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Kokouspaikka Valtuustosali 

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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
Esala Martti, varajäsen 
Myllyoja Pauli, varajäsen 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Raiskio Sakari, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs. 
Pylkkönen Jaana, hallintosihteeri 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 99–111 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Timo 
Heikkilä ja Niina Stenberg. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Jaana Pylkkönen 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 14.8.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Timo Heikkilä Niina Stenberg 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 17.8.–7.9.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallintosihteeri 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuuston kokouksen 17.6.2020 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 99 
10.8.2020 Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnas-
ta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhalli-
tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipy-
mättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuus-
to pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallin-
to-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. 
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika pää-
töksestä on kulunut. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 17.6.2020 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi muilta osin, paitsi 
valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen valintaa koskevan pää-
töksen osalta (§ 20), joka on kuntalain vastainen tasa-arvovaati-
musten osalta ja suorittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti: 
 
Janne Roinisen luottamustoimet 
Ote Eija Sakkiselle 
Ote Petri Lehdelle 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Valtuustoaloite seutukunnallisesta kulttuuriyhteistyöstä 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus vuosilta 2019–2020 
Tiedotusasia, ei täytäntöönpanoa 
 
Eroanomus luottamustoimista (Saarinen) 
Ote Harri Saariselle 
Ote Markku Nikanderille 
Ote Petri Okkoselle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote arkistosihteeerille 
Ote henkilöstösihteerille 
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Eroanomus luottamustoimista (Pelto-Knuutila) 
Ote Suvi Pelto-Knuutilalle 
Ote Eeva Lääverille 
Ote Satu Nurmelle 
Ote Mervi Yrjänälle 
Ote koulutuslautakunnalle 
Ote vapaa-aikalautakunnalle 
Ote arkistosihteerille 
Ote henkilöstösihteerille 
 
Ajokujan ja Miina Sillanpään tien rakentaminen 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Jokioisten kunnan tilinpäätös 2019 
Ote hallintoelimille, tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle 
 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 
Tiedotusasia, ei täytäntöönpanoa 
 
Sidonnaisuusrekisteri-ilmoitukset 
Tiedotusasia, ei täytäntöönpanoa 
 
Valtuustoaloite Pride-liputuksesta Jokioisten kunnassa 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite VT 2 pohjavesisuojauksesta 
Käsitellään erikseen 
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että valtuuston vaalilautakunnan 
valitsemisen osalta valtuuston päätösten täytäntöönpano käsitel-
lään erikseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

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

23.2.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

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

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

ton valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
   
  - - - - - - - - - 
Hela § 11 
27.5.2020  Laatinut työllisyyspäällikkö Mikko Mäkelä, Jokioisten kunta 
 

Työttömyyden kehitys on Jokioisilla ja koko maassa ollut varsin 
positiivista vuoden 2015 huippulukemista (Jokioinen 2015 n. 13% 
→ 2020M02 8,2% ja koko maa 2015 n. 14% → 2020M02 9,5%) 
lähtien. Samaan aikaan nuorisotyöttömyys (alle 25-vuotiaat) on 
valtakunnan tasolla vähentynyt huomattavasti ja vakiintunut noin 
2-3% yleisen työttömyysasteen yläpuolelle. Jokioisilla nuorten (al-
le 25-vuotiaat) työttömyys on vähentynyt hiukan ja vakiintunut 10-
20% väliin (liite 1). Vaikka yleisesti Jokioisilla työttömyysluvut 
näyttävät valtakunnan tasoja positiivisemmilta ei nuorten työttö-
myyden kehitys ole seurannut aivan samaa positiivista uraa. Ver-
tailu on kuitenkin hyvin vaikeaa, koska Jokioisilla nuoria työttömiä 
on määrällisesti niin vähän, että pienetkin muutokset näkyvät 
voimakkaina prosentuaalisina muutoksina.  

 
Työttömyys on useimmiten henkilökohtainen, paikallinen ja yh-
teiskunnallinen kriisi. Varsinkin nuorten työttömyyteen sisältyy 
huomattavia riskejä. Useissa tutkimuksissa on havaittu etenkin 
nuorten pitkittyvällä työttömyydellä olevan huomattava syrjäytymi-
sen riskiä kohottava vaikutus. Jokainen yhteiskunnan ja työmark-
kinoiden ulkopuolelle jäävä nuori aiheuttaa huomattavat kustan-
nukset tulevaisuudessa yhteiskunnalle puhumattakaan syrjäyty-
neen ja hänen lähipiirinsä haasteista.  
 
Valtuustoaloitteessa Valt. § 41 / 23.2.2018 esitetään, että Pälkä-
neen kunta olisi onnistunut poistamaan nuorisotyöttömyyden alle 
25 -vuotiailta. Aamulehti uutisoi 6.2.2018: Pieni pirkanmaalainen 
kunta teki ihmeen ja nujersi nuorisotyöttömyyden – Näin valtava  
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muutos onnistui (https://www.aamulehti.fi/uutiset/palkaneen-ihme-
nain-pieni-pirkanmaalainen-kunta-nujersi-nuorisotyotto-myyden-
ei-meilla-mitaan-poppakonsteja-ole-kaytetty-200712979).  
 
