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Maanantai 28.6.2021 klo 17.00–18.29
Jokioisten Tietotalo
Raiskio Sakari, pj.
Heikkilä Timo
Kanerva Jyrki
Kiiski Elina
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula
Nummenranta Charlotte
Nurmi Satu
Stenberg Niina

(ja läsnäolon peruste)

Hacklin Jorma, valtuuston pj.
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj.
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj.
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 121–132

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

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet
Jyrki Kanerva ja Satu Nurmi.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Sakari Raiskio

Mika T. Rantala

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jokioinen 2.7.2021
Allekirjoitukset

Jyrki Kanerva

Satu Nurmi

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 5.7.–26.7.2021
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Valtuuston kokouksen 17.6.2021 päätösten laillisuuden
toteaminen ja täytäntöönpano
Kh § 121
28.6.2021

Ehdotus

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut
Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 17.6.2021
päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden
täytäntöönpanon seuraavasti:
Jokioisten kunnan tilinpäätös 2020
Ote hallintoelimille, tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
Käsitellään erikseen
Kuntajohtajasopimuksen hyväksyminen
Ote kunnanjohtajalle
Sopimuksen allekirjoittaminen
Valtuustoaloite kuntosalimaksujen alentamisesta
Ote aloitteen tekijälle
Ote vapaa-aikalautakunnalle
Valtuustoaloite elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian
laatimiseksi Jokioisten kunnassa
Ote aloitteen tekijälle
Ote ruokapalvelujohtajalle
Valtuustoaloite selvityksen tekemisestä koulukuljetusten järjestämiseksi yhteistyössä naapurikuntien kanssa
Ote aloitteen tekijälle
Ote koulutuslautakunnalle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Lapsivaikutusten arviointi Jokioisten kunnassa
Ote aloitteen tekijälle
Ote lautakunnille
Ote johtoryhmälle
Valtuustoaloite Ferrarianpuiston ja Elonkierron yhdistämisestä yhtenäiseksi ulkoilureitiksi
Käsitellään erikseen
Valtuustoaloite Covid-10 pandemian aikana tehdystä työstä
FSHKY:n työntekijöille
Käsitellään erikseen
Valtuustoaloite nopeusnäyttötaulusta koulujen ja päiväkotien
läheisyyteen
Käsitellään erikseen
Ilmoitusasiat
Ei täytäntöönpanoa
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Valtuustoaloite Ferrarianpuiston ja Elonkierron yhdistämisestä
yhtenäiseksi ulkoilureitiksi
Valt. § 24
17.6.2021

”Aloite koskee Ferrarianpuiston ja Elonkierron yhdistämistä yhtenäiseksi ulkoilureitiksi siten, että Loimijoen yli rakennettaisiin kulkutie.
Elonkierto on suosittu tutustumis- ja ulkoilureitti, jossa kelpaa liikkua yksin, yhdessä, vauhdikkaasti tai hieman rennommin, ja jota
mielellään esittelee myös muualta tulleille vieraille.
Ensisijaisesti toivoisimme ylitystä ns. vetolossina, jollainen on
mm. Luontokeskuksen ulkoilureitillä Tammelassa. Luontokeskus
on valtion metsähallituksen hoidossa, joten tuskin suureen laittomuuteenkaan syyllistyisimme. Asia pitää tutkia tältä osin. Vetolossi on hyvin mieleenpainuva ja ehkä hiukan kansallisromanttinenkin kokemus. Jokioinen voisi olla alueen kunnista ainoa, joka tarjoaisi nuorille kesätyötä lossivahtina.
Keväisin ja syksyisin lossin käyttöönoton ja talviteloille siirtämisen
yhteyteen voisi järjestää kuntalaisille pienimuotoisen yhteisöllisen
juhlan (kahvia, pullaa ja yhteislaulua).
Toisena vaihtoehtona voisi harkita ponttoonisiltaa, jollaisia käytetään sillankorjauksien yhteydessä ympäri Suomen. Nämä remonttisillat ovat ulkoasultaan varsin konstailemattomia, mutta hyvällä
tuunaamisella asia voitaisiin ratkaista.
Nämä vaihtoehdot voisi, ja pitäisikin, ottaa talveksi pois paikoiltaan.
Viimeisenä vaihtoehtona olisi tietenkin pysyvä silta, mutta aiemmin tästä puhuttaessa tuli ilmi, että ratkaisu olisi useamman sadantuhannen investointi. Hinta perustui kuitenkin ns. mututuntumaan ja lienee tarkistettavissa. Asia kuitenkin pitää tarkistaa.
Ei jätetä Elonkierron kehittämistä ja asukkaiden liikuttamista kesken.
Jokioinen 16.6.2021
SDP:n valtuustoryhmä”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Päätös

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
----------

Kh § 122
28.6.2021
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle asiantuntijavalmisteluun.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Valtuustoaloite kannustuksesta FSHKY:n työntekijöille
Covid-19 -pandemian aikana tehdystä työstä
Valt. § 25
17.6.2021

