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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 39 
10.10.2019  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 2.10.2019. Samana päivänä 
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Il-
moitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on 
saapuvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 40 
10.10.2019  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 17.10.–23.11.2019.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Petri Lehti ja Kirsi Räisänen. 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
 
Kh § 110 
10.6.2019 Valtuustolle esitetään väliraportti valtuustoaloitteiden käsittelyti-

lanteesta. Seuraavat valtuustoaloitteet ovat 2.6.2019 tilanteessa 
keskeneräisinä käsittelyssä. 

 
3.11.2016 
Venevalkaman rakentaminen 
Kunnanhallitus on 21.11.2016 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 
20.12.2017 ja lähettänyt sen kunnanhallituksen käsittelyyn. Kun-
nanhallitus on 15.1.2018 lähettänyt asian valtuuston käsiteltäväk-
si, joka 23.2.2018 lähetti asian uudelleen valmisteltavaksi. Asiaa 
valmistellaan teknisessä lautakunnassa. 
 
11.5.2017 
Muovijätteiden kierrätyspiste 
Aloitteesta on 5.6.2017 pyydetty lausunto Forssan kaupungin jä-
telautakunnalta. Kunnanhallitus on 29.4.2019 päättänyt ehdotuk-
sestaan valtuustolle. 
 
11.5.2017 
Neuvottelupyyntö tieasioissa 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 päättänyt, että kunta järjestää neuvot-
telun ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi kunnanhallitus on 29.4.2019 
päättänyt aloitetta koskevasta ehdotuksestaan valtuustolle.    
 
11.5.2017 
Kuntosalimaksujen alentaminen 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 lähettänyt aloitteen vapaa-
aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
 
29.5.2017 
Lisäkustannusten selvittäminen/FSHKY 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 lähettänyt aloitteen perusteella selvi-
tyspyynnön Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Kunnan-
hallitus on 29.4.2019 päättänyt ehdotuksestaan valtuustolle. 
 
27.9.2017 
Nuorten ilmainen ehkäisy ja lisääntymisterveys 
Kunnanhallitus on 30.10.2017 lähettänyt aloitteen koulutuslauta-
kunnan valmisteltavaksi. Koulutuslautakunta on käsitellyt sitä  
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23.1.2018. Aloitteesta on myös pyydetty FSHKY:n kannanotto. 
Kunnanhallitus on 29.4.2019 tehnyt aloitteesta päätösehdotuksen 
valtuustolle. 
 
15.11.2017 
Kaavoitus seutukunnallisesti yhteneväksi 
Kunnanhallitus on 27.11.2017 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Aloite on valmistelussa. 
 
23.2.2018 
Nuorten työllistäminen 
Kunnanhallitus on 26.3.2018 lähettänyt aloitteen hallinto- ja ta-
lousosaston valmisteltavaksi. Aloite on valmistelussa. 
 
23.2.2018 
Lapsivaikutusten arviointi 
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 valmistelee asiaa. 
 
23.2.2018 
Työn vaativuuden arviointi Jokioisten kunnassa 
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen henkilöstölautakunnan val-
misteltavaksi 26.3.2018. Kunnassa on käynnistetty työn vaativuu-
den arviointityö, joka on parhaillaan käynnissä ja valmistumassa. 
Työn toteuttamisen avuksi on hankittu arviointiohjelma. Kunnan-
hallitus päättää asiaa koskevasta ehdotuksestaan valtuustolle 
10.6.2019. 
 
23.2.2018 
Tonttien hinnoittelu 
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen teknisen lautakunnan val-
misteltavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt sen 16.10.2018 ja 
päättänyt ehdotuksestaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus 
päättää asiaa koskevasta ehdotuksestaan valtuustolle 10.6.2019. 
 
14.11.2018 
Tähderuoan myyminen 
Kunnanhallitus on 26.11.2018 lähettänyt aloitteen ruokapalvelu-
johtajan valmisteltavaksi. Ruokapalvelussa on tehty paljon kehi-
tystyötä, jotta tähderuokaa jää mahdollisimman vähän. Ruokapal-
velujohtaja valmistelee asiaa aloitteen näkökulmasta. 
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14.11.2018 
Toisen asteen oppilaiden tukeminen 
Kunnanhallitus on 26.11.2018 lähettänyt aloitteen koulutuslauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
14.11.2018 
Liittyminen Hinku-kuntien verkostoon ja aurinkoenergian 
käyttö kunnan kiinteistöissä 
Kunnanhallitus on 26.11.2018 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
14.11.2018 
Digineuvontaa kirjastoon 
Kunnanhallitus on 26.11.2018 lähettänyt aloitteen vapaa-
aikalautakunnan valmisteltavaksi. Vapaa-aikalautakunta on käsi-
tellyt asian 23.5.2019 ja päättänyt ehdotuksestaan kunnanhalli-
tukselle. 
 
19.12.2018 
Kaavamuutos (Nirpanmäen alueelle, Rantabulevardin lähei-
syyteen) 
Kunnanhallitus on 14.1.2019 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
19.12.2018 
Selvitys koulukuljetusten järjestämisestä yhteistyössä naa-
purikuntien kanssa 
Kunnanhallitus on 14.1.2019 lähettänyt aloitteen koulutuslauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
28.2.2019 
Kevyen liikenteen turvallisuuden lisääminen 
Kunnanhallitus on 18.3.2019 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
28.2.2019 
Haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uu-
delleen määrittäminen 
Kunnanhallitus on 18.3.2019 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

valtuustoaloitteiden valmistelutilannetta koskevan väliraportin tie-
doksi. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että lautakuntien tulee jatkossa an-
taa 3 kk:n sisällä siitä, kun kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen, 
selvitys aloitteen käsittely- ja valmistelutilanteesta. 

 
Edelleen päätettiin, että yli vuoden vanhoista aloitteista tulee an-
taa tarkentava selvitys niiden käsittelytilanteesta ennen tämän 
asian valtuustokäsittelyä. 
 
