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

 

Lehtinen Rami, pj., klo 17.00–18.25, § 52–58 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki, pj. klo 18.25–18.59, § 59–64 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
Okkonen Petri, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj. 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 52–64 

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 Charlotte Nummenranta. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
Rami Lehtinen 
 
Jyrki Kanerva Mika T. Rantala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 22.3.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Elina Kiiski  Charlotte Nummenranta 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 25.3.–15.4.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 
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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1.3.2019 
 
Kh § 52 
18.3.2019 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 1.3.2019 kumon-

nut osittain kunnanvaltuuston hyväksymän keskustan asemakaa-
van maankäyttö- ja rakennuslain 54 § 3 momentin nojalla. 

 
 Hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen Ajokujan ka-

tualuevarauksen, korttelin 100 tonttien 8 ja 9 sekä korttelin 91 
osalta (kartta oheismateriaalina). 

 
 Hallinto-oikeuden päätöstä selostetaan kunnanhallitukselle ko-

kouksessa. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen tietoonsa 

saatetuksi ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 
 
 Kunnanhallitus päättää, että kunta ei valita Hämeenlinnan hallin-

to-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Asemakaavoituksen käynnistäminen käsittäen korttelin 91,  
osaa korttelista 97 (tontit 3 ja 4) sekä Ajokujan  
 
Kh § 53 
18.3.2019 Kunnan keskustan asemakaava on vahvistumassa muilta kuin 

otsikossa mainittujen alueitten osalta. Asemakaava on muutettava 
myös em. alueilla.  

 
  Asiaa selvitetään kunnanhallitukselle kokouksessa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää otsikossa mainittujen alueiden 

asemakaavoituksen ja antaa sen teknisen lautakunnan tehtäväk-
si. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Takauksen antaminen Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen lainalle 
 
Kh § 54 
18.3.2019 Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen hallitus on kokoukses-

saan 28.2.2019 päättänyt anoa Jokioisten kunnalta omavelkaista 
takausta yhtiön 500 000,00 euron lainalle. Jokioisten kunta omis-
taa yhtiön osakekannan 100 %:sti. 

 
 Lainalla maksetaan pois aiemman, vuonna 1999 OKO Investointi-

luottopankki Oyj:n myöntämän lainan jäljellä oleva kertalyhentei-
nen erä. Myös vanha laina on kunnan takaama.  

 Laina on otettu Rinnetie 4:n rivitalon rakentamiseen. 
 
 Yhtiö on kilpailuttanut lainan. Edullisimman tarjouksen teki Some-

ron Säästöpankki. Yhtiön hallitus on valinnut lainaksi markkina-
korkoisen vaihtoehdon (6 kk euribor + 1,25 % marginaali). Laina-
aika 15 vuotta. Lyhennykset ja koron maksu 2 kertaa vuodessa. 
Laina nostetaan toukokuussa 2019.  

 Esityslista oheismateriaalina on Someron Säästöpankin tarjous. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 

Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen Someron Säästöpan-
kista otettavalle, 27.2.2019 päivätyn tarjouksen mukaiselle 
500 000,00 euron 15 vuoden lainalle ja siihen liittyville vastuille 
Jokioisten kunnan omavelkaisen takauksen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Hämeen maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen  
Hämeen kesäyliopistotoiminnan osalta 
 
Kh § 55 
18.3.2019 Hämeen maakuntahallitus on 18.2.2019 päättänyt, että Hämeen 

kesäyliopiston toiminta siirretään Hämeen ammattikorkeakoulu 
Oy:n toimesta perustettavaan tytäryhtiöön.  

 
 Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitä-

jälle 1.1.2020.  
 
 Kesäyliopiston uutta ylläpitämislupaa on haettava opetus- ja kult-

tuuriministeriöltä 31.5.2019 mennessä. Tästä syystä kuntien val-
tuustojen tulisi päättää asiasta 18.4.2019 mennessä. 