”Korona-aika on ollut kaikille työntekijöille monin tavoin raskas ja
se on vaatinut heiltä paineensietokykyä ja joustamista. Työntekijöiden työolosuhteet ovat olleet haastavat ja työntekijät ovat toimineet usein äärirajoilla muuttuvissa olosuhteissa laittaen oman
terveyden myös alttiiksi. Valmiuslaki mahdollisti poikkeamia sosiaali -ja terveysalalla työskenteleville palvelusuhteen ehdoissa,
mm. vuosilomien, työtehtävien, työyksiköiden vaihdon ja irtisanomisajan suhteen. Edelliset lisäsivät työntekijöiden kuormitusta tilanteessa, jossa työn suorittaminen asettaa heidät eturintamaan
kaikille tuntemattoman ja uhkaavan uuden viruksen kanssa.
Jokioinen on yksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenistä Ypäjän, Humppilan, Tammelan sekä Forssan lisäksi. Esitämme, että Jokioinen kannustaa FSHKY:tä lahjoittamaan
FSHKY:n palveluksessa oleville ammattilaisille (sosiaali -ja terveydenhuolto, tukipalveluissa työskentelevät esim. siivouspalvelut, kiinteistö- ja ruokahuolto) työskenteleville kiitokseksi arvokkaasta työstä tuntuvan suuruisen verottoman lahjakortin vai vastaavan etuuden, jonka työntekijä voi käyttää omaa jaksamistaan
tukevaan toimintaan. Etuuden hankinnassa huomioidaan alueelliset yritykset.
Jokioisilla 17.6.2021
Ursula Mansikka, Vihreä liitto
Marjo Ramstadius, Vihreä liitto
Heinämäki Jukka, Vasemmistoliitto
Kirkkola-Helenius Tarja, Vasemmistoliitto
Lehtonen Petri, Vasemmistoliitto
Myllyoja Pauli, Vasemmistoliitto
Nummenranta Charlotte, Vasemmistoliitto”.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
----------

Kh § 123
28.6.2021

FSHKY on itsenäinen kuntayhtymä, jolla on oma hallinto ja päätöksentekoprosessi. Kunnalla ei ole toimivaltaa päättää kuntayhtymän henkilöstön palkitsemista koskevista toimenpiteistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Tästä syystä tehty aloite pitää lähettää FSHKY:n yhtymähallituksen käsiteltäväksi aloitteesta ilmenevin ajatuksin ja perustein.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. lähettää valtuustoaloitteen FSHKY:n yhtymähallitukselle asiantuntijavalmistelua ja käsittelyä varten ja
2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Valtuustoaloite nopeusnäyttötaulusta koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
Valt. § 26
17.6.2021

”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet,
esitämme, että Jokioisten kunta hankkii nopeusnäyttötaulun.
Keskuskadulla ajonopeudet ovat huomattavasti kasvaneet ja elokuussa koululaiset tulevat mukaan liikenteeseen. Laitteella mitattaisiin ajonopeuksia Miinan ja Paanan koulujen sekä Teerimäen ja
Mäntypuiston päiväkotien läheisyydessä. Tavoitteena on vaikuttaa ajonopeuksien alentamiseen pysyvästi. Tutkimustulosten mukaan juuri näyttötaulu laskee ajonopeuksia pysyvästi. Se muistuttaa nopeusrajoituksesta, mutta se myös luo sosiaalista painetta
rajoituksen noudattamiseen.
Nopeusnäyttöä voi kierrättää muutaman viikon välein eri kohteisiin, tai se voi olla paikallaan vuosia vaihtoehtona töyssyille tai
muille rakenteellisille hidasteille.
Näytöissä on myös etähallintamahdollisuudet näyttää eri kuvia,
joka on lisähyöty muihin liikennemerkkeihin verrattuna. Hinkukuntana virtalähde on aurinkopaneeli.
Valtuusto- ja kuntalaisaloitteita on tehty ajonopeuksien hillitsemisestä tälläkin valtuustokaudella kiitettävästi. Tekninen lautakunta
onkin esittänyt liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistä, tämä aloite siirrettävästä nopeusnäyttötaulusta täydentäisi tuota tulevaa suunnitelmaa.
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuutetut toivovat, että nopeusnäyttötaulu sijoitettaisiin paikoilleen jo tämän vuoden elokuussa, Keskuskadulle ely-keskuksen ohjeiden mukaisesti, jotta turvataan
pienille koululaisille turvallinen koulumatka.
Jokioinen 17.6.2021
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Tarja Kirkkola-Helenius
Charlotte Nummenranta
Pauli Myllyoja
Petri Lehtonen”.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Päätös

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
---------

Kh § 124
28.6.2021
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle asiantuntijavalmisteluun.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Lisämääräraha talousarvion investointiosaan Pikku-Liesjärvi, saneeraus
Tela § 32
19.5.2021

Kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on
35 000 euron määräraha kohdassa Pikku-Liesjärvi, saneeraus
menokohdalla 009336.
Pikku-Liesjärven saunan hirsityön yhteydessä piippu ja palomuuri
tuhoutuivat, tehtiin uudet muuraukset. Saunan perustukset olivat
huonommassa kunnossa kuin mitä kuntotarkastus osoitti, uusittu
anturat, sokkelit sekä salaojitus. Lisäksi maanrakennustöitä tuli
perustusten uusimisen takia.
Saunan hirsikehikon kunnostustyö on tilattu Lintukorpi Oy:ltä.
Kustannusennuste työstä on noin 12 000 € (alv 0 %).
Hirsikehikon perustukset ja saunan sisäpuoliset työt tekee Rakennus Timo Pekka Oy, yhteensä 44 000 € (alv 0 %). Sähkö- ja
putkityöt 1 500 € (alv 0 %) sekä maanrakennustyöt 4 500 €
(alv 0 %).
Saunarakennuksen saneeraustyöt tulevat maksamaan yhteensä
62 000 € (alv 0 %).

