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Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Mansikka Ursula 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
Esala Martti, varajäsen 
Myllyoja Pauli, 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 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 37–51 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Niina 
Stenberg 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 8.3.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Niina Stenberg Satu Nurmi 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 11.3.–1.4.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Lainan ottaminen 
 
Kh § 37 
4.3.2019 Jokioisten kunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyy uutta pit-

käaikaista lainaa 1 100 000,00 euroa. Rahoitustilanne edellyttää 
lainan nostamista. 

 
1 100 000,00 euron lainasta on pyydetty tarjoukset Handelsban-
kenilta, Jokioisten Osuuspankilta ja Kuntarahoitus Oyj:lta. Luotto-
aika 10 vuotta. Lyhennykset ja koronmaksu puolivuosittain. Tasa-
lyhenteinen laina. Korkovaihtoehdot kiinteä ja vaihtuva. 

 
Kiinteän korkovaihtoehdon tarjoukset ovat seuraavat: 
Handelsbanken 1,08 % 
Jokioisten Osuuspankki 1,90 % 
Kuntarahoitus Oyj 0,74 % 
 
Vaihtuvan korkovaihtoehdon tarjoukset ovat seuraavat: 
Handelsbanken 6 kk euribor + 0,42 %  
Jokioisten Osuuspankki 6 kk euribor + 0,65 % 
Kuntarahoitus Oyj 6 kk euribor + 0,52 % 

 
Korkojen odotetaan tulevina vuosina kääntyvän nousuun, joten on 
tarkoituksenmukaista sitoa laina kiinteään korkoon. Näin turva-
taan alhainen korkotaso mahdollisessa korkojen nousutilanteessa 
ja toteutetaan tätä kautta kunnan lainasalkun korkosuojausta. 

 
Edullisimman tarjouksen kiinteäkorkoisesta lainasta teki Kuntara-
hoitus Oyj. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnalle otetaan 1 100 000,00 euron 

kiinteäkorkoinen laina Kuntarahoitukselta 26.2.2019 päivätyn tar-
jouksen mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Vuoden 2019 europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikka ja  
sen aukioloajat Jokioisten kunnassa 
 
Kh § 38 
4.3.2019 Europarlamenttivaalit ovat sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoää-

nestys on kotimaassa 15.–21.5.2019 ja ulkomailla 15.–18.5.2019. 
 

Vaalilain mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa 
määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman 
harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen luku-
määrästä ja sijainnista kunnassa siten, että niitä on jokaisessa 
kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu.  

 
Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa 
ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat. 
Vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna ar-
kipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen ja viikonloppuisin ei en-
nen klo 9 eikä klo 18 jälkeen. Jokaisessa kunnassa tulisi olla vä-
hintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna 
jokaisena ajanjakson 15.–21.5.2019 päivänä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnassa on europarla-

menttivaaleissa yksi ennakkoäänestyspaikka ja että Jokioisten 
kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Jokioisten 
kunnanvirasto, osoitteessa Keskuskatu 29 A. Ennakkoäänestys-
paikka on avoinna seuraavasti: 

 
- Keskiviikko–perjantai klo 11–18 
- Lauantai klo 11–15 
- Sunnuntai klo 12–16 
- Maanantai-tiistai klo 11–18. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Vuoden 2019 europarlamenttivaalien äänestyspaikkojen määrääminen 
 
Kh § 39 
4.3.2019 Kunnanhallitus määrää jokaiselle äänestysalueelle äänestyspai-

kan. Jokioisten kunta muodostaa valtuuston päätöksellä yhden 
äänestysalueen. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen 
äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusre-
kisteriin hänen kohdalleen.  