 
 Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopi-

neet, että Hämeen liitto ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, tulee jä-
senkuntien valtuustojen tehdä päätös kuntayhtymän perussopi-
muksen muuttamisesta kesäyliopiston ylläpitämisen osalta, ennen 
kuin kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle. 

 
 Esityslistan liitteenä (liite 9/2019) on Hämeen maakuntaliiton kun-

tayhtymän uusi perussopimus 1.1.2020 alkaen. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän uuden, 1.1.2020 voimaan 
tulevan perussopimuksen esityslistan liitteen (liite 9/2019) mukai-
sesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite seutukunnallisesta kulttuuriyhteistyöstä 
 

Valt. § 12 
28.2.2019 Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen: 
 

”Tuoreen kulttuuritoimintalain mukaan kunnat voivat järjestää 
kunnallisen kulttuuritoimen yhdessä muiden kuntien ja toimijoiden 
kanssa.  

 
THL:n hyvinvointikertomuksen minimitietosuositusten mukaan 
kunnan kulttuuritoimen vaikuttavuutta seurataan syksyllä käyttöön 
otettavalla TEA-viisarilla. Mikäli maakuntauudistus toteutuu, osa 
kunnille maksettavista valtionosuuksista määräytyy hyvinvointi-
työn tuloksellisuuden mukaan. Ei pelkästään tulojen vaan ensisi-
jaisesti väestön hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää reagoida 
muutokseen nyt. Ei riitä, että kunta tarjoaa palvelua. Kunnan on 
myös osoitettava, että toiminta on asukaslähtöistä, osallistavasti 
suunniteltua sekä tuloksellista. Laskennallisesti hyvin toteutetulla 
hyvinvointityöllä kunta voi saada 15-30 000€ enemmän valtion-
osuuksia kuin välttävästi toteutetulla. Kulttuuritoimintalaki velvoit-
taa huomioimaan saavutettavuus ja eri väestöryhmät.  

 
Kulttuuritoiminta on suhteellisesti edullista toteuttaa ja ryhmätoi-
mintana myös vaikuttavaa.  
Itsenäisten ammatinharjoittajien käyttäminen edistää alan työlli-
syyttä mikä on myös kulttuuritoimintalain kunnille asettama tehtä-
vä, tämä luo alueelle elinvoimaa. 

 
Taiteen edistämiskeskus ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat lan-
seeranneet käyttöön kulttuurihyvinvointisuunnitelman. Suositus 
toimii samalla tavalla kuin terveysliikuntasuositus tai ravitsemus-
suunnitelma. Valtakunnallisesti on 2019 alusta otettu käyttöön 
”Jokaisella on oikeus 100 minuuttiin kulttuuria viikossa” -suositus. 
  
Tuoreen Forzan (tulevaisuuden Forssan seutu -raportti) mukaan, 
alueella olisi kehitettävää elinvoimassa, vetovoimassa ja pitovoi-
massa. Hyvin organisoitu kulttuuritoimi vastaa osaltaan näihin 
kaikkiin kehittämisen painopistealueisiin.  

 
Kulttuurimatkailu on opetus- ja kulttuuriministeriön strateginen 
painopistealue. Tähän on haettavissa myös avustuksia. Lounais-
Hämeellä on potentiaalia helpon saavutettavuuden, turvallisuuden 
ja historian myötä. Kotimaanmatkailulla arvioidaan olevan uusi tu-
levaisuus ilmastonmuutoksen ja eettisen matkailun myötä.  



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 18.3.2019 90 5 

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

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

 
 
 
 
Hevoset, höyryveturit, kartanot, maaseuturomantiikka (-ja realis-
mi) ovat pienellä työllä työstettävissä esim. perheille soveltuviksi 
matalankynnyksen huokeiksi kulttuurimatkailupaketeiksi, joista 
hyötyy myös paikallinen elinkeinotoiminta. 