Valitettavasti tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Uutisessa ker-
rotaan, että Pälkäneellä oli syyskuussa 2017 vain kaksi alle 25-
vuotiasta työtöntä. Tämä on totta, kun katsomme pelkästään 
TEM:n työnvälitystilastoa, mutta oleellista on, että työnvälitystilas-
to ei huomio työttöminä työnhakijoina palveluissa (työkokeilu, kun-
touttava työtoiminta jne.) olevia henkilöitä. Pälkäneellä tehostettiin 
palveluita hetkellisesti, nuoret saatiin palveluiden piiriin ja tilastot 
näyttivät erinomaisilta, mutta tilanne palasi ennalleen suhteellisen 
nopeasti (liite 2).  
 
Tästä huolimatta Pälkäneellä on tehty hyvää työtä liittyen nuorten 
työttömyyteen ja palveluihin ohjautuminen on parempaa kuin Jo-
kioisilla. Esimerkiksi ikäluokassa 20-24 Pälkäneen aktivointiaste  
(aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten pal-
veluiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoi-
den ja palveluiden piirissä olevien summasta) on aina ollut huo-
mattavasti korkeampi ja enemmän nuoria on ohjautunut palvelui-
hin (liite 3) kuin Jokioisilla. Aktivointi ei kuitenkaan ole pelkästään 
kunnan omassa vallassa ja läheistä yhteistyötä etenkin TE-
toimiston kanssa tarvitaan. Forssan seudulla tilanne on ollut erit-
täin haastava juuri nuorten osalta vuonna 2019 ja on edelleen 
vuoden 2020 loppuun asti johtuen Forssan seudun TE-toimiston 
toimintamalli -kokeilusta. Sen seurauksena huomattava osa nuo-
rista ohjautuu ulkopuolisille palveluntuottajille ja ovat siten kunnan 
työllistämistoimien tavoittamattomissa. Henkilöt, jotka ovat ohjau-
tuneet palveluntuottajille, näkyvät tilastoissa aktivoimattomina 
työttöminä työnhakijoina, mikä nostaa työttömien nuorten määrää 
ja laskee samalla aktivointiastetta. Ainakaan toistaiseksi ei voida 
sanoa toimintamallin kokeilun tuottavan Forssan seudulle positii-
vista tulosta. 

 
Jokioinen ja Pälkäne ovat väestörakenteeltaan ja kooltaan suun-
nilleen saman suuruisia (liite 4) ja niiden vertailua voidaan pitää 
mielekkäänä. Paljon nuorten työttömyyden hoidossa tehdään asi-
oita samalla tavalla, mutta erojakin löytyy. Tärkeimpänä erona on 
Pälkäneellä toimiva nuorille (17–29 -vuotiaille) suunnattu starttipa-
ja. Jokioisilla nuorten työpajatoiminta on järjestetty siten, että 
nuorten toiminta on sisällytetty Työpaja Veturin toimintaan ja nuo 
ret kokoontuvat 1krt/vko omana ryhmänään työpajan ulkopuolella 
osa-aikaisen nuorten työpajaohjaajan kanssa.  
 

https://www.aamulehti.fi/uutiset/palkaneen-ihme-nain-pieni-pirkanmaalainen-kunta-nujersi-nuorisotyotto-myyden-ei-meilla-mitaan-poppakonsteja-ole-kaytetty-200712979
https://www.aamulehti.fi/uutiset/palkaneen-ihme-nain-pieni-pirkanmaalainen-kunta-nujersi-nuorisotyotto-myyden-ei-meilla-mitaan-poppakonsteja-ole-kaytetty-200712979
https://www.aamulehti.fi/uutiset/palkaneen-ihme-nain-pieni-pirkanmaalainen-kunta-nujersi-nuorisotyotto-myyden-ei-meilla-mitaan-poppakonsteja-ole-kaytetty-200712979
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Jokioisilla ja Pälkäneellä tavoitteet ovat yhtenevät: koulutukseen 
ja työelämään aktivointia, nuorten elämänhallinnan ja sosiaalisten 
taitojen tukemista, mutta Pälkäneellä tähän pystyttäneen suun-
taamaan nuorten starttipajan kautta huomattavasti enemmän re-
sursseja. Vuonna 2019 Jokioisten kunta käytti nuorten työpaja-
toimintaan 47 854 €, mistä kunnan osuudeksi jäi avustusten jäl-
keen 12 118 €. 
 
Valtuustoaloitteessa Valt. § 41 / 23.2.2018 kuntaa kehotetaan läh-
temään Pälkäneen -mallin mukaisesti aktiivisesti hakemaan työ-
paikkoja nuorille yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tätä 
työtä tehdään jo olemassa olevin resurssein niin Jokioisilla kuin 
suurimassa osassa kuntia. Hyvin harva Jokioisilla palveluiden pii-
riin tulleista nuorista (alle 29 vuotta, Nuorisolaki 1 luku 3 §) palaa 
työttömyyteen. 
 
Valtuustoaloitteessa esitetään myös, että kunnan tulee pyrkiä 
Pälkäneen tapaan tarjoamaan vähintään yhdelle kouluikäiselle 
ikäluokalle kesätyöpaikka nuoren niin halutessa. Tältä osin Joki-
oisten ja Pälkäneen kunnat toimivat jo nyt lähes yhtenevällä taval-
la (liite 5). Ainoana merkityksellisenä erona on, että Pälkäneellä 
kunta tekee ns. eteenpäin sijoittamista yrityksiin, jos nuori on etsi-
nyt itse paikan. Molemmissa kunnissa ”Tutustu työelämään ja tie-
naa” -kesätyöpaikat toteutetaan lähes samoin säännöin. Kuten ei 
Jokioisilla niin ei Pälkäneelläkään taata kaikille paikkaa, vaan etu-
sijalla ovat ne, jotka eivät aikaisemmin ole olleet kunnalla kesä-
töissä. Jokioisilla kesällä 2020 paikkoja 15–18 vuotiaille kuntalai-
sille on noin 60 ja hakemuksia tuli 81 kpl, joten ainakin suurimmal-
le osalle ikäryhmästä pystytään tarjoamaan 2 vko / 300 € paikka. 
      
