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Lausunnon antaminen Forssan sivistyslautakunnan suunnitelmasta  
yhdistää Wahren-opisto lukion alaisuuteen 
 
Kh § 85 
16.4.2018 Forssan sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.3.2018 käsitellyt 

työryhmäraporttia, jossa esitetään Wahren-opiston liittämistä 
Forssan lukion alaisuuteen. Raportissa nähdään mahdollisena, 
että organisaatioiden yhdistäminen voisi tuoda etuja pidemmällä 
aikavälillä. Haittana nähdään Jokiläänin kansalaisopiston rehtori-
sopimuksen vaarantuminen.   

 
 Jokioisten kunta on sopimuspohjaisessa yhteistyössä lukion 

kanssa ja maksaa lukion nettokustannukset yhdessä kaupungin ja 
Tammelan kunnan kanssa. Lukion kustannusten tulee olla lä-
pinäkyvät eikä niihin pidä yhdistää lukioon kuulumattomia kustan-
nuksia. 

 
 Jokioisten kunnan kannalta ei ole nähtävissä etuja Wahren-

opiston ja lukion yhdistämisestä. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Jokioisten kunta 

ei näe tarvetta organisaatioiden yhdistämiselle. 
 
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. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 86 
16.4.2018 Kunnan johtoryhmä on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 

9.4.2018. 
 
 Johtoryhmä toteaa, että asioiden valmistelu kunnallishallinnossa 

perustuu kuntalain ja hallintolain säädöksiin. Niiden mukaan pää-
tösten valmistelun yhteydessä on arvioitava erilaisia vaihtoehtoja 
asioiden ratkaisemiseksi sekä niiden vaikutuksia ympäröivään yh-
teiskuntaan. Arvioinnin kohteena on tapauksesta riippuen vaiku-
tukset yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen, yritysvai-
kutukset ja myös vaikutukset eri väestö- ja ikäryhmiin. 

 
 Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat kunnan toiminnassa hy-

väksytyt arvot. Käynnissä olevan kunnan strategiaprosessin aika-
na ne tarkistetaan vastaamaan nykyisen kunnanvaltuuston näke-
mystä. Tällä hetkellä voimassa olevien arvojen mukaan kunnan 
toiminnassa kunnioitetaan mm. tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 
suvaitsevaisuutta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittami-
nen tarkoittaa käytännössä, että päätöksillä ei saa vaarantaa yh-
denkään väestö- tai ikäryhmän asemaa.  

 
 Päätösten valmistelussa on otettava huomioon monenlaisten ta-

voitteiden toteutuminen ja päätösten seurausvaikutukset edellä 
mainitun mukaisesti. Johtoryhmä katsookin, että kunnan päätök-
senteossa ei ole tarpeen käynnistää erillistä lapsivaikutusten arvi- 
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ointia. Vaikutukset tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteon 
valmistelussa ilman erillistä ohjeistusta. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Jokioisten kun-
nassa ei oteta käyttöön erillistä lapsivaikutusten arviointia. Pää-
töksenteon valmistelun yhteydessä on otettava huomioon päätös-
ten vaikutukset laajasti kunnan hyväksymiin arvoihin pohjautuen. 

  
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa 
aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen 
 
Kh § 175 
25.9.2017 Jokioisten kunnan vakuutukset ovat olleet keskitettyinä yhdelle 

vakuutusyhtiölle jo vuosia.  Kunta ei ole kilpailuttanut vakuutuksia.  
Kilpailutuksen kautta voidaan varmistaa, että vakuutusten hinnat 
ovat ajantasaiset. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnan vakuutukset kilpailutetaan 

kuluvan vuoden loppuun mennessä. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 87 
16.4.2018 Kunnan vakuutusten kilpailuttamista varten on valmisteltu tarjous-

pyyntö, joka sisältää kaikki kunnan omaisuuteen ja henkilöstöön 
sekä asiakkaisiin liittyvät lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutuk-
set. 

 
Tarjouspyyntö julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa 
(HILMA). 
Hankinta toteutetaan siten, että uusi vakuutussopimus alkaa 
1.1.2019, koska vakuutusten muuttaminen kesken vakuutuskau-
den ei ole toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista. 

 
Esityslistan liitteenä on vakuutusten kilpailuttamista koskeva tar-
jouspyyntöluonnos (liite 10/2018). Tarjouspyynnön julkaisemisen 
yhteydessä sitä täydennetään vielä tarvittavin liittein (luonnoksen 
liiteluettelon mukaisesti). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan vakuutusten kilpailutta-

misen suoritettavaksi esityslistan liitteenä olevan tarjouspyyntö-
luonnoksen mukaisesti ja oikeuttaa kunnanviraston tekemään sii-
hen tarvittaessa pienimuotoisia täydennyksiä ja tarkistuksia. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 5/2018 
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Santakangas-kiinteistön myynti 
 
Kh § 88 
16.4.2018 Antti Karppelin on neuvotellut kunnan kanssa Jokioisten kunnan 

omistaman Santakangas-nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 
169-406-2-336) ostamisesta perustettavan yhtiön lukuun yritys-
toimintaa varten. Kiinteistö sijaitsee Lamminkylässä, ja sen pinta-
ala on 2,189 ha. 