 
Kunnanhallituksen tulee lisäksi määrätä ennakkoäänestyspaik-
koina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt (laitosäänestys). 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää,  
 

1) että vuoden 2019 europarlamenttivaalien varsinaisena äänes-
tyspäivänä 26.5.2019 äänestysalueen 001 Jokioisten kunta 
äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto (Keskuskatu 29 A, Jo-
kioinen), 
 

2) että Palvelukeskus Intalankartano muodostaa yhden kokonai-
suuden, jonka kaikki asukkaat saavat äänestää laitosäänes-
tyksen yhteydessä, ja 

 
3) että lisäksi laitosäänestys suoritetaan Terve Pehtoori / Hoiva-

koti Wanha Pehtoori Oy:ssä, Dementiakeskus Sateenkaari 
Oy:ssä, Kaarnakodissa sekä Opintien Palvelutalossa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien  
vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta 
 
Kh § 40 
4.3.2019 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin en-

nen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilauta-
kunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja koti-
äänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. 

 
Vaalilain 1.7.2013 voimaan tulleen muutoksen mukaan kotiäänes-
tyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta sa-
malla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat.  

 
Vaalilautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kui-
tenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluvat puheenjohta-
ja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä 
varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaali-
toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat 
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 

 
Vaalikelpoisuutta vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan sekä es-
teellisyyssääntelyä on täsmennetty vaalilain 1.6.2016 voimaan tul-
leella muutoksella (361/2016). Kuntavaaleissa ehdokkaana oleva 
ei voi olla vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsenenä eikä va-
rajäsenenä. Vaalitoimikuntaan eivät ole kelpoisia myöskään mis-
sä tahansa kunnassa ehdokkaana olevan puoliso, lapset, sisa-
rukset eikä vanhemmat. 
 
Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden 
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä 
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilau-
takuntien ja vaalitoimikuntien poliittista edustavuutta tarkastellaan 
erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Näin tehdään myös 
tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että 
varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 
40 %. 

 
Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Ennakkoää-
nestyspaikkana ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toi-
mii kunnanvirasto. 
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Ennakkoäänestys toimitetaan eduskuntavaaleissa 3.–9.4.2019 
Varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019. 
 
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan 15.–
21.5.2019 ja varsinainen vaalipäivä on 26.5.2019. 
Oheismateriaalina on edellisten vaalien vaalilautakunnan ja vaali-
toimikuntien kokoonpano. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vuonna 2019 toimitettavia eduskuntavaa-

leja ja europarlamenttivaaleja varten 5 jäsentä ja vähintään 5 va-
rajäsentä kunnan vaalilautakuntaan. 

 
Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikunnan, joka hoitaa lai-
toksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen 
kunnan alueella. Vaalitoimikuntaan kunnanhallitus valitsee 3 jä-
sentä ja vähintään 3 varajäsentä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja teki seuraavat valinnat. 
 

Vaalilautakunta, jäsenet 
 

1. Marianne Mänki 
2. Erja Liuski 
3. Sami Myllyoja 
4. Kari Pekkonen 
5. Allan Lundén 

 
Puheenjohtaja Marianne Mänki ja varapuheenjohtaja Erja Liuski. 
 
Vaalilautakunta, varajäsenet (kutsumajärjestyksessä) 
 

1. Leena Puura 
2. Antero Suonpää 
3. Kari Raiskio 
4. Terttu Palmu 
5. Marja-Leena Puntila 

 
Vaalitoimikunta 
 

1. Sanni Junnila 
2. Jorma Forsberg 
3. Leena Järvi 

 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 4.3.2019 68 4 

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

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

 
 
 
 
Puheenjohtaja Jorma Forsberg ja varapuheenjohtaja Sanni Junni-
la. 
 
Vaalitoimikunnan varajäsenet (kutsumajärjestyksessä) 
 

1. Marjaleena Örn 
2. Petri Into 
3. Outi Vesakoski 
4. Antti Suokas. 
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Vuokrasopimuksen irtisanominen 
 
Kh § 41 
4.3.2019 Luonnonvarakeskus (Luke) ja Jokioisten kunta (kunta) ovat alle-

kirjoittaneet 4.1.2016 maanvuokrasopimuksen. Sopimuksella Lu-
ke on vuokrannut kunnalle Jänhijoen kylässä omistamansa Kuu-
ma -nimisen tilan, yhteensä 8,57 ha. 