  
Alueen väestö ikääntyy. Tutkimusten mukaan osallisuus taitee-
seen ja kulttuuriin parantaa kokemusta terveydentilasta ja voi jopa 
vähentää lääkityksen tarvetta. Koettu terveydentila on THL:n 
avainindikaattori, jota seurataan. Liikunta ja hyvät liikuntapalvelut 
ovat tärkeää kuntien ennaltaehkäisevää työtä. Ennaltaehkäise-
vään työhön voivat vastata osaltaan myös kulttuuripalvelut.  
Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät erikoissairaanhoidon kulu-
ja. 

 
Sipilän hallituksen kärkihankkeita on nuoren harrastustakuu. Jo-
kaiselle nuorelle halutaan harrastus, millä halutaan vähentää yk-
sinäisyyden kokemusta. Yhdenvertaista on, että kunta tarjoaa har-
rastusmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin eri aloilta sekä liikun-
nasta.  

 
Kulttuuri sopii virkistykseen, kohentaa kuntakuvaa, lisää elinvoi-
maa sekä on itsessään kohdennettuna ennaltaehkäisevää työtä. 
Lisäksi kulttuuri on käytännössä edullista ja vaikuttavaa toteuttaa. 
Toteutukseen on vaivatonta ja luonnollista liittää yhteisöllisiä, yk-
sinäisyyttä vähentäviä menetelmiä.  

 
Mitä näemme, että kunnissa järjestettäisiin lähivuosien aikana 
käytännössä:  

 
Kiertäviä lasten- ja seniori teatteriesityksiä 
Taideterapiaryhmiä riskiryhmille (itsetuntemuksen, keho- mieliyh-
teyden parantamiseksi) 
Perhesirkusta perheen sisäistä vuorovaikutusta kohentamaan 
Draamamenetelmiä erotilanteiden käsittelyyn 
Teatteria, iltamia ja muita kulttuuritapahtumia kulttuurihistoriallisis-
sa tiloissa 
Tiedotusta ja tilaisuuksia taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuk-
sista 
Näyttelytoimintaa - näyttelyt avaavat ilmiöitä ja lisäävät kiinnostus-
ta  
Lastenkulttuuria, graffitityöpajoja, räp-työpajoja jne. 
Mahdollisuudet ovat rajattomat! 
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Esitämme, että osana Forza elinvoimahanketta toteutettaisiin 
kahden vuoden pilottihanke, Seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö, 
joka vie kulttuuritoimen toteutusta käytännön toteutukseen esim. 
palveluiden yhteishankinnoilla.  

 
Toimikuntaan suositellaan kuuluvaksi mm. kuntien kulttuuritoimes-
ta vastaavat johtavat viranhaltijat, edustus kulttuuriyhdistys Kuvi-
osta, FSHKY:stä hyvinvointikoordinaattori (tai vastaava), edustus 
nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta.  

  
Jokioisissa 28.2.2019 
 
Vihreiden valtuustoryhmä, Ursula Mansikka ja Marjo Ramstadius” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 56 
18.3.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta Forssan kaupungin, 

Humppilan kunnan, Tammelan kunnan, Ypäjän kunnan, Forssan 
seudun hyvinvointikuntayhtymän sekä seudullisen Kulttuuriyhdis-
tys Kuvio ry:n lausunnon. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämisestä 
 
Valt. § 13 
28.2.2019 Yhdeksän valtuutettua teki seuraavan valtuustoaloitteen kevyen 

liikenteen turvallisuuden lisäämiseksi: 
 

”Me allekirjoittaneet esitämme, että Jokioisten kevyen liikenteen 
turvallisuutta parannetaan seuraavin toimenpitein 
 
1. Turuntien laidassa oleva Toivontien ja Kyyhkyskalliontien väli-

nen kevyen liikenteen väylä valaistaan.  
2. Turuntie valaistaan paloasemalta keskustaan päin puuttuvilta 

osin. 
 

