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Valtuustoaloite nuorten työllistämisestä 
 
Valt. § 41 
23.2.2018 Kokoomuksen Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 

23.2.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Nuorille töitä 
 
Työttömyys on suuri vitsaus. Varsinkin nuoren heikko työllistymi-
nen voi heikentää hänen koko elämäänsä ja mahdollisuuksiaan 
onnistua sen aikana. Jokioisissakin työttömiä nuoria on suhteelli-
sesti enemmän kuin aikuisia.  
 
Pälkäneen kunta on jo yhden vuoden tehostetuilla toimilla onnis-
tunut käytännössä poistamaan nuorisotyöttömyyden alle 25 –
vuotiailta.  
 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta läh-
tee Pälkäneen mallin mukaisesti aktiivisesti hakemaan työpaikko-
ja nuorille yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Työpaikkoja 
voidaan hakea esimerkiksi työpajatoiminnasta, yrityksistä, seura-
kunnasta, vanhusten huollosta ja yksityisiltä. Lisäksi esitämme, et-
tä kunta pyrkii saman mallin mukaisesti etsimään ja takaamaan 
vuosittain vähintään yhdelle kouluikäiselle ikäluokalle kesätyöpai-
kan nuoren niin halutessa. Tämä alentaa nuorten kynnystä ha-
keutua seuraaviin työpaikkoihin, antaa kokemusta työelämästä ja 
auttaa heitä saamaan työ- ja harjoittelupaikkoja jatkossa, mikä 
auttaa heitä haluamalleen urapolulle.  
 
Uskomme, että tehostettuun työllistämistoimintaan osoitetut vero-
varat tulevat alentuneina toimeentulo- ja työmarkkinatukimenoina 
sekä kunnallisveron tuottoina takaisin. Yritykset saavat kaipaa-
maansa työvoimaa ja osa nuorista jää pysyvästi Jokioisiin asu-
maan sen sijaan, että muuttaa työn perässä muualle. Myös nuor-
ten syrjäytyminen vähenee. 
 
Esitämme myös, että kunta pyrkii nuorten työllistämisessä yhteis-
työhön muiden alueen kuntien kanssa, koska alueen työmarkkinat 
ovat yhteiset. Pälkäneen esimerkki osoittaa, että voimme tehdä 
paljon tässä äärimmäisen tärkeässä asiassa, Hämeen maakunta-
laulun sanoin, ”kun toimeen tartutaan”. 
 
Jokioisten Kokoomus, valtuustoryhmä.” 
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Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 70 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallinto- ja talousosas-

ton valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite Paanan kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
 
Valt. § 42 
23.2.2018 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Paanan kevyenliikenteenväylälle led valot 
 

Paanan kevyenliikenteen väylää käytetään koulu- ja työmatkaan 
sekä urheilu -ja ulkoilureittinä. Paanaa pitkin pääsee Forssaan 
asti ja se yhdistää asuinalueet sekä vie teollisuusalueelle. Led 
valaistus on energiatehokasta ja käyttökustannukset ovat alhaiset. 
Led valaistus lisää turvallisuutta ja käyttöastetta Paanalla. 
Valaistuksella pystyy luomaan viihtyvyyttä, turvallisuudentunnetta 
sekä se vähentää fyysistä loukkaantumisriskiä. Led valojen tarve 
on 1,5 km matkalle Paanan koululta Turku-tielle (10 tielle) saakka. 
Tämä aloite sopii hyvin SDP:n aloitteen kanssa. Aika olisi vihdoin 
reagoida, sillä tämä ei ole ensimmäinen kerta kun Paanan 
valoihin liittyen on tehty joko kansalais- tai valtuustoaloite. 
 
Ursula Mansikka 
Marjo Ramstadius.” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 71 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista 
 
Valt. § 43 
23.2.2018 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Lapsivaikutusten arviointi käyttöön päätöksenteossa 
 
Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin taustalla ovat lapsen 
edun huomioimiseen velvoittavat julkiset sitoumukset ja säädök-
set, joista keskeisimpiä ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
(1991) ja perustuslain 6 § edellyttämä lasten tasa-arvoinen, yh-
denvertainen kohtelu palveluita järjestettäessä. Lisäksi lasten ja 
nuorten huomioon ottamiseen ohjaa meillä Forssan seudun lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.  
 
