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Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
 
Kh § 25 
22.2.2021 Kuntalain mukaan valtuuston tietoon voidaan saattaa määräajoin 

tiedot käsittelemättömistä valtuustoaloitteista. Kunnan hallinto-
säännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun lop-
puun mennessä esitettävä valtuustolle selvitys aloitteista, joita 
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti 
käsitellyt. 

 
Vuonna 2020 valtuusto käsitteli loppuun seuraavat aloitteet: 

 
Valtuusto 4.2.2020 
- venevalkaman rakentaminen (kv 3.11.2016 § 39) 
- kaavoitus seutukunnallisesti yhteneväksi (kv 15.11.2017 § 85) 
- tonttien hinnoittelu (kv 23.2.2018 § 45) 
- toisen asteen oppilaiden tukeminen materiaalihankinnoissa 

(kv 14.11.2018 § 83) 
- kaavamuutos Nirpanmäen Rantabulevardin läheiselle alueelle 

(kv 19.12.2018 § 97) 
- kevyen liikenteen turvallisuuden lisääminen (kv 28.2.2019 

§ 13) 
- kestävän kehityksen budjetointi ja ilmastovaikutusten arviointi 

(kv 11.6.2019 § 37) 
 

Valtuusto 17.6.2020 
- seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö (kv 28.2.2019 § 12) 
 
Valtuusto 16.9.2020 
- nuorten työllistäminen (kv 23.2.2018 § 41) 
- pride-liputus Jokioisten kunnassa (kv 17.6.2020 § 29) 
 
Vuoden 2021 tammikuussa seuraavien valtuustoaloitteiden 
käsittely oli kesken: 
 
Kuntosalimaksujen alentaminen (kv 11.5.2017 § 26) 
Jokioisten Vasemmistoliitto esitti, että kunnan kuntosalimaksujen  
alennus, joka tehtiin eläkeläisille, tehdään myös työttömille, opis-
kelijoille, sekä varusmiehille jotka ovat yhtälailla vähävaraisia. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 lähettänyt aloitteen vapaa-
aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
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Lapsivaikutusten arviointi (kv 23.2.2018 § 43) 
Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä esitti, Jokioisissa otetaan 
käyttöön lapsivaikutusten arviointi. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 26.3.2018 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi 
johtoryhmälle. Valtuusto on käsitellyt sitä 16.5.2018 ja kunnanhal-
litus 6.8.2018 sekä 27.8.2018, jolloin nimettiin asialle valmistelu-
työryhmä. Työryhmä on valmistellut asiaa ja saanut työnsä val-
miiksi. Loppuraportti on valmistunut marraskuussa 2020. Lapsi-
vaikutusten arviointia on jo ennen työryhmätyön valmistumista 
käytetty kunnassa esim. kouluverkkoasiaan liittyen. Jatkossa luot-
tamushenkilöitä ja työntekijöitä koulutetaan ennakkoarvioinnista 
yleensä ja erityisesti lapsivaikutusten arvioinnista. Seuraavaksi 
aloite valmistellaan loppuraportin perusteella lopullista käsittelyä 
ja päätöksentekoa varten.  

 
Selvitys koulukuljetusten järjestämisestä yhteistyössä naa-
purikuntien kanssa (kv 19.12.2018 § 98) 
Jokioisten Keskusta ja Vihreät esittivät selvityksen tekemistä kou-
lukuljetusten järjestämiseksi yli kuntarajojen, yhdessä naapurikun-
tien kanssa. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 27.1.2020 lähettänyt aloitteen koulutuslauta-
kunnalle lisäselvityksiä varten. 
 
Haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uu-
delleen määrittäminen (kv 28.2.2019 § 14) 
Valtuusto päätti 4.2.2020 palauttaa aloitteen uudelleen valmistel-
tavaksi siten, että kunnan viemäriverkostoon liittyminen on sa-
manhintaista asuinpaikasta riippumatta. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 10.2.2020 palauttanut asian tekniselle lauta-
kunnalle uudelleen valmisteltavaksi. 
 
Elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian laatiminen Joki-
oisten kunnassa (kv 12.12.2019 § 59) 
Jokioisten Keskustan valtuutetut esittivät, että 
a) kunta valmistelee elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian ja 

sen osana palvelu- ja hankintalinjauksen, joka huomioi lähi- ja 
seuturuokaketjun mahdollisuudet, 

b) huomioidaan maaseutuvaikutusten arvioinnin näkökulma, jo-
hon myös päätöksemme liittymisestä HINKU-kunnaksi liittyy, 
ja 
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c) kunnassa kehitetään yrittäjien, ruokapalveluedustajien ja hankin-
tahenkilöiden ennakoivaa markkinapuheenvuoroa. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 13.1.2020 lähettänyt aloitteen ruokapalvelujoh-
tajan valmisteltavaksi. Aloite on valmistelussa. Aloitteeseen liitty-
en Jokioisten kunta on lähtenyt mukaan seuturuoka-pilottiin, jossa 
on tavoitteena lähiruuan käytön kasvattaminen ja lähihankintoihin 
liittyvän hankintaosaamisen sekä markkinavuoropuhelun kehittä-
minen.  
 