Yllä mainitut väylät toimivat monen koululaisen aamu- ja iltapäivä-
reitteinä. Aamuisin lähtiessä on lähes aina pimeää, ja myös ilta-
päivisin etenkin synkimpään syys aikaan. Iltaisin lähialueen ihmi-
set lenkkeilevät ja ulkoiluttavat koiriaan kyseisillä väylillä.  
Tärkeää on huomioida paloasema, josta hälytysajossa olevat pa-
loautot lähtevät reippaasti liikkeelle.  
 
Asia on nyt hyvin ajankohtainen, kun Toivontien päähän on tehty 
valmiiksi tiet ja viemäröinnit uudelle asuinalueelle. Alueen houkut-
tavuutta lisää varmasti toimiva kevyen liikenteen verkko. 
 
Jokioinen 28.2.2019  
 
Jorma Hacklin, Ursula Mansikka, Jukka Perälä,  Marjo Rams-
tadius, Janne Roininen, Emmi Romppainen, Eija Sakkinen, Niina 
Stenberg ja Marja Widén”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 57 
18.3.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien  
maksujen uudelleen määrittämisestä 
 
Valt. § 14 
28.2.2019 ”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet, 

esitämme, että haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävät liitty-
mis- ym. maksut määriteltäisiin kaikilta osin uudelleen.  

 
Kokemusta on jo kertynyt ja käytäntö osoittanut, että kunnan vie-
märiverkostoon liittymien maksut ovat nousseet täysin kohtuutto-
miksi kaava-alueen lievealueilla sekä etenkin haja-asutusalueella. 
Liittymisen maksut ovat arviolta jopa moninkertaiset verrattuna 
kaava-alueen maksuihin. 

 
Kuntalaisten tasapuolisuuden kannalta asia pitää korjata nopeasti 
ja samalla huomioida ne kiinteistön omistajat, jotka ovat jo joutu-
neet maksamaan kohtuuttoman hinnan kunnan viemäriverkostoon 
liittymisestään. 

 
Esitämme, että Jokioisten kunnassa olisi samanlainen viemäriin 
liittymismaksu asemakaavan ulkopuolisella alueella kuin asema-
kaava-alueellakin. Lisäksi esitämme, että kiinteistökohtaiset 
pumppaamot ja niiden sijoittaminen tontille sekä niiden vastuut tu-
lisi kuulua kunnan suunnittelemaan verkostoon. Muut kulut jäisivät 
kiinteistön omistajalle. 

     
Esittämällämme toimenpiteellä asemakaava-alueen ja haja-
asutusalueen kiinteistön omistaja tulisi yhdenvertaiseksi jätevesi-
verkostoon liittymisen osalta. 

 
Jokioinen 28.2.2019 

 
Tarja Kirkkola-Helenius, Charlotte Nummenranta, Jukka Heinä-
mäki, Pauli Myllyoja ja Petri Lehtonen.” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 58 
18.3.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että puheenjohtaja Rami Lehtinen poistui kokouksesta 

tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.25. Puheenjohtajana jatkoi 
ensimmäinen varapuheenjohtaja Jyrki Kanerva. 

 
Merkittiin, että kokoukseen saapui Rami Lehtisen henkilökohtai-
nen varajäsen Petri Okkonen klo 18.25. 
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Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö  
malminetsintälupahakemuksesta 
 
Kh § 59 
18.3.2019 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää 12.12.2019 päivä-

tyllä kirjeellään kaivoslain nojalla lausuntoa Someron kaupungin, 
Jokioisten ja Tammelan kuntien alueelle kohdistuvasta malminet-
sintälupahakemuksesta. 