Lapsivaikutusten arviointi on erilaisten päätösten ja toimenpitei-
den yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten enna-
kointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia 
hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla 
aiheutetaan? Lapsivaikutusten arviointi on prosessi, jossa arvioi-
daan päätösesityksen vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumi-
seen: mm. lasten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen, yh-
denvertaisuuteen, osallisuuteen. Päätösten vaikutuksia lapsiin ja 
lasten elämään myös seurataan ja arvioidaan. 
 
Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tulla kuulluksi päätöksenteko-
prosessissa yleisten kuulemiskäytäntöjen kautta (esim. nuoriso-
valtuusto). Kunnallisessa päätöksenteossa tehdään kuitenkin lu-
kuisia päätöksiä, joissa laki ei velvoita kuulemista.  
Jokioisissa lapsivaikutusten arviointi kaikkinensa on vielä liian sat-
tumanvaraista ja vakiintumatonta eri hallinnonaloilla. Kaikki pää-
tökset, jotka koskettavat suoraan tai välillisesti lapsia, tulisi arvioi-
da lapsivaikutusten näkökulmasta. 
 
Esitämme, että Jokioisissa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arvi-
ointi. Arviointi voi olla sopivaksi katsottu kokoelma käytänteitä, jot-
ka ovat selkeästi tunnistettavissa ja osoitettavissa lapsivaikutus-
ten arvioinniksi. Esitämme myös, että asteittain määräyskokoel-
maa uudistettaessa hallinto – ja toimintasääntöihin lisätään sään-
nös lapsivaikutusten arvioinnista.  
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Jokioisten Vihreät valtuustoryhmä  
 
Ursula Mansikka 
Marjo Ramstadius”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 72 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen johtoryhmän valmistel-

tavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 26.3.2018 168 5 

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

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

 
 
 
 
 
Valtuustoaloite työn vaativuuden arvioinnista 
 
Valt. § 44 
26.3.2018 SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 päivä-

tyn valtuustoaloitteen: 
 

”Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kunnassa suorite-
taan työn vaativuuden arviointi kaikilla työpaikoilla ja –tasoilla. Ar-
viointi tulee suorittaa v. 2018 aikana ja sen tulee mahdollistaa 
palkkojen tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus. 
SDP:n valtuustoryhmä.” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 73 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen henkilöstölautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite tonttien hinnoittelusta 
 
Valt. § 45 
23.2.2018 Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 

23.2.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on huolissaan kun-
nan omistamista asuntorakentamiseen varattujen tonttien hinnois-
ta kunnassamme.  
 
Jokioisilla on jatkunut jonkin aikaa muutto kunnasta poispäin. Val-
tuustoryhmämme mielestä kaikkia keinoja pitäisi kokeilla väestö-
kadon pysäyttämiseksi ja nuorten perheiden saamiseksi paikka-
kunnalle sekä jo olemassa olevien perheiden pysyttämiseksi kun-
nassa. Naapurikunnissamme on ollut erilaisia tempauksia tonttien 
myynnin ympärillä, kuten 100 euron tontti tai tontti eurolla. Jokioi-
sillakin on ollut aikoinaan kokeiluja. 
 
Kunnassamme on alueita, joissa tontin neliöhinnaksi muodostuu 
1,97 €, hyvä asia, mutta uudemmilla alueilla neliöhinta on 8,50 
euroa/m². Tonttien koot ovat vuosienkuluessa kasvaneet hieman, 
se on positiivinen asia.  
 
Vertailtaessa hintoja seudullisesti olemme tässä asiassa selkeästi 
kallein kunta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet esittä-
vätkin, että Jokioisten kunnan tonttien hinnoittelua tarkasteltaisiin 
alaspäin eli 8,50 eurosta/m². Uuden, Selkäimen alueen tontit ovat 
vielä hinnoittelemattakin.  
 