Forssan seutukunnan työmarkkinat ovat yhteneväiset ja työlli-
syysasioissa kunnat tekevät jo nyt yhteistyötä. Valtuustoaloittees-
sa esitettään, että kunnan tulee pyrkiä yhteistyöhön muiden kun-
tien kanssa nuorten työllistämisessä. Seutukunnalla on menossa 
kaksi nuorten työllistämistä läheisesti koskevaa seutukunnallista 
kehityshanketta. 1) Seutukunnalle ollaan kehittämässä yhteistä 
työllisyydenhoidon ekosysteemiä, ja 2) nuorisotyön yhteistyötä yli 
kuntarajojen kehitettään ja Ohjaamon palveluiden seutukunnallis-
tamista suunnitellaan. Jokioisten kunnanhallitus on päätökses-
sään Kh § 204 / 9.12.2019 todennut; ”Jokioisten kunta osallistuu 
yhteistyöasioiden valmisteluun edellä kuvatulla tavalla. Päätökset 
kunkin asian toteuttamisesta tehdään erikseen.” Päätöksen mu-
kaisesti kunta on aktiivisena toimijana molemmissa kehittämis-
hankkeissa. 
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Liite 1, Yleinen työttömyys ja alle 25-vuotiaiden työttömyys – Koko maa/Jokioinen 
 

 
Lähde: StatFin >> Työmarkkinat >> Työnvälitystilasto (TEM) >> Kuukausitilastot >> 1263 -- Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden 
osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta kk:n lopussa, 2013m01-2020m02 (14.4.2020)  

 

 
Lähde: StatFin >> Työmarkkinat >> Työnvälitystilasto (TEM) >> Kuukausitilastot >> 1263 -- Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden 
osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta kk:n lopussa, 2013m01-2020m02 (14.4.2020) 

 

 
Lähde: StatFin >> Työmarkkinat >> Työnvälitystilasto (TEM) >> Kuukausitilastot >> 1001 -- Työttömät 
työnhakijat eri ryhmissä, palveluissa olevat ja avoimet työpaikat kuukauden lopussa, 2006m01-2020m02 
(14.4.2020) 
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Liite 2. Nuorten työttömyys 2016-2020 Jokioinen/Pälkäne 
 

 
 

 

Liite 3. Aktivointiaste ja palveluissa olevat 20-24v. Jokioinen/Pälkäne 
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Liite 4. Väestötietoja Jokioinen/Pälkäne 

                                                                                                                                                              
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 10.8.2020 182 12 

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

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
Liite 5. Pälkäne Kesätyöinfo 2020  
 

Kesätyöinfo 2020  
 
Työhakemus on käyntikortti.  
Kesätyöntekijöiksi ovat oikeutettuja vuosina 2002–2004 syntyneet pälkäneläi-
set nuoret, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Pälkäneen kunnan kesätöissä.  
Kesätyöjakso on 60 tuntia. Työsuhde kestää pääsääntöisesti kaksi viikkoa, jol-
loin työaika on kuusi tuntia päivässä. 
  
Nuoren tulee valita hakuvaiheessa kahdesta vaihtoehdosta:  
 
1) Työllistyminen kunnan omiin yksiköihin  
Kunnassa on erilaisia työtehtäviä; lasten ja vanhusten  
hoitoa, urheilupaikkojen kunnossapitoa sekä  
kiinteistöhuoltoa. Kaikille hakijoille pyritään tarjoamaan  
kesätyöpaikka.  

 
2) Työllistyminen yritykseen tai järjestöön (tämän paperin  
kääntöpuolella mahdollisia työllistäjiä, mutta voit kysyä työpaikkaa mistä ta-
hansa yrityksestä tai järjestöstä.)  
Nuori itse neuvottelee työpaikan yrityksestä tai järjestöstä. Työnantajalla tulee 
olla voimassa oleva y-tunnus. Työnantajana ei voi toimia yksityinen henkilö tai 
oma perhe.  
Työllistyminen tapahtuu edelleensijoittamissopimuksella. Tällöin työsopimuk-
sesta ja palkanmaksusta vastaa kunta. Työpaikka vastaa perehdyttämistä ja 
työtehtävien järjestämisestä. Kesätyön kesto on 60 h / 2vko. Työllistäminen 
sovitaan nyt alustavasti ja toukokuussa tehdään sitten sopimukset, mikäli ke-
sätyöt toteutuvat.  
 
Hakuaika kesätöihin on 11.3.–27.3.2020 ja hakeminen tapahtuu  
www.kuntarekry.fi –sivustolla (työavain 281397).  
Huom! Hakulomakkeessa kysytään tilinumero palkanmaksua varten.  
Hakijoihin ollaan yhteydessä huhtikuun aikana.  
Lisätietoja: Minna Rauas 050 595 0044, minna.rauas@palkane.fi  
Panu Raivio 050 4118 183 (yritystyöllistyminen)  
Korona-viruksen aiheuttamista vaikutuksista kesätöihin, on tässä kohtaa mah-
doton arvioida. Tällä tavalla kesätyöt järjestetään tämänhetkisen tiedon mu-
kaan. Tärkeintä on hakemusten tekeminen Kuntarekry-palvelussa, jonka kaut-
ta tiedotetaan myös mahdollisista muutoksista. 
  