- - - - - - - - - - 

Valt. § 41 
10.10.2019 
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Valtuustoaloite työn vaativuuden arvioinnista 
 
Valt. § 44 
23.2.2018 SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 päivä-

tyn valtuustoaloitteen: 
 

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

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 111 
10.6.2019 Henkilöstöhallinto on käynnistänyt kunnassa työn vaativuuden 

arvioinnin päivitystyön (kunnassa on aiemminkin suoritettu työn 
vaativuuden arviointi). Työ aloitettiin syksyllä 2018. Työtä koordi-
noi työnantajan ja henkilöstön edustajista muodostettu arviointi-
ryhmä. Arviointityön avuksi on hankittu erillinen työn vaativuuden 
arviointiin suunniteltu ohjelma. Arviointityö on valmistumassa. 
Henkilöstölautakunta päättää mahdollisista palkantarkistuksista ja 
vahvistaa arvioinnin lopputuloksen. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 
aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa asiaa 
koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Valt. § 42 
10.10.2019 
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Valtuustoaloite kuntalaisten digineuvonnasta kirjastossa 
 
Valt. § 85 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Yhteiskunta digitalisioituu kovaa vauhtia ja sen mukana monet 
palvelut. Erityisesti varttuneempien kansalaisten on vaikea käyt-
tää näitä palveluja. Yle järjesti loppukesästä digitreenit-nimisen 
teemaviikon, jonka aikana digiohjausta annettiin paitsi sen kana-
villa myös kirjastoissa. Myös joillakin kirjastoilla on ollut hankkeita 
kuntalaisten digiohjauksen kehittämiseksi ja palvelu sopisi kirjas-
tolle hyvin.  

  
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta kehit-
tää kuntalaisten digiohjausta Jokioisten kirjastosta käsin. Palvelua 
voisi antaa esimerkiksi tiettyihin aikoihin viikossa ja se olisi syytä 
järjestää kirjaston ulkopuolisin voimavaroin. Myös vapaaehtoistyö 
voisi olla mahdollista, jolloin digitaitoiset kuntalaiset ohjaisivat 
opastusta kaipaavia. Toiminta sopisi myös Lounakirjastojen yh-
teiseksi kiertävien tukihenkilöiden avulla”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 212 
26.11.2018 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää kuntalaisten digineuvontaa kos-

kevan aloitteen vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 

Vapla § 17 
23.5.2019   

Valtiovarainministeriön määritelmän mukaan digituki on digitaali-
sen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jon-
ka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja 
asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä 
digitaalisten palvelujen periaatteita.   
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Yleisten kirjastojen valtakunnalliseen digihankkeeseen on varattu 
valtion vuoden 2019 talousarviossa 860 000 €. Hankkeen tavoit-
teena on kirjaston henkilökunnan osaamisen kehittäminen, digitu-
en tarjoajien verkoston tuntemus ja yhteistyömallien kehittäminen. 
 
Yleisten kirjastojen valtakunnallinen digihanke etenee alueellisten 
kehittäjäkirjastojen toimeenpanemana vuoden 2020 loppuun. 
 
Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) valmistelee suositusta digitaa-
lisen osaamisen tasosta yleisissä kirjastoissa. Kirjastoilla on laki-
sääteinen tehtävä mm. tarjota ohjausta sekä tukea aineistoihin 
pääsyyn, tiedon hankintaan sekä käyttöön ja tukea monipuolista 
lukutaitoa. Kirjastoilla on myös velvollisuus tarjota tiloja tähän toi-
mintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhe-
lua. 
 
Digituen yleisiä linjauksia 
 
Kirjastoissa annetaan digitukea neuvomalla niissä digitaidoissa, 
joita tarvitaan kirjastojen verkkopalvelujen, e-aineistojen ja kirjas-
ton digitaalisten asiakaspalvelukanavien ja kirjastoissa asiakkaille 
tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmien käytössä. Kirjastot opastavat 
asiakasta oikean palvelun äärelle. Kirjasto auttaa asiakkaita ym-
märtämään digitaalisten palvelujen tietosuojaa ja niihin liittyviä 
toimintatapoja ja sääntöjä. Vahvaa tunnistautumista vaativia pal-
veluja neuvotaan yleispiirteisesti, esim. palveluissa navigointi, 
mutta varsinaiset asiointitoimet asiakkaan tulee tehdä itse. 

 
Kirjastoissa järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
koulutuksia ja opastuksia digitaalisten palvelujen käytössä osana 
monilukutaitoa ja mediakasvatusta. Digiopastusten järjestämisek-
si kirjastot verkostoituvat alueillaan digipalveluja tarjoavien ja digi-
taitoja opastavien toimijoiden kanssa. Nämä toimijat voivat auttaa 
asiakkaita kirjastojen tiloissa ja käyttää kirjaston laitteita järjestä-
essään digitukea. Kirjastosta asiakas saa myös tietoa muista 
omalla alueella digitukea antavista tahoista ja digitaalisen asioin-
nin neuvojista. Kirjastojen tietopalvelutehtävään sisältyy asiakkai-
den auttaminen digitaalisten asiakaspalvelukanavien löytämises-
sä.  
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Jokioinen 
 
Jokioisten kunnankirjasto opastaa asiakkaitaan erilaisissa sähköi-
seen asiointiin ja tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Kirjastossa 
on asiakkaiden käytössä kuusi tietokonetta ja tulostimia. Opas- 
tusten aiheet vaihtelevat paljon. Neuvoa on kysytty kirjaston 
omien sähköisten palveluiden lisäksi esimerkiksi pankkiasiointiin, 
kansalaisuushakemusten tekemiseen ja kiinteistönvälityspalvelui-
den käyttöön. Kirjaston antama opastus on ollut vertaistasoa. Kir-
jasto on järjestänyt noin kaksi kertaa vuodessa tietotekniikkaopas-
tuksia, joissa on ollut mahdollista saada neuvoja tietokoneiden ja 
älypuhelimien käyttöön liittyen. Opastajina on ollut Forssan am-
matti-instituutin datanomiopiskelijoita. Teemapäivät ovat olleet 
syksyllä Vanhustenviikolla ja keväisin Lukuviikolla. 
 

Ehdotus Jokioisten kunnankirjasto jatkaa vertaistason digiopastuksia osa-
na kirjastopalvelua ja järjestää teemapäiviä, jolloin opastuksia to-
teutetaan myös ulkopuolisin voimavaroin.  Selvitellään yhteistyö-
mahdollisuuksia Jokiläänin kansalaisopiston ja paikkakunnalla 
toimivien yhdistysten kanssa digituen saatavuuden lisäämiseksi 
Jokioisilla. Kirjasto ottaa selvää muista Jokioisten lähiympäristös-
sä digitukea antavista tahoista ja tarvittaessa ohjaa asiakkaitaan 
näiden piiriin. Kirjaston henkilökunta osallistuu alueellisen kehittä-
jäkirjaston järjestämiin koulutuksiin siten, että suositusten mukai-
nen kirjastossa työskenteleviltä vaadittava digitaalisen osaamisen 
taso saavutetaan.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 117 
10.6.2019  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

vapaa-aikalautakunnan selvityksen ja toteaa aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Valt. § 43 
10.10.2019 
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Kunnan kouluverkon tiivistäminen 
 
Kh § 122 
24.6.2019 Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.10. käsitellyt työryhmä-

mietintöä, joka koski opetustoimen sekä aamu- ja iltapäivätoimin-
nan kehittämistä, ryhmäkokoja sekä opetustoimeen tarvittavia tilo-
ja. Työryhmä asetettiin helmikuussa 2018 ja sen mietintö valmistui 
28.9.2019. Työryhmä esitti vaihtoehtoisia malleja kouluverkon ke-
hittämisestä. 