 
Esityslistan liitteenä (liite 11/2018) on kauppaa koskeva kauppa-
kirjaluonnos. Kauppahinnaksi on sovittu 35 024,00 euroa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. päättää myydä Santakangas-nimisen kiinteistön (169-406-2-

336) Antti Karppelinille perustettavan yhtiön lukuun 

35 024,00 euron kauppahinnalla sekä kauppakirjaluonnoksen 

mukaisilla ehdoilla, ja 

 

2. oikeuttaa kunnanviraston tarvittaessa tekemään kauppakirjaan 

vähäisiä muutoksia tai tarkennuksia. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 
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Jokioisten kunnan tilinpäätös 2017 

 
Kh § 89 
16.4.2018 Kuntalain perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laa-

dinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain 
säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa oh-
jeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuulu-
vat kirjanpitolain 3 §:n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähtei-
siin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. 

  
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilin-
päätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous-
arvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla 
on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja 
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

  
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 3 kk:n kuluessa tili-
kauden päättymisestä. 

  
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilin-
päätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on esittää 
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta-
voitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimin-
takertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja 
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei 
ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslas-
kelmassa tai rahoituslaskelmassa. 
  
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakerto-
muksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumi-
sesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja 
toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 
  
Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun lop-
puun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito, tilinpäätös. Tilintarkastajan 
tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia eri-
tyisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johto-
sääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
  
Tilinpäätökseen sisältyvät konsernituloslaskelma, konsernitase ja 
konsernirahoituslaskelma. Tilinpäätökseen sisältyvät myös arvio 
merkittävämmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonte- 
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ko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja konsernivalvon-
nasta. 

 
Tulos 
 
Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa 
267 912,16 euron ylijäämää. Vuosi 2016 toteutui 772 555,77 eu-
roa alijäämäisenä, joten nyt tulos on hieman yli miljoonan parem-
pi. Vuosikate oli 1 969 093,28 euroa. Alkuperäisessä talousarvi-
ossa vuosikatteeksi ennakoitiin 1 519 000,00 euroa. 

 
Kunnallisveron kertymä jäi 440 782,03 euroa budjetoidusta. Yh-
teisöveron tuotto sen sijaan ylitti 231 600,55 eurolla budjetoidun. 
Myös kiinteistöveroa kertyi hieman, 23 239,32 euroa yli budje-
toidun. Kokonaisuutena verotulot jäivät budjetoidusta vain 
185 942,16 euroa. 

 
Valtionosuuksia kertyi 9 736 566,00 euroa. Tämä on 
142 166,00 euroa budjetoitua enemmän. Näin valtionosuudet 
kompensoivat lähes kokonaan verotulojen kertymävajeen. 

 
Toimintatuotoista kaikki lajit, myyntitulot, maksutulot, tuet ja avus-
tukset sekä muut toimintatulot toteutuivat budjetoitua suurempina. 
Toimintatuottoja kertyi 760 998,99 euroa enemmän. Ne oli alun 
perin arvioitu erittäin varovaisesti talousarviota laadittaessa. 

 
Toimintamenoista palkat ja palkkiot alittivat talousarvion 
79 089,30 eurolla. Vastaavasti myös henkilösivukulut alittuivat 
78 487,80 eurolla. Alkuperäisessä talousarviossa oli varattu pal-
velujen ostoon (suurin sosiaali- ja terveyspalvelut) 
19 578 515,00 euroa. Ostojen toteuma oli 19 697 769,76 euroa. 
Se ylitti alkuperäisen talousarvion 119 254,76 eurolla. Valtuusto 
ehti ennakkotietojen perusteella myöntää ylitysoikeutta toiminta-
vuoden aikana mm. sote-palveluiden ostoon 583 100 euroa, mut-
ta tämä jäi pääosin käyttämättä. 

 
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menoryhmässä tuli 90 678,04 
euron ylitys. Vastaavasti avustuksiin varattuja määrärahoja jäi 
käyttämättä 41 328,76 euroa. Muihin toimintamenoihin meni 
314 775,11 euroa arvioitua enemmän rahaa. 

 
Poistoja tehtiin 1 701 181,12 euroa. Tämä on 182 291,12 euroa 
budjetoitua enemmän. Joitakin kohteita, kuten Opintien vanhus-
tentalokohteet, poistettiin loppuun suurempana eränä. 
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Lainat 
 
Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin vuoden aikana 700 000,00 eu-
roa. Samaan aikaan vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois 
1 311 000,00 euroa. Myös lyhytaikainen (kassalainat 1-360 päi-
vää) lainakanta väheni 200 000,00 eurolla. 

 
Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 17,02 miljoonaa euroa eli 
3 221 euroa asukasta kohden. Vuoden 2016 lopussa kunnan lai-
nakanta oli 17,83 miljoonaa euroa ja asukasta kohti tarkasteltuna 
3 341 euroa. Asukaskohtainen lainamäärä laski vuodessa 120 eu-
roa. Kassatilanne oli edellisiä vuosia kireämpi, sillä kassan keski-
määräinen riittävyys laski 12 päivästä 7 päivään. 

 
Kunnan omavaraisuusaste vahvistui hieman, ollen 49,2 %. Edel-
lisvuonna se oli 46,6 %. 
Suhteellinen velkaantuneisuus laski 65,3 %:sta 59,6 %:iin. 