 
Hakijana on Kultatie Oy, joka on Sunstone Metals Ltd:n tytäryhtiö 
Suomessa. Hakemusalueen pinta-ala on 430,3 ha. Etsittävät mi-
neraalit ovat kulta, kupari, sinkki ja litium. Alueella on aiemmin 
paikannettu kultamineraalisaatiot Satulinmäestä ja Riukasta. 
Aiempien tutkimusten perusteella hakija arvioi myös, että kohteel-
la on potentiaalia ekonomiselle esiintymälle. Hakemuksen koh-
teena oleva alue on pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa 
maa- ja metsätalousmaata. 

 
Hakijalla on tarkoitus jokamiehenoikeuden piiriin kuuluvan maas-
totarkastelun lisäksi suorittaa tutkimuksia, jotka voivat sisältää: 
 
- geofysikaalisia mittauksia 
- kalliosydännäytteenottoa kairaamalla 
- koneellista geokemiallista maaperänäytteenottoa 
- vähäistä kallion paljastamista uranäytteenottoa varten 
- tutkimuskaivantoja. 

 
Hakemuksen alue rajautuu Torronsuon kansallispuiston ja Tal-
pianjärven läheisyyteen. Alueella on merkittäviä paikallisia ja val-
takunnallisia luontoarvoja (Natura 2000). Tämän vuoksi esitettyjen 
tutkimusten ja niihin liittyvien töiden haitat alueen suojeluarvoille, 
luonnon monimuotoisuudelle ja alueen virkistyskäytölle pitää arvi-
oida ja minimoida tarkkaan. 

 
Alueella sijaitsee Jokioisten kunnan näkökulmasta tarkasteltuna 
merkittävää maaseutuelinkeinotoimintaa, mm. kunnan suurin lyp-
sykarjatila, joka on myös seutukunnallisesti merkittävä. Tutkimuk-
set eivät saa haitata elinkeinotoimintaa. 

 
Hakemukselle ei ole kaavoituksellisia esteitä.  

 
Esityslistan oheismateriaalina on kartta malminetsintälupahake-
musalueesta. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, seuraavaa: 
 

1. malminetsintälupahakemuksen kohdealueeseen liittyy paikalli-
sia ja valtakunnallisia luontoarvoja, jotka pitää huomioida ha-
kemuksen käsittelyssä ja mahdollisessa malminetsinnässä, 

2. alueella on merkittävää maaseutuelinkeinotoimintaa, jonka 
toimintaedellytykset eivät saa vaarantua, ja 

3. hakemukselle ei ole kaavallisia esteitä. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnanviraston sulkeminen heinäkuussa 
 
Kh § 60 
18.3.2019 Kunnanvirasto on ollut useana vuonna suljettuna heinäkuussa 

kolme viikkoa. Järjestely mahdollistaa henkilökunnan vuosilomien 
keskittämisen pääosin heinäkuulle ja samalla tehostaa asiakas-
palvelua. Kokemukset ovat olleet myönteisiä, eikä asiakkailta ole 
saatu kielteistä palautetta. Tällöin myös palveluiden kysyntä on 
vähäisintä asiakkaiden omista lomista johtuen. Osastoilla järjeste-
tään tarvittava päivystys. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 1.–

21.7.2019. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kuvausprojekti 
 
Kh § 224 
10.12.2018 Kunnanjohtaja on neuvotellut Jokioisten kunnan henkilöstöä kos-

kevasta kuvausprojektista Inter Folia Pressin / Mathias Lutherin 
kanssa. Tavoitteena kuvata Jokioisten kunnan henkilökuntaa työ-
hön liittyvässä ympäristössä ja rooleissa. Kuvaukset on ajateltu 
toteuttaviksi 2018–2019. 

 
Esityslistan oheismateriaalissa selostetaan kuvausprojektia ja 
palvelun hinnoittelua tarkemmin.  
 
