetaan kuntiin kolme kertaa vuodessa. Raportoitavat ajanjaksot ovat tammi-

toukokuu, kesä-elokuu ja syys-joulukuu. Tilastollisen seurantaan sisältyy yrittäjien kansainväli-

sen osaamisen ja palvelutarjonnan lisääntyminen, yöpymisvuorokaudet, seudun tunnettuuden 

lisääntyminen sekä matkailuneuvonnan yhteydenotot ja kontaktoinnit.  

Matkailun ulkoiset neuvontapalvelut 

Matkailuneuvontapalvelut järjestetään Forssan Yritystalossa sijaitsevassa työpisteessä, jossa 

on esillä seudun kuntien ja yrittäjien esitteet sekä esitemateriaalia muusta Suomesta. Palvelut 

sisältävät asiakasneuvonnan, esitepostitukset, esitejakelupisteiden ylläpidon, seudullisen ke-

säinfopisteen toimintojen järjestämisen ja siihen liittyvät esimiestehtävät.  

Forssan kauppatorilla sijaitsevan kesäinfopisteeseen tullaan palkkaamaan 2,5 kuukauden 

määräajalla henkilö, jonka toimenkuva sisältää vahvemmin seutukunnan matkailun digitaalista 

markkinointia aiemman asiakasneuvonnan ohella. Kesäinfopisteen päivystysajat määritellään 

uudelleen.  

Digitaalista markkinointia kasvatetaan sosiaalisen median kanavissa. Käytössä olevien Face-

book ja Instagram –Visit Forssaregion sivujen näkyvyyttä kasvatetaan omana työnä järjestäen 

kilpailuja ja ostetulla näkyvyydellä. Sisäisen uutiskirjeen lisäksi toteutetaan muutaman kerran 

vuodessa julkaistava teemoitettu asiakasuutiskirje, jossa tiedotetaan seudun palveluista.  

Seudun tunnettuuden parantamiseen käytetään myös ulkoisia ostopalveluja. Seutukunnan 

matkailun visuaalinen ilme uudistetaan ja sen myötä matkailun internetsivuston ulkoasu. Si-

vustolle lisätään chat-palvelu interaktiivisuuden lisäämiseksi. Mahdollisesti uudistetaan myös 

seudun matkailun ”markkinointinimi”. Seudun yhteinen matkailuesite toteutetaan yhdessä yrit-

täjien kanssa kevään aikana printtinä ja digitaalisena versiona. Digitaalisessa markkinoinnissa 

hyödynnettäviä av-tuotantoja toteutetaan budjetin niin salliessa ja yrittäjien omia tuotantoja 

nostetaan näkyvämmin esille.  Matkailukoordinaattori vastaa palveluntarjoajien kilpailuttami-

sesta ja sisällöntuotannosta. 

 

Ryhmäretkipalvelut ja opasvälitys ulkoistetaan paikallisille matkanjärjestäjille, Forssan Matka-

toimistolle ja Matka-Merilälle. Alkuvuoden aikana matkailukoordinaattori päivittää yrittäjien hin-

nat, palvelut sekä olemassa olevat kotimaan ryhmäretkipaketit matkanjärjestäjien käyttöön. 



Kansainvälisille asiakkaille suunnattuja tuotteita paketoidaan yhdessä Forssan Matkatoimiston 

kanssa. 

Matkailukoordinaattorin työtehtävät 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