Kunnassa on kunnossa päiväkodit, koulut, vapaa-ajan palvelut ja 
infrastruktuuri sekä palkattu uusia innokkaita viran- ja toimenhalti-
joita, näitä valttejamme on hyvä käyttää aktiivisessa tonttimyyn-
nissä. 
 
Esittämällämme toimenpiteellä on toki kertaluontoinen kustannus-
vaikutus, mutta pitkällä aikavälillä vaikutus on kunnan sekä väes-
tökasvun että kunnan verotulojen kannalta positiivinen asia.  
 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä.” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
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Kh § 74 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite hyötypuutarhasta 
 

Valt. § 46 
23.2.2018 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Maa-alueen kehittäminen Paanan koulun, kunnanviraston, kirjas-
toalueen läheisyydessä,  hyötypuutarha virkistys ja opetus käyt-
töön. 
 
Hyöty/aistipuutarhaksi kutsutaan puutarhaa, jonka suunnittelussa 
on otettu huomioon kaikki aistit. Aistipuutarhassa voi rauhassa 
maistella, haistella, kosketella. Alue sisältää erilaisia ja erikokoisia 
kasveja sekä siellä voi rauhassa havainnoida pieniä luonnonilmi-
öitä. Pienpuutarha kunnan sydämessä toisi Jokioisten omaleimai-
suuden esiin, tarjoaisi kaikille virkistyspuutarhan suomia elämyk-
siä sekä korostaisi maaseudun arvoja. 
 
Aistipuutarhassa olisi alkukantaisia pienikasvuisia puita, pensaita, 
kasveja yms.  Nämä ovat helppohoitoisia, takuuvarmoja, kauniita 
ja hyödyllisiä. Puutarhassa voisi myös olla ulkoilman kestäviä pie-
niä ekologisia kuntoilu- sekä tasapainolaitteita liikkumisen luon-
nolliseen aktivointiin. Materiaalien valinnassa huomio ekologisuu-
teen, (esimerkiksi männystä valmistetut tuotteet kestävät Suomen 
neljä vuodenaikaa ja hiilijalanjälki negatiivinen). 
 
Kyseessä oleva alue on tälle pikku puutarhalle aivan loistava, 
kunnan keskustassa, kunnantalon takana, yläkoulun sekä päivä-
kotien keskiössä. Myös Intalankartano on kävelyetäisyydellä. Näin 
ollen puutarhasta nauttiminen olisi mahdollista helpolla vaivalla 
kaikille kuntalaisille ja toisi viihtyisyyttä arjen keskelle. Puutarha 
mahdollistaisi myös erilaisten pienimuotoisten tapahtumien järjes-
tämisen, kuten perheiden picnick tapahtumat yms. 

 
Aistipuutarhan rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin voitaisiin ha-
kea tukea ympäristön yrityksiltä, kartoittaa mahdolliset tu-
ki/hankerahoitus mahdollisuudet sekä selvittää yhteistyö LUKEn 
kanssa. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla puutarhan toiminnan tu-
kemiseen ja kehittämiseen perustettava kannatusyhdistys tai muu 
vastaava. Kiinnostusta varmasti löytyy. 

 
Virkistysominaisuuksien lisäksi, aistipuutarha tarjoaa upean op-
pimisen alueen kasvatuksen sekä opetuksen ympäristökasvatuk- 
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seen, joka on nyt rakentumassa kunnan varhaiskasvatuksen pai-
nopistealueeksi. 
 
Jokioisten Vihreät ehdottaa, että tälle alueelle tehdään aistipuu-
tarha, 'syötävä puutarha'.  
 

Jokioisten Vihreät”. 

