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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj. 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 86–97 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet 
Satu Nurmi ja Niina Stenberg. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 6.5.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Satu Nurmi  Niina Stenberg 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 7.5.–28.5.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuuston kokouksen 24.4.2019 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 86 
29.4.2019 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 24.4.2019 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden 
täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Sidonnaisuusilmoitukset 
Päivitetty lista julkaistaan kunnan www-sivuilla 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 
Ei erillistä täytäntöönpanoa (tiedotusasia) 
 
Takauksen antaminen Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-
asuntojen lainalle 
Ote Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille 
Ote Someron Säästöpankille 
Takauksen allekirjoitus 
 
Hämeen maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen Hä-
meen kesäyliopistotoiminnan osalta 
Ote Hämeen liitolle 
 
Elonkiertopuisto 
Ote Luonnonvarakeskukselle 
Ote Jokioisten kunnan pääkirjanpitäjälle 
 
Valtuuston huoneentaulu ja vuosikello 
Hyväksytty huoneentaulu ja vuosikello valtuuston sähköiseen ko-
kousjärjestelmään 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen.  

 
Lisäksi päätettiin, että Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoilta 
pyydetään kunnalle 600 000,00 euron yrityskiinnitys kunnan an-
taman takauksen vastavakuudeksi. 
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Valtuustoaloite muovijätteiden kierrätyspisteestä 
 
Valt. § 23 
11.5.2017 Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 
 ”Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä esittää, että keskustan alueelle 

perustetaan muovijätteiden keräyspiste. 
 
 Tällä toimenpiteellä on mahdollisuus vähentää normaalin kotita-

lousjätteen sekaan joutuvien muovijätteiden määrää ja näin saa-
daan arvokasta kierrätysmateriaalia hyötykäyttöön. 

 
 Jokioisilla 11. päivänä toukokuuta 2017 
 
 Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä” 
 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 105 
5.6.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta lausunnon Forssan 

kaupungin jätelautakunnalta. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuk-

sen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 87 
29.4.2019 Kunnan keskustaan on toteutettu Rinki-ekopiste muovipakkausjät-

teelle. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuustoaloitteessa esitetty 

muovijätteiden kierrätyspiste on toteutunut ja ehdottaa valtuustol-
le, että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite neuvottelupyynnöstä tieasioissa 
 
Valt. § 25 
11.5.2017 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 
 ”Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Jokioisten kunnal-

lisjohto valmistelisi ja esittäisi neuvottelupyynnön Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikennevastuualueen 
johdolle. 

 Neuvottelupyynnön aiheena olisi kunnan alueella olevan tieverkon 
kunnostaminen ja päällystäminen yhteistyössä Jokioisten kunnan 
kanssa sovitun ajanjakson kuluessa. 

 
 Myönteistä ratkaisua toivoen! 
 
 Jokioinen 11.5.2017” 
 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 107 
5.6.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-

ehdotuksensa seuraavaksi: 
 
 Kunnanhallitus päättää, että kunta järjestää neuvottelun Uuden-

maan ELY-keskuksen kanssa ja nimeää neuvottelun koollekutsu-
jaksi kunnanjohtajan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 88 
29.4.2019 

Aloitteessa esitetyistä ja muista ajankohtaisista tieasioista ja nii-
den kehittämisestä on järjestetty ELY-keskuksen kanssa neuvot-
teluita ja siten edistetty kunnan tieasioiden hoitoa ja tulevaisuuden 
suunnittelua. Seuraava neuvottelu on 10.5.2019. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. merkitä neuvottelutilanteen tiedoksi ja 
2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitel-

lyksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite lisäkustannusten selvittämisestä 
 
Valt. § 35 
29.5.2017 PS:n varavaltuutettu Petri Into teki seuraavan valtuustoaloitteen: 
 
 ”Teen kunnalle valtuustoaloitteena selvityspyynnön, joka koskee 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vuonna 2017 saapunut-
ta 560 000,00 euron lisälaskua vuoden 2016 sosiaalipalveluista 
(pääosin lastensuojelun kustannuksia). 