Omatoimikirjasto-malliin siirtyminen (kv 4.2.2020 § 17) 

 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä esitti, että Jokioisissa selvite-
tään omatoimikirjaston teknisiä vaatimuksia ja kustannuksia sekä 
siirrytään omatoimikirjasto-malliin soveltuvin osin.  
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 10.2.2020 lähettänyt aloitteen vapaa-
aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
Kunnanhallitus on 24.2.2020 päättänyt, että 2017 tehty kuntalais-
aloite kirjaston omatoimiasiointia ja laajennettua aukioloa koskien 
huomioidaan sisällöltään tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä ja 
lähettänyt kuntalaisaloitteen vapaa-aikalautakunnalle asian val-
mistelussa huomioon otettavaksi. Aloitteen johdosta kunnan vuo-
den 2021 talousarvioon sisältyy määrärahavaraus omatoimikirjas-
ton toteuttamiseen tarvittavine laite- ym. hankintoineen. Omatoi-
mikirjaston toteuttamiseen on anottu ja saatu valtionavustusta. 
Seuraavaksi aloite valmistellaan lopullista käsittelyä ja päätöksen-
tekoa varten.  
 
Valtatie-2 pohjavesisuojaus (kv 17.6.2020 § 30) 
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustaloit-
teen: ”Suojaus tulisi alkaa Forssasta tultaessa Loimijoen sillan jäl-
keen ja ulottua Ilmavoimien maantietukikohdalle asti. Osa valta-
tiestä 2 menee muodostumisalueella ja maantietukikohta muo-
dostaa suuren riskin seudulliselle, merkittävälle pohjavesiesiinty-
mälle, joka sijaitsee muutaman sadan metrin päässä ko. alueesta. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 10.8.2020 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Aloitteen johdosta pohjavesisuojausky-
symys on tuotu esiin ja huomioitu parhaillaan tehtävän VT 2 kehit-
tämiseen liittyvän valistelutyön yhteydessä. Työtä on esitelty kun-
nanhallitukselle. 
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Ilmastohätätilan julistaminen (kv 22.10.2020 § 51) 
Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä esitti, että Jokioisten kunta 
julistaa ilmastohätätilan. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 16.11.2020 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
Jokioisten alueen pienvesien, purojen kunnostussuunnitelma 
(kv 22.10.2020 § 52) 
Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä esitti, että Jokioisten kun-
nassa tehdään Jokioisten alueen pienvesien, purojen sekä niiden 
lähiympäristöjen kunnostussuunnitelma. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 16.11.2020 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
Terveyskeskusmaksut (kv 17.12.2020 § 67) 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti, että kunnanval-
tuusto esittää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle Jokiois-
ten kunnan kantana yleisten terveyskeskusmaksujen poistamista 
hyvinvointikuntayhtymän alueella. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 11.1.2021 päättänyt pyytää asiasta FSHKY:n 
lausunnon. 
 
Kunnantalon toimintojen siirtäminen Tietotaloon 
(kv 17.12.2020 § 68) 
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti kunnantalon 
toimintojen siirtämistä Tietotalolle ja nykyisen virastotalon sanee-
raamista ikäihmisten asunnoiksi. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 11.1.2021 lähettänyt aloitteen kunnanviraston 
valmisteltavaksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä valtuustoaloitteiden käsittelyti-

lannetta koskevan selvityksen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan ehdotuksen. 
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Kunnan edustajan nimeäminen hyvinvointialueiden perustamista sekä  
sote- ja pelastustointa koskevan uudistuksen valmistelutyöryhmään  
 
Kh § 26 
22.2.2021 Hämeen liitto pyytää kuntaa nimeämään hallituksen esityksen 

HE 241/2020 vp mukaisten hyvinvointialueiden perustamiseen ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen 
uudistukseen liittyvän esivalmistelun käynnistämistä Kanta-
Hämeessä toimeenpanevan ja ohjaavan alueellisen valmistelutyö-
ryhmän jäsenen ja varajäsenen. 

 
Tausta 

 
Suomen hallitus on antanut esityksen eduskunnalle hyvinvointi-
alueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 8. 
joulukuuta 2020. Sote-uudistuksen lait ovat parhaillaan eduskun-
nan käsittelyssä. 
 
Hyvinvointialueesta annettavan lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvoin-
tialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan hallituksen esi-
tyksen mukaan 1. päivänä heinäkuuta 2021. Tämän ajankohdan 
ja vuoden 2022 alun välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä pää-
tösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa lain 6 §:ssä tarkoitettu väliai-
kainen valmistelutoimielin.  
 