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuoden 2021 talousarvion investointiosaan, kohtaan muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi,
saneeraus, 27 000 euron lisämäärärahan, jolloin kyseisen kohdan
uudeksi määrärahaksi tulee kokonaisuudessaan 62 000 euroa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdotuksen.
----------

Kh § 108
31.5.2021

Lisämäärärahaesityksen taustalla on Pikku-Liesjärven saneeraussuunnitelma vuosivälillä 2020–2022. Suunnitelmavuodelle
2022 on varattu 35 000 investointiohjelmaan.
Nyt esitetty lisämääräraha on siis määrärahasiirtotyyppinen vuosien 2021 ja 2022 välillä. Perusteena on löytää koronavuodelle
2021 pieni hopeareunus siitä, että mahdollisesti vuoden 2022
käyttöä eivät rajoita saneeraustoimenpiteet. Tänä kesänä leiritoimintaa ei voida toteuttaa suunnitellusti koronatilanteen johdosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Esitettävä muutos otetaan huomioon talousarviovalmistelussa
vuodelle 2022.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
myöntää vuoden 2021 talousarvion investointiosaan, kohtaan
muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi, saneeraus, 27 000 euron
lisämäärärahan, jolloin kyseisen kohdan uudeksi määrärahaksi tulee kokonaisuudessaan 62 000 euroa.

Käsittely
Keskustelun kuluessa todettiin, että vuoden 2021 osalta tullaan
esittämään vuodelle 2021 lisäinvestointeja Pikku-Liesjärven investointikokonaisuuteen. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa
16.6.2021.
Muutettu
päätösehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kustannukset esitetään
kunnanvaltuustolle yhtenä kokonaisuutena. Esitys tehdään teknisen lautakunnan 16.6.2021 ehdotuksen perusteella.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
---------

Tela § 37
16.6.2021

Ehdotus

Pikku-Liesjärven leirikeskus pidetään suljettuna koronatilanteen
vuoksi kesän 2021, joten on perusteltua suorittaa alueella lisäinvestointeja. Tekninen osasto ehdottaa wc-tilojen rakentamista
huoltorakennukseen.
Rakennuksessa on jo ennestään kaksi sosiaalitilaa suihkuilla ja
sisävessoilla. Nyt esitetään rakennettavaksi kaksi wc-tilaa, joissa
molemmissa on kaksi wc-istuinta ja molemmissa yksi käsienpesuallas. Esityslistan oheismateriaalina on piirustus korjattavasta tilasta.
Vanha puucee-rakennus poistetaan käytöstä.
Kustannusarvio rakennusteknisistä töistä on 29 000 € (alv 0 %).
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuoden 2021 talousarvion investointiosaan, kohtaan muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi,
saneeraus 29 000 euron lisämäärärahan edellisen lautakunnan
ehdotuksen (19.5.2021 § 32) lisäksi. Tällöin kyseisen kohdan uudeksi määrärahaksi tulee kokonaisuudessaan 91 000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Päätös

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
----------

Kh § 125
28.6.2021

Edellisen kunnanhallituksen kokouksen jälkeen tekninen lautakunta on käsitellyt määrärahatarpeen kokonaisuudessaan vuodelle 2021. Tahtotila kunnanhallituksella oli, että Pikku-Liesjärven
kehittämissuunnitelman mukaisesti vessat ovat keskeinen tekijä
alueen käytettävyyden kannalta, ja ne valmistuvat koronakesän
aikana.
Tämän kokonaisuuden valmiiksi saattamisen jälkeen vuodelle
2022 alustavasti suunniteltuja määrärahoja ei talousarviovalmistelussa investointipuolelle tarvitse varata.
Suurin ylitys suhteessa talousarvioon johtui teknisen lautakunnan
selvityksen mukaisesti rantasaunan ennakoitua huonommasta
kunnosta. Määrärahaylitys on 21 000 euroa suhteessa ennakoituun 35 000 vuosikustannukseen vuosivälillä 2021–2022. Urakat
kilpailutti tekninen toimi hallintosäännön mukaisesti, ja eri osioiden toteuttamisaikatauluun vaikuttivat kehittämissuunnitelman lisäksi rakennustekniset tekijät.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
myöntää vuoden 2021 talousarvion investointiosaan, kohtaan
muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi, saneeraus, 56 000 euron
lisämäärärahan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

28.6.2021
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Pikku-Pelliläntien, Perttulinpolun ja VT 10/MT 2804 liittymäalueen
vesihuolto, kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen
Tela § 38
16.6.2021

Tekninen osasto pyysi 21.5.2021 kokonaisurakkatarjouksia PikkuPelliläntien, Perttulinpolun ja VT 10/MT 2804 liittymäalueen vesihuolto, kadun ja kunnallistekniikan rakentamisesta.
Hankintailmoitus julkaistiin ilmoituskanava Hilmassa (julkisten
hankintojen ilmoituskanava) ja tarjouspyyntö oli nähtävillä kokonaisuudessaan Tarjouspalvelussa, josta myös tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla. Tarjouspyyntöaineistosta oli ilmoitus myös
kunnan www-sivuilla.
Pikku-Pelliläntien, Perttulinpolun ja VT 10/Mt 2804 risteysalueen
vesihuollon, kadun ja kunnallistekniikan rakentamiseen on vuoden
2021 talousarvion investointiosassa varattu määrärahaa.
Tarjouspyyntö ja urakkaohjelma ovat esityslistan oheismateriaalina.
Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 7.6.2021 klo 8.00 mennessä.
Tarjousten vertailuperusteena on edullisin kokonaishinta. Rakennustyöt voidaan aloittaa 9.8.2021 ja töiden on oltava valmiit
4.10.2021 mennessä lukuun ottamatta rakennusalueen viimeistelytöitä. Nämä pinta- ja viimeistelytyöt tulee olla valmiina
15.10.2021 mennessä.
Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä ei ole esitetty.
Määräaikaan mennessä jätettiin yksi tarjous; Forssan Ympäristöurakointi Oy.
Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Saapuneesta tarjouksesta
laadittu tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Forssan Ympäristöurakointi Oy:n 7.6.2021 päivätyn tarjouksen, summaltaan 338 500 € (alv 0 %) Pikku-Pelliläntien, Perttulinpolun ja VT 10/Mt 2804 liittymäalueen vesihuolto, kadun ja
kunnallistekniikan rakentamisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle,
että se oikeuttaisi teknisen osaston valmistelemaan rakennusurakasta kirjallisen urakkasopimuksen.
Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta
esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi kello
18.20–18.25 väliseksi ajaksi ja esittelijänä toimi lautakunnan puheenjohtaja Pauli Marttila.
----------