 
 Minkälaisista kuluista lisälasku koostuu? Onko kyseessä lasten 

huostaanoton kustannuksia, joiden maksut heijastuvat vielä tule-
ville vuosille rasittaen taloutta? 

 
 Ennakkoarvio siitä, onko vuoden 2017 sosiaalimenoissa tulossa 

talousarvioylitystä? 
 
 Jokioinen 29.5.2017 
 
 Petri Into 
 I varavaltuutettu, PS”.  
 

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

  
 - - - - - - - - - - 
Kh § 111 
5.6.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen johdosta selvityspyyn-

nön Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuk-

sen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 89 
29.4.2019 Hyvinvointikuntayhtymän edustajia (mm. talousjohtaja ja palvelu-

aluejohtajia) on vieraillut kunnan eri tilaisuuksissa, mm. kunnan-
hallituksen ja valtuuston kokouksissa ja/tai seminaareissa valot-
tamassa kuntayhtymän asioita, eri palveluiden käyttöä ja niiden 
kustannuksia, mm. aloitteessa mainittujen kustannusten osalta. 
Lisäksi palveluiden käytön ja kustannusten kehitystä on käyty läpi 
vuotuisissa sopimusohjausneuvotteluissa. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloit-

teen loppuun käsitellyksi em. perustein. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020 
 
Kh § 159 
4.9.2017 Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n mukaan kunnan tai useam-

man kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi 
kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksy-
tään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään 
kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon 
kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 
Suunnitelma ohjaa, johtaa ja kehittää lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvointia edistävää työtä. Suunnitelman avulla pyritään varmis-
tamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän toiminnan suunni-
telmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys sekä yhteistyö eri 
toimijoiden välillä.   

  
Forssan kaupunki ja Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän 
kunnat, sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ovat päät-
täneet laatia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman yhteistyös-
sä. Päävastuu hyvinvointisuunnitelman laadinnasta on ollut hyvin-
vointikuntayhtymällä. Suunnitelmassa luodaan kuva lapsille, nuo-
rille ja perheille tällä hetkellä tarjottavien palveluiden sisällöstä ja 
painotuksista, palvelujen toimivuudesta, vastaavuudesta, riittä-
vyydestä ja resursseista suhteessa palvelutarpeeseen. Suunni-
telman tavoitteena on tunnistaa sekä hyvin toimivat käytänteet ja 
prosessit että kehittämistä vaativat asiat.  

  
Suunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toimintaoh-
jelma, joka sisältää lasten ja nuorten parissa tehtävän hyvinvointi-
työn arvopohjan ja tahtotilan sekä konkreettiset tavoitteet, paino-
pisteet sekä kehittämisehdotukset eri vuosille. Hyvinvointisuunni-
telma on laadittu lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia, 
lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan kuunnellen. Suunnitelmas-
sa esitellään hyvinvointikuntayhtymää koskevat toimenpide-
ehdotukset vuosille 2017–2020 sekä kerrotaan niiden seurannan 
ja arvioinnin toteuttamisesta.   

  
Kunnat tulevat asettamaan suunnitelmaan omat toimenpide-
ehdotuksensa ja niiden seurantasuunnitelman. Kuntien kanssa 
yhdessä tehdään myös suunnitelmaa koskeva viestintäsuunnitel-
ma. Kunkin kunnan tulee viedä suunnitelma valtuuston hyväksyt-
täväksi. 
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Esityslistan liitteenä (liite 13/2017) on lasten ja nuorten hyvinvoin-
tisuunnitelma vuosille 2017–2020. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 
2017–2020,  

2. lähettää suunnitelman edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttä-
väksi, ja 

3. lähettää suunnitelman koulutuslautakunnalle toimenpide-
ehdotusten ja seurantasuunnitelman sekä viestintäsuunnitel-
man laadintaa varten. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi päätettiin, että suunnitelma esitellään valtuustol-
le kokouksen yhteydessä ja saatetaan uudelleen tiedoksi koulu-
tuslautakunnan jatkovalmistelun jälkeen. 

 
Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.00. 
 

  - - - - - - - - - - - - 
Valt. § 72 
27.9.2017  
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdo-

tuksen. 
 