 

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 
työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 75 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ns. valinnanvapauspilottiin osallistuminen 
 
Kh § 76 
26.3.2018 Kanta-Hämeen maakunta on halukas lähtemään sote-

uudistukseen liittyvän valinnanvapauslainsäädännön kokeilualu-
eeksi.  Hämeenlinnan kaupunki toimi aikanaan valinnanvapaus-
kokeilun alueena ja sillä on hyvät kokemukset asiasta. 

 
 Valtion kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 100 milj. euroa 

alueellisten kokeilujen rahoittamiseksi. Rahoitus kokeiluihin on 
100 % siihen valituille alueille. Alueen itsensä ei siten tarvitse oh-
jata rahallisia resursseja kokeiluun. 

 
 Kanta-Hämeen alueellisen kokeilun hakijana on Riihimäen seu-

dun terveyskeskuksen kuntayhtymä. Kokeiluhankkeen budjetti on 
n. 13,5 milj. euroa, josta varsinaiseen kokeiluun käytetään 
n. 6,4 milj. euroa. 

 
 Kokeilu tehdään Oma Hämeen ohjaamana ja Forssan seudulla 

sen vastuutahona toimiin hyvinvointikuntayhtymä. Kokeilun aloit-
taminen riippuu eduskunnassa käsiteltävänä olevan sote-
lainsäädännön etenemisestä. Mikäli lainsäädäntö ei etene edus-
kunnassa ei myöskään alueellisia kokeiluja järjestetä. 

 
 Forssan seudun seutuneuvosto on käsitellyt kokeiluhankkeeseen 

lähtemistä kokouksessaan 20.3.2018 ja suosittanut kunnille mu-
kaan lähtemistä.  Hyvinvointikuntayhtymä muodostaa kantansa 
kunhan sen omistajakunnat ovat päätöksensä tehneet. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta hakeutuu mukaan 

Kanta-Hämeen valinnanvapauspilottiin. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tietotalon käytön suunnittelun aloittaminen 
 
Kh § 77 
26.3.2018 Tietotalon pääasiallinen käyttäjä Luonnonvarakeskus on luopunut 

ja luopumassa tietotalolla käyttämistään tiloista. Talon käytön ke-
hittämistä on pohdittu yhdessä eri käyttäjätahojen kanssa. Talon 
markkinointi ja sen toimistohotellikäyttö tehdään yhteistyössä 
kunnan yritysasiamiehen ja tietotalon ravintolayrittäjän kanssa.  
Ravintolayrittäjä vastaa ruokalan ja yläkerran sekä kokoustilojen 
vuokrauksesta. Kunnan yritysasiamies taas vuokraa toimistotiloja. 

 
Ravintolayrittäjän sopimus pyritään tuomaan kunnanhallituksen 
käsittelyyn tähän kokoukseen toisessa asiakohdassa. 
 
Luonnonvarakeskuksen kanssa tehdyn Jokioinen 2.0 -suunni-
telman yhtenä osana on sovittu, että kunta toteuttaa Luonnonva-
rakeskuksen tutkijavaihdon käyttöön majoitustiloja. Kyseiset tilat 
tulevat sijoittumaan tietotaloon. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kuluvan vuoden 
talousarvioon varataan 20 000 euron suuruinen lisämääräraha tie-
totalon majoituskäytön kehittämistä varten. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Forssan kaupungin ja Jokioisten, Humppilan, Ypäjän sekä Tammelan  
kuntien välisen matkailupalvelujen tuottamista koskevan sopimuksen  
irtisanominen 
 
Kh § 78 
26.3.2018 Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypä-

jän kunnat solmivat vuonna 2014 keskinäisen sopimuksen mat-
kailupalveluiden järjestämisestä seutukunnassa. Sopimuksen 
mukaisia käytännön toimenpiteitä hoitaa Forssan kaupungin mat-
kailusihteeri, jonka työvoimakustannukset sopimus kattaa kunkin 
vuoden alun asukaslukujen mukaisessa suhteessa. 

 
Sopimus on tarkastettu kunnissa viimeksi syksyllä 2017 ollen 
voimassa toistaiseksi vähintään kuuden (6) kuukauden irtisano-
misajalla, päättyen tällaisessa tilanteessa irtisanomisvuoden lop-
puun. 