Kh § 126
28.6.2021

Talousarvioon on varattu hankkeeseen vuodelle 2021 määrärahoja investointipuolelta Muut tiet, tievalaistus ja vesijohto- sekä viemäriverkoston saneeraus. Hankkeeseen varatut määrärahat riittävät tehdyn tarjouksen mukaisena, eikä lisämäärärahaa vuodelle
2021 tarvita.
Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta
päättää päävastuualueen urakkasopimuksista sekä hankinnoista,
joiden arvo ei ylitä 250 000 euroa. Arvon ylittyessä kunnanhallitus
tekee päätöksen urakkasopimuksesta.
Tarjouspyyntö ja urakkaohjelma ovat esityslistan viiteaineistona.

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Forssan Ympäristöurakointi Oy:n
7.6.2021 päivätyn tarjouksen, summaltaan 338 500 € (alv 0 %)
Pikku-Pelliläntien, Perttulinpolun ja VT 10/Mt 2804 liittymäalueen
vesihuolto, kadun ja kunnallistekniikan rakentamisesta.
Kunnanhallitus oikeuttaa teknisen toimen valmistelemaan rakennusurakasta kirjallisen urakkasopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
Kh § 127
28.6.2021

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuoden
2020 tarkastuksesta.
Hyvään tarkastustoimintaan kuuluu, että hallitus käsittelee valtuuston kokouksen jälkeen arviointikertomuksen ja päättää toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta ryhdytään.
Arviointikertomus on esityslistan liitteenä (liite nro 8/2021).

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020.
Kunnanhallitus toteaa, että toimenpiteinä kuntastrategian painopisteitä otetaan korostetusti huomioon talousarvion laadintaohjeissa. Tilinpäätösvaiheessa lautakuntakohtaisten tavoitteiden ja
kuntastrategian tavoitteiden tulee olla johdettavissa selkeästi.
Toimialoja kehotetaan edelleen tuomaan kunnanhallituksen ja
valtuuston tietoon talousarvion mahdolliset muutokset heti kun ne
ovat tiedossa / arvioitavissa.
Henkilöstöpolitiikan merkitys työvoiman vetovoiman ja pitovoiman
korostuu tulevaisuudesta, ja haasteisiin pyritään vastaamaan
paitsi kunnan omana toimintana, niin myös kuntayhteistyön keinoin.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 8/2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
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kokouspäivämäärä

28.6.2021

sivu

nro

247

13

Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2020
Kh § 128
28.6.2021

Vuodelta 2020 on laadittu henkilöstöraportti, joka sisältää seuraavia tietoja kunnasta ja henkilöstöstä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jokioisten kuntastrategian kuvaus
Henkilöstön määrää ja rakennetta kuvaavat tiedot
Henkilötyövuosimäärät
Työajan jakautumista koskevat tiedot
Osaamisen kehittämistä koskevat tiedot
Poissaolotiedot
Palvelussuhteita ja henkilöstön vaihtuvuutta koskevat tiedot
Eläköitymistä koskevat tiedot
Työvoimakustannuksia ja henkilöstöinvestointeja koskevat tiedot

Vakinaisen henkilöstön määrä oli sama kuin 2019 eli 173. Määräaikaiset huomioituna henkilöstöä oli 254. Vuoden lopussa kunnan
palveluksessa oli yksi työntekijä enemmän verrattuna vuoteen
2019. Kunnan henkilöstöstä 66 % työskentelee sivistystoimessa,
19 % teknisissä palveluissa ja 15 % hallinto-, talous- ja ateriapalveluissa sekä työpajalla.
Kunnan henkilökunnan keski-ikä oli vuoden lopussa 50,8 vuotta.
Keski-ikä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin ikäryhmä kunnan palveluksessa olivat 50–59 -vuotiaat, joita oli
34,3 % henkilöstöstä. 65-vuotiaita ja vanhempia työntekijöitä oli
2,8 %. Alle 30-vuotiaita oli 5,1 %. Pääosa henkilökunnasta on
naisia, miehiä vain 18,1 %.
Henkilötyövuosia tehtiin 228,47. Edellisenä vuonna 233,88. Vähennystä 2,31 %.
Ammatilliseen henkilöstökoulutukseen osallistui 110 henkilöä,
keskimäärin 2,2 pv/osallistuja. Vuonna 2019 koulutukseen osallistui 161 henkilöä, keskimäärin 3,2 pv/osallistuja. Koronapandemia
vaikutti merkittävästi henkilöstökoulutusmahdollisuuksiin. Koulutukset olivat pääosin etäkoulutuksia.
Vuonna 2020 terveysperusteisia poissaoloja oli yhteensä 3 547 kalenteripäivää. Vuoden takaiseen verrattuna ne kasvoivat 616 päivällä. Työtapaturmista johtuvat poissaolot olivat vähäiset ja laskivat edellisvuodesta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi
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Henkilöstön vaihtuvuus oli pieni, 5,8 % henkilökunnasta, ja se
laski edellisvuodesta. Päättyneistä palvelussuhteista puolet johtui
eläkkeelle siirtymisestä. Palvelussuhteiden kokonaismäärää tarkasteltaessa eniten on yli 30 vuotta jatkuneita palvelussuhteita.
Toiseksi suurimman ryhmän muodostavat 5–9 vuotta kunnassa
työskennelleet. Vuoden aikana siirtyi eläkkeelle tai osaaikaeläkkeelle 6 työntekijää. Edellisenä vuonna 10 työntekijää.
Kunnan työvoimakustannukset olivat 9,66 milj. euroa. Kasvua
edellisvuodesta 2,8 %. Keskimääräinen kokonaisansio oli Jokioisten kunnan tehtävissä KVTES:n (yleinen työ- ja virkaehtosopimus) piirissä 2 607 euroa/kk, teknisissä tehtävissä 3 244 euroa/kk
ja opetustehtävissä 4 181 euroa/kk.
Henkilöstölautakunta on käsitellyt henkilöstöraportin 23.6.2021.
Jokioisten kunnan henkilöstöraportti 2020 on esityslistan viiteaineistona.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2020
tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
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Jokioisten kunta
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Kauppakirjan hyväksyminen
Kh § 129
28.6.2021