Väliaikaisen toimielimen tehtävänä olisi johtaa hyvinvointialueen 
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua siihen saakka, 
kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto 1.3.2022 aloittaisi tehtäväs-
sään. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tulisi noin seitsemässä 
kuukaudessa valmistella lakiesityksen mukaiset selvitykset liittyen 
mm. omaisuuteen, sopimuksiin sekä henkilöstön siirtoihin, osallis-
tua aluevaalien järjestämiseen sekä valmistella hyvinvointialueen 
toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat. 
Valmisteluaika ja siirtymä hyvinvointialueelle jäisi näin ollen hyvin 
lyhyeksi. 
 
Hallituksen lakiesityksen mukaisesti hyvinvointialueen kuntien, pe-
rusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, 
sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on 
sovittava välittömästi yllä mainitun lain voimaan tultua väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen 
asettaa valmistelutoimielimen.  
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Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten 
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnas-
ta ja taloudesta. 
 
Hallituksen esityksen aikataulu huomioiden Kanta-Hämeessä on 
huolehdittava siitä, että tarvittaessa väliaikainen valmistelutoimi-
elin voi aloittaa työnsä ripeästi ja siirtymä hyvinvointialueelle on 
mahdollisimman hallittu.  
 
Hallituksen esityksen ollessa eduskuntakäsittelyssä on siirrytty 
niin sanottuun toimeenpanon esivalmisteluvaiheeseen, jossa voi-
daan, osapuolten näin päättäessä, edistää ennakollisesti hallittua 
siirtymää hyvinvointialueelle. Esivalmisteluvaiheen eli kevään 
2021 tavoitteena tulisi olla se, että lainsäädännön voimaantultua 
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelu voidaan 
aloittaa viipymättä. Tämä tarkoittaa kykyä ennakointiin ja suunnit-
teluun jo ennen lakien voimaantuloa. 

 
Tehtävät esivalmisteluvaiheessa 
 
Esivalmisteluvaiheessa tehtävä valmistelu tarkoittaa riittävällä 
tarkkuudella laadittavaa suunnitelmaa siitä välttämättömästä väli-
aikaisvalmistelusta, joka on toteutettava hyvinvointialueelle siirryt-
täessä. Tätä varten on arvioitava kuhunkin väliaikaisvalmistelun 
osa-alueeseen liittyvä työmäärä ja toteutustapa sekä liittymäpin-
nat muihin väliaikaishallintoon tai muutosprosessiin liittyviin koko-
naisuuksiin.  

 
Väliaikaisvalmistelu on toteutettava nopeassa aikataulussa. Voi-
maanpanolain mukaisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen teh-
tävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtä-
viä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle: 

 
1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella 

aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja 
-sopimuksiksi;  
 

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän 
omaisuuden selvittämiseen; 

 
3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä 

koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;  
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4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtä-
vien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestel-
mien ja ratkaisujen selvittämiseen; 
 

5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestä-
mistä sekä tilintarkastajan valintaa; 

 
6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvios-

ta; 
  

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen  
 

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon 
käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat. 

 
Edellä kuvattujen tehtävien toteutussuunnitelman lisäksi esival-
misteluvaiheessa valmisteltavaan suunnitelmaan on sisällytettävä 
ehdotus väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja oh-
jauksesta; sekä ehdotus väliaikaisen valmistelutoimielimen asetta-
jasta ja asettamiseen liittyvästä päätöksenteosta. 

 
Yhteistyössä laaditun suunnitelman myötä välttämätön väliaikais-
valmistelu voidaan käynnistää ja panna toimeksi nopeasti lakien 
astuessa voimaan. Suunnitelma ei sisällä mitään strategista tai 
poliittista päätöksentekoa vaativaa suunnittelua, joka kuuluu nyky-
järjestäjien tehtäviin. Hyvinvointialueen poliittista linjausta edellyt-
tävät päätökset ovat luonnollisesti tulevan aluevaltuuston päätän-
tävaltaa.  
 
On myös huomattava, että päätökset väliaikaisen valmistelutoi-
mielimen asettamisesta tehdään lakiesityksen mukaisten toimijoi-
den toimesta myöhemmässä vaiheessa, väliaikaisen valmistelu-
toimielimen asettajan näin pyytäessä. 
 