Lähde: 
https://www.palkane.fi/images/nuortenpalkane/KES%C3%84TY%C3%96INFO
2020nuorille.pdf (14.04.2020) 

 
 

https://www.palkane.fi/images/nuortenpalkane/KES%C3%84TY%C3%96INFO2020nuorille.pdf
https://www.palkane.fi/images/nuortenpalkane/KES%C3%84TY%C3%96INFO2020nuorille.pdf
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Ehdotus Henkilöstölautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen nuorten 

työllistämisestä kunnanhallituksen käsittelyyn. 
 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.  
 
  - - - - - - - - 
Kh § 100 
10.8.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee 

valtuustoaloitteen johdosta annetun laajan selvityksen tietoonsa 
saatetuksi, toteaa nykyisten toimien jo kattavan aloitteen, ja päät-
tää että aloite on loppuun käsitelty. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 10.8.2020 184 12 

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

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Valtuustoaloite Pride-liputuksesta Jokioisten kunnassa 
 
Valt. § 29 
17.6.2020 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 

”Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma ja yksi 
vuoden suurimmista yleisötapahtumista. Helsinki Pride-viikkoa 
juhlitaan jälleen tänä kesänä juhannuksen jälkeisellä viikolla 
22.6.–28.6.2020. Viikon aikana järjestetään lähes 100 erilaista 
keskustelutilaisuutta ja muuta tapahtumaa. Viikko huipentuu lau-
antaina 27.6. järjestettävään Pride-kulkueeseen ja Puistojuhlaan. 
Viime vuosina marssille on arvioiden mukaan osallistunut yli 
100 000 ihmistä. 

 
Pride on ennen kaikkea ihmisoikeustapahtuma. Sen ydinviesti on, 
että riippumatta siitä, ketä rakastaa ja mihin sukupuoleen tuntee 
kuuluvansa, jokaisella meistä on oikeus olla oma itsensä, joutu-
matta pelkäämään syrjintää, häirintää tai väkivaltaa. Tällainen va-
paus ei ole ollut eikä ole itsestäänselvyys. 

 
Yhä useammat kaupungit, viranomaiset, yritykset ja muut toimijat 
osallistuvat vuosittain Pride-juhlintaan ja muistuttavat omassa 
toiminnassaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, 
yhdenvertaisuudesta ja jokaiselle meistä kuuluvista jakamattomis-
ta ihmisoikeuksista. Esimerkiksi Lahti, Riihimäki, Hämeenlinna ja 
Forssa ovat kaupunkeina jo tehneet päätöksen osallistua Pride-
liputukseen.  

 
Esitämme, että Jokioisten kunta juhlistaa Pride-liikettä liputtamalla 
Helsinki Pride-viikolla sateenkaaren väreissä ja huomioimalla yh-
denvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkyvästi omassa toimin-
nassaan kyseisen viikon aikana. 
 
Jokioisilla 17.6.2020 

 
Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä 

 
Ursula Mansikka ja Marjo Ramstadius”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - 
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Kh § 101 
10.8.2020 Kunnanhallitus on jo aiemmin, 15.6.2020 (§ 93), käsitellyt Pride-

viikkoa koskevaa liputusta ja päättänyt, että Jokioisten kunta ei li-
puta sateenkaarilipuilla Pride-viikon aikana. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, 
 

1. että Jokioisten kunnassa ei liputeta sateenkaarilipuilla Pride-
viikon aikana, ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee kunnanhallituksen asi-
aa koskevan päätöksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Ursula Mansikka ehdotti 
päätösehdotuksen kohdan 1. muuttamista seuraavaksi: 
 
1. että Jokioisten kunnassa liputetaan sateenkaarilipuilla Pride-

viikon aikana, ja 
 

Jäsen Charlotte Nummenranta kannatti Mansikan ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja päätti asiaa koskevan keskustelun. 

 
Koska oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kanna-
tettu päätösehdotus, puheenjohtaja ehdotti asian ratkaisemista 
nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kun-
nanjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat 
Mansikan ehdotusta, äänestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotusta kannatti-
vat seuraavat jäsenet: 
 
Timo Heikkilä 
Jyrki Kanerva 
Martti Esala 
Rami Lehtinen 
Satu Nurmi 
Niina Stenberg. 
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Mansikan ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet: 
 
Ursula Mansikka 
Charlotte Nummenranta 
Pauli Myllyoja. 

 
Päätös Kunnanjohtajan päätösehdotuksen kohdan 1. kunnanhallitus hy-

väksyi äänin 6–3, ja kunnanjohtajan päätösehdotuksen kohdan 2. 
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 
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Valtuustoaloite VT 2 pohjavesisuojauksesta 
 
Valt. § 30 
17.6.2020 Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä teki seuraavan valtuusto-

aloitteen: 
 

”Suojaus tulisi alkaa Forssasta tultaessa Loimijoen sillan jälkeen 
ja ulottua Ilmavoimien maantietukikohdalle asti. Osa valtatiestä 2 
menee muodostumisalueella ja maantietukikohta muodostaa suu-
ren riskin seudulliselle, merkittävälle pohjavesiesiintymälle, joka 
sijaitsee muutaman sadan metrin päässä ko. alueesta. 

 
Jokioisilla 17.6.2020 

 
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 102 
10.8.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää VT 2 pohjavesisuojausta koske-

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

dotuksen. 
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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 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 3/2019. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 103 
10.8.2020 Lubomir Michna on perunut määräalan ostamisen.  