 
Seutukunnan matkailupalveluiden järjestämistä koskevan perus-
sopimuksen solmimisen jälkeen (2014) suomalainen matkailuala 
trendeineen on muuttunut ja muuttuu edelleen. Kotitalouksien 
käyttövarallisuus niin lähialue- kuin kaukomatkailuunkin on kas-
vanut ja erilaiset personoidut sekä elämykselliset päivä- ja viikon-
loppumatkat, luonto- ja muut teemakohteet sekä aktiivilomat hou-
kuttavat. Myös kohteiden sähköinen löydettävyys, varattavuus se-
kä digitalisaatio yleisesti myös itse palvelun muotoilussa ovat tul-
leet keskeisiksi osiksi asiakaskokemusta. 

 
Valtakunnallisen Matkailun edistämiskeskuksen seuraajana vuo-
den 2015 alussa aloittanut Finpron Visit Finland -yksikkö on tun-
nistanut matkailualan muutokset ja tuottanut Suomen uuden mat-
kailustrategian vuosille 2015–2025 (matkailun kasvun ja uudistu-
misen tiekartta). Tiekartan strategisiksi painopisteiksi nostettiin 
matkailukeskusten ja yritysverkostojen teemapohjaisen yhteistyön 
vahvistaminen, uudet avaukset tuotekehityksessä, myynnissä ja 
markkinoinnissa, kilpailukykyisen ja monipuolisen tarjonnan kehit-
täminen matkailun ja muiden alojen rajapinnoista, markkinointi-
toimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen ja tuotteiden helppo os-
tettavuus, kasvua ja uudistumista tukeva, kilpailukykyinen matkai-
lun toimintaympäristö, sekä palveluiden sujuva saavutettavuus.  
 
Vastaavasti tuotekehitystoiminnan painopistealueina ovat hyvin-
vointi, kulttuuri, ruoka, sekä kesä ja talvi, joiden yhdeksi läpileik-
kaavaksi, teemojen kasvua ja uudistumista tukevaksi strategiseksi  
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projektiksi nimettiinkin tavoite saada matkailupalvelut digitaalisesti 
ostettaviksi ja löydettäviksi. 

 
Matkailun muutoksen myötä myös Kanta-Hämeen maa- ja Fors-
san seutukunnassa on meneillään useita matkailuhankkeita. 

 
Forssan seudun Matkailun Masterplan linkittyy teemoiltaan välilli-
sesti Suomen matkailustrategiaan. Masterplanissa seutukunta on 
sitoutunut matkailun edistämisessään kolmeen pääteemaan: 
luontomatkailuun, kulttuuriin sekä ruokaan ml. lähiruoka (nature, 
culture, eating). Masterplanin lähtökohta on rakentaa pääteemo-
jen varaan yhtenäinen seudullinen palvelukokonaisuus, jossa 
teeman mukaisten palveluiden löydettävyys ja saatavuus, näky-
vyys eri markkinointi- ja viestintäkanavissa, asiakaskohtainen rää-
tälöinti ja helppokäyttöisyys, sekä asiakaskontaktit ja myynti on 
hoidettu kootusti koko seutukuntaa palvelevasti. 

 
Jokaiselle kolmesta pääteemasta tarvitaan toimija, joka kokoaa ja 
edelleen kehittää kyseistä osakokonaisuutta seutukunnan kaikkia 
alan toimijoita palvelevaksi. Eerikkilän urheiluopisto on vastannut 
luonnossa liikkumisen kokonaisuudesta ja sen Luonto Lisää Lii-
kettä -alahankkeen jatkotyöstöstä yhdessä Metsähallituksen 
kanssa. Seudun kunnat ovat sitoutuneet hankkeeseen osana 
Matkailun Masterplania. Muut toimijat ovat nimeämättä, mikä han-
kaloittaa merkittävästi seutukunnan ja edelleen maakunnan mat-
kailunäkyvyyttä ja talousvaikutusten realisoitumista. 