Suunnittelutyö toteutetaan valmistelutyöryhmän toimesta. Valmis-
teluryhmän jäsenistöllä tulisi olla riittävä asiantuntemus yllä kuva-
tuista väliaikaisvalmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksesta. Kanta-Hämeen sote-
rakenneuudistuksen valmistelua tukevasta hankkeesta voidaan 
tukea työskentelyä, joten valmistelusta ei esitetyssä laajuudessa 
synny kunnille ja kuntayhtymille ylimääräisiä kustannuksia. 
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Esivalmisteluvaiheen työskentelyn ohjausmalli 
 
Esivalmisteluvaiheen työstä vastaavat valmistelutyöryhmän jäse-
net. Valmistelutyöryhmän jäsenet vievät säännöllisesti suunnitte-
lutyön käsiteltäväkseen edustamaansa organisaatioon. Lisäksi 
valmistelutyöryhmä vie valmistellun aineiston säännönmukaisesti 
käsiteltäväksi kunnanjohtajakokouksiin. Pelastustoimen osalta 
valmistelutyö esitellään kunnanjohtajakokouksessa, joka toimii pe-
lastustoimen neuvottelukuntana. Kanta-Hämeen sote-
valtionapuhankkeiden poliittinen seurantaryhmä toimii valmistelu-
työn poliittisena seurantaryhmänä ennen väliaikaisen valmistelu-
toimielimen asettamista. Kuntavaalien jälkeen poliittisen seuranta-
ryhmän kokoonpano päivitetään. 

 
Tarvittava päätöksenteko esivalmistelun käynnistämiseksi 

 
Kanta-Hämeen alueen hyvinvointialueen esivalmisteluvaiheen 
tehtävien toteuttamista varten Hämeen liitto pyytää alueen kuntia 
ja sote-kuntayhtymiä  

 
1) osaltaan päättämään edellä esitetyn esivalmistelun käynnis-

tämisestä samalla hyväksyen esitetyn esivalmisteluvaiheen 
työskentelyn ohjausmallin, sekä  
 

2) nimeämään edellä kuvattujen esivalmisteluvaiheen tehtävien 
toteuttamiseksi alueelliseen valmistelutyöryhmään jäsenen 
sekä jäsenelle varajäsenen. Jäsenistöllä tulisi olla riittävä asi-
antuntemus väliaikaisvalmisteluun liittyvistä tehtävistä. Kunnat 
ja kuntayhtymät voivat nimetä edustajansa myös useamman 
organisaation yhteisenä. 
 

Jokioisten kunnan edustus 
 
Jokioisten kunta on muiden Lounais-Hämeen kuntien tavoin siir-
tänyt jo aiemmin sote-palvelunsa Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymän (FSHKY) hoidettavaksi. Koska sote- ja pelastustoimen 
uudistus on kunnan kannalta erittäin merkittävä ja historiallinen, ei 
voida lähteä siitä, että kunta olisi esivalmistelutyössä edustettuna 
pelkästään FSHKY:n kautta. Kunnalla tulee olla oma edustaja. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää Jokioisten kunnan osalta hyväksyä esi-

valmistelun käynnistämisen ja työn ohjausmallin edellä selostetul-
la tavalla ja nimeää Jokioisten kunnan edustajaksi/jäseneksi  
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alueelliseen valmistelutyöryhmään kunnanjohtajan ja varaedusta-
jaksi/jäseneksi hallinto- ja talousjohtajan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuk-

sen. 
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Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta 
 
Kh § 20 
8.2.2021 Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava ku-

takin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimi-
tettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimi-
kunta (vaalilain 15 §). 
 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kui-
tenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaali-
toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat 
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van-
hempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä vara-
jäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä 
henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun su-
kulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että 
henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. 
 
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy 
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuu-
desta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole 
estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikun-
taan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. 
 
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asuk-
kaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita 
asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat 
edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. 
Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolu-
eisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, 
puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. 
 
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan 
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään  
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siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan kes-
kusvaalilautakunnalle. 
 
Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta 
äänestyspaikalla klo 9–20 välisenä aikana. Vaalitoimikunta, huo-
lehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella ole-
vissa laitoksissa. 

 
Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Ennakkoää-
nestyspaikkana ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toi-
mii kunnanvirasto. 
 
Ennakkoäänestys toimitetaan kuntavaaleissa 7.-–13.4.2021. Var-
sinainen vaalipäivä on 18.4.2021. 
 
Oheismateriaalina on edellisten vaalien vaalilautakunnan ja vaali-
toimikuntien kokoonpano. 
 
Valinnoissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että valitaan 
sellaisia henkilöitä, jotka ovat käytettävissä ja pääsevät paikalle 
(siviilityön rajoitteet yms.). Koronapandemiasta ja mahdollisista 
sairastumisista johtuen varajäseniä on tarpeen valita normaalia 
enemmän, vaalilautakuntaan 10 varajäsentä ja vaalitoimikuntaan 
6 varajäsentä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja 

varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan. 
 

Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja 
6 varajäsentä. 

 
 Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet: 
 
 Vaalilautakunta 
 
 Heikki Aaltonen 
 Marianne Mänki 
 Kari Raiskio 
 Satu Söderström  
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 Varalle vaalilautakuntaan 
 
 Sirkka-Liisa Ågren 
 Petteri Honkanen 
 Seppo Komulainen 
 Antero Suonpää 
 
 Vaalitoimikunta 
 
 Maire Ahonen, pj. 
 Marja Widén. 
 