 
Marjo Ramstadius on ilmoittanut halukkuutensa määräalan osta-
miseen. 
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Ehdotus  Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. kumoaa asiaa koskevan aiemman päätöksensä (§ 48 
10.10.2019), 

2. hyväksyy myytäväksi Marjo Ramstadiukselle Pohjosen tilasta 
(169-408-1-1320) n. 3 461 m2 suuruisen määräalan sillä olevi-
ne rakennuksineen ja liittymineen esityslistan liitteenä (liite 
nro 9/2020) olevan kartan mukaisesti (myytävä määräala on 
merkitty karttaan violetilla värillä) 10 000,00 euron kauppahin-
nalla, 

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

4. 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. 
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Eropyyntö luottamustoimista (Taru Könkö) 
 
Kh § 104 
10.8.2020 Taru Könkö on 15.6.2020 pyytänyt paikkakunnalta pois muuton 

vuoksi eroa Jokioisten kunnan luottamustoimista. 
 

Könkö on valtuustokaudella 2017–2021 seuraavissa luottamus-
toimissa: 
 
- teknisen lautakunnan varajäsen 
- teknisen lautakunnan lupajaoston varajäsen 
- tarkastuslautakunnan varajäsen 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. myöntää Taru Könkölle eron Jokioisten kunnan luottamustoi-
mista paikkakunnalta pois muuton vuoksi, 

2. suorittaa uuden teknisen lautakunnan varajäsenen vaalin jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021, 

3. suorittaa uuden teknisen lautakunnan lupajaoston varajäsenen 
vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021 ja 

4. suorittaa uuden tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalin jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Eropyyntö luottamustoimista (Sirpa Larko) 
 
Kh § 105 
10.8.2020 Sirpa Larko on pyytänyt 26.6.2020 henkilökohtaisista syistä johtu-

en eroa Jokioisten kunnan luottamustoimista. 
 

Larko on valtuustokaudella 2017–2021 seuraavissa luottamus-
toimissa: 
 
- valtuutettu 
- yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnan jäsen (varapuheenjohtaja) 
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakun-

nan jäsen 
 

Larkon henkilökohtaisena varajäsenenä yhteistyö- ja työsuojelu-
toimikunnassa on Satu Nurmi. Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymän tarkastuslautakunnassa Larkon henkilökohtaisena va-
rajäsenenä on Kirsi Räisänen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. myöntää Sirpa Larkolle eron Jokioisten kunnan luottamustoi-
mista henkilökohtaisten syiden vuoksi, 

2. että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Keskustan ensimmäisen 
varavaltuutetun Matti Könkön valtuutetuksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 2017–2021, 

3. että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa 
nostamaan uuden varavaltuutetun edellisten kuntavaalien tu-
losten mukaisesti, 

4. nimeää kunnan ehdokkaan Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Lisäksi kunnanhallitus päättää valita Sirpa Larkon tilalle uuden jä-
senen yhteistyö- ja työsuojelutoimikuntaan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Lisäksi kunnanhallitus valitsi yksimielisesti uudeksi jäseneksi yh-

teistyö- ja työsuojelutoimikuntaan Sirpa Larkon henkilökohtaisen 
varajäsenen Satu Nurmen. Satu Nurmen tultua valituksi, hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin yksimielisesti Sakari 
Raiskio. 
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Kunnan ehdokas Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen hallitukseen 
 
Kh § 106 
10.8.2020 Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen hallituksen jäseninä ja 

varajäseninä ovat seuraavat henkilöt: 
 

Heinämäki Jukka (jäsen) 
Okkonen Petri (varajäsen) 
Rantala Mika T. (jäsen) 
Saarinen Harri (jäsen, vpj.) 
Tasala Kari (jäsen, pj.) 
Tiensuu Jussi (varajäsen) 

 
Harri Saarinen on eronnut yhtiön hallituksen jäsenyydestä ja Joki-
oisten kunnan luottamustoimista. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee kunnan ehdokkaan Kiinteistö Oy Jokiois-

ten Vuokra-asuntojen uudeksi hallituksen jäseneksi. 
 
Päätös Kunnan ehdokkaaksi Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen 

uudeksi hallituksen jäseneksi kunnanhallitus yksimielisesti valitsi  
Petri Okkosen, ja Petri Okkosen tultua valituksi, kunnanhallitus 
yksimielisesti valitsi uudeksi varajäsen-ehdokkaaksi Timo Heikki-
län. 
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Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä  
Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutos 
 
Tela § 1 
15.1.2020 Asemakaavan muutoksen laadinta koskee kolmea osa-aluetta 

valtatien 10 länsi- ja itäpuolella. Valtatien länsipuolella on kaksi 
osa-aluetta, joista toinen rajautuu vt 10:n ja Pellilänkolmiontien 
väliselle alueelle. Toinen osa-alue sijoittuu Pikku-Pelliläntien län-
siosan ja Sällintien väliselle alueelle. Valtatien itäpuolella suunnit-
telualueena ovat valtatiehen ja Lintukankaantien länsiosaan rajau-
tuvat kortteli- ja katualueet. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 
10 hehtaaria. 

 
 Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 24.6.2019 § 123. 
 Sweco Ympäristö Oy on laatinut MRL 63 §:n mukaisen 

20.12.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).  
 OAS on esityslistan oheismateriaalina. 
 
 Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuus- ja varasto-

rakentamiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen varattujen 
korttelialueiden ja rakennuspaikkojen laajentaminen Pellilän ja 
Pellilänkolmion teollisuusalueilla. Näihin muutoksiin liittyen tarkis-
tetaan kulkuyhteyksiä ja katuverkostoa Lintukankaantien päässä 
sekä Pellilänkolmiontien ja Sällintien välillä. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää 

1. hyväksyä 20.12.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunni-
telman kaavoitustyön pohjaksi, 

2. kuuluttaa kaavan vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, kun-
nan Internet-sivuilla sekä Forssan Lehdessä, 

3. asettaa yleisesti nähtäväksi Pellilän ja Pellilänkolmion teolli-
suusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutok-
sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman kunnan Internet-
sivuille, OAS on nähtävillä myös teknisellä osastolla kaavan 
laadinnan ajan, 

4. lähettää OAS viranomaisille tiedoksi osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman kohdan 6 (osalliset) mukaisesti sekä alueen kiin-
teistönomistajille. 

 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - 
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Tela § 6 
19.2.2020  Tekninen osasto kuulutti Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalu-
  een sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavamuutoksen  
  vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä
  olosta 29.1.2020 kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet- 
  sivuilla sekä Forssan Lehdessä 30.1.2020 olleella ilmoituksella. 
 
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti OAS on lähetetty 
  tiedoksi 29.1.2020 Hämeen ELY-keskukselle, Väylävirastolle ja 
  Hämeen liitolle sekä Jokioisten Leivälle ja FM-Hausille. 
  Kuulutus ja OAS on jaettu 30.1.2020 alueen kiinteistöjen postilaa-
  tikoihin; Pikku-Pelliläntie kokonaisuudessaan, Mikonkedontie 2, 
  Lintukankaantie 6 ja Timontie 2. 
 
  Kaavaluonnoksessa (päiväys 5.2.2020) muutoksen pinta-ala on 
  tarkentunut, se on yhteensä 8,0950 hehtaaria. 
  Asemakaavalla osoitetaan: 

- liike- ja toimisto- sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien  
teollisuusrakennusten korttelialueeksi (KTY) 2,8489 ha, 

- teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T) 4,6650 
ha, 

- yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-
ten alueeksi (ET) 0,0244 ha sekä 

- katualueeksi 0,5567 ha. 
   
  Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten asemakaavan 5.2.2020 
  päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan nähtäville 
  MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi sekä  
  pyydetään lausunnot viranomaisilta. 
 
  Kaavaluonnos, jonka liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
  sekä kaavakartta ovat esityslistan oheismateriaalina. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää 

- asettaa asemakaavan 5.2.2020 päivätyn valmisteluaineiston 
nähtäville 30 päivän ajaksi,  

- pyytää lausunnot viranomaisilta sekä 
- tiedottaa maanomistajia ja asukkaita. 

 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  ------------------ 
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Tela § 36 
17.6.2020 Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän 

alueen asemakaavan muutoksesta on MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n 
mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen suoritettu. 

 
 Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten kaavaluonnos asetettiin 

nähtäville ajalle 31.3.–7.5.2020 kunnan Internet-sivuille. Lisäksi 
kuulutus julkaistiin Forssan Lehdessä 31.3.2020. Pikku-
Pelliläntien, Mikonkedontie 2:n, Lintukankaantie 6:n ja Timontie 
2:n kiinteistöille on jaettu kuulutus 31.3.2020 sekä lähetetty säh-
köpostilla Jokioisten Leivälle ja FM-Hausille. 
Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta: Hämeen Ely-keskus, 
Hämeen liitto sekä Väylävirasto. Mahdolliset lausunnot piti jättää 
5.5.2020 mennessä.  

 
 Lausunnon antoivat Hämeen Ely-keskus ja Hämeen liitto sekä 

yhteisen mielipiteen jättivät osa Pikku-Pelliläntien asukkaista. 
 
 Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on valmistunut 8.6.2020    

päivätty kaavaehdotus, joka on esityslistan oheismateriaalina. 
 
 Ehdotusaineisto sisältää Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalu-

een sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutosta koskevan 
kaavaselostuksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, poistu-
van asemakaavan, vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä 
kaavakartan. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta 
 

- toteaa, että on valmistellut Pellilän ja Pellilänkolmion teolli-
suusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavamuutok-
sen ehdotusvaiheeseen asti sekä 

- lähettää asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen käsitte-
lyyn. 
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 107 
10.8.2020 Esityslistan liitteenä (liite 10/2020) ovat kaavaselostus, osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma, tiivistelmä kaavaluonnoksen lausun-
noista ja mielipiteistä, kartta kaavaehdotuksesta ja kartta poistu-
vasta kaavasta. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä 8.6.2020 päivätyn Pellilän ja 

Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen ase-
makaavan muutosta koskevan kaavaehdotuksen ja asettaa sen 
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskeva sopimus 
 
Kh § 108 
10.8.20202 Forssan kaupunki ja seudun kunnat ovat vuodesta 2015 lähtien 

sopineet kaupungin järjestävän seudun matkailuneuvonnan. Etu-
käteen sovitut kaupungin ja kuntien kokonaiskustannukset ovat 
80 000 euroa. Summa on ollut sama vuodesta 2015. Kokonais-
kustannukset jaetaan kaupungin ja kuntien kesken vuoden 2020 
alun asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Jos matkailuneuvon-
nasta sopimusvuonna aiheutuneet todelliset kustannukset ovat 
sopijapuolten yhteisesti sopimien toimenpiteiden seurauksena 
etukäteen sovittua yhteiskorvausta suuremmat, osapuolet maksa-
vat ylimenevät kustannukset asukaslukujensa suhteessa. Kau-
punki hyvittää kunnille erotuksen, jos toteutuneet vuosikustannuk-
set ovat ennalta sovittuja pienemmät. 