 
Vastaavasti kunta on vuokrannut Lukelle omistamiansa maa-
alueita yhteensä 16,69 ha eri puolilta kuntaa. Vuokrasopimus on 
voimassa toistaiseksi vuoden irtisanomisajalla. 

 
Sopimuksen muissa ehdoissa on mainittu, että Jokioisten kunnal-
la on oikeus vuokrata Kuuma-nimisen tilan pellot kolmannelle 
osapuolelle. Ko. tilan peltojen vuokrausta koskeva maanvuokra-
sopimus on rauennut 1.1.2019 alkaen. Näin tarve Luken ja kun-
nan väliselle vuokrasopimukselle on poistunut ja se voidaan irti-
sanoa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää irtisanoa Luonnonvarakeskuksen ja Joki-

oisten kunnan välillä 4.1.2016 allekirjoitetun vuokrasopimuksen 
välittömästi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 4.3.2019 70 4 

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

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

 
 
 
 
Lausunto nähtävillä olleeseen Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 
-luonnokseen 
 
Kh § 42 
4.3.2019 Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 -ehdotus on ollut nähtävillä.  

Maakuntakaavaluonnosta on laadittu osin samaan aikaan kuin 
kunnan nyttemmin lainvoimaiseksi tullutta yleiskaavaa. 

 
Maakuntakaava on vähäisiltä osin ristiriidassa kunnan osayleis-
kaavan kanssa. Erot ovat kunnan keskustan ja vt 10:n välisellä 
alueella sekä vt 10 etelänpuoleisen teollisuusalueen laajennuksen 
alueella. Oheismateriaalina kuvat alueen kaavakartoista. 
 
Eroja selvitetään kunnanhallitukselle kokouksessa.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta esitetyt ristiriitaisuudet ja esittää, 
että ne otetaan kunnan hyväksytyn osayleiskaavan mukaisesti 
huomioon maakuntakaavaa myöhemmissä vaiheissa tarkistetta-
essa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnanviraston palvelumuotoilu 
 
Kh § 43 
4.3.2019 Jokioisten virastotalo on valmistunut vuonna 1986. Talo on palvel-

lut hyvin ja on edelleen hyvässä kunnossa. Viraston organisointi 
perustuu talon arkkitehtuuriin ja toimii vähäisiä muutoksia lukuun 
ottamatta samalla tavalla kuin viraston valmistumisen aikaan. 

 
 Kunnallisten palvelujen tuottamistavoissa, tietotekniikassa ja 

etenkin asiakkaitten palvelutarpeissa on tapahtunut valtavasti 
muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Siksi on syytä tar-
kastella viraston työprosesseja, asiakaspalveluja ja toimintojen 
fyysistä sijoittelua vastaamaan tämän päivän tarpeita. Asiakas-
palvelun tule olla helposti saavutettavissa ja tietotekniikan tarjo-
amia mahdollisuuksia tulee käyttää tehokkaasti hyväksi. 

 
 Palveluprosessien kehittämistä ja niiden fyysistä sijoittelua tarkas-

tellaan palvelumuotoilun kautta. Siinä asiantuntijoiden avulla hio-
taan pois prosesseista mahdollisia päällekkäisyyksiä, poistetaan 
kapeikkoja ja nopeutetaan prosesseja. Niiden kautta päästään 
fyysisen toimintaympäristön muutoksiin. 

 
 Palvelumuotoiluhankkeen alustavaa suunnitelmaa esitellään kun-

nanhallitukselle kokouksessa. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää kunnanviraston palvelumuotoi-

luhankkeen ja pyytää hankkeesta tarjoukset siihen soveltuvilta 
konsulteilta. 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Jyrki Kanerva ehdotti, 
että kunnanviraston palvelumuotoilusta ei pyydetä tarjouksia ul-
kopuolisilta konsulteilta vaan palvelumuotoiluhanketta toteutetaan 
kunnan omalla henkilökunnalla. 