 
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että 
 
1. tällä valtuustokaudella tehdään päätös kouluverkon muutoksis-

ta ja vuodesta, jolloin Kuuman koulun oppilaat sijoitetaan Mii-
nan ja Paanan kouluihin, sekä 

2. asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään viimeistään syksyllä 
2019 kun ensin on suoritettu vanhempien, henkilökunnan ja 
muiden sidosryhmien asiaa koskeva kuuleminen. 
 

Kuuman koululla järjestettiin avoin tiedotus-, keskustelu- ja kuu-
lemistilaisuus 31.1.2019. Kuulemistilaisuuden lisäksi tehtiin asiaa 
koskeva verkkokysely sekä suoritettiin lapsivaikutusten arviointi. 
 
Yleisötilaisuuden kutsu, yhteenveto verkkokyselystä, raportti lap-
sivaikutusten arvioinnista ja oppilaiden kuulemisesta, sekä ope-
tustoimen ryhmäkoko- ja tilakysymykset -työryhmän raportti lähe-
tetään kunnanhallitukselle esityslistan oheismateriaalina. 
 
Sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää saapuu kokoukseen selvittä-
mään suoritettuja toimenpiteitä. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kuuman koulun toiminta 
lopetetaan lukuvuoden 2019–2020 päättyessä. Kuuman oppilaat 
siirretään Miinan ja Paanan kouluihin.  

 
Oppilaitten vanhemmille järjestetään tiedotus- ja kuulemistilaisuus 
oppilaitten sijoittelusta ja kuljetusjärjestelyistä ennen valtuuston 
päätöstä. 
 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Satu Nurmi ehdotti, että 
Kuuman koulua ei lakkauteta, koska varsinaista kustannussääs-
töä ei ole tiedossa. Koulun puitteet sallivat laadukkaan perusope-
tuksen, kun ne oikein järjestellään. Mikäli lakkauttaminen tulisi, tu-
lee perheiden palveluiden joustavuuden vuoksi huomioida  
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mahdollisuus sijoittua myös Forssan tai Humppilan koulupalvelu-
jen piiriin oppilaiden koulupäivän pituuden minimoimiseksi. 
Jäsenet Timo Heikkilä ja Ursula Mansikka kannattivat Nurmen 
ehdotusta. 

 
Edelleen asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Rami 
Lehtinen ehdotti, että kunta aloittaisi välittömästi lähikuntien kans-
sa keskustelut Kuuman koulun oppilaiden mahdollisuudesta sijoit-
tua naapurikuntien kouluihin ja että kunta sitoutuisi tukemaan kou-
lukuljetuksia näihin kouluihin määräajan, vuoteen 2025 asti, kos-
kien Kuuman koulun alakouluikäisiä oppilaita. 
Lehtisen ehdotusta ei kannatettu. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun, puheenjohtaja totesi, 
että oli tehty kaksi kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeavaa eh-
dotusta. Niistä toista, Nurmen ehdotusta oli kannatettu ja toista, 
Lehtisen ehdotusta ei oltu kannatettu, joten se raukesi. 
 
Puheenjohtaja ehdotti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyk-
sellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, 
äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Nurmen ehdotusta, ää-
nestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotuksen puolesta 
äänestivät seuraavat: 
 
Esala Martti 
Lehtonen Petri 
Nummenranta Charlotte 
Perälä Jukka 
Sakkinen Eija 

 
Nurmen ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat: 
 
Heikkilä Timo 
Mansikka Ursula 
Nurmi Satu 
 
Rami Lehtinen äänesti tyhjää. 

 
Päätös Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjoh-

tajan ehdotuksen äänin 5–3. 
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- - - - - - - - - - 

Valt. § 44 
10.10.2019 
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Forssan seudun laaja hyvinvointikertomus 2017–2019 
 
Kh § 132 
5.8.2019 Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja 

terveydestä ja näihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikertomus 
on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, 
seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.   

  
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Käy-
tännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on kuntalaisten 
hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien 
ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Näitä teh-
täviä toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla. Edistämällä hyvin-
vointia parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyt-
tä ja tuottavuutta ja hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoi-
suuden kasvua.  

   
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteistä työtä. 
Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja 
terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoitus on edistää ja ylläpitää 
väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaa-
lista turvallisuutta ja kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 
(2 §). Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvoin-
tia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan 
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten 
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista 
sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuo-
sittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa 
valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus (12 §).  

  
Forssan seudun kunnat ovat valtuuttaneet FSHKY:n pitämään 
ajan tasalla Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian 
(nyk. hyvinvointikertomus). 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimus määritte-
lee, että kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin vastaamista varten yh-
tymähallituksen tulee asettaa hyvinvointi- ja turvallisuusneuvotte-
lukunta (nyk. hyvinvointivaliokunta), johon peruskunnat esittävät 
edustajiaan muilta hyvinvointiin vaikuttavilta toimialoilta yhtymä-
hallituksen pyynnön perusteella.  
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Hyvinvointivaliokunta valmistelee valtuustoille lainsäädännön 
edellyttämät selvitykset jäsenkuntien asukkaiden elinolosuhteista 
ja hyvinvoinnista kerran valtuustokaudessa annettavaan hyvin-
vointikertomukseen.  
 
Hyvinvointikertomus valmistellaan poikkihallinnollisesti. Hyvinvoin-
tivaliokunnan jäseninä on kuntien luottamushenkilöitä ja sivistys-
toimen- tai varhaiskasvatuksenjohtajat ja edustajat poliisista, pe-
lastuslaitoksesta, KELA:sta, TE- toimistosta, HAMK:sta, Lounais- 
Hämeen koulutuskuntayhtymästä ja FSHKY:stä.  

  
Hyvinvointikertomus on osa kunnan strategiatyötä sekä talousar-
vio- ja kuntasuunnitteluprosessia ja kertomuksen valmistuminen 
ajoitetaan siten, että se palvelee vuosittaista suunnittelusykliä.  
 
Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa 
ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista. Hyvinvointi-
suunnitelmaan asetettuja painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä 
arvioidaan ja tarkennetaan vuosittain. 

  
Hyvinvointisuunnitelmassa on painopisteiksi vuosille 2019–2021 
asetettu heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten eriarvoi-
suuden vähentäminen, syrjäytymisen tavoittaminen ja syrjäyty-
misvaarassa olevien tavoittaminen ja ennaltaehkäisyn teemat kai-
killa sektoreilla.   