 
Jokioisten kunnan osuus vuoden 2020 kustannuksista on n. 
12 000 euroa. 

 
Vuodeksi 2020 laadittu sopimus on esityslistan liitteenä (lii-
te 11/2020). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2020 matkailun koordinaatio- ja 

neuvontapalveluiden järjestämistä koskevan sopimuksen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 6/2020. 
 
 Lisäksi todettiin, että on tarpeen kutsua paikalliset matkailuyrittäjät 

koolle. 
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Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2019 
 
Kh § 109 
10.8.2020 Sosiaaliasiamies Satu Loippo on toimittanut selvityksen koskien 

asiakkaiden asemaa ja oikeuksia. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä 
on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaanoikeuteen liit-
tyvissä kysymyksissä. Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat so-
siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin.  

 
Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2019 on esityslistan oheis-
materiaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta 

2019 tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 110 
10.8.2020 Koulutuslautakunta 11.6.2020 
 Vapaa-aikalautakunta 16.6.2020 
 Tekninen lautakunta 17.6.2020 
 Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta 12.6.2020 
 Kunnanjohtaja 29.6.2020 
 Sivistystoimenjohtaja 4.2.–8.6.2020 
 Kunnaninsinööri 26.5.2020 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 8.6.2020 
 Hämeen liiton maakuntavaltuusto 15.6.2020 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

15.6.2020 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto ja halli-

tus 9.6.2020 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 10.6.2020 

 

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 päätösehdo-

tuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 111 
10.8.2020 Jokioisten kunnan tilikauden 01-05/2020 tulos on ylijäämäinen, 

541 248,71 euroa. Vuosikate on 1 132 420,07 euroa. Kokonaisve-
rotulot 01-07/2020 ovat 12,19 milj. euroa. Tämä on 610 392 euroa 
edellisvuotta enemmän. Tästä kunnallisveron osuus on 44 279 
euroa ja kiinteistöveron 248 281 euroa. Loppu plussa kertyy yh-
teisöverosta. Kiinteistöveron ensimmäinen erä tilitettiin kunnalle 
tänä vuonna edellisvuotta aikaisemmin. Kesäkuun tiedoilla laske-
tun veroennusteen perusteella kunnan vuoden 2020 talousarvi-
oon sisältyvien verotulojen pitäisi toteutua. Kunnan talousarvioon 
sisältyy verotuloja 19,54 milj. euroa ja ennustelaskelman mukaan 
niitä olisi kertymässä 19,56 milj. euroa. Vuoden 2021 taloussuun-
nitelmaan sisältyy kokonaisverotuloja 19,91 milj. euroa. Em. en-
nustelaskelma antaa vuoden 2021 verotuloiksi 19,98 milj. euroa.  

 
Hämeen liiton kirje 30.6.2020. Kanta-Hämeen soten uudistami-
seen myönnettiin noin 7 milj. euroa rahoitusta. STM myönsi valti-
onavustuksena Hämeen liitolle 2,6 milj. euroa Tulevaisuuden so-
siaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaisen hankkeen toteuttami-
seen. Lisäksi myönnettiin 4,4 milj. euroa Sote-rakenneuudis-
tuksen valmistelua tukevan hankkeen toteuttamiseen. Valtion-
avustukset ovat käytettävissä 2020–2021 syntyviin kustannuksiin. 
Molempien hankkeiden toimeenpano aloitetaan Hämeen liiton 
toimesta 3.8.2020 hankesuunnitelmien ja talousarvioiden tarken-
tamisella. Kanta-Hämeen strateginen sote-kehittämisryhmä toimii 
molempien hankkeiden ohjausryhmänä. Kanta-Hämeeseen tul-
laan asettamaan myös poliittinen seurantaryhmä hankkeissa teh-
tävää muutostyötä varten. 
 
Kauppakirja 18.6.2020. Omakotitontin myynti Parvialantieltä. 

 
Yrityspalveluiden järjestämistä koskeva sopimus 21.7.2020 Fors-
san Yrityskehitys Oy:n kanssa.  

 
Valtiovarainministeriö: 
- 11.6.2020 päivätty Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien par-

lamentaarisen selvitystyön asettamispäätös, 
- 24.6.2020 päivätty kirje ”Avustuksen hakeminen kuntien digitali-

saation edistämiseen”. 
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Sisäministeriön 11.6.2020 päivätty kirje ”Sisäministeriön asetus py-
säköintivirhemaksusta; 1.7.2020 voimaan tuleva asetus ja pysäköin-
tivirhemaksun korottaminen vuonna 2021”. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 
16.6.2020 saapunut ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä 
yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä jul-
kisten tilojen käytössä. Ohjetta sovelletaan 1.6.2020 alkaen. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
- 3.7.2020 päivätty päätös, jolla se myöntää 18 050 euroa varhais-

kasvatukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vai-
kutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021, 

- 3.7.2020 päivätty päätös, jolla se myöntää 71 900 euroa esi- ja 
perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen 
vaikutusten tasoittamiseen. 

 
Ympäristöministeriö: 
- 24.6.2020 päivätty tiedote ”Tuulivoima-avustusten haku käynnis-

tyy”. Määräraha suunnataan maakunnan liitoille ja kunnille tuuli-
voimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja nii-
hin liittyviin selvityksiin. Hakuaika on 24.6.–24.9.2020. 