 
Laskennallisesti Forssan seutukunnan kokonaismatkailutulo olisi 
peräti 25–27 miljoonaa euroa vuodessa sisältäen sekä matkailun 
välittömät että kerrannaisvaikutukset. Kerrannaisvaikutuksiin kuu-
luvat matkailusta välitöntä tuloa saavien yritysten ostot alueen 
muista yrityksistä, välitön ja välillinen palkkatulo, sekä henkilöve-
rotulojen vaikutus. Kokonaistyöllisyysvaikutukset olisivat lasken-
nallisesti 160–167 henkilötyövuotta (Tutkimus- ja analysointikes-
kus TAK Oy, Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset – Forssan 
seutukunta, syksy 2017). 

 
Niin ikään Tilastokeskuksen 8.2.2018 julkaiseman vuoden 2017 
ennakkomatkailutilaston mukaisesti suomalaisten kotimaan va-
paa-ajan matkailu kasvoi tammi-joulukuusta 2016 vuoden 2017 
vastaavaan ajanjaksoon verraten noin 1,7 prosenttia. Kasvua ta-
pahtui myös edellisellä vastaavalla tarkasteluvälillä vuosina 2015–
2016 (+ 0,8 %) ja edelleen vuosina 2014–2015 (+ 1,9 %).  
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Kaikkiaan suomalaiset tekivät vuonna 2017 kotimaassa noin 
26,4 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa, suosituimpien matkai-
lumaakuntien ollessa Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja 
Varsinais-Suomi. Myös Kanta-Hämeessä kotimaan vapaa-ajan 
matkat ovat olleet kasvussa vuosina 2015–2017 (680 000 – 
720 000 – 850 000 matkaa). 

 
Nykyisessä muutostilanteessa matkailualan kehitykseen tulee 
Forssan seutukunnassakin pystyä vastaamaan joustavasti ja dy-
naamisesti. Matkailupalvelusopimuksen pelkkä sisällöllinen muu-
tos tai jo olemassa olevan yhden henkilön resurssin uudelleen 
suuntaaminen ei sellaisenaan ole riittävä toimenpide. Vuoden 
2014 sisältöisenä toteutettava matkailupalvelu ei riitä edistämään 
seutukunnan matkailua. Niin ikään seudun Matkailun Masterpla-
nin loppuun saattaminen on kesken. Jotta jo aikaisemmin yhtei-
sesti hyväksytty suunnitelma saadaan toimivaksi kokonaisuudek-
si, kolmen pääteemansa mukaisia seudun toimijoita hyödyttäväksi 
alueelliseksi palvelukokonaisuudeksi, tulee toimintatapoja ja pal-
velun tuottamisen organisaatioita resursseineen rohkeasti uudis-
taa nykytarpeita vastaaviksi. 

 
Nykyisen matkailupalvelusopimuksen irtisanomisajan ollessa 
mainitusti vähintään kuusi (6) kuukautta päättyen irtisanomisvuo-
den loppuun, on kevät 2018 ajankohdallisesti keskeinen uudistuk-
seen reagoimiseksi. Irtisanomisaika tulee käyttää Matkailun Mas-
terplanin puuttuvien pääteemojen toimijoiden (kulttuuri, ruoka) löy-
tämiseksi, sisällön kokoamiseksi ja saattamiseksi yhteen luonnos-
sa liikkumisen teeman kanssa. Samanaikaisesti tulee tarkastella 
matkailupalveluiden keskitettyä ja digitalisaatiota voimakkaasti 
hyödyntävää uutta toteutusmallia otettavaksi käyttöön vuoden 
2019 alusta lukien. 