Merkittiin, että kehittämispäällikkö Karoliina Kärkkäinen Forssan 
seudun hyvinvointikuntayhtymästä esitteli lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman valtuustolle ennen päätöksentekoa. 
Pöytäkirjan liite nro 7/2017. 

 
Merkittiin, että valtuutettu Kirsi Räisänen saapui kokoukseen tä-
män asian käsittelyn aikana klo 18.25. 
 
- - - - - - - - - 

Koula § 4 
29.1.2019 Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava Lastensuo-

jelulain (417/2007 12§) mukainen lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämistä koskeva hyvinvointisuunnitelma, joka kuvaa lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi lastensuojelun järjestä-
mistä ja kehittämistä kunnassa. Suunnitelma ohjaa, johtaa ja ke-
hittää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointityötä kunnas-
sa.  
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Suunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toimintaoh-
jelma, joka sisältää lasten ja nuorten parissa tehtävän hyvinvointi-
työn arvopohjan ja tahtotilan, sekä konkreettiset tavoitteet, paino-
pisteet ja kehittämisehdotukset tuleville vuosille.  
Forssan seudulla lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on teh-
ty seudullisesti Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja 
Ypäjän kuntien, sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
välisessä yhteistyössä.  

 
Hyvinvointikuntayhtymä tuottaa seutukunnan sosiaali- ja tervey-
denhuollon perhepalvelut ja toimii kaikkien viiden kunnan alueella, 
jonka takia päävastuu hyvinvointisuunnitelman laadinnasta on 
osoitettu hyvinvointikuntayhtymällä. Suunnitelma on laaja-alainen 
koskettaen lasten ja nuorten kasvuoloja, hyvinvoinnin edistämistä 
ja epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja 
nuorten erilaisia palveluja lastensuojelupalvelut mukaan lukien. 

 
Jokioisten valtuuston on hyväksynyt seutukunnallisen lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017-2020. Valtuusto on 
päättänyt lähettää suunnitelman koulutuslautakunnalle toimenpi-
de-ehdotusten ja seurantasuunnitelman sekä viestintäsuunnitel-
man laadintaa varten.  

 
Jokioisten kunnan varhaiskasvatus, perusopetus, oppilashuolto, 
kouluterveydenhuolto, nuorisotoimi sekä Jokioisten seurakunta 
ovat yhdessä laatineet seudulliseen lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelmaan Jokioisten kuntaa koskevan toimenpide- ja seuran-
tasuunnitelman.  

 
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet, toteutuksesta, 
seurannasta ja arvioinnista vastaavat tahot: 

 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja kasvuolojen 
parantaminen: 

 
1. Aikuiset osoittavat kiinnostusta lasten ja nuorten elämää 

kohtaan 

 
Toimenpide:  Otetaan kunnassa käyttöön lapsivaikutusten arviointi  

Lapsivaikutusten arviointi on käytössä seurakunnassa 
Aikataulu:   2018-2019  
Vastuutaho:  Kunnanvaltuusto – kunnanhallitus – asiaa valmisteleva työryhmä 
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Toimenpide:  Laaditaan nuorten palvelutyytyväisyys ja palvelujen kehittämistar-

vekartoitus 
Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutaho:  Nuorten ohjaus ja palvelutyöryhmä  
 

2. Aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus on rakentavaa ja 

vahvistavaa 

 
Toimenpide:  Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen, painotetaan osallisuu-

den lisäämistä koulujen toiminnassa, oppilaskuntatyössä ja kehi-
tetään edelleen nuorisovaltuuston toimintaa 

Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot:  Koulutuslautakunta ja vapaa-aikalautakunta sekä kaikki yksiköt 

 

3. Lasten ja nuorten tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen 

tukeminen 

 

Toimenpide:  Friends – menetelmän käyttöönotto ja juurruttaminen yläkoulu-
luokille 

Toimenpide: Tukioppilas- ja kummioppilastoiminnan kehittäminen ja vahvista-
minen 

Aikataulut:  2018-2019 
Vastuutaho:  Koulutuslautakunta ja koulut 
 
Toimenpide:  Lasten ja nuorten pienryhmätoiminnan kehittäminen yhteistyössä 

erityisnuorisotyön ja oppilashuollon välillä. Kyseessä on kohdennu 
nuorisotyö. 

Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot:  Nuorisotoimi ja koulujen oppilashuolto 
 
Toimenpide:  Tunnetaitojen kehittäminen; Eri tunnetaitomateriaaleja ja -

menetelmiä yhdistellään ja muokataan tarpeiden mukaisesti. Käy-
tössä olevat materiaalit ja menetelmät mm. Pienin askelin,  
Kadonnut avain, Huomaa hyvä, Hyvä minä, Mun ja sun juttu, 
draamatyöskentely, leikki ja käsinuket. 

Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot:  Varhaiskasvatus  
 
Toimenpide:  Kiusaamisen vastaisten toimintatapojen kehittäminen. Kehitetään 

omia toimintatapoja hyödyntäen mm. olemassa olevia ohjelmia- ja  
toimintamalleja (mm. Kiva-koulu peruskoulussa ja miniverso – 
vertaissovittelu varhaiskasvatuksessa).  

Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot: Koulutuslautakunta ja kaikki yksiköt 
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Toimenpide:  Vanhemmuuden vahvistaminen; Vanhempana vahvemmaksi -

toimintamallin käyttöönotto, toiminnan aloittaminen, kehittäminen 
ja vakiinnuttaminen 

Aikataulu:  2018 
Vastuutahot:  FSHKY (neuvola) ja varhaiskasvatus (kelto)  
 
Kasvatusta tukevat palvelut ja ehkäisevä lastensuojelu  

 

1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhainen tukeminen 

peruspalveluissa 

 

Toimenpide: Tuumaustauko – menetelmän käyttöönotto varhaiskasvatukses-
sa.  

Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutaho:   Teerimäen päiväkoti 
 

Toimenpide:  Perhekerhotoiminnan ja perhekahvilatoiminnan kehittäminen  
Aikataulu   2018-2019 
Vastuutahot: Seurakunta ja MLL 
 
Toimenpide:  Lapsiparkkitoiminnan aloittaminen, toiminnan kehittäminen ja va-

kiinnuttaminen 
Aikataulu:  2018-2019 
Vastuutaho:  Seurakunta 
 
Toimenpide: Jeesi – työmuodon käyttöönotto; Jeesi on työmuoto lapsiperheil-

le, kun arjessa selviäminen tuntuu haastavalta.  
Aikataulu:   2018-2019 
Vastuutaho:  Seurakunta 
 
Toimenpide: Kastekotikäynnit; seurakunnan lapsi- ja perhepalvelujen esittely.  
Aikataulu:   2019 
Vastuutaho:  Seurakunta 
 
Toimenpide:  Ehkäisevä päihdetyön toimintamallin kehittäminen ja vakiinnutta-

minen 
Aikataulu   2018-2020 
Vastuutahot:  Nuorisotoimi ja koulutoimi  
 
Toimenpide:  Koulupsykologityön kehittäminen 
Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot: FSHKY ja seudun kunnat / koulutoimi 
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Toimenpide:  Vanhempana vahvemmaksi -toimintamallin käyttöönotto, toimin-

nan aloittaminen, kehittäminen ja vakiinnuttaminen 
Toimenpide:  Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestäminen SOTE -

uudistuksen jälkeen 
Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot:  FSHKY ja seudun kunnat / koulutoimi 
 
Toimenpide:  Lapset puheeksi menetelmän käyttöönotto varhaiskasvatuksessa 

ja perusopetuksessa 
Aikataulu: 2018-2020 
Vastuutahot: Koulutuslautakunta ja kaikki yksiköt 
 

2. Laadukkaan ja mielekkään vapaa-ajan toiminnan kehittä-
minen 

 
Toimenpide: Leikkikenttätoiminta MLL; Matalan kynnyksen kerhotoiminnan ke-

hittäminen ja jatkuvuuden turvaaminen  
Aikataulu:   2018 
Vastuutaho:  MLL 
 
Toimenpide:  Leiritoiminta; Lasten leiritoiminnan kehittäminen ja toiminnan tur-

vaaminen 
Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot: Seurakunta / Jokioisten kunta (nuorisotoimi) 
 