- 26.6.2020 saapunut tiedote ”Muutos on käynnissä – Ryhti-hanke 
pyrkii rakennetun ympäristön tietojen valtakunnalliseen yhteen-
toimivuuteen. 

 
Aluehallintovirasto: 
- 16.6.2020 päivätty Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Ete-

lä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle, 
- 17.7.2020 päivätty ohjauskirje kunnille ja sote-kuntayhtymille 

matkustusrajoitusten lieventyessä. 
 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja 
liikenteen suunnitelma (TSL) vuosille 2021–2024 on valmistunut. 
Suunnitelma on laadittu vain sähköisessä muodossa ja se on luetta-
vissa kokonaisuudessaan www.tienpidonsuunnitelma.fi. 
 
Digi- ja väestötietoviraston kirje 12.6.2020 ”Äänestysaluejaon muut-
taminen vuodelle 2021 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestötietoviras-
tolle”. 
 
KT Kuntatyönantajien yleiskirje 8/2020 ”Kunnallinen yleinen virka- ja 
työehtosopimus 2020–2021, Kunnallinen pääsopimus sekä aiesopi-
mus sote- ja maakuntauudistusta varten”. 
 

http://www.tienpidonsuunnitelma.fi/
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KT Kuntatyönantajien yleiskirje 9/2020 ”Kunnallinen opetushenkilös-
tön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2020–2021)”. 
 
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen 24.6.2020 päivätty päätös, jolla se 
antaa Ilmatieteenlaitokselle luvan käsitellä ja varastoida vaarallisia 
kemikaaleja (vety, helium) päätöksessä määritellyllä tavalla. 
 
Metsähallituksen 10.6.2020 päivätty tutkimuslupa ympäristöhallinnon 
äyriäistyöryhmälle näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen 
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla ko-
ko maassa. 
 
Hämeen liitto: 
- tiedote 17.6.2020 ”Unelmista ja tavoitteista toteutukseen – Kanta-

Hämeen korona-exit -hanke”, 
- tiedote 17.6.2020 ”Nostetaan yhdessä esiin hämäläistä puhtautta 

ja onnellisuutta!”. 
 
Eteva: 
- tiedote 10.6.2020 ”Vierailukielto on päättynyt asumispalveluissa 

ja kehitysvammapsykiatrian palveluissa”, 
- tiedote 17.6.2020 ”Kehitysvammapsykiatrian yksiköissä vapaana 

rivitaloasuntoja vahvaa tukea tarvitseville”. 
 
Pöytäkirjanotteita: 
- Forssan kaupunginhallitus 15.6.2020 § 163 ”Matkailun koordi-

nointia ja neuvontaa koskeva sopimus”, 
- Tammelan kunnanhallitus 15.6.2020 § 159 ”Matkailuneuvonta-

palveluita koskeva ostosopimus”. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
 
 Keskusteltiin kunnanhallituksen kokousten järjestämisestä jatkossa. 

Päätettiin pyrkiä pitämään kokoukset mahdollisuuksien mukaan lähi-
kokouksina, myös kokousten pitämisestä ns. hybridi-kokouksina 
keskusteltiin. 

 
 
 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  10.8.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

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



 
 Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskeva sopimus  
 
 

1. Sopimuksen osapuolet  
 

            1) Forssan kaupunki, jäljempänä kaupunki  
 

            2) Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta, jäljempänä          
            kunnat 

  
2. Sopimuksen kohde  

 
Kaupunki järjestää kuntien matkailun koordinaatio- ja neuvontapalvelut vuonna 2020. 
Palveluja tuottava matkailusihteeri on kaupungin palveluksessa. Sopimuksen kokonais-
kustannukset ovat enintään 80.000 euroa.  
 

Kokonaiskustannukset jaetaan kaupungin ja kuntien kesken vuoden 2020 alun asukas-
lukujen mukaisessa suhteessa.  
 
Kustannukset kattavat kokopäivätoimisen matkailusihteerin työvoimakustannukset ja 
hänen työtehtäviinsä liittyvät kulut sekä ulkoisia ostopalveluja. Kaupunki laskuttaa kun-
nilta niiden vuoden 2020 kustannuksista puolet heinäkuussa ja puolet lokakuussa.  
 

Kaupunki jatkaa sopimuksen voimaan tullessa meneillään olevien matkailuhankkeiden 
toteutusta hankkeiden suunnitelman mukaiseen päättymiseen saakka.  
 
Siinä tapauksessa, että koordinaatio- ja neuvontapalveluista sopimusvuonna aiheutu-
neet todelliset kustannukset ovat sopijapuolten yhteisesti sopimien toimenpiteiden seu-
rauksena etukäteen sovittua yhteiskorvausta suuremmat, osapuolet maksavat yli me-
nevät kustannukset asukaslukujen suhteessa. Kaupunki hyvittää kunnille erotuksen, jos 
toteutuneet vuosikustannukset ovat ennalta sovittuja pienemmät.  
 

3. Sopimuksen voimassaolo  
 
Sopimusta sovelletaan matkailusihteerin vuonna 2020 tekemiin toimenpiteisiin, jotka on 
lueteltu sopimuksen liitteessä. Sopimus on voimassa 31.12.2020 asti.  

 
4. Sopimuskappaleet 

 
Sopimusta on tehty samasanainen kappale kullekin sopijapuolelle. 

5. Allekirjoitukset 

 

LIITE 1: Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden toimintasuunnitelma 2020 

japy
Konekirjoitusteksti
Pöytäkirjan liite 6/2020Kunnanhallitus 10.8.2020 § 108

japy
Konekirjoitusteksti