  
Tavoitteita ja toimenpiteitä on suunnitelmassa asetettu: 
 

- lasten ja perheiden tukemiseen, tarpeisiin vastaamiseen ja 
palvelujen koordinointiin 

- lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen 
- kaikenikäisten päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden 

vähenemiseen 
- kaikenikäisten työllisyyteen hyvän elämän tukemisessa 
- ikäihmisten asumisen vaihtoehtoihin toimintakyvyn ja tur-

vallisuuden tukena 
- kaikenikäisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin  
- yksinäisyyden torjuntaan 
- seudulliseen monialaiseen yhteistyöhön lähisuhdeväkival-

lan ehkäisemiseksi 
- sujuviin kulkuyhteyksiin arjen ja osallistumisen mahdollista-

jana. 
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Esityslistan oheismateriaalina on laaja hyvinvointikertomus 2017–
2021 ja tilastot laajaan hyvinvointikertomukseen 2017–2021. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy ja 

merkitsee tiedoksi seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosille 
2017–2021.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Valt. § 45 
10.10.2019 
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Valtuustoaloite tähderuoan myymisestä 
 
Valt. § 82 
14.11.2018 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä jätti seuraavan 14.11.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Koulujen, kuntien järjestämistä ruokaloista tähderuoan myyntiä 
on kokeiltu useissa kunnissa hyvin tuloksin. Ruokahävikin määrä 
on vähentynyt tai loppunut kokonaan. Tästä on ollut hyötyä myös 
taloudellisestikin. 
 
Suomessa kokonaisuudessaan ruokahävikin määrä on noin 335–
460 miljoonaa kiloa vuodessa. Koko ravitsemusalan, mukaanluet-
tuna ravitsemuspalvelut, kauppa, teollisuus ja kotitaloudet on näi-
den tuottama hävikki noin 10–15 %. Pelkästään kotitalouksista 
ruokaa heitetään roskiin 120–180 miljoonaa kiloa vuodessa. Se 
tarkoittaa 20–30 kiloa jokaista henkilöä kohden. 
 
Kunnan ruokaloista jää päivittäin tähderuokaa, vaikkakin aikai-
sempaa pienemmässä määrin. Tämä jäljelle jäänyt tähderuoka 
voitaisiin myydä henkilökunnalle ruokailun päättymisen jälkeen 
esimerkiksi seuraavan 15 minuutin aikana. Tämä järjestely ei ai-
heuttaisi juurikaan muutosta päivän työnkuvaan. Tällaisella kokei-
lulla ja muutoksella voitaisi tähderuoka saada käytännössä koko-
naan loppumaan.  
 
Hinnoitteluna voi olla lounaan hinta henkilökunnalle, mikä selkeyt-
tää myös kirjanpidollisia asioita. Maksu peritään palkasta, joten 
rahaa ei tarvitse käsitellä. 
 
Ehdotan, että Jokioisten kunta edistää kestävää kehitystä ja ta-
loudellisuutta aloittamalla käytännön, että ruoka, joka jää kunnan 
ruokaloista yli, myydään ruokailun päätyttyä työntekijöille halpaan 
hintaan. Omat astiat olisi käytössä tähderuokaa hakiessa, ettei 
luontoa tarvitsisi kuormittaa kertakäyttöpakkauksilla eikä lisäkuluja 
ruoasta tulisi pakkausten muodossa”. 
 

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

 
 - - - - - - - - - - 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 10.10.2019 100 4 

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

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

 
 
 
Kh § 209 
26.11.2018 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää tähderuoan myyntiä koskevan 

valtuustoaloitteen ruokapalvelujohtajan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 141 
19.8.2019  Ruokapalvelujohtaja on antanut seuraavan selonteon aloitteen 

johdosta: 
 
Jokioisten kunnan ruokapalvelu tuottaa palveluja taloudellisesti ja 
kestävän kehityksen mukaisesti. Se pyrkii valmistamaan ateriat 
niin, ettei tähderuokaa jäisi. Henkilökunta on koulutettu valmista-
maan ruokaa niin, ettei hävikkiä syntyisi. 
 
Ruokaohjeet on laadittu keittiökohtaisesti annoskoon mukaan ja 
henkilökunta seuraa ruoan menekkiä päivittäin. Hävikkiä mitataan 
säännöllisesti ja puututaan toimintaan, jos havaitaan suuria hävik-
kimääriä.  
 
Ruokapalvelu valmistaa ja laittaa tarjolle vain sen määrän ruokaa 
mikä menee. Jos ruokaa on tehty yli tarpeen, sitä ei laiteta tarjolle 
vaan jäähdytetään ja käytetään myöhemmin. Palvelukeittiöt tilaa-
vat tarkkaan ruokaa keskuskeittiöltä. Mikäli ruokaa jää, se menee 
kunnan työpajalle.  
 
Henkilökunta seuraa asiakasmäärissä ja päivittäisessä toiminnas-
sa tapahtuvaa muutosta. Palvelukeskus Intalankartanon osastoil-
ta jäävää ruokaa ei voi enää uudelleen käyttää, mutta tähänkin 
asiaan on kiinnitetty huomiota, jotta osastoille voidaan toimittaa 
juuri tarvittava määrä ruokaa. 
 
Ruokapalvelu kehittää ruokalistoja asiakaslähtöisesti. Ruokapal-
velussa on lisätty salaattitarjontaa ja valikoimaa, mistä asiakkaat 
ovat antaneet kiitosta. Ruokapalvelussa käytetään osaksi (mah-
dollisuuksien mukaan) lähialueella tuotettuja raaka-aineita sekä 
suositaan kotimaisia tuotteita.  
 
Parantamalla ruokalistaa, ottamalla asiakastoiveet huomioon ja 
kiinnittämällä huomiota valmistettavan ruoan ja hävikin määrään, 
on päästy hyviin tuloksiin hävikin määrän vähenemisessä ja  
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ruokailijoiden tyytyväisyydessä. Ruokapalvelun toiminnassa täh-
deruoan määrä jää niin pieneksi, että sen myyminen kaikista keit-
tiöistä ei ole tarkoituksenmukaista. Intalankartanossa sitä myy-
dään pienimuotoisesti ja myynti voidaan hoitaa siellä olevan kas-
san kautta. 
 
Tuskin koskaan päästään siihen tilanteeseen että ruokaa on juuri 
sopivasti, ettei jää yhtään tähteitä. Silloin herää kysymys, onko 
asiakas saanut riittävästi ruokaa. Ruokapalvelussa ei rajoiteta tar-
jottavan ruoan määrää, vaan asiakas saa syödä niin paljon kuin 
tuntee tarvitsevansa, jotta saa itsensä kylläiseksi ja ravinnonsaan-
ti on riittävä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä ruokapalvelujohtajan aloitteen 

johdosta antaman selostuksen tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, 
että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Valt. § 46 
10.10.2019 
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Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 
 
Kh § 142 
19.8.2019 Vertailu talousarvioon 

Kokonaistoimintatuotoista on toteutunut 50,1 % (3 586 480 eu-
roa). Toimintakuluista puolestaan on toteutunut 51,9 % 
(17 942 574 euroa). Suunnitelman mukaisista poistoista on osa-
vuosikatsaukseen kirjautunut 58,9 % (767 615 euroa). 