 
Esityslistan oheismateriaalina on aiempi, voimassa oleva matkai-
lupalvelujen tuottamista koskeva sopimus. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää irtisanoa matkailupalvelujen tuottamista 

koskevan sopimuksen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Rakennustontin vuokraaminen kehitysvammaisten palvelusäätiö sr:lle 

 
Kh § 79 
26.3.2018 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö esittää, että Jokioisten kunta 

vuokraa säätiölle tontin kehitysvammaisten asuntolayksikön ra-
kentamista varten. Kyseinen tontti sijaitsee Opintien varrella ra-
kennuskaavakorttelissa 107 (tontti nro 2), tontin pinta-ala on 
n. 5107 m2.  Sopimuksen kesto on 45 vuotta. Karttaliite po. tontis-
ta lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä (liite nro 
9/2018). 

 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myönsi Kehitys-
vammaisten Palvelusäätiölle investointiavustuksen ja korkotukilai-
navarauksen 31.1.2018 kehitysvammaisten asuntolan rakenta-
mista varten.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää vuokrata Kehitysvammaisten Palvelusää-
tiölle rakennuskaavan korttelissa 107 sijaitsevan tontin nro 2.  
Vuokrasopimus on määräaikainen ja sen kesto on 45 vuotta.  
Tontin vuosivuokra on 2 604 euroa, vuosivuokra sidotaan indek-
siin. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 4/2018. 
 
 Merkittiin, että jäsen Jyrki Kanerva poistui kokouksesta tämän 

asian käsittelyn jälkeen klo 17.54. 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 26.3.2018 179 5 

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

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

 
 
 
 
Räyskälä-Säätiön hallintoneuvosto 
 
Kh § 80 
26.3.2018 Räyskälä-Säätiön 11.1.2017 hyväksyttyjen uusien sääntöjen 6. 

kohdan mukaan kaikilla Kanta-Hämeen alueeseen kuuluvilla kun-
nilla on oikeus valita yksi jäsen Räyskälä-Säätiön hallintoneuvos-
toon. Sääntömuutokseen saakka tämä oikeus on ollut ainoastaan 
perustajakunnilla (Forssa, Hämeenlinna, Loppi, Riihimäki ja 
Tammela). Sääntöjen 15. kohdan mukaan valinta on tehtävä 
maaliskuun loppuun mennessä ilmoittamalla kirjallisesti valittujen 
nimet ja osoitteet. 

 
Säätiö on esittänyt toiveensa, että Jokioisten kunta käyttää mah-
dollisuuden osallistua osaltaan Räyskälän ilmailukeskuksen kehit-
tämiseen ja valitsee 1 edustajan hallintoneuvostoon komivuotis-
kaudeksi 2018–2020. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan edustajan Räys-
kälä-Säätiön hallintoneuvostoon. 

 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-

ehdotustaan, ehdottaen, että asia jätetään pöydälle. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että jäsen Timo Heikkilä poistui kokouksesta tämän 

asian käsittelyn jälkeen klo 17.59. 
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Viranomaisten pöytäkirjat 
 
Kh § 81 
26.3.2018 Vapaa-aikalautakunta 13.2.2018 
 Tekninen lautakunta 21.2.2018 
 Kunnaninsinööri 1.2. ja 5.2.2018 
 Johtoryhmä 19.2., 26.2., 5.3. ja 12.3.2018 
 Forssan kaupungin jätelautakunta 20.2.2018 

Forssan seudun vammaisneuvosto 12.1.2018 
 

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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Tapahtumat ja tilaisuudet 
 
Kh § 82 
26.3.2018 Pelastusopisto järjestää Etelä-Suomen AVI:n alueella Yhteistoi-

minta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -kurssit 17.–18.4.2018 
Imatralla ja 29.–30.5.2018 Kotkassa. Kurssi on tarkoitettu kuntien 
ja kuntayhtymien (/vastaavien) viranhaltijoille sekä muille keskei-
sille paikallishallinnon toimijoille, sekä pelastustoimen henkilöstöl-
le. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyn kurssin tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 83 

26.3.2018 Jokioisten kunnan verotulojen kehitys tammi-maaliskuussa 2018 
Tammi-maaliskuussa verotuloja on tilitetty kunnalle yhteensä 
5 317 775 euroa. Tämä on 382 376 euroa enemmän kuin vuonna 
2017 vastaavana aikana. Kunnallisveron tilitys on 247 846 euroa 
suurempi. Yhteisöveroa on puolestaan kertynyt 135 673 euroa 
edellisvuotta enemmän. Kiinteistöveron alkuvuoden kertymä on 
1 143 euroa edellisvuotta pienempi. 