 
Tase 
 
Taseen loppusumma oli 38,65 miljoonaa euroa. Edellisvuonna se 
oli 40,26 miljoonaa euroa. Suurin muutos on tapahtunut poistojen 
myötä rakennusten ja koneiden sekä kaluston ryhmissä. Myös ra-
hojen ja pankkisaamisten ryhmässä on laskua. Kunnan taseessa 
on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää (vuosi 2017 huomioi-
den) 6,19 miljoonaa euroa eli 1 172 euroa asukasta kohden. 

 
Investoinnit 
 
Kunnan investointien tulorahoitusprosentti oli 281,34. Eli käytän-
nössä kaikki investointien omahankintamenot pystyttiin rahoitta-
maan tulorahoituksella. Kokonaisinvestointimenot olivat 
723 960,65 euroa. Rahoitusosuuksia ja tuloja investointeihin saa-
tiin 36 592,88 euroa. Investoinnit vähenivät edellisvuodesta 
494 000,00 eurolla. 

 
Suurimpia investointeja olivat: 
- Opintien vanhustentalon vesikaton uusiminen (98 024,85) 

- katujen päällystäminen (160 996,56) 

- kevyenliikenteen väylän rakentaminen (79 748,98) 

- katuvalojen saneeraus (44 841,76) 

- Miinan koulun monitoimikenttä (60 817,00) 
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- vesi- ja viemäriverkko (216 660,70) 

- kalusto (43 358,62) 

 
Tasekirja ja toimintakertomus 2017 ovat esityslistan oheismateri-
aalina. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus  
 

1. esittää valtuustolle, että tilikauden 2017 ylijäämäinen tulos, 
267 912,16 euroa kirjataan lisäykseksi tilikauden alijää-
mä/ylijäämä-tilille, 
 

2. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen, 
 

3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, ja 
 

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen 
edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen yhteistyö 
 
Kh § 178 
25.9.2017 Seutuneuvostossa on aikanaan todettu tarpeelliseksi valmistella 

seudulle rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen 
toimintamalli. 

 
  Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän ao. viran-

haltijat ovat valmistelleet toimintamallin ja siihen liittyvän kustan-
nustenjakotaulukon. Toimintamalli on esityslistan liitteenä (liite nro 
14/2017). Asiaa esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun ja antaa virastolle ohjeet 

ja oikeuden jatkaa neuvotteluja sopimustekstin valmistelemiseksi.  
Sopimus tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi erikseen sen 
valmistuttua. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 90 
16.4.2018 Seudullisen ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan valmistelua 

on valmistelutyöryhmän toimesta jatkettu. Tavoitteena on seudul-
lisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kehittäminen pal-
velujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi kustannustehok-
kaasti. Lähtökohtana on isäntäkuntamalli, jossa kussakin kunnas-
sa olisi jatkossakin oma toimielin, joka toimisi ko. kunnan viran-
omaisena. Samoin kukin kunta hoitaisi toimielinesittelyn itsenäi-
sesti ja asioiden valmistelijat voisivat tarvittaessa olla asiantunti-
joina läsnä kokouksissa. 

 
Esityslistan liitteenä (liite 12/2018) on asiaa koskeva, 6.4.2018 
päivätty sopimusluonnos. 
 
Sopimuksella Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta 
antaisivat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja kunnan ra-
kennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon sekä eräät muut 
tehtävät Forssan kaupungin hoidettaviksi. 
 
Jokioisten kunnan ao. henkilöstö siirtyisi Forssan kaupungin pal-
velukseen. Jokioisten osalta sopimuksen mukaiset palvelut mak-
saisivat 115 452,00 euroa vuodessa.  
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä asiaa koskevan valmistelutilan-

teen ja sopimusluonnoksen tiedoksi ja oikeuttaa kunnanviraston 
jatkovalmistelemaan asiaa sopimusluonnoksen pohjalta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 6/2018 
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Jokioisten keskustan asemakaavamuutos 
 
Tela § 73 
16.12.2015 Keskustan asemakaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi, koska 

valtuusto hyväksynee 17.12.2015 olevassa kokouksessaan kes-
kustan ja ympäristön osayleiskaavan ja -muutoksen. 

   
Kaavamuutosalue sijoittuu keskustaan, alustavasti Keskuskadun, 
Ruokosuontien, Paronintien ja Asematien väliselle alueelle. 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 86, 88, 91, 92, 93, 96, 
97, 99 ja 100 sekä liikenne-, katu- ja torialueita. 

  Asemakaavamuutos olisi valmis maaliskuussa 2017. 
  Esityslistan oheisaineistona on ko. alueen kartta. 
 
  Lautakunnalle esitellään asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää kokouksessa tehtävän ehdotuksen 

pohjalta jatkotoimenpiteistä. 
 

Vuosikonsultin kilpailutus tehty seudullisesti Forssan kaupungin 
toimesta vuonna 2012, voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. 
Asemakaavakonsultiksi valittiin mm. Sweco Ympäristö Oy silloi-
sella toiminimellään (Airix Ympäristö Oy). 

 
Kunnaninsinööri ehdotti lautakunnalle, että pyydetään tarjous 
Sweco Ympäristö Oy:ltä Jokioisten keskustan asemakaavamuu-
toksesta. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-

tuksen. 
 