 
Hallinto- ja talousosaston (sis. sosiaali- ja terveyspalvelut) toimin-
tatuotoista on toteutunut 47,1 % ja toimintakuluista 50,6 %. Sivis-
tysosaston toimintatuotoista on toteutunut 62,1 % ja toimintaku-
luista 52,4 %. Teknisen osaston toimintatuotoista on toteutunut 
49,3 % ja toimintakuluista 55,7 %. Selvimmin teknisellä osastolla 
ovat alkuvuoden käytön perusteella mahdollisesti ylittymässä lop-
puvuoden aikana palvelujen ostoihin ja aineisiin, tarvikkeisiin sekä 
tavaroihin varatut määrärahat. 

 
Rahoitus 
Kunnan kokonaisverotulot ovat ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta 
9 979 938 milj. euroa. Tästä kunnan tuloveron osuus on 
9 442 345 euroa ja yhteisöveron 512 623 euroa. Kiinteistöveroja 
on kertynyt 24 969 euroa. Talousarvioon sisältyy verotuloja yh-
teensä 19 611 000 euroa. Tästä on tammi-kesäkuussa toteutunut 
50,9 %. 

 
Elokuussa saatujen verotukseen liittyvien tietojen perusteella 
näyttää siltä, että vuoden 2019 talousarvioon ennakoidut verotulot 
eivät tule toteutumaan täysimääräisinä. Kunnallisveron kertymäksi 
arvioidaan nyt 17 176 000 euroa koko vuodelta. Tämä on 
337 000 euroa talousarviota vähemmän. Yhteisöverokertymä jää-
nee myös talousarviota pienemmäksi. Yhteisöverokertymäksi ar-
vioidaan nyt 863 000 euroa. Tämä on 255 000 euroa talousarviota 
vähemmän.  

 
Yhteensä kokonaisverotulojen arvioidaan jäävän loppuvuoden ai-
kana 592 000 euroa arvioitua pienemmiksi. 

 
Valtionosuuksia on kertynyt 4 626 258 euroa, mikä on talousarvi-
osta 50,1 %. 

 
Alkuvuoden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 1 100 000 
euroa. Samaan aikaan vanhoja lyhennettiin 599 516 eurolla.  
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Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 400 000 eurolla. Kokonai-
suutena kunnan lainakanta kasvoi 900 483 eurolla. 

 
Tammi-kesäkuussa lainojen koronmaksuun käytettiin 38 650 eu-
roa. Tämä on 33,4 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Ly-
hytaikaiset lainat, joissa korko on ollut 0 % tai jopa negatiivinen, 
ovat tuoneet säästöä korkomenoihin. 

 
Investoinnit 
Alkuvuonna käytettiin investointeihin 134 659 euroa. Merkittävim-
piä kohteita olivat katuvalot ja niihin liittyvät kaapelityöt sekä vie-
märöintiin liittyvät työt. Varsinaisia rakentamistöitä ei tehty, aino-
astaan pienimuotoisia kiinteistöremontteja. 

 
Tulos 
Tammi-kesäkuun vuosikate on 238 411 euroa ja tulos -
529 203 euroa. Vuonna 2018 tammi-kesäkuun vuosikate oli 
1 389 000 euroa ja tulos 617 172 euroa. 

 
Alijäämäinen osavuositulos johtuu mm. siitä, että useissa käyttö-
talouden menolajeissa on pientä ylitystä siellä täällä keskimääräi-
seen käyttöön (50,0 %) verrattuna. Koko vuoden talousarvio on 
tehty varsin tiukaksi, siinä ylijäämäksi ennakoidaan 12 518 euroa, 
joten liikkumavara on pieni. 

 
Esityslistan oheismateriaalina ovat kunnan virallinen tuloslaskel-
ma 30.6.2019, rahoitusosan toteutuminen, osastokohtaiset käyttö-
talouden toteumavertailut ja investointiosan toteumavertailu. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus  
 

1) merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2019 tietoonsa 
saatetuksi, ja 

2) lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
- - - - - - - - - - 

Valt. § 47 
10.10.2019 
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Määräalan myyminen 
 
Kh § 151 
2.9.2019 Jokioisten kunta omistaa Pohjosen tilan, jonka pinta-ala on 

1,1511 ha. Tila koostuu kolmesta eri palstasta. Yksi tilan palstois-
ta sijaitsee Loimijoen rannassa (Vanhatie 114). Tämä palsta on n. 
3 461 m2 suuruinen ja sillä on kaksi purkukuntoista rakennusta. 
Päärakennukselle on sähköliittymä ja vesiliittymä (puhdas vesi), 
jotka sisältyvät kauppaan. Kunnanhallitus on asettanut kohteelle 
10 000,00 euron pohjahinnan. Kohdetta on yritetty myydä use-
amman kerran, tuloksetta. Nyt Lubomir Michna on kiinnostunut 
ostamaan Vanhatie 114:ssä sijaitsevan palstan rakennuksineen. 

 
Esityslistan liitteenä (liite nro 13/2019) on myytävän määräalan 
kartta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. hyväksyy myytäväksi Lubomir Michnalle Pohjosen tilasta (169-
408-1-1320) n. 3 461 m2 suuruisen määräalan sillä olevine ra-
kennuksineen ja liittymineen esityslistan liitteenä olevan kartan 
mukaisesti (myytävä määräala on merkitty karttaan violetilla 
värillä) 10 000,00 euron kauppahinnalla, 

2. päättää, että ostaja maksaa määräalan lohkomisesta aiheutu-
vat maanmittauskulut, 

3. päättää, että kauppaan ei sisälly tilaan sisältyviä osuuksia yh-
teisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin, vaan ne jäävät kokonai-
suudessaan kantatilalle. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Valt. § 48 
10.10.2019 
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Talousarviomuutos 
 
Kh § 157 
16.9.2019 Jokioisten kunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosan koh-

dassa vesi- ja viemäriverkko on varauduttu paineviemärin raken-
tamiseen Forssaan 585 000 euron määrärahalla. Samasta hank-
keesta on arvioitu tuloja 150 000 euroa. 