 
Ehdotusta ei kannatettu. 

 
Päätös Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi 

Kanervan ehdotuksen rauenneen ja kunnanhallituksen hyväksy-
neen kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 

 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnan johtoryhmä on keskei-
sesti mukana palvelumuotoiluhankkeessa ja sitä koskevassa tar-
jouspyyntövalmistelussa. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen käsittely 
 
Kh § 44 
4.3.2019  Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

24.1. ja 20.2.2019 pidetyistä kokouksista. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 45 
4.3.2019 Tekninen lautakunta 20.2.2019 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 18.2.2019 
Kunnaninsinööri 11.2.2019 

 Johtoryhmä 25.2.2019 
 Vanhusneuvosto 13.2.2019 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

18.2.2019 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 19.2.2019 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tilaisuudet 
 
Kh § 46 
4.3.2019 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vanhuspalvelualueen pal-

velualuejohtajan kutsu info- ja keskustelutilaisuuksiin ikääntyneiden 
palveluihin liittyen. Infotilaisuuksien aikataululliset vaihtoehdot: 
- 3.4. klo 14–17 
- 8.4. klo 14–17 
- 9.4. klo 14–17. 

 
KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt sekä Tampe-
reen kaupunki järjestävät 15.–16.5.2019 Tampereen työmarkkina-
seminaarin Tampere-talossa. Seminaarin teemana on #Murros 
2019. Aiheita ovat mm. työmarkkinoiden haasteet, työn vaativuuden 
arviointi ja sote- ja maakuntauudistus. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt tilaisuudet tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 47 
4.3.2019 Suomen Kuntaliiton yleiskirje 4/2019 ”Kansallinen veteraanipäi-

vä”. Kansallista veteraanipäivää vietetään lauantaina 27.4., päivä 
on järjestyksessään 33. Valtakunnallisen pääjuhlan järjestään 
Kuopion kaupunki ja teemana on ”On aika muistaa”. Kirjeen liit-
teenä on valtakunnallinen suositus kansallisen veteraanipäivän 
viettämisestä vuonna 2019. 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tiedote 19.2.2019 
”Asiakasmaksun poistaminen KHSHP:ssä”. 

 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kooste FSHKY:n omien 

asumispalvelu- ja laitosyksiköiden mitoituksesta. Materiaali on ja-
ettu yhtymähallitukselle kokouksessa 18.2. ja sähköpostitse val-
tuuston puheenjohtajistolle, kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle 
25.2.2019. 

 
 Vanhusneuvoston 13.2.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja sel-

vitys Intalankartanon Winkkelin kesäsulusta 2018. 
 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Ypäjän kunnanhallitus 5.2.2019 § 27 / Forssan seudun yhtei-
nen rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 
18.2.2019 § 18 / Kanta-Hämeen ikääntyneiden palveluiden yh-
teensovitettua kokonaisuutta koskeva suunnitelma 

- Tammelan kunnanhallitus 18.2.2019 § 46 / Matkailuneuvonta-
palveluita koskeva ostosopimus 

- Tammelan kunnanhallitus 18.2.2019 § 30 / Humppilan kunnan 
mukaantulo seudullista rakennusvalvontaa ja ympäristönsuo-
jelua koskevan yhteistyösopimuksen osapuoleksi 

- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus 19.2.2019 § 30 / 
Kanta-Hämeen alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän 
hankinta (UNA 0Y). 

 
Kuntien takauskeskuksen tiedote 7.2.2018 / Kuntien takauskes-
kuksen vuosi-ilmoitus.  
 
Yleisradio Oy:n ennakkotieto valtakunnallisesta I love muovi  
-kampanjasta 1.4.–4.5.2019. 
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Jokiläänin kansalaisopiston laskelma v. 2018 kuntakohtaisista 
menoista ja ennakot vuodelle 2019. 
 