- - - - - - - - 
Tela § 34 
14.9.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda asemakaavalliset 

edellytykset kaava-alueelle sijoittuvien julkisten ja yksityisten toi-
mintojen, sekä alueen eri kulkumuotoja palvelevan liikenneverkon 
pitkäjänteiselle kehittämiselle. Suunnittelun yhteydessä tarkastel-
laan mm. keskustakorttelien kaupallisten palvelujen sekä kaava-
alueen liikenneverkon aluevarauksia, toimivuutta ja kehitystarpei-
ta. Tavoitteena parantaa kaava-alueen liikenneturvallisuutta mm. 
sujuvoittamalla koulujen saattoliikennejärjestelyjä.  

  Kaava-alueen pinta-ala on n. 26,75 ha. 
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Sweco Ympäristö Oy on lähettänyt 31.8.2016 päivätyn tarjouksen 
keskustan asemakaavamuutoksesta, kaavan laatimisen henkilö-
työn kustannukset ovat 28 900 € (alv 0 %). 
Suunnittelutyö tehdään aikapalkkiolla Forssan seudun puitesopi-
muksen mukaisin tuntiveloitushinnoin. 

   
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Sweco Ympäristö Oy:n 

31.8.2016 päivätyn tarjouksen Jokioisten keskustan asemakaa-
vamuutoksesta, hintaan 28 900 € (alv 0 %). 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-

tuksen. 
  
  - - - - - - - - 
Tela § 63 
14.12.2016 Sweco Ympäristö Oy on laatinut Keskustan asemakaavan muu-

toksesta 29.11.2016 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man (OAS), joka on esityslistan oheisaineistona.  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushank-
keen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten osalliset voivat vai-
kuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutusta arvioidaan työn 
aikana. 

 
  Kaava-alueen pinta-alaa on tarkistettu, uusi pinta-ala on 26,95 ha. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää 
 

1. hyväksyä 29.11.2016 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunni-
telman kaavoitustyön pohjaksi, 

2. hyväksyä asetettavaksi yleisesti nähtäväksi MRL:n 63 §:n mu-
kaisesti Keskustan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman 30 päivän ajaksi (kunnan ilmoitustaulu, 
kunnan Internet-sivut ja Forssan Lehti) sekä  

3. pyytää viranomais- ja yhteistyötahojen lausunnot osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman kohdan 8 (osalliset) mukaisesti. 
 

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-
tuksen sekä päätti lisätä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kohtaan 3 Kaavamuutoksen tavoitteet Keskuskadun ja Humppi-
lantien liittymään kiertoliittymän toteuttamisen liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi (muistio neuvottelusta 18.5.2015 Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa). 

 
  - - - - - - - - 
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Tela § 9 
15.2.2017  Keskustan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja 
  arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin yleisesti nähtäväksi  
  28.12.2016 Forssan Lehteen, kunnan ilmoitustaululle ja kunnan 
  internetsivuille. 

Viranomais- ja yhteistyötahojen lausunnot pyydetty 27.1.2017 
mennessä.  

 
  Seuraavat tahot ovat lausuneet kaavamuutoksesta: 
  Hämeen ELY-keskus, Jokioisten ympäristölautakunta, Forssan 
  seudun hyvinvointi kuntayhtymä, Hämeen liitto, Museovirasto se-
  kä Kanta-Hämeen pelastuslaitos. 
 
  Tekninen osasto on keskustellut kaavoittajan kanssa kaavamuu-
  toksesta. 
 
  Keskustan asemakaavamuutoksen 8.2.2017 päivätty kaavaluon-
  noskartta on esityslistan oheisaineistona, muu luonnosmateri-
  aali toimitetaan viimeistään lautakunnan kokouksessa.  
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää asettaa Jokioisten keskustan 
  asemakaavamuutoksen 8.2.2017 päivätyn valmisteluvaiheen 
  kaavaluonnoskartan mukaisen aineiston luonnoksena julkisesti 
  nähtäville ja pyytää asianmukaiset viranomaislausunnot sekä 
  sopii asemakaavamuutoksesta pidettävän yleisötilaisuuden 
  ajankohdan. 
 
  Kaavoittaja on luonnosmateriaalin tietoihin kirjannut kaava-alueen 
  pinta-alaksi 28,58 ha, joka on lisäystä OAS:n tietoihin 1,63 ha. 
  Muutos johtuu katualueiden ottamisesta mukaan kokonaan  
  kyseiseen asemakaavamuutokseen. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-
  tuksen sekä päätti yleisötilaisuuden ajankohdaksi 2.3.2017 klo 
  17.00 paikkana kunnanvirasto. 
     

- - - - - - - - - 
Tela § 60 
20.9.2017 Keskustan asemakaavamuutoksesta on MRA 30 §:n mukainen 

valmisteluvaiheen kuuleminen suoritettu. Pyydetty lausunnot 
24.2.2017 seuraavilta viranomaistahoilta, yhteisöiltä sekä kauppa-
liikkeiltä; Hämeen Ely-keskus (ympäristö), Uudenmaan Ely-kes-
kus (liikenne), Hämeen liitto, Museovirasto, Kanta-Hämeen pelas-
tuslaitos, Elenia Oy, Vapo Oy, Lounea Palvelut Oy, Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymä, ympäristö-, koulutus- ja vapaa-aika- 
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lautakunta, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Jokioisten Yrittäjät ry, 
 Osuuskauppa Hämeenmaa sekä Kesko Oyj. 