 
Viemärillä oli tarkoitus varautua mahdolliseen, vuosien päässä 
olevaan tarpeeseen. Putki oli tarkoitus sijoittaa samaan kaivan-
toon Jokioisilta Forssaan johdettavan teollisuusviemärin kanssa. 
Teollisuusjätevesiviemärin rakentaminen Jokioisilta Forssaan on 
nyt virallisesti peruttu. Forssan vesihuoltoliikelaitos haki viime 
vuonna Sortohaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan muu-
tosta, koska suunnitelmissa oli Jokioisten tehdasalueen jäteve-
sien johtaminen rakennettavaa viemäriä pitkin käsiteltäväksi Fors-
san puhdistamolle. Forssan vesihuoltoliikelaitos peruutti tänä 
vuonna hakemuksen, koska viemärihanke kaatui Genencorin Jo-
kioisten tehtaan lakkautukseen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
on tästä syystä lopettanut ympäristöluvan muutoshakemuksen 
käsittelyn. 

 
Em. perusteilla on tarpeen tehdä kunnan talousarvioon tarkistus 
hankkeelle varattujen määrärahojen osalta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle 
 

1. että se poistaa vuoden 2019 talousarviosta paineviemärin ra-
kentamiseen varatun 585 000 euron menomäärärahan ja 
hankkeelle arvioidun 150 000 euron tulomäärärahan, ja 

2. hyväksyy määrärahojen poistosta aiheutuvat muut talousar-
viomuutokset (mm. kunnan lainamäärä). 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Valt. § 49 
10.10.2019 
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Metsätilan ostaminen kunnalle 
 
Kh § 163 
16.9.2019 Kunnanhallitus päätti 2.9.2019 tehdä tarjouksen Jokioisten kun-

nan Pellilän kylässä myynnissä olevasta 13,33 ha:n Lemmetty I -
nimisestä metsätilasta. Tila oli myynnissä metsätilat.fi-palvelussa. 

 
Kiinteistönvälittäjä ilmoitti 13.9.2019, että myyjä on hyväksynyt 
kunnan tekemän tarjouksen. 
 
Kunta omistaa entuudestaan kaupan kohteena olevan tilan vie-
ressä olevan tilan. Lisäksi kunnalla on muuta maaomaisuutta lä-
hialueella. 
 
Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan sisältyy kauppaan tar-
vittava määräraha. 
 
Oheismateriaalina kartta ostettavasta metsätilasta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
 

1. Jokioisten kunnalle ostetaan Eija Suomelta Lemmetty I 
-niminen tila (kiinteistötunnus 169-408-1-1680) 31 000,00 eu-
ron kauppahinnalla, ja 

2. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppa-
kirjan ja tarkemmat kauppaehdot. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Valt. § 50 
10.10.2019 
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Jokioisten kunnan veroprosentit 2020 
 
Kh § 165 
30.9.2019 Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee 

ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään 
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistö-
verolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteis-
töveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien ra-
joissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, 
kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan 
tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään 
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.  

 
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tu-
lee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä 
(Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuo-
den 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoit-
taa tänä vuonna Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun 
19. päivänä 2019.  

 
Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää. 
Vuoden 2020 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lo-
pussa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään 
vuoden 2020 ennakkoperinnässä vuoden 2019 veroprosenttia ko-
ko vuoden ajan. 

 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuu-
della.  

 
Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuu-
della. Kiinteistöveroprosenttivälit ovat: 
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–

2,00 % 
- vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 

0,41–1,00 % 
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrä-

tä välillä 0,93–2,00 % 
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 

0,93-3,10 % 
- yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 

0,00–2,00 %  
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- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voi-
daan määrätä välillä 2,00–6,00 % (KiintVL 12 b §:ssä maini-
tuissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä ylei-
nen veroprosentti + 3,00 %) 

 
Jokioisten kunnan tuloveroprosenttia nostettiin 0,75 % vuodelle 
2018. Se on nyt 21,25. Kiinteistöveroprosentteihin on viimeksi 
tehty vähäisiä tarkistuksia vuodelle 2017 pakollisten alarajamuu-
tosten vuoksi. 

 
Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat tällä hetkellä seuraavat: 
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 (alarajassa) 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 (alarajassa) 
- muiden rakennusten veroprosentti 1,00 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 
- voimalaitosten veroprosentti 3,10 

 
Kunnan vuoden 2020 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen 
tuloveroprosenttiin ja nykyisiin kiinteistöveroprosentteihin. Kunnan 
tuloveroa arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella kertyvän 
ensi vuonna 17 580 000 euroa, yhteisöveroa 888 000 euroa ja 
kiinteistöveroa 992 000 euroa. Yhteensä 19 460 000 euroa.  
Vuoden 2019 kokonaiskertymäksi arvioidaan muodostuvan 
18 860 000 euroa. Näin verotulojen kasvuodotukseksi muodostuu 
600 000 euroa tähän vuoteen verrattuna.  
 
Vuonna 2019 korkein tuloveroprosentti Suomen kunnissa on 
22,50 ja matalin 16,50. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa 

Jokioisten kunnan vuoden 2020 veroprosentit seuraaviksi: 
 

- tuloveroprosentti 21,25 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 
- muiden rakennusten veroprosentti 1,00 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 
- voimalaitosten veroprosentti 3,10. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
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Valt. § 51 
10.10.2019 
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Valtuustoaloite kuntien Hinku-verkostoon liittymisestä 
 
Valt. § 84 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii kiireellisiä toimia meiltä kaikilta; 
valtioilta, yksityisiltä kansalaisilta, yrityksiltä, yhteisöiltä ja myös 
kunnilta. Jo 42 kuntaa Suomessa on liittynyt Hinku-kuntien ver-
kostoon. Nämä kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosen-
tin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 ta-
sosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä 
uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. 
Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmas-
totekoihin. 

 
Aurinkopaneelit ovat kehittyneet niin, että niistä on tullut jo var-
teenotettava ja edullinen vaihtoehto energian tuottajina. Monet 
suuria kattopintoja omistavat liikeyritykset ovat asentaneet aurin-
koenergian keräimiä hallitsemiensa kiinteistöjen katoille, ja myös 
omakotitaloissa ne ovat yleistymässä, sillä niillä voidaan paitsi hil-
litä ilmastonmuutosta, tuottaa edullista energiaa.    

 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta liittyy 
Hinku-kuntien verkostoon ja yhtenä toimena selvittää mahdolli-
suuksia asentaa aurinkoenergian keräimiä kiinteistöjensä katolle. 
Aurinkopaneelit loisivat kunnalle myönteistä  imagoa, ne voisivat 
säästää kunnan energiakustannuksia ja keräisivät ympäristöystä-
vällisen energian lisäksi kokemuksia myös kuntalaisten käyttöön. 
Verkoston kunnat saavat käyttää Hinku-logoa. Näin Jokioisista 
voisi tulla yksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja aurinkoenergian 
käytön edelläkävijäkunnista, mikä sopii hyvin yhdelle Luken pää-
toimipaikkakunnista”. 
 