Jokioisten kunnanvaltuusto päätti 22.4.2021 Mattila-nimisen kiinteistön (169-408-1-1074) ostamisesta Jokioisten kunnalle. Lainvoimaisen päätöksen perusteella on allekirjoitettu asiaa koskeva
kauppakirja 18.6.2021.
Kauppakirja on esityslistan viiteaineistona.

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Valtuustoaloite ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle
Valt. § 9
22.4.2021

”Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Vanhalantielle asetettaisiin ajohidasteet mahdollisimman pian.
Kadun varrella on runsaasti asutusta (Intalankartano, kolme rivitaloa, omakotitaloja) ja viime aikoina ajoneuvojen nopeudet kadulla
ovat lisääntyneet. Tietä käyttävät asukkaiden lisäksi ulkoilijat sekä
Intalankartanon asukkaat (pyörätuoliulkoiluttajat mm).
Katuosuus on varsin pitkä suora ja kapea tie, jolla ajonopeudet
ovat aiheuttaneet lukuisia vaaratilanteita. Alueen asukkaat ovat
huolissaan.
Jokioinen 22.4.2021
SDP:n valtuustoryhmä
Jyrki Kanerva
Emmi Romppainen
Marja Widen”

Päätös

Jorma Hacklin
Eija Sakkinen

Petri Lehti
Niina Stenberg

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
----------

Kh § 88
17.5.2021
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle
asiantuntijavalmisteluun.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
-----------

Tela § 36
16.6.2021

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteltavaksi valtuustoaloitteen ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

28.6.2021

sivu

nro

251

13

Kunnan katujen liikenneturvallisuutta parannetaan koko ajan ja talousarvioon laitetaan vuosittain mahdollisuuksien mukaan toimenpiteille rahaa.
Forssan seudun viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma on
laadittu vuonna 2013. Suunnitelman tarkoitus on toimia työkaluna
kuntien liikenneturvallisuustyössä seuraavien 8-10 vuoden ajan,
jonka jälkeen suunnitelma tulisi päivittää vastaamaan sen hetkistä
tilannetta.
Suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä iso osa on jo toteutunut.
Vanhalantiellä oli hidaste, joka poistettiin asfaltoinnin yhteydessä
vuonna 2014. Hidaste aiheutti ongelmia mm. ateriapalveluiden
kuljettamisessa.
Tekninen lautakunta teki päätöksen ajonopeuksien laskemisesta
asemakaava-alueella 17.6.2020 § 35 taajamien nopeusrajoitusten
suunnitteluohjeet huomioiden niin, että kaikilla asuinalueiden tonttikaduilla nopeus on 30 km/h ja työpaikka-alueilla 40 km/h.
Uudet nopeusrajoitusmerkit asennettiin suurimmaksi osaksi syksyllä 2020. Tänä vuonna on tarkoitus uusia ajoratamerkintöjä
kunnan kaduille sekä vaihtaa huonokuntoisimmat liikennemerkit
uusiin (noin 100 kpl). Rakenteellisiin hidasteisiin ei erikseen ole
varauduttu tämän vuoden talousarviossa.
Hidasteita pyydetään aika ajoin eri puolille katuverkkoa sekä muita liikenneturvallisuuden edistämistoimenpiteitä. Koska edellinen
suunnitelma on kohta 10 vuotta vanha, tulisi suunnitelma päivittää
toimenpiteineen vastaamaan tämänhetkisiä tarpeita tai laatia täysin uusi suunnitelma. Suunnittelutyöhön otetaan mukaan kuntalaiset ja muut tienkäyttäjät.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle seuraavan
vastauksen:
Varataan vuoden 2022 teknisen lautakunnan talousarvioon määräraha suunnitelman päivittämistä / uuden tekemistä varten ja
mahdollisuuksien mukaan myös toimenpiteille. Suunnitteluun otetaan mukaan kuntalaiset ja muut tienkäyttäjät.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Kh § 130
28.6.2021
Ehdotus
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Kunnanhallitus päättää
1. teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että liikenneturvallisuuden kehittäminen huomioidaan vuoden 2022 teknisen
lautakunnan talousarviossa, jolloin myös Vanhalantietä koskevat, tarkemman suunnittelun perusteella määräytyvät turvallisuustoimenpiteet voidaan toteuttaa, ja
2. ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee toimenpidesuunnitelman tietoonsa saatetuksi ja toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 131
28.6.2021

Tekninen lautakunta 16.6.2021
Kunnaninsinööri 31.5. ja 1.6.2021
Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 2.6.2021
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n valtuusto ja hallitus
8.6.2021
Lounais-Hämeen koulutusky:n yhtymähallitus 8.6.2021