Lisäksi julkaistu kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Forssan Leh-
dessä sekä kunnan internet-sivuilla kuulutus ja materiaali. Yleisö-
tilaisuus pidetty 2.3.2017 kunnanvirastolla. 

 
  Keskustan asemakaavamuutoksen luonnos oli yleisesti nähtävä-
  nä MRA 30 §:n tarkoituksessa ajalla 23.2.–24.3.2017.  
  Lausuntoja jätettiin yhteensä seitsemän ja esitettiin seitsemän 
  mielipidettä. Kaavoittajan laatima vastineluettelo on esityslistan 
  oheismateriaalina.  
 
  Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on valmistunut kaavaehdo-
  tus, joka on esityslistan oheismateriaalina, sisältäen Jokioisten 
  keskustan asemakaavan muutosta koskevan 1.9.2017 päivätyn 
  kaavaselostuksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asema-
  kaavan seurantalomakkeen, vastineluettelon, liikenteen yleis- 
  suunnitelman, poistuvan asemakaavan sekä 1.9.2017 päivätyn 
  kaavakartan. 
   
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Jokioisten kes-
  kustan asemakaavan muutoksen 1.9.2017 päivätyn ehdotuksen 
  luonnoksena  ja lähettää sen kunnanhallituksen käsittelyyn. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn  
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 181 
25.9.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen MRL:n mukai-

sesti nähtäville. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 91 
16.4.2018 Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.1.–18.2.2018. Kaavaehdotuksesta 

jätettiin 8 lausuntoa ja 4 muistutusta. Kaavoittaja on käsitellyt lau-
sunnot ja muistutukset. Kaavakarttaa ja selostusta on tarkistettu 
palautteiden pohjalta. Lausunnot ja muistutukset selostetaan tar-
kemmin 27.3.2018 päivätyssä vastineluettelossa. 
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Esityslistan liitteenä (liite 13/2018) on keskustan asemakaavan 
muutosta koskeva kaavaselostus, kaavakartta ja vastineluettelo. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

edellä selostetun keskustan asemakaavan muutoksen, joka kos-
kee Jokioisten keskustan kortteleita 86, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 99 
ja 100 sekä näihin rajoittuvia puisto-, tori-, katu- ja pysäköintialuei-
ta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 

tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.21. 
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Viranomaisten pöytäkirjat 
 
Kh § 92 
16.4.2018 Kunnanhallituksen puheenjohtaja 23.3.2018 
 Johtoryhmä 19.3.2018 
 Eteva ky:n yhtymähallitus 14.3.2018 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

26.3.2018 
 Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 6.3.2018 
 

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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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 93 
16.4.2018 TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen -kehittämis-, koulutus- ja 

tutkimusprojekti 2016–2019 järjestää keskustelutilaisuuden Hämeen-
linnassa ma 16.4. klo 15.30–17.30. 

 
 Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin vuosikokous la 28.4.2018 

klo 13 Hauholla. 
 
 Pelastusopisto järjestää syksyllä 2018 kunnan valmiussuunnittelun 

peruskurssin Helsingissä. Kurssi toteutetaan kahtena kolmen päivän 
mittaisena lähiopetusjaksona ja niiden välillä toteuttavana valmius-
suunnitelman kehittämistyönä. Lähijaksot pidetään 14.–16.8. ja 6.–
8.11.2018. 

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

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 94 
16.4.2018 Ympäristöministeriön 3.4.2018 saapunut sähköposti ”Valtioneuvos-

ton päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista voimaan”. 
 Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää valtion viran-
omaisten toiminnassa sekä maakuntien ja kuntien kaavoituksessa.  

 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön, Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitoksen ja Valtion liikuntaneuvoston 5.4.2018 päivätty kirje kun-
nan liikunnan edistämisen vastuuhenkilölle ”Liikunta kunnan toimin-
nassa –tiedonkeruu”. Kirje on toimitettu vapaa-aikasihteerille. 

 
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston 20.3.2018 päivätty tarkastusker-

tomus, Paanan koulu. Tarkastus toteutettiin työsuojeluviranomaisen 
valvontakyselynä koskien peruskoulun yläasteen kemian luokkien 
kemiallisten tekijöiden hallintaa. Kertomuksessa todetaan Paanan 
koulun kemiallisten tekijöiden hallinnan olevan vastausten perusteel-
la käsiteltyjen asioiden osalta kunnossa. 

 
 Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 9.4.2018 Kasilinja Oy:n hake-

muksen, jolla se on hakenut uutta reittiliikennelupaa reiteille Helsin-
ki–Veikkola–Nummela–Karkkila–Forssa–Somero ja Somero–
Nummela–Veikkola–Helsinki 1.5.2018 alkaen. Hakemus on hyväk-
sytty. 

 
 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 6/2018 ”Kunnallinen ope-

tushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018–2019 (OVTES 2018–
2019)”. 

 
 Suomen Kuntaliiton yleiskirje 3/2018 ”Kuntia kannustetaan liittymään 

kuntien yhteiseen KuntaTietoPalveluun – Suomen Kuntaliitto antaa 
tukea”. 