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

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 211 
26.11.2018 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää Hinku-verkostoon liittymistä kos-

kevan aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Tela § 40 
28.8.2019 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen kuntien Hinku-verkostoon liittymisestä. 
 
 Aloitteessa ehdotetaan kunnan liittyvän Hinku-kuntien verkostoon 

ja kunnan mm. selvittävän mahdollisuutta asentaa aurinkoenergi-
an keräimiä kunnan kiinteistöjen katolle. 

 
 Hinku-verkosto on vuonna 2013 perustettu ilmastonmuutoksen 

hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen päästövä-
hennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja pal-
veluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantunti-
jat. Verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista 
käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmas-
toystävällisille tuotteille ja palveluille.  

 
 Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin pääs-

tövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. 
Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uu-
siutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.  

 Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätök-
senteollaan mm. maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen 
päästöihin kunnan alueella. Kunnat kannustavat myös paikallisia 
yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. Hinku-kunnaksi on tällä het-
kellä liittynyt 56 kuntaa, joista kaksi on Hämeestä, myös Loimaa 
on mukana. 

 
 Uudet kunnat ovat tervetulleita mukaan Hinku-verkostoon, kuntien 

mukaantulo edellyttää ns. Hinku-kriteerien täyttymistä sekä hank-
keen johtoryhmän myönteistä päätöstä. Kriteerit on laatinut Suo-
men ympäristökeskus (SYKE).  

 
 Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintä-

toimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään 
oman toimintansa kasvihuonepäästöjä sekä vaikuttamaan alu-
eensa toimijoihin siten, että alueen kasvihuonepäästöjen vähen-
tämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.  Kriteerit täyttävästä kun- 

 nasta saa käyttää nimitystä Hinku-kunta. Hinku-kunnat kuuluvat 
Hinku-verkostoon ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa.  

 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 10.10.2019 112 4 

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

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

 
 
 
 
 
 Tämä sitoutuminen tavoittelemaan koko kunnan kasvihuonepääs-

töjen vähentämistä 80 prosenttia edellyttää valtuuston päätöstä. 
 
 Lisäksi kunta sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin: 
 

- Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon 
kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan. 

- Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja 
Kuntaliiton väliseen sopimukseen. Siinä sitoudutaan Kunta-
alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoittei-
siin sekä liitetään asuinrakennuskanta asuinkiinteistöjä koske-
vaan toimenpideohjelmaan. 

- Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä 
kunnan ja SYKEn välillä. 

- Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuina tär-
keimmät hallinnonalat. 

- Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä: 

 kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä 
vähentävistä investoinneista, investoinnit hyväksy-
tään seuraavan vuoden talousarviossa, mm. aloit-
teessa mainitut aurinkopaneelit kunnan kiinteistöi-
hin, 

 kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suun-
nitelma eli vuosikello, joka osoittaa millä toimenpi-
teillä ja investoinneilla päästöjä pyritään vähentä-
mään koko kunnan alueella sekä keinoja asukkai-
den ja paikallisten yritysten aktivoimiseen,  

 kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillin-
tätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan 
verkkosivuilla sekä Energialoikka-
verkkopalvelussa, 

 kunnan henkilöstölle ja valtuustolle tiedotetaan 
vuosittain hankkeen saavutuksista, 

 alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsä-
talousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hil-
linnän mahdollisuuksista. 

 

  Kunnassa on jo tehty seuraavia toimenpiteitä: 
 
  Tekninen lautakunta on hyväksynyt Jokioisten kunnan energiate-
  hokkuutta koskevan toimintasuunnitelman vuosille 2010–2016,  
  jonka mukaisesti seurattiin mm. kaikkien kunnan rakennusten,  
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  katu- ja ulkovalaistuksen sekä vesi- ja jätevesihuollon  
  energian kulutusta. Suunnitelman mukainen säästötavoite saavu-
  tettiin jo vuoden 2013 aikana. 
 
  Lisäksi kunnassa toimii neljä tuulivoimalaa Tyrinselän tuulipuiston 
  alueella. Kevyen liikenteen väylää suunnitellaan Vaulammille ja 
  kunnan päästöjen kehitystä voi seurata CO2-raportista. 
 
  Mikäli kunta päättää liittyä Hinku-kuntien verkostoon, SYKEn Hin-
  ku-tiimi tekee tietopaketin korvausta vastaan päästöjen lähtö- ja 
  nykytilanteesta sekä tiekartan siitä, minkälaisilla toimilla Jokioisten 
  kunta voisi päästä Hinku-tavoitteeseen. Selvityksen pohjalta val-
  tuusto tekee päätöksen tavoitteesta 80 prosentin kasvihuone-
  päästövähennyksestä koskien kaikkea kunnan rajojen sisäpuolel-
  la tapahtuvaa toimintaa.  
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen kuntien 
  Hinku-verkostoon liittymisestä kunnanhallituksen käsittelyyn. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 166 
30.9.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. että Jokioisten kunta liittyy Hinku-kuntien verkostoon, ja 
2. ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee aloitteen käsittelyn tie-

doksi ja toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen loppuun kä-
sitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Valt. § 52 
10.10.2019 
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Arviointikertomus 2018 
 
Tarkastusltk § 34 
29.4.2019 Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston 

päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä 
arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden 
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa 

 toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja  
 tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
 Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten  
 viranhaltijoiden antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla 
 tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella  
 tarkastuslautakunta arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden  
 toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä toiminnan 
 tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 
 
Ehdotus  Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa ja 
  hyväksyy sen.   
 
Päätös  Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jatkaa arviointikertomuk-

sen tekoa 8.5.2019 pidettävässä kokouksessa. 
 
  - - - - - - - 
Tarkastusltk. § 40 
8.5.2019 
Päätös  Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen ja hyväksyi sen 
  yksimielisesti. 
 
  Arviointikertomuksen kohtia, joissa on käsitelty teknisen toimen 

asioita Minna Lax on poistunut kokouksesta esteellisenä teknisen-
lautakunnan jäsenenä ja Eeva Lääveri on poistunut vapaa-
aikalautakunnan asioiden käsittelyn ajaksi esteellisenä  

  vapaa-aikalautakunnan varajäsenenä. 
 

  Jussi Tiensuu on poistunut kokouksesta teknisen toimen asioiden 
käsittelyn ajaksi.  Sinä aikana puheenjohtajana on toiminut vara-
puheenjohtaja Jukka Heinämäki. 

 
  - - - - - - - - - - - 
Valt. § 27 
11.6.2019  Lautakunta jätti arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. 
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Asiasta käydyn keskustelun aluksi tarkastuslautakunnan puheen-
johtaja Jussi Tiensuu esitteli valtuustolle arviointikertomuksen 
keskeisen sisällön. 
 
Keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja ehdotti, että val-
tuusto merkitsee vuoden 2018 arviointikertomuksen tiedoksi ja 
käsitellyksi sekä lähettää sen kunnanhallitukselle lausunnon an-
toa varten asioista, joihin se antaa aihetta. 
 

Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä tarkastuslautakunnan arvi-
ointikertomuksen 2018 tiedoksi ja käsitellyksi sekä lähetti sen 
kunnanhallitukselle lausunnon antoa varten asioista, joihin se an-
taa aihetta. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 168 
30.9.2019 Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan oheismateriaalina tar-

kastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 ja se esitel-
lään hallitukselle kokouksessa. 

 
Kertomuksessa tuodaan esille, että kunnan toiminnalliset tavoit-
teet ovat toteutuneet suunnitellusti, mutta taloudelliset tavoitteet 
eivät kaikilta osin. 
 
Lautakunta toteaa, että valtuuston hyväksymää arviointisuunni-
telmaa ei ole päivitetty. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan valtuustolle, että arviointi-
suunnitelma päivitetään kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Valt. § 53 
10.10.2019 
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Kiireelliset asiat 
Jokioisten keskustan asemakaavamuutos, Ajokujan alue 
 
Tela § 36 
19.6.2019 Tavoitteena laatia Jokioisten keskustaan, Keskuskadun ja Kenttä-

tien risteyksen eteläpuolelle Ajokujan alueelle, kortteleille 91, 97 
sekä niihin liittyville katu- ja torialueille asemakaavamuutos. 

 
 Työn sisältö perustuu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätök-

seen (1.3.2019), jolla se on kumonnut osittain kunnanvaltuuston 
16.5.2018 § 54 hyväksymän keskustan asemakaavan muutoksen. 
Kumoaminen koskee hyväksytyn asemakaavan Ajokujan katualu-
etta, korttelin 100 tontteja 8 ja 9 sekä korttelia 91. Muilta osin 
kunnanhallitus on määrännyt kaavan tulemaan voimaan MRL 201 
§:n mukaisesti. 

 
 Sweco Ympäristö Oy on lähettänyt 20.5.2019 päivätyn tarjouksen 

Keskustan asemakaavan muutoksesta Ajokujan alueelle. Kaavan 
laatimisen henkilötyön kustannukset ovat 8 900 euroa (alv 0 %). 

 Suunnittelutyö tehdään aikapalkkiolla Forssan seudun puitesopi-
muksen mukaisin tuntiveloitushinnoin. 

 
 Sweco Ympäristö Oy on laatinut Keskustan asemakaavan muu-

toksesta 14.6.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS), joka on esityslistan oheismateriaalina. 

 
 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 1,29 ha. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää 
 

1. hyväksyä tehdyn suunnittelutarjouksen, 
2. hyväksyä 14.6.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunni-

telman kaavoitustyön pohjaksi, 
3. hyväksyä asetettavaksi yleisesti nähtäväksi MRL 63 §:n mu-

kaisesti Keskustan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman 30 päivän ajaksi kunnan ilmoitustaululle, 
kunnan Internet-sivuille sekä Jokioisten kirjastoon, 
 
 

 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 10.10.2019 117 4 

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

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

 
 
 
 
 

4. pyytää viranomais- ja yhteistyötahojen lausunnot osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman kohdan 6 (osalliset) mukaisesti. 

 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
   
  - - - - - - - - 
 
Tela § 38 
28.8.2019  Keskustan asemakaavamuutoksesta, Ajokujan alue, on MRL 62 
  §:n ja MRA 30 §:n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen  
  suoritettu. 
 
  Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten kaavaluonnos asetettiin 
  nähtäville ajalle 27.6.-26.7.2019 kunnan Internet-sivuille sekä 
  Jokioisten kunnan kirjastoon. Samalla asetettiin nähtäville 
  MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
  Asiasta kuulutettiin 27.6.2019 Forssan Lehdessä ja kunnan 
  Internet-sivuilla. Lisäksi 2.7.2019 pyydettiin lausunnot seuraavilta 
  tahoilta: Hämeen Ely-keskus, Hämeen liitto, Lounea Palvelut Oy,  
  Jokioisten kunnan terveystarkastus (FSHKy), rakennusvalvonta ja 
  ympäristönsuojelu, Jokioisten kunnan sivistysosasto, Jokioisten  
  Yrittäjät ry, Forssan Verkkopalvelut Oy, kehitysinsinööri, kunnan- 
  insinööri, Elenia Oy, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Loimi- 
  Hämeen Jätehuolto Oy sekä Osuuskauppa Hämeenmaa. 
  Lausunnot piti jättää 9.8.2019 mennessä. 
 
  Lausunnon antoivat Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Elenia Oy ja 
  Hämeen Ely-keskus. Lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayh- 
  tymän lausunto saapui 26.8.2019, yhtymähallitus kokousti 
  26.8.2019. Yhtään mielipidettä ei jätetty. 
 
  Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on valmistunut 16.8.2019 
  päivätty kaavaehdotus, joka on esityslistan oheismateriaalina. 
 
  Ehdotusaineisto sisältää Jokioisten keskustan asemakaava- 
  muutosta, Ajokujan alue, koskevan kaavaselostuksen, osallistu-
  mis- ja arviointisuunnitelman, asemakaavan seurantalomakkeen, 
  poistuvan asemakaavan sekä kaavakartan. 
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Ehdotus  Tekninen lautakunta  

- toteaa, että on valmistellut Jokioisten keskustan asemakaa-
vamuutoksen, Ajokujan alue, ehdotusvaiheeseen asti sekä  

- lähettää asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen käsitte-
lyyn. 

 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn  
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 150 
2.9.2019 Esityslistan oheismateriaalina on asemakaavakartta, osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma, poistuva kaava, seurantalomake ja 
16.8.2019 päivätty kaavaselostus. 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) on 26.8.2019 
antanut asemakaavan muutosta koskevan lausuntonsa. Se tote-
aa, että sillä ei ole huomautettavaa esitetystä keskustan asema-
kaavan muutoksen kaavaluonnoksesta.  

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
  

1. merkitä FSHKY:n lausunnon tiedoksi, ja 
2. asettaa Ajokujan aluetta koskevan Jokioisten keskustan ase-

makaavamuutoksen MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Valt. § 54 
10.10.2019 Asemakaavamuutosehdotuksen nähtävilläoloaika päättyy 

4.10.2019.  
 

Kunnanhallitus kokoontuu 7.10. käsittelemään asiaa ja tekee tuol-
loin ehdotuksen valtuustolle. 
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Muut kiireelliset asiat 
 
Valt. § 55 
10.10.2019 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 56  
10.10.2019 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 10.10.2019  

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät:  
______________________________________________________ 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
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, pykälät: 
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 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


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 
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. 
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