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kunnan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Ilmoitusasiat
Kh § 132
28.6.2021

Väestömuutokset maakunnassa ja Jokioisilla tammi-toukokuussa
2021. Maakuntien välinen muuttoliike on ollut Kanta-Hämeelle positiivista vuoden alusta lähtien. Muuttovoittoa on saatu tammitoukokuussa 244 asukkaan verran. Tulomuutto maakuntaan on ollut
selvästi edellisvuosia parempaa. Maahanmuuttojakin oli enemmän
viime vuosiin verrattuna. Tammi-toukokuussa Kanta-Hämeeseen
muutti ulkomailta 205 asukasta ja ulkomaille muuttaneita oli vain 58.
Kuntatasolla Hämeenlinnan kaupunki, Hattula, Janakkala ja Humppila saivat kasvua.
Maakunnittaisten ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi monessa
maakunnassa tammi-toukokuussa, sillä Uusimaa on menettänyt 489
asukasta muualle Suomeen. Muuttovoittoisia kuntia on paljon
enemmän kuin aiemmin ja muuttovoitot hajautuivat koko maassa tasaisemmin kuin ennen. Koronapandemian mukanaan tuomilla muutoksilla lienee vaikutusta asiaan.
Jokioisilla syntyi tammi-toukokuussa 13 lasta. 15 kuntalaista kuoli.
Kuntaan muutti 120 henkilöä. Samaan aikaan kunnasta muutti pois
129 henkilöä. Maahanmuuttajia oli 4 ja maastamuuttajia 3. Tilastoteknisten korjausten jälkeen vuoden viiden ensimmäisen kuukauden
osalta Jokioisten väestömuutos on -12. Toukokuun lopussa kuntalaisia oli yhteensä 5 049. Väestön väheneminen on alkuvuoden aikana
selvästi hidastunut. Vuonna 2020 kunnan väestö väheni 75 henkilöllä.
Lounais-Hämeen viidessä kunnassa tammi-toukokuun väestömuutos oli -99. Ainoastaan Humppilassa oli plussaa yhden henkilön verran. Forssassa muutos oli -64, Tammelassa -25 ja Ypäjällä -5.
Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 18.6.2021 ”Koronatodistusten antaminen terveydenhuollossa”.
Tuomioistuinviraston päätös 11.6.2021 ”Lautamiesten lukumäärän
vahvistaminen ja muuttaminen”.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
- Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös 4.6.2021
ESAVI/20178/2021. Määräys on voimassa 5.–30.6.2021.
- Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös ESAVI/20177/2021.
Määräys on voimassa 5.–30.6.2021.
- Kirje 4.6.2021 ”Tilannetietojen kerääminen alueellisen valmiustoimikuntatyöskentelyn tueksi covid-19 -tilanteessa”. Tietojen kerääminen on keskeytetty ja jatkamisesta ilmoitetaan tarvittaessa
erikseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
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Ilmoitus 10.6.2021 ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä / Uusioaines Oy / Vaahtolasin jätteeksi luikittelun päättyminen,
Forssa, Jokioinen.
Päätös 15.6.2021 ”Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla”.
Päätös 15.6.2021 ”Tartuntatautilain 58 D §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/20178/2021) kumoaminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla”.
Päätös 22.6.2021 ”Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen
(ESAVI/21371/2021) kumoaminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla. Päätös on voimassa ajalla 16.–30.6.2021.

KT Kuntatyönantajat / yleiskirjeet:
- 5/2021 ”Yleinen valtuutus sopia paikallisesti lukio-opetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta”
- 6/2021 ”Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus
voimaan 1.9.2021”
- 7/2021 ”Varhaiskasvatuksen opettajien siirto KVTES 2020–
2021:sta OVTES 2021–2022:een 1.9.2021 ja siihen liittyvät
KVTES:n liitteen 5 ja OVTES:n sopimusmääräysten muutokset”
- 8/2021 ”Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020–
2021 muutokset 1.9.2021 alkaen”
Suomen Kuntaliiton yleiskirje 11/2021 ”Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2020 nettokuluista”. Jokioisten kunnan
lopullinen maksuosuus on 4 673,56 €.
Metsähallituksen 22.6.2021 päivätty tutkimuslupa liikkumiseen ja
näytteenottoon Metsähallituksen hallinnoimilla suojelu-, suojeluun
varatuilla ja muilla alueilla koko maassa. Lupa oikeuttaa luvan haltijan liikkumaan ja ottamaan sammal- ja määperäeliöstönäytteitä.
Forssan liikuntasihteerin ja Tammelan liikuntakoordinaattorin viesti
9.6.2021 ”Terveysliikuntasuunnitelman päivittäminen”.
Pöytäkirjanotteita:
- Forssan kaupunginhallitus 31.5.2021 § 166, Entisen Hämeen
luontokeskuksen maa-alueen vuokraaminen Palloilu Säätiölle
- Tammelan kunnanhallitus 14.6.2021 § 147, Seutukirjaston sopimusneuvotteluihin osallistuminen
- FSHKY:n yhtymähallitus 21.6.2021 § 116, Päätöspyyntö väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettajasta, kokoonpanosta
sekä tämän toimielimen jäsenten nimeämisestä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

28.6.2021

sivu

nro

256
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OP Yrityspankki Oyj:n 10.6.2021 päivätty ilmoitus takaajalle.
Keskustan Etelä-Hämeen piirin piirihallituksen 11.6.2021 päivätty
kannanotto ”Kunnat, Hämeen liitto ja Yrittäjät, amiksissa tarvitaan
nyt apua!”.
Lounais-Hämeen Musiikkipäivien jäsentiedote 2.2021.
Kartano-alueeseen ja sen historiaan tutustuminen. Kokouksessa ilmoitettiin, että kunnanhallituksella on mahdollisuus osallistua Jokioisten kartanoalueen historiaa käsittelevälle kulttuurikävelylle oppaan johdolla to 1.7.2021 illalla.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus

1(3)

28.6.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 121–125, 127, 128–130
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 126
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 126
_______________________________________________________
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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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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 42200
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.