Päätös Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa 

kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää va-
rajäsenten kutsumajärjestyksen. 

 
 - - - - - - - - - 
Kh § 27 
22.2.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. 
 
 Kunnanhallitus jatkoi asian käsittelyä ja nimesi seuraavat jäsenet: 
 
 Vaalilautakunta 
 
 Heikki Aaltonen 
 Elina Kiiski 
 Marianne Mänki 
 Kari Raiskio 
 Satu Söderström  
 
 Varalle vaalilautakuntaan 
 
 Petteri Honkanen 
 Matti Kojonsaari 
 Sari Kortepohja 
 Erja Liuski 
 Ella Niemi 
 Sirkka-Liisa Ågren 
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Vaalitoimikunta 
 
 Maire Ahonen, pj. 
 Bengt Lindqvist 
 Marja Widén. 
 
 Varalle vaalitoimikuntaan 
 
 Pirjo Lehtinen 

Erja Liuski 
Pauli Myllyoja 

 Ella Niemi 
 Marja-Leena Puntila 
 Juha Seppälä 
 
Päätös Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa 

kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää va-
rajäsenten kutsumajärjestyksen. 
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Erityisopetusta koskevan kuntasopimuksen uudistaminen  
 
Koula § 2 
3.2.2021 Jokioisten, Humppilan ja Tammelan kunnilla on erityisopetuksen 

järjestämistä koskevat sopimukset Forssan kaupungin kanssa. 
Nykyiset sopimukset on hyväksytty vuonna 2008. 

 
Forssan kaupunki järjestää Tölön koulussa sopimuksessa tarkoi-
tettavaa erityisopetusta pienryhmissä. Sopimus koskee ainoas-
taan niitä oppilaita, joiden opetus on tarkoituksenmukaisinta jär-
jestää yhteisesti. Jokioisten kunnalla on Miinan ja Paanan kouluil-
la yhteensä kolme erityisopetuksen pienryhmää.   

  
Sopimuskuntien sivistystoimenjohtajat ovat syksyllä 2020 valmis-
telleet päivityksen erityisopetussopimukseen. Päivityksen tavoit-
teena on ollut muuttaa erityisopetuksen laskutusperiaatteet vas-
taamaan lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden las-
kutusta. Laskutus perustuu uudistetussa sopimuksessa oppilas-
kohtaisesti kustannusten aiheuttamisperusteeseen.  

 
Ehdotus erityisopetuksen järjestämistä koskevaksi sopimukseksi 
sekä Forssan kaupungin asiaa koskeva päätös ovat tämän esitys-
listan erillisliitteenä.    

 
Sopimukseen liittyvät laskutusperiaatteet käyvät ilmi esityslistan 
erillisliitteinä olevista Kuntaliiton yleiskirjeestä 12/2020 ja esimerk-
kilaskelmasta.  

  
Ehdotus Koulutuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Jokioisten kunnan 

ja Forssan kaupungin välisen erityisopetuksen järjestämissopi-
muksen ja esittää kunnanhallitukselle sopimuksen hyväksymistä.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 28 
22.2.2021 Ehdotus erityisopetuksen järjestämistä koskevaksi sopimukseksi 

on esityslistan liitteenä (liite nro 4/2021). Kuntaliiton yleiskirje 
12/2020 ja esimerkkilaskelma ovat oheismateriaaleina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen ja hy-

väksyy sopimuksen. 
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Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 4/2021. 
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Pesäpallokentän perusparannuksen hankesuunnitelma 
 
Tela § 15 
17.2.2021 Jokioisten urheilukeskuksessa sijaitsevan kivituhkapintaisen pe-

säpallokentän, ns. alakentän peruskorjauksen suunnittelijaksi   
valittiin lautakunnan kokouksessa 23.10.2019 § 49 Sweco Ympä-
ristö Oy. 
 
Peruskorjauksen määrärahat ovat varattuna kunnan vuoden 2021 
talousarvion investointiosassa menokohdalla 009425, 260 000 €. 

 Pesäpallokentälle asennetaan tekonurmi ja salaojitus sekä uusi-
taan rakennekerrokset nykyisen kentän routivuuden vuoksi. Ra-
kennushankkeeseen sisältyy myös vanhojen rakenteiden ja jär-
jestelmien purkutyöt. 

 
 Hankkeesta on tehty Sweco Ympäristö Oy:n toimesta suunnitel-

mat ja kustannusarvio. Kustannusarvio kohteelle on 247 500 € 
(alv 0 %). 

 
 Kunnaninsinööri esittelee suunnitelmia lautakunnalle kokoukses-

sa. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää yksimielisesti hyväksyä osaltaan 

Sweco Ympäristö Oy:n laatimat suunnitelmat, päiväyksellä 
20.12.2019 ja lähettää ne hallintosäännön mukaisesti kunnanhalli-
tuksen käsittelyyn.  