 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Ypäjän kunnanhallitus 20.3.2018 § 54 / Forssan kaupungin ja 
Ypäjän kunnan välinen matkailuneuvontapalveluiden järjestämis-
tä koskevan sopimuksen uudelleen järjestely 

- Ypäjän kunnanhallitus 20.3.2018 § 56 / Varajäsenen valitsemi-
nen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitukseen kaudelle 2018–
2020 sekä yhtiökokousedustajan valinta 
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Kuntarahoitus Oyj:n 6.4.2018 päivätty ilmoitus, jolla se ilmoittaa 
maksavansa kunnalle osinkoa 0,16 € / osake, yhteensä 
2 560,00 euroa. 
 
Teatteri Tiukun 21.3.2018 saapunut sähköposti, jolla se toivoo kun-
taa sponsorikseen. 

 
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. 
 - - - - - - - - - - - 
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Kh § 95 
16.4.2017 FeedIn Oy:n kanssa on neuvoteltu kunnanhallituksen 26.3.2018 

asiaa koskevan päätöksen mukaisesti. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten Tietotalon ravintolan vuok-
rasopimuksen solmiminen edellyttää vähintään 2 500,00 euron 
kuukausittaista minimivuokraa. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että FeedIn Oy:n tulee il-
moittaa kunnalle viimeistään 23.4.2018, hyväksyykö se 
2 500,00 euron minimivuokran. Muussa tapauksessa nykyinen 
suullinen vuokrasopimus katsotaan irtisanotuksi 3 kk:n irtisano-
misajalla, joka alkaa 24.4.2018. 

 

 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 16.4.2018  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 85–94 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 95 
 
______________________________________________________ 
 
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: 95 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 



 

 

       
 

 
xx vakuutusyhtiö 

 

 

Tarjouspyyntö Jokioisten kunnan vakuutuksista 

 

Jokioisten kunta (hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne vakuutusturvasta seuraavasti. 

Tarjouspyynnön tausta ja tarkoitus 

Jokioisten kunta (Y-tunnus 0147645-7) kilpailuttaa vakuutuksensa oheisesti. 

Vakuutukset hankitaan toistaiseksi voimassa olevina. Ensimmäinen vakuutuskausi 

alkaa 1.1.2019. 

Tarjouspyynnön kohde 

Tarjouspyynnön kohteena ovat Jokioisten kunnan vakuutukset ja niihin liittyvät 

palvelut  tarjouspyynnön mukaisesti. 

Hankintamenettely 

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen 

kynnysarvon ylittävä hankinta. 

Hankinnassa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa voimassaolevaa 

lainsäädäntöä. 

Hankintailmoitus on julkaistu xx HILMA:ssa julkisten hankintojen ilmoituskanavassa 

(HILMA, www.hankintailmoitukset.fi). 

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. 

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön 

edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, 

ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi 

keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. 



 

 

 

Tarjouksen sisältö, rajoitukset ja minimivaatimukset 

 Tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteystiedot 

 Tarjouksessa on oltava selvitys suomenkielisistä sähköisistä palveluista 

 Mikäli tarjousasiakirjat sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia, tarjoajia 

pyydetään merkitsemään ne selkeästi taikka esittämään ne erillisessä 

asiakirjassa 

 Tarjous ei saa olla ehdollinen eikä tarjous saa sisältää varaumia 

 Tarjouksissa käytettävä kieli on suomi 

 Tarjoajan tulee nimetä asiakaskohtainen palvelutiimi jossa on yhteystiedot niin 

vakuutuspalvelun kuin eri korvauslajien osalta 

 Vapaaehtoisten vakuutusten (pois lukien ajoneuvovakuutukset) osalta 

vuosittainen maksukorotus saa olla enintään 5 % 

 Tarjoukseen on sisällyttävä seuraavat asiantuntijapalvelut hintaan sisältyen 

o 1 päivä työturvallisuuspalveluita vuosittain, sisältää 

työturvallisuuskatselmuksen kunnan määrittelemiin kohteisiin 

o 1 päivä rakennusten riskienhallintapalveluihin vuosittain 

o 1 päivä sähköisen palvelun tai vakuutuslajien kouluttamista 

vuosittain 

Lisäkysymykset 

Tarjoajan tulee esittää vakuutusten kilpailuttamiseen liittyvät mahdolliset 

lisäkysymykset sähköpostilla viimeistään xx osoitteeseen mika.rantala@jokioinen.fi. 

Kysymykset ja vastaukset lähetetään kaikille tarjoajille samansisältöisenä xx  

mennessä. 

Tarjousten lähettäminen 

Tarjous on annettava viimeistään xx mennessä sähköpostilla osoitteella  

mika.rantala@jokioinen.fi. 

Otsikkokentässä tulee olla tunnus:  Jokioisten kunta/vakuutustarjous. 

Tarjouksen voi toimittaa myös postitse, osoitteella Jokioisten kunta, Mika T. Rantala, 

Keskuskatu 29 A, 31600  Jokioinen. 
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Tarjousten käsittely 

Tarjousajan päättymisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten 

avaus. Myöhästyneenä saapuneet tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta. 

Tarjousten käsittely toteutetaan kolmessa eri vaiheessa: 

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

2. Tarjousten sisällön tarkistaminen 

3. Tarjousten vertailu 

Avaustilaisuudessa tarkistetaan tarjoajien kelpoisuus sekä tarjousten tarjouspyynnön 

mukaisuus. 

Avaustilaisuus ei ole julkinen. 