Toimenpide:  Seuratyön ja seurojen resurssien tukeminen  
Aikataulu:   2019-2020 
Vastuutaho:  Vapaa-aikatoimi 
 

Suunnitelman viestintää ja jalkauttamista varten kunnat ovat yh-
dessä FSHKY:n kanssa perustaneet viestintätyöryhmän. Viestin-
tätyöryhmä vastaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman jal-
kauttamisesta ja tiedottamisesta.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esitetyt täydennykset lasten ja nuor-

ten hyvinvointisuunnitelmaan 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
   
  - - - - - - - - - - 
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Kh § 90 
29.4.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus 
 

1. päättää merkitä tiedoksi koulutuslautakunnan lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan 29.1.2019 hyväksymät täydennyk-
set, ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi lasten ja nuor-
ten hyvinvointisuunnitelmaan 2017–2020 tehdyt täydennykset. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
Lisäksi päätettiin, että hyvinvointisuunnitelma lähetetään tiedoksi 
nuorisovaltuustolle. 
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Nuorten ilmainen ehkäisy ja lisääntymisterveys 
 
Valt. § 75 
27.9.2017 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 
”Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos suosittavat, että kunnat tehostaisivat palveluitaan nuorten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden osalta. Ehdotuksiin on kuulu-
nut myös maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, mutta toistaiseksi 
vain muutama kunta toimii suosituksen mukaisesti. Monissa kun-
nissa tämä asia on nostettu esille syksyn aikana. Ehdotamme, et-
tä Jokioisten kunta nostaisi ilmaisen ehkäisyn ikärajaa 25 vuoteen 
saakka ja panostaisi tiedottamiseen lisääntymisterveydestä.  

 
Maksuttoman ehkäisyn on havaittu lisäävän ehkäisyn käyttöä. 
Kunnissa, joissa ehkäisyä tarjotaan maksuttomasti nuorille, ras-
kaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuo-
litartuntojen määrä on vähentynyt. Tärkeää aloitteessa on sekin, 
että kunta edistää nuorten terveyttä ja hyvinvointia, ja tarjoaa 
eväät perhesuunnittelulle, jolloin nuori ei joudu käymään läpi ras-
kaudenkeskeytystä tai keskeyttämään opintojaan ei-toivotun ras-
kauden takia. Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään juuri 20–24 
-vuotiaiden ikäluokassa. Tämän ikäluokan nuoret ovat usein vä-
hävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn hankkiminen voi olla liian 
kallista. Ehkäisyn saaminen ei voi olla varallisuudesta kiinni.  

 
Kustannuslaskelmissa tulee ottaa huomioon pitkän aikavälin vai-
kutukset. Käytännössä maksuttomalla ehkäisyllä voidaan vähen-
tää sukupuolitautien diagnosointi- ja hoitokuluja, raskaudenkes-
keytyksistä seuraavia kuluja sekä ei-toivotun perheen perustami-
sesta seuraavia taloudellisia ongelmia. Yksilöiden kannalta mak-
suton ehkäisy on merkittävässä asemassa estämässä sukupuoli-
tautien tai ei-toivotun raskauden tuomaa henkilökohtaista kriisiä. 
Ilmainen ehkäisy olisi lisäksi vaihtoehdon tarjoamista myös jäl-
kiehkäisynä käytettävälle suurelle hormonimäärälle. Tämä jälkieh-
käisymenetelmä on yleistynyt, ja tuo merkittävän terveysriskin sitä 
käyttävälle. 

 
Luonnollisesti ehkäisyvastuu pitää jakaa molemmille sukupuolille, 
joten kondomeja tulee tarjota hormonaalisen ehkäisyn rinnalla. Li-
säksi ainoastaan kondomit suojaavat sukupuolitaudeilta. Kondo-
meja on jaettava nuorisotaloille, nuorten tapahtumiin, kouluter-
veydenhuoltoon, oppilaitoksiin ja kutsuntoihin. 
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Maksuttomasta ehkäisystä sekä lisääntymisterveydestä ylipää-
tään tulee tiedottaa laajasti siten, että tieto tavoittaa nuoret”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 188 
30.10.2017 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen koulutuslautakunnan 

käsiteltäväksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Lisäksi kunnanhallitus totesi, että koulutuslautakunnan tulee tar-

peen mukaan konsultoida asiassa vapaa-aikalautakuntaa. 
 