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Satu Saarinen poistui 

kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.15. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 29 
22.2.2021 Esityslistan oheismateriaalina on 20.12.2019 päivätty pesäpallo-

kentän perusparannuksen hankesuunnitelma sekä kartta hanke-
alueesta. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1. hyväksyä pesäpallokentän perusparannuksen hankesuunni-
telman, ja 
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2. oikeuttaa teknisen lautakunnan kilpailuttamaan pesäpalloken-
tän perusparannuksen hankesuunnitelman mukaisesti. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kunnan edustajien nimeäminen seutukirjaston sopimusneuvotteluihin 
 
Kh § 165 
16.11.2020 Seutuneuvoston suosituksesta Forssan kaupunkiseutukunnan 

valtuustot ovat päättäneet, että tehdään selvitys seutukirjaston 
perustamisesta. Louna-kirjastot (Forssan kaupunginkirjasto, 
Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot) ovat 
saaneet 44 500 euroa valtionavustusta Kirjastopalveluita seudulli-
sesti -hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään, millä hallintomallilla 
ja palvelurakenteella kirjastopalveluja voitaisiin jatkossa toteuttaa 
seudullisesti. Hankkeelle perustettiin projektiryhmä kirjastojen 
henkilöstön keskuudesta ja valittiin ohjausryhmä, jossa on projek-
tiryhmän lisäksi kaupungin ja kuntien johtajat. Hanke on käynnis-
sä 1.4.2020–31.12.2021.  

  
Ohjausryhmä on selvityksen perusteella päättänyt esittää, että 
seutukirjasto perustettaisiin vastuukuntamallilla, jossa toteutuu 
kuntalain 2. luvussa (8 § 1. mom) määritelty yhteistoiminta siten, 
että seudun kirjastopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy yhdelle 
sopijakunnista ja kukin sopijakunta vastaa kirjastopalveluittensa 
rahoituksesta erikseen sovittavalla kustannusten jakoperusteella. 
Lisäksi seutukirjastolle perustetaan seudullinen johtokunta, johon 
kuuluisi edustajia jokaisesta sopijakunnasta. Johtokunnan tehtä-
vät määriteltäisiin vastuukunnan hallintosäännössä. 

  
Esitykseen on päädytty, koska se on selvityksessä osoittautunut 
hallinnollisesti keveimmäksi ratkaisuksi. Malli tukee Louna-
kirjastojen tavoitteellista kehittämistä muuttuvassa palveluympä-
ristössä, koska se mahdollistaisi henkilöstön liikkumisen ja asian-
tuntijuuden hyödyntämisen kuntarajojen yli, yhteisen hankinnan ja 
kokoelmapolitiikan sekä jossain määrin päällekkäisten työtehtä-
vien vähentämisen. Nämä muutokset mahdollisesti hillitsevät kir-
jastopalveluiden kustannusten kasvua seudullisesti sekä ehkäise-
vät palvelutason laskua kokonaisuutena tarkasteltuna. 

  
Louna-kirjastot ovat tehneet yhteistyötä ilman sopimusta kuntien 
valtuustojen päätöksillä 80-luvulta saakka. Yhteistyössä on saa-
vutettu merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Tällä hetkel-
lä sopijakuntien panostus yhdessä tuotettuihin kirjastopalveluihin 
on epätasapainossa, mikä tarkoittaa, että osa kunnista tuottaa 
palveluita toisille ilman korvausta. Esityksen mukaan vastuukun-
tamallilla toimiva seutukirjasto korvaisi vanhan yhteistyömallin. 
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Kuntalain mukaan tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva 
kunta tai kuntayhtymä vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden 
toimenpiteiden: 
 
1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 
3) tuottamistavasta; 
4) tuottamisen valvonnasta; 
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.  

  
Kirjastonjohtaja esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Kunnan pitää tässä vaiheessa päättää, osallistuuko se seutukir-
jaston sopimusneuvotteluihin ja haluaako se toimia seutukirjaston 
vastuukuntana.  
 
Asiaa koskevan sitovan päätöksenteon pohjaksi tarvitaan lisää ja 
laajempaa tietoa mahdollisen seutukirjaston toteuttamiseen liitty-
vistä yksityiskohdista. 
  

Ehdotus Kunnanhallitus päättää, 
 

1. että Jokioisten kunta osallistuu sitoumuksetta seutukirjas-
tohankkeen yksityiskohtaisempiin sopimusneuvotteluihin, 
ja 

2. että Jokioisten kunta ei ryhdy mahdollisen seutukirjaston 
vastuukunnaksi. 