3(3)

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 muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle

Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on
4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6140 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi
valituksen peruutuksen vuoksi.
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa.
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.

Lisätietoja
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan liite nro 8/2021
KH 28.6.2021 § 127

Tarkastuslautakunnan
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vuodelta 2020
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tavoitteiden toteutumasta vuonna 2020

Sisällysluettelo
1.

Tarkastuslautakunnan toiminta................................................................................................................. 1
1.1.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2020 ja tehtävät .......................................................... 1

1.2.

Arviointisuunnitelma ja toteutus....................................................................................................... 1

1.3.

Sidonnaisuusilmoitukset.................................................................................................................... 2

1.4.

Arvio kunnanhallituksen laatimasta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ............................. 2

2.

Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi ............................. 3

3.

Arvio valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ................... 3

4.

3.1.

Strategiset tavoitteet......................................................................................................................... 3

3.2.

Toiminnalliset tavoitteet ................................................................................................................... 3

3.3.

Taloudelliset tavoitteet ..................................................................................................................... 3

3.4.

Konserniyhteisöt ja omistajaohjaus .................................................................................................. 4

3.5.

Ostopalvelut ...................................................................................................................................... 4

Yhteenveto ................................................................................................................................................ 4

1

Arviointikertomus taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutumasta vuonna 2020
1. Tarkastuslautakunnan toiminta
1.1.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2020 ja tehtävät
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (121 §) mukaan mm.
arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla. Tuloksena on tarkastuslautakunnan
yhdessä hyväksymä arviointi-kertomus. Kuntalaki antaa
tarkastuslautakunnalle lain puitteissa vapauden itse päättää arvioinnin
laajuudesta ja menettelytavoista.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös valmistella valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioida
talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella, arvioida voimassa
olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on
kattamatonta alijäämää, sekä valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn
sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisesta ja saattaa
ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Jäsenet

Varajäsenet

Tiensuu Jussi, puheenjohtaja
Heinämäki Jukka, varapuheenjohtaja
Liuski Erja, sihteeri
Widén Marja, jäsen
Lääveri Eeva, jäsen

Leskinen Jaakko
Ahonen Sakari
Puntila Marjaleena
Inki Leena
Könkö Taru -16.09.2020
Pirjo Niemelä 16.09.2020 Okkonen Petri
Raitanen Eino

Könkö Matti, jäsen
Lax Minna, jäsen
1.2.

Arviointisuunnitelma ja toteutus
Tarkastuslautakunta on laatinut toimikaudellensa arviointisuunnitelman.
Tarkastustoiminnan painopiste vuonna 2020 oli sisäinen valvonta ja
riskienhallinnan käytännön toteuttaminen, sekä teknisen toimen tehtäväalue. Tarkasteluvuoden aikana kunnassa on riskienhallintaa kehitetty
esimerkiksi uudella riskikartoituksella. Teknisen toimen tehtäväalueella ei
löydetty erityistä huomautettavaa.
Tarkastuslautakunta kokoontui arviointikauden aikana 8 kertaa.

2

Lakisääteisen tilintarkastuksen on suorittanut BDO Audiator Oy.
Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Piia-Tuulia
Rauhala, jota on avustanut tarkastaja Petra Palm.
Kuultavana ovat olleet yhden tai useamman kerran kunnanjohtaja, hallintoja talousjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä kunnan
virkamiehiä.
Tarkastuslautakunnan arviointityön perustana ovat kuntastrategia sekä
talousarvioasiakirjaan kirjatut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Arvioinnissa käytettiin apuna tilinpäätöstä. Tavoitteiden toteutumista
arvioidaan haastattelujen, kyselyiden ja kunnassa tuotettujen asiakirjojen
sekä tilintarkastajan selvitysten perusteella.
1.3.

Sidonnaisuusilmoitukset
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä
sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoitusten kerääminen ja
rekisterin ylläpito on tarkastuslautakunnan tehtävä.
Tarkastuslautakunta on antanut sidonnaisuusilmoitusten keräämisen
hallinto- ja talousosaston tehtäväksi ja tarkastanut ilmoitukset ja valmisteli
ne saatettavaksi 17.06.2020 pidetylle valtuustolle tiedoksi.

1.4.

Arvio kunnanhallituksen laatimasta tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta
Tarkastuslautakunta on tutustunut tilinpäätökseen, joka sisältää taseen,
toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat ja
tilinpäätöksen liitetiedot. Talousarviossa tulos oli arvioitu 107 190,00 euroa
ylijäämäiseksi. Taloudellinen tulos oli kuitenkin 2 382 477,05 ylijäämäinen.
Verrattuna edelliseen vuoteen tulos oli erinomainen ja olisi ollut positiivinen
ilman koronalisiäkin. Vuosikate kattoi poistot 267 %:sti.
Toimintakertomuksen sisällön vertailukelpoisuutta ja yhtenäisyyttä eri
hallinnonalojen välillä olisi edelleen hyvä kehittää. Kuntastrategian
tavoitteet ja niiden toteutuminen pitäisi näkyä selvästi paremmin.
Tarkastuslautakunta esittää näkemyksenään, että tilinpäätös ja
toimintakertomus antavat pääosin riittävät tiedot kunnan toiminnasta ja
taloudesta.
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2. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen
toimenpiteiden arviointi
Konserniyhteisöjen keskeiset tavoitteet on asetettu kunnan strategiassa.
Riskien kartoitus on valmistumassa.
Konserniohje on ajan tasalla.
FSHKY:n omistajaohjaukseen on kiinnitetty enemmän huomiota.