Kauppakirja 21.2.2019. Jokioisten kunta on myynyt Arkihuoma 
Oy:lle lisäosuuden Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalon LT 5 hallin-
taan oikeuttavista osakkeista. 
 
Jokioisten kunnan verotulojen kehitys tammi-helmikuussa 2019. 
Tammi-helmikuussa verotuloja on tilitetty kunnalle yhteensä 3 713 
361 euroa. Tämä on 23 315 euroa enemmän kuin vuonna 2018. 
Kunnallisveron tilitys on 35 981 euroa pienempi. Yhteisöveron tili-
tys on 57 536 euroa suurempi. Kiinteistöveron kertymä on puoles-
taan 3 760 euroa vuotta 2018 suurempi. Kokonaisuutena kahden 
ensimmäisen kuukauden verotulot ovat käytännössä vuoden 
2018 tasolla. 
 
Maakuntien tilakeskuksen asiakirjakokonaisuus 22.2.2019. Maa-
kunta-kuntavuokrasopimusryhmä on lähettänyt kuntaan pöytäkir-
jansa 22.2.2019 ja sen liitteenä tiedonhankinta- ja toimintasuunni-
telman, kuntien vuokralaskelmat, luonnoksen vuokra-asetuksen 
mukaisen sisäänvuokrauksen yleisistä ehdoista, luonnoksen 
vuokra-asetuksen mukaisesta vastuunjakotaulukosta, luonnoksen 
vuokra-asetuksen mukaisesta vuokrasopimuksen mallista ja toi-
mintamallin kuntaluokkien muodostamisen toimintamallista. 

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

dotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että jatkossa vanhusneu-
voston ja nuorisovaltuuston pöytäkirjat saatetaan kokonaisuudes-
saan tiedoksi kunnanhallitukselle sähköisen kokousjärjestelmän 
kautta. 
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Valtuuston kokouksen 28.2.2019 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 48 
4.3.2019 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 28.2.2019 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden 
täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Tilintarkastussopimuksen tarjouksen käsittely 
Ote BDO Audiator Oy:lle 
Ote tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jussi Tiensuulle 
 
Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite pysäköintipaikan rakentamisesta Turun valta-
tien pikavuoropysäkin läheisyyteen 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite Paanan kevyen liikenteen väylän valaisemi-
sesta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite kuntoportaista 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote vapaa-aikalautakunnalle 
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Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koske-
van sopimuksen muuttaminen 
Ote Humppilan kunnalle 
Ote Ypäjän kunnalle 
Ote Jokioisten vapaa-aikalautakunnalle 
 
Aloitteiden käsittely 
Käsitellään erikseen (valmistellaan uudelleen) 
 
Humppilan kunnan mukaantulo seudullista rakennusvalvon-
taa ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen 
osapuoleksi 
Ote Forssan kaupungille 
Ote Humppilan kunnalle 
Ote Tammelan kunnalle 
Ote Ypäjän kunnalle 
 
Hämeen liiton kysely koskien osallistumista maakunnallisen 
sote-kuntayhtymän valmisteluun 
Ote Hämeen liitolle 
 
Valtuustoaloite seutukunnallisesta kulttuuriyhteistyöstä 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämiseksi 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite haja-asutusalueen viemäröinnin liittymis- ym. 
maksujen uudelleen määrittelystä 
Käsitellään erikseen 

 
 Ilmoitusasiat 

Ei erillistä täytäntöönpanoa 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ajankohtaiset asunto-osakeyhtiöasiat 
 
Kh § 49 
4.3.2019 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
 
 
 
 
Vakuusasiat 
 
Kh § 50 
4.3.2019 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
 
 
 
Konserniohjaus 
 
Kh § 51 
4.3.2019 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 4.3.2019  

 

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 42, 44–48, 50 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 37–41, 43, 49, 51 
 
______________________________________________________ 
 
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: 37–41, 43, 49, 51 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 