 - - - - - - - - - 
Koula § 3 
23.1.2018 Jokioisten vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, 

jossa ehdotetaan, että Jokioisten kunta nostaisi ilmaisen ehkäisyn 
ikärajaa 25 vuoteen saakka ja panostaisi tiedottamiseen lisään-
tymisterveydestä. 

 
Jokioisten kunnanhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen koulu-
tuslautakunnan käsiteltäväksi.  
 
Jokioisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 
vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Kuntayhtymä 
tuottaa ko. palvelut kaikille Forssan seudun kunnille. Jokioisten 
kunnassa nuorisolain mukaisesta nuorisotyöstä ja -toiminnasta 
sekä nuorisopolitiikasta vastaa vapaa-aikatoimi.  
 
Sivistystoimenjohtaja on pyytänyt koulutuslautakunnan nimissä 
valtuustoaloitteeseen liittyen asiantuntijalausunnot Jokioisten 
kunnan vapaa-aikatoimelta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayh-
tymältä.  
 
Jokioisten kunnan vapaa-aikatoimi toteaa lausunnossaan, että 
kunta pyrkii nuorisolain tavoitteiden mukaisesti omassa toimin-
nassaan parantamaan nuorten kasvu- ja elinoloja. Vapaa-
aikatoimen näkökulmasta toimet, kuten esitetty ilmaisen ehkäisyn 
ikärajan nostaminen, edistäisivät nuorten seksuaaliterveyttä ja  
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siten tukisivat nuorten kasvua aikuisuuteen ja vastuullisuuteen 
omien ehkäisy- ja seksuaaliterveysasioiden hoidossa.  
 
Vapaa-aikatoimi toteaakin valtuustoaloitteessa ehdotettujen toi-
menpiteiden edesauttavan sekä raskaudenkeskeytysten että su-
kupuolitautitartuntojen vähenemistä. Vapaa-aikatoimi suhtautuu 
lausunnossaan myönteisesti ilmaisen ehkäisyn ikärajan nostami-
seen, ja on valmis lisäämään tiedottamista lisääntymisterveydelli-
sistä asioista.  
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä toteaa lausunnossaan, 
että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella on perhe-
suunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa keskitetysti Forssassa perhe-
suunnitteluneuvolassa, ympäristökunnissa terveysasemien ai-
kuisneuvoloissa ja koko alueen oppilaitoksissa koulu- ja opiskelu-
terveydenhoitajien toteuttamana. Ilmainen ehkäisy on ollut tarjolla 
alle 20-vuotiaille jo vuodesta 2010. Tätä käytäntöä ei ole mones-
sakaan kunnassa. 
 
Koko maassa tehtiin vuonna 2016 raskaudenkeskeytyksiä 9 464 
kappaletta eli 8,3 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–
49-vuotiasta) naista kohti. Eniten keskeytyksiä tehtiin yhä 20–
24-vuotiaille (15,0/1 000 vastaavan ikäistä naista), mutta määrä 
on viime vuosina laskenut myös tässä ikäryhmässä. 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä toteaa lausunnossaan, 
että ilmaisen ehkäisyn ikärajan nostamista 25 vuoteen saakka 
voidaan pitää perusteltuna, koska ikäluokassa 20–24 -vuotta teh-
dään enemmän raskaudenkeskeytyksiä kuin muissa ikäryhmissä.  
 
Raskauden ehkäisystä huolehtiminen liittyy myös muuhun elämän 
hallintaan ja siksi monella taholla neuvonta ja ohjaus ovat nuorille 
tarpeen, koskien niin koulua, terveyspalveluja kuin vapaa-ajan 
toimijoitakin. 
 
Lausunnosta käy ilmi, että kaikkien nuorten kanssa