 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää tämän vuoden itsenäi-
syyspäivänä myönnettäviä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen 
Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä koskevat valtiovarainminis-
teriön hallinnonalan esitykset viimeistään 30.4.2018 valtiovarain-
ministeriön ohjeiden mukaisesti. 

  
 Väestörekisterikeskuksen 22.2.2018 päivätty kirje ”Äänestysalue-

jaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille”. 
 
 Inspiran laatima 14.2.2018 päivätty raportti Maakunnan järjestä-

misvastuulle siirtyvien sote-palveluiden toimitilojen omistus- ja hal-
lintamallit / Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. 

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

dotuksen. 
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Jokioisten Tietotalon ravintoloitsijan vuokrasopimus 
 
Kh § 84 
26.3.2018 Jokioisten Tietotalon ravintoloitsijana toimii FeedIn Oy. Yrityksen 

kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksesta. FeedIn Oy haluaa yk-
sinmyyntioikeuden kaikkiin tietotalon tiloihin (juhla-, kokous- ja ra-
vintolatilat sekä saunaosasto) ja tapahtumiin siten, että yksin-
myyntioikeus ja vapaa hinnoitteluoikeus koskee tarjoilu-, kioski-, 
kanttiini-, grilli- ja ravintolatoimintaa, johon liittyy elintarvikkeiden ja 
alkoholin myyntiä. Yksinmyyntioikeus pitäisi sisällään myös vuok-
ralaisen etuoikeuden tarjota ja ylläpitää välipala- ja juoma-
automaatteja, mikäli tällaisen palvelun tarjoaminen tietotalossa 
koetaan tarpeelliseksi.  

 
Yritys myisi tuotepakettina asiakkaalle sekä tarjoilun että tilat ja 
vastaisi molempien varausten vastaanottamisesta. Kunta ei vas-
taanottaisi kokous- ja juhlatilavarauksia lainkaan. Tämä edellyttä-
nee myös ns. kaksihintajärjestelmän purkamista eli paikallisten 
yhdistysten ja tietotalon omien toimijoiden (toimistovuokralaiset) 
50 % alennukset joudutaan poistamaan, koska kunnan ulkopuoli-
sen tahon on vaikea ratkaista keitä alennus koskee ja keitä ei. 

 
Vuokra olisi minimissään 2 500,00 euroa/kk (alv 0 %) tai 9 % lii-
kevaihdosta. Vuokra maksettaisiin sen perusteella, kumpi lasku-
tapa kunakin kuukautena muodostaa korkeamman vuokran. 
Vuokraan sisältyisi keittiön tila sekä ruokasalin käyttö lounasruo-
kailuun, kunnan omistamat keittiön koneet ja laitteet ylläpitoineen, 
keittiön sähkö, vesi ja jätehuolto sekä ruokasalin ja juhla- sekä 
kokoustilojen siivous. Huoltomies- ja muista palveluista sovittaisiin 
erikseen. 

 
Yritys hinnoittelisi aiemmin kunnan suoraan laskuttaman juhla- ja 
kokoustilojen vuokran tuotepaketteihinsa ja tilittäisi sen aiemman 
taksan suuruisena kunnalle em. vuokran lisäksi.  

 
Tilojen varausten hallinnointiin käytettäisiin kunnan tilavarausjär-
jestelmää, johon yritys saisi käyttöoikeuden. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanviraston valmistelemaan Jokiois-

ten Tietotalon ravintolatoimintoja koskevan vuokrasopimuksen 
edellä selostetun pohjalta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 26.3.2018  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 70–77, 80–84 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 78, 79 
 
______________________________________________________ 
 
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: 78, 79 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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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 
 
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 §). 

 



   

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 
250 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. 