Hankkeelle olisi tarkoituksenmukaista nimetä ohjausryhmä, jossa 
olisi henkilökunnan edustaja ja kaksi luottamushenkilöedustajaa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää kuvausprojektin käynnistämisestä ja mah-

dollisen ohjausryhmän nimeämisestä. 
 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa asiaa valmistelevan 

ohjausryhmän. Ryhmään nimettiin Jarmo Kujanpää, Ursula Man-
sikka, Lassi Oinonen ja Susanna Palmu. Ryhmän tehtäväksi an-
nettiin mahdollisen kuvausprojektin tarkempi suunnittelu ja kus-
tannusarvion laadinta. Ryhmän tulee tehdä ehdotuksensa asiasta 
kunnanhallitukselle viimeistään 15.2.2019. 

 
 - - - - - - - - - - 
 
Kh § 61 
18.3.2019 Ohjausryhmä on kokoontunut 23.1.2019. Tämän perusteella on 

muodostunut näkemys, että kuvausprojektia ei toistaiseksi ole 
tarkoituksenmukaista käynnistää. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta, että kuvausprojektia ei käynniste-

tä. 
 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-

ehdotustaan ja ehdotti, että asia palautetaan ohjausryhmälle lisä-
valmistelua varten. 

 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 
päätösehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 62 
18.3.2019 Johtoryhmä 4.3. ja 11.3.2019 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 20.2.2019 
 Forssan seudun vammaisneuvosto 25.2.2019 
 

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 § 63 
18.3.2019 Hämeen Eläkeläisjärjestöjen yhteistyöryhmän kutsu to 9.5.2019 

klo 8.30–13.00 Hämeenlinnan Raatihuoneella järjestettävään Ikäih-
miset mukana muutoksessa -seminaariin. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tilaisuuden tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 64 
18.3.2019 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää 4.3.2019 saapuneella säh-

köpostillaan tämän vuoden itsenäisyyspäivänä myönnettäviä Suo-
men Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunnia-
merkkejä koskevat valtiovarainministeriön hallinnonalan esitykset 
viimeistään 30.4.2019 valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti 
http://vm.fi/hallinnonalan-kunniamerkit. 

 
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 6.3.2019 Pintos Oy:n Jo-

kioisten naulatehtaan ympäristöluvan rauettamisesta. 
 
 Lapsiasiavaltuutetun toimiston 28.2.2019 saapunut sähköposti, jon-

ka liitteenä on lapsiasiavaltuutetun kirjelmä Suomen kunnille lasten 
ihmissuhde- ja seksuaalikasvatuksesta. 

 Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan toimikausi on päättymässä 
30.4.2019, hän kiittää kuntia työstä lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien 
puolustamisessa. Samalla hän kiittää tiiviistä yhteisestä työstä sekä 
erityisesti kuntien sosiaaliasiamiehiä tuesta kansalaisten vaativissa 
tilanteissa. 

 Lisäksi ajankohtaisia asioita lapsiasiavaltuutetun toimistosta, mm. 
valmistuneesta TET-selvityksestä, sekä kutsu lapsiasiavaltuutetun 
Vuosikirjan julkistamiseen Säätytaloon pe 26.4.2019. 

 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Ypäjän kunnanhallitus 5.3.2019 § 48 / Matkailun koordinaatio- ja 
neuvontapalveluiden järjestämistä koskeva sopimus, 

- Ypäjän kunnanhallitus 5.3.2019 § 49 / Kasvuyritysten Häme –
hanke. 

 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n 1.3.2019 päivätty vetoomus 
kunnan-/kaupunginhallituksille: ”Eläkeläisjärjestöjen toiminta on erit-
täin tärkeää ja sitä pitää tukea”. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
 Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää antoi kunnan-

hallitukselle kokouksen alussa ajankohtaiskatsauksen Kuuman 
koulun mahdolliseen sulkemiseen liittyvistä asioista, tehdystä 
asiakaskyselystä sekä tulevista kuulemistilaisuuksista.  

 

http://vm.fi/hallinnonalan-kunniamerkit


Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 18.3.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 53–59, 61–64 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 52, 60 
 
______________________________________________________ 
 
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: 52, 60 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 