 
Kirjastonjohtaja esitteli seutukirjastohanketta ja sopimusneuvotte-
lujen nykyvaihetta kunnanhallitukselle. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää ja kirjastonjoh-

tajan Kaisu Eldèn poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn 
jälkeen klo 18.03. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 30 
22.2.2021 Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeen ohjausryhmä pyytää 

Forssan kaupunkia sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja 
Ypäjän kuntia nimeämään edustajansa seutukirjaston sopimus-
neuvotteluihin. 
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Kunnan tulee nimetä varsinaiseen sopimusneuvottelupöytään 
kolme edustajaa, joista ainakin yhden tulee olla poliittinen päättä-
jä. Varsinaisen sopimuspöydän lisäksi voidaan perustaa eri asia-
kysymyksiin keskittyviä alapöytiä, joihin kutsutaan jäseniä tarpeen 
mukaan, ilman erillistä nimeämistä. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajat seutukirjastoa 
koskeviin sopimusneuvotteluihin. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä 

seutukirjaston sopimusneuvotteluihin seuraavat viisi edustajaa: 
 

- kunnanhallituksen puheenjohtaja 
- vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja 
- kunnanjohtaja 
- hallinto- ja talousjohtaja 
- sivistystoimenjohtaja. 
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Riskikartoitus 
 
Kh § 31 
22.2.2021 Joulukuun 2020 – tammikuun 2021 aikana toteutettiin Jokioisten 

kunnassa riskikartoitus yhteistyössä BDO Oy:n kanssa. Työn ta-
voitteena oli kehittää kunnan riskienhallintaa. Riskikartoituksen 
tavoitteena oli tunnistaa kunnan tärkeimpien tavoitteiden saavut-
tamista mahdollisesti uhkaavat riskit arviointihetkellä ja seuraavan 
noin kolmen-neljän vuoden (valtuustokauden) aikana sekä suun-
nitella riskienhallintatoimenpiteet merkittävimpien riskien hallitse-
miseksi. Kartoituksessa käsiteltiin negatiivisia riskejä ja riski arvi-
oitiin ns. nettoriskinä eli ottaen huomioon olemassa olevien ris-
kienhallintatoimenpiteiden vaikutus. 

 
Kartoituksessa käytettävät tavoitteet olivat talouden tasapaino, 
toiminnan lainmukaisuus, toiminnan turvallisuus ja jatkuvuus sekä 
toiminnan vaikuttavuus. 
 
Riskikartoitusprosessiin liittyi työvaiheina haastattelut, kunnanhal-
lituksen näkemyksen selvittäminen ja johtoryhmätyöpaja. 

 
Työn tuloksena laadittiin riskien minimoimiseksi tai hallitsemiseksi 
toimenpidesuunnitelma, joka pitää sisällään yhden tai useamman 
toimenpiteet riskin todennäköisyyden ja/tai vaikutuksen pienen-
tämiseksi. Kullekin toimenpiteelle nimettiin vastuuhenkilö tai vas-
tuutaho ja määriteltiin aikataulutus. Lopputuloksena laadittiin riski-
kartoitus, jossa riskit kuvattiin sanallisesti, niiden todennäköisyys, 
vaikutus ja merkitys arvioitiin sekä suunniteltiin riskienhallintatoi-
menpiteet. 

 
Riskikartoitus päivitetään vuosittain. Päivityksessä huomioidaan 
muuttuneet tai mahdolliset uudet riskit. 

 
Esityslistan oheismateriaalina on riskienkartoitusraportti 8.2.2021. 
Raportti on luottamuksellinen ja tarkoitettu kunnan sisäiseen käyt-
töön. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus 
 

1. merkitsee suoritetun riskikartoituksen tiedoksi, ja 

2. hyväksyy riskikartoituksen perusteella määritellyt riskienhallin-
tatoimenpiteet. 
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Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 32 
22.2.2021 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 27.1.2021 
 

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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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 33 
22.2.2021 Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 3.2.2021 ”Koronavirustartuntojen 

torjunta rajat ylittävässä liikenteessä”. 
 
 Ympäristöministeriön tiedote 5.2.2021 ”Tuulivoima-avustusten haku 

käynnistyy”. 
 
 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lau-

suntopyyntö 5.2.2021 ehdotuksesta Kokemäenjoen vesistöalueen 
tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027.  
Lausuntopyynnön kohteena oleva asiakirja löytyy 
www.ymparisto.fi/trhs/Kokemaenjoki.  
 
Jokioisten kunnan sitoutuminen Sarastia Oy:n järjestämään yhteis-
hankintaan (kirjastohankinnat). Lomake on allekirjoitettu 2.2.2021. 
 
Pöytäkirjanotteita: 
- Ypäjän kunnanhallitus 19.1.2021 § 14 Sopimus Hämeen ammat-

tikorkeakoulun tutkijayliopettajan tehtävästä 2021–2024 
- Forssan kaupungin ympäristölupalautakunta 26.1.2021 § 6 Fors-

san seudullisen rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 
- Tammelan kunnanvaltuusto 1.2.2021 § 4 Seutukirjaston sopi-

musneuvotteluihin osallistuminen. 
 