Kelpoisuutta koskevat vaatimukset täyttävät tarjoajat otetaan mukaan seuraavaan 

vaiheeseen, jossa arvioidaan tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. 

Tämän jälkeen suoritetaan tarjousten vertailu. 

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

Tarjoajan tulee vahvistaa, että 

 Tarjoava yhtiö on suorittanut lakisääteiset velvoitteet ja sosiaaliturvamaksut 

 Yhtiöllä on toimilupa Suomessa harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa ja 

myöntää lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia 

 

Palvelun tarjoajan tulee täyttää seuraavat kelpoisuusehdot 

 Ulkomainen tarjoaja täyttää laissa ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) 

asetetut edellytykset ja muut määräykset 

 Suomalainen tarjoaja täyttää vakuutusyhtiölaissa (521/2008) asetetut 

edellytykset ja muut määräykset 

 Tarjoajaa ei koske julkisista hankinnoista annetun lain 53§:n tai 54§:n 

poissulkemisperuste 

 Palvelu ja dokumentaatio ovat suomen kielellä 

 Tarjoajalla tulee olla sähköinen järjestelmä vahinkojen ilmoittamiseen 

 



 

 

Tarjousten sisällön tarkistaminen 

Tarjousten sisällön tarkistamisessa tarjouksia verrataan tarjouspyynnössä ja liitteissä 

esitettyihin vaatimuksiin. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään. 

Tarjousten vertailu 

Vakuutusturvan hankinta suoritetaan edullisimman kokonaishinnan perusteella 

tarjouspyynnön valintaperusteiden mukaisesti. 

Hankintapäätös 

Hankintayksikkö tekee hankinnasta erillisen hankintapäätöksen. 

Palvelun tarjoajalta voidaan pyytää täsmentäviä lisäselvityksiä ennen kuin 

hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen. 

Hankintapäätös oikaisuohjeineen ja valitusosoituksineen annetaan kirjallisesti tiedoksi 

kaikille tarjoajille. 

Päätös voidaan myös antaa tiedoksi sähköisesti tai faksilla. Asianosaisen katsotaan 

saaneen tiedon hankintapäätöksestä viimeistään kun 7 päivää on kulunut niiden 

postittamisesta. Sähköisesti tiedoksi annettaessa hankintapäätös liitteineen katsotaan 

tiedoksi saaduksi lähettämispäivänä. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan 

sähköpostiosoite mihin hankintapäätös voidaan lähettää. 

Vakuutussopimus 

Hankinnasta tehdään kirjallinen vakuutussopimus hankintayksikön ja valitun 

vakuutusyhtiön kesken. 

Vakuutussopimus osapuolten välille syntyy, kun vakuutussopimus on kirjallisesti 

vahvistettu. 

Vakuutussopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön sen jälkeen, kun 

hankintapäätöksen, valitusosoituksen ja oikaisuohjeen tiedoksisaannista on kulunut 

21 päivää. 

Asiakirjojen julkisuus 

Hankintamenettelyn asiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta (621/1999). 



 

 

Tarjousasiakirjat ovat julkisia hankintamenettelyn asianosaisille päätöksenteon 

jälkeen. Kaikille julkisiksi asiakirjat tulevat hankintasopimuksen allekirjoittamisen 

jälkeen. 

Tarjouksen voimassaolo 

Tarjousten tulee olla voimassa 31.12.2018 saakka. 

Tarjouspyyntö vakuutuslajeittain 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 

Palkkasumma 7 342 335 euroa. 

Liitteenä on vuoden 2017 ja 2018 palkkasummat ammattinimikeittäin.  

Tarjouspyynnön liitteenä ovat nykyisen vakuutusyhtiön vahinkotilastot. 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus alkaa 01.01.2019. 

Vakuutuksenottajalle tulee tarjota maksujärjestelmää joka huomioi asiakkaan omia 

korvauksia 100 %:sti ja jossa omien korvausten maksuvaikutus suurvahingon osalta 

jakautuu vähintään yhdelle tai useammalle vuodelle. 

Katkaisuraja on 50 000 euroa tai lähin vastaava. 

Vuosittainen vakuutusmaksun korotus saa olla enintään 30 %.  

Korvausmeno-olettamat 

 1. normaalivahinkomeno-oletus; ohimenevät korvaukset 12 000 euroa 

vuodessa vuosina 2019-2023 (keskimäärin) 

 Ohimenevät korvaukset jakautuvat sattumisvuodelle ja sitä seuraavalle 

vuodelle suhteessa 70 % / 30 % 

 2. vakava vahinko-oletus v. 2020, josta ohimeneviä korvauksia 50 000 € ja 

pysyvä varaus 500 000 € 

 Vakavan vahingon korvausmenosta kohdistuu ohimenevää korvausta 40 000 

euroa vuodelle 2020 sekä ohimenevää korvausta 10 000 euroa ja 500 000 

euron eläkevaraus vuodelle 2021 

Pyydämme toimittamaan vuosien 2019-2023 arvioidut lopulliset 

kokonaisvakuutusmaksut taulukoituna Exceliin molemmilla annetuilla korvausmeno-

olettamilla 1-2. 