3. Arvio valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta
3.1.

Strategiset tavoitteet
Kuntastrategian tavoitteet ovat ”elinvoima ja kilpailukyky”, ”hyvinvointi ja
osallisuus” ja ”toimintavarma organisaatio”.
Strategisten tavoitteiden suhteen on lautakunnan mielestä tapahtunut
positiivista kehitystä. Päätöksenteossa strategia ja sen ylläpito voisi näkyä
enemmän. Päätöksissä olisi hyvä olla suoria viittauksia strategiaan tai
kommentteja miten päätös tukee strategian toteutumista.

3.2.

Toiminnalliset tavoitteet
Talousarviossa on hyväksytty hallintoalojen toiminnalliset tavoitteet.
Kuntakonsernin osalta tavoitteet on esitetty kunnan strategiassa. Mittareita
olisi hyvä kehittää edelleen niin että eri hallinnonalojen vertailu olisi
yhdenmukaisempaa.
Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tilinpäätöksessä
tavoitteiden toteutumisen seurantaa on helpottanut talousarviossa olevien
tavoitekaavioiden käyttäminen myös toimintakertomuksessa. Tätä
käytäntöä olisi hyvä edelleen yhtenäistää eri hallinnonalojen välillä.

3.3.

Taloudelliset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet ovat kokonaisuutena toteutuneet huomattavasti
budjetoitua paremmin. Kunnan talous säilyi yleiseen maailmantilanteeseen
nähden suhteellisen vakaana.
Asukasluvun kehitys jatkaa laskua. Tämä on kunnassa iso haaste joka
vaikuttaa myös taloudelliseen tilanteeseen tulevaisuudessa.
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3.4.

Konserniyhteisöt ja omistajaohjaus
Tilinpäätöksessä on hyvin selkeä kaavio konsernitilinpäätökseen
sisältyvistä yhteisöistä. Konserniohje on ajan tasalla.

3.5.

Ostopalvelut
Lautakunta on arvioinut kunnan ostopalveluiden hallintaa saamiensa
selvitysten ja dokumenttien pohjalta. Lautakunnan mielestä ostopalvelut on
kunnossa. Toimitettujen ostopalveluiden laadun mittaamiseen kuntalaisen
kannalta olisi lautakunnan mielestä syytä edelleen kiinnittää huomiota
mittareita kehittämällä, esimerkiksi palvelutyytyväisyyskyselyjä tekemällä.

4. Yhteenveto
Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan toimintaa ennalta hyväksymänsä
arviointisuunnitelman mukaisesti. Arvioinnin painopisteenä on ollut
sisäinen valvonta ja riskienhallinnan käytännön toteuttaminen, sekä
teknisen toimen tehtäväalue.
Kunnan toiminta on ollut tavoitteiden mukaista ja talous on koronavuodesta
huolimatta päätynyt arvioitua parempaan tulokseen tarkasteluvuoden
aikana. Siitä huolimatta tulevat vuodet näyttäisivät haastavilta.
Kunnanjohtajan pitkän vuosiloman aiheuttamat erityisjärjestelyt sujuivat
hyvin. Kiitokset tästä kuuluu joustavalle henkilöstölle.
Henkilöstö voi tarkastuslautakunnan arvion mukaan pääosin hyvin, myös
koronatartunnoilta on vältytty. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa
työyhteisön toimivuudesta ja organisaation hyvinvoinnista.
Palvelujen saatavuus ei ole ollut normaalilla tasolla koronapandemiasta
johtuen, kunta on reagoinut koronatilanteeseen oikea-aikaisesti ja
riittävästi.
Lautakuntien toiminta on ollut koronarajoitteista johtuen vähäisempää.
Tarkastuslautakunta toivoo tilanteen palautuvan koronapandemian
hellitettyä. Pidettyjä kokouksia on toteutettu etä- ja hybridi kokouksia. Pieni
osa on toteutettu perinteisesti hyviä turvakäytänteitä toteuttaen.
Kuluneen vaalikauden aikana kunnan toiminta on sekä taloudellisin että
toiminnallisin mittarein mitattuna mennyt positiiviseen suuntaan.
Valtuustokauden alussa esillä olleita uhkakuvia on pystytty torjumaan.
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Kouluverkon supistaminen vastaamaan nykyisiä tarpeita on sujunut
kunnassa hyvin.
Kunnan uusi strategia on valmistunut valtuustokauden aikana ja
tavoitteiden ensimmäinen tarkasteluvuosi on 2021. Kunnan hallintosääntö
uudistettiin ja monia muita ohjeita valmistui ja toisia päivitettiin.
Vaalikauden aikana tarkastuslautakunta on saanut osallistua
monipuolisesti erilaisten asioiden arviointeihin ja kuulla monia kunnan
toimijoita. Tarkastuslautakunta on ollut myös alullepanijana muutamissa
lisäohjeistusta vaativissa tilanteissa. Yhteistyö lautakunnan jäsenten
kesken on sujunut asiallisesti ja saumattomasti.
Tarkastuslautakunta esittää suuret kiitokset koko henkilöstölle, johdolle ja
luottamushenkilöille hyvästä yhteistyöstä valtuustokaudella ja
vaalikaudella.
Jokioisilla 14.05.2021

Jussi Tiensuu
puheenjohtaja

Jukka Heinämäki
varapuheenjohtaja

Erja Liuski
jäsen

Marja Widén
jäsen

Eeva Lääveri
jäsen

Matti Könkö
jäsen

Minna Lax
jäsen