Ypäjän Hevosopiston 13.1.2021 saapunut kannanottopyyntö Hevos-
opiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyen. 
 
Hevosopisto Oy:n 3.2.2021 saapunut kutsu Hevosopisto Oy:n varsi-
naiseen yhtiökokoukseen 1.3.2021. Kokoukseen on ilmoittauduttu 
15.2.2021. 
 
Kauppakirja 17.2.2021. Myyty omakotitontti Rivitieltä. 
 
Kiinteistö Oy Jokiläänin / Jokioisten Tilitoimisto Oy:n 9.2.2021 päivät-
ty ilmoitus osakkaille osakesiirrosta. Kaupan kohteena on Kiinteistö 
Oy Jokilääni -nimisen yhtiön osakkeet nro 636-697, asuinhuoneisto 
A 3 (2h+k, 61 m2). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 
 

http://www.ymparisto.fi/trhs/Kokemaenjoki
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että kokouksen aluksi Elonkierron Ystävät ry:n puheenjoh-

taja Outi Vesakoski esitteli kunnanhallitukselle Elonkierron toimintaa 
ja ajankohtaisia asioita. 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  22.2.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 25, 27, 32, 33 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 26, 28–31 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 26, 28–31 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 
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. 



 

 

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUKSEN PIENRYHMISSÄ JÄRJESTÄ-

MISTÄ KOSKEVA SOPIMUS 

Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat sekä Forssan kaupunki ovat tehneet seuraa-

van sopimuksen opetustoimen järjestämisestä erityisopetuksen osalta (pienryhmät) koskien edellä 

mainittujen kuntien alueella asuvia oppilaita. Erityisopetus koskee ainoastaan niitä oppilaita, joiden 

opetus on tarkoituksenmukaista järjestää yhteisesti. Kunnat voivat edelleen ylläpitää tai perustaa 

omia erityisopetuksen pienryhmiä tarpeidensa mukaan. 

1. Sopimuksen mukaista pienryhmäopetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille annetaan 

ensin Forssan kaupungin ylläpitämässä Tölön koulussa ja tämän jälkeen Tölön koulun ti-

lalle valmistuvassa uudessa koulussa. 

2. Esityksen oppilaan ottamisesta sopimuksen mukaiseen pienryhmään tekee lähettävä 

kunta. Oppilaaksi ottamisesta päättää Forssan kaupunki. 

3. Ilmoitukset/varaukset tulevan lukuvuoden oppilaspaikoista tulee tehdä huhtikuun loppuun 

mennessä. Siihen mennessä ilmoitettuja/varattuja oppilaspaikkoja varten kaupunki varau-

tuu järjestämään tilat etukäteen. Tämän jälkeen oppilaita voidaan ottaa pienryhmiin ainoas-

taan siinä tapauksessa, että ryhmissä on tilaa.  

4. Sopimuksessa mainittujen kuntien kouluilla on mahdollisuus hyödyntää Tölön koulun muita 

erityisen tuen palveluja, kuten konsultaatiopalveluja ja tukivierailuja. Näiden palvelujen hin-

noittelusta päättää Tölön koulun rehtori. 

5. Forssan kaupunki huolehtii opetuksen edellyttämästä oppilashuollosta, hallinnosta ja talou-

desta. 

6. Sopimuksessa tarkoitetun pienryhmäopetuksen järjestämisestä aiheutuvat käyttökustan-

nukset vähennettynä valtionosuuksilla laskutetaan kultakin meneillään olevalta lukuvuo-

delta vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Laskutuksen perusteet ovat samat kuin sijoi-

tettujen lasten laskutuksen periaatteet (Kuntaliiton yleiskirje 12/2020).  

7. Sopimuskunnalla on oikeus tarkastaa sopimuksen mukaista toimintaa koskevat selvitykset 

ja saada tarpeelliset tiedot selvitysten ja lopputilitysten perusteista. 

8. Tätä sopimusta noudatetaan vuoden 2021 tammikuun 1. päivästä alkaen. 

9. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on lukuvuosi. Irtisanominen 

on tehtävä viimeistään 30.4., jotta sopimus päättyy seuraavan lukuvuoden päättyessä. Irti-

sanominen koskee vain sopimuksen irtisanovaa kuntaa. Muiden osalta sopimus on edel-

leen voimassa, paitsi silloin, kun irtisanojana toimii Forssan kaupunki.  

10. Tätä sopimusta voidaan muuttaa kuntien yhdenmukaisin päätöksin. 

11. Tämä sopimus kumoaa tätä aikaisemmat sopimuskuntien hyväksymät ja voimassa olleet 

erityisopetusta/pienryhmäopetusta koskeneet sopimukset. 

12. Sopimusta on laadittu kullekin sopijapuolelle samanlainen kappale. 

 

Alekirjoitukset 

japy
Konekirjoitusteksti
Pöytäkirjan liite nro 4/2021KH 22.2.2021 § 28