 

 

Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus 

 Jokioisten kunnan asukkaat ja ulkokuntalaiset, ilman yläikärajaa 

osallistuessaan kunnan järjestämiin tilaisuuksiin, vakuutetut 5 300 henkilöä 

 voimassa kunnan tilaisuuksissa sekä matkoilla kunnan tilaisuuksiin ja pois  

 sisältää myös luottamushenkilöt ja vapaaehtoistyön sekä talkootyön  

 hoitokulut 5 000 € 

 haittakorvaus 10 000 € 

 kuolintapausturva 5 000 € 

 Omavastuu 0 € 

 julkinen ja yksityisen terveydenhoito 

 Vakuutus voimassa Euroopassa 

 

Matkavakuutus 

 kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt ja oppilaat opetussuunnitelman 

mukaisilla matkoilla 

 Matkapäivien lukumäärä 415 ja matkustavien henkilöiden määrä 142 

 Voimassa kaikkialla maailmassa työ- ja virkamatkoilla 

 Matkan yhtäjaksoinen voimassaolo, 3 kk 

 

Vakuutuksen tulee sisältää vähintään seuraavat turvat: 

 Matkasairauden ja –tapaturman hoitokulut ilman ylärajaa 

 Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä invaliditeetista 

 50.000 € 

 Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta 50.000 € 

 Matkan peruuntuminen, keskeytyminen, odottaminen, myöhästyminen 

Sairastuneen/loukkaantuneen sairaskuljetuksen kotimaahan.  

 Matkavastuuvakuutus 150.000 € 

 Oikeusturvavakuutus 15.000 € 

 Matkatavaravakuutus 1.000 € 

 Omavastuu on 0 euroa 

 

 

 



 

 

Kiinteistöt ja irtaimistot liitteen mukaisesti 

Vakuutusturva: omaisuusluettelon mukaan 

Omavastuu: rakennukset 4 000 euroa 

 irtain omaisuus 2 000 euroa  

Raja-arvo: 50 000 € 

Erityisvakuutusmäärät 

 Vakuutuskauden aikana hankittu irtain omaisuus 200 000 € 

Lisäkuluturva: ensiriskinä koko kiinteistömassalle 200 000 € / 

vahinkotapahtuma enintään 400 000 € / vakuutuskausi, vastuuaika 12 kk 

omavastuu 4 000 €, yhteinen omaisuusvakuutuksen kanssa 

 

Metsät 

Vakuutusturva: palo, salamanisku, myrsky (16 €/m³), lumi, sienituho, 

hyönteiset, tulva, eläintuho, ilkivalta, anastus, hirvi 

Vakuutusmäärä: täysarvo, paitsi myrskyvahingoissa 16 €/m³ 

Omavastuu: 3 000 € 

Vakuutuspaikka: Jokioisten kunnan omistamat metsätilat 

Pinta-ala yhteensä: 116 ha 

 

Ajoneuvot 

Ajoneuvojen vakuutusturva liitteen mukaisesti 

Julkisyhteisön vastuu 

Toimiala: kunta 

Palkat: 7 342 335 € 

Vakuutusmäärät: henkilö-, esine- ja tuotevastuuvahingot 2 M€ 

varallisuusvahingot julkista valtaa käytettäessä 500 000 € 

Vakuutuksen tulee sisältää: 

 vastuu kiinteistön omistajana 

 tilaisuuden järjestäjän vastuun 

 hallussa, käsiteltävänä, huolehdittavana ja työnkohteena oleva omaisuus 

200 000 

 peruskoulun oppilaan aiheuttama henkilö- ja esinevahinko ollessaan 

tutustumassa opetussuunnitelman mukaisesti työpaikkaan 

Omavastuu: 1 000 € 



 

 

Voimassaoloalue: Eurooppa 

 

Hallinnon vastuu 

 vakuutetut: kunnanhallituksen jäsenet (9), valtuuston puheenjohtajisto (3), 

kunnan omistamissa tytäryhtiöissä/muissa yhtiöissä, kunnan edustajina 

toimivat virkamiehet, työntekijät ja luottamushenkilöt. Kunnanjohtaja, hallinto- 

ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, sivistystoimenjohtaja-rehtori (Paanan 

koulu), kunnaninsinööri, kunnan rakennusmestari, rakennustarkastaja, 

varhaiskasvatusjohtaja, rehtori (Miinan koulu), kehitysinsinööri, yritysasiamies 

 palkat 7 342 335 € 

 vakuutusmäärä: 500 000 € 

 omavastuu: 1 000 € (henkilökohtainen omavastuu 0 €) 

 varallisuusvahinkojen turva: kunnalle ja ulkopuoliselle aiheutettu taloudellinen 

vahinko, josta vakuutettu on oikeuden mukaan korvausvastuussa 

 Voimassaoloalue: Suomi 

 

Valintaperusteet 

Vakuutusten valinta suoritetaan lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten 

edullisimman kokonaishinnan perusteella. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta vertailuun otetaan huomioon vuosien 

2019-2023 normaalivahinkomenon vakuutusmaksut ja vuosien 2019-2023 vakavan 

vahingon vakuutusmaksut, joista normaalitilanteen maksuista vertailuhintaa 

laskettaessa huomioidaan 90 % ja vakavan vahingon tilanteesta 10 %. 

Muiden vakuutuslajien osalta vertailuun otetaan vuoden 2019 vuosimaksu. 

Liitteet 

- omaisuusluettelo 

- ajoneuvoluettelo 

- vahinkotilastot 

- lakisääteinen tapaturmavakuutus 

- muut vakuutuslajit 

 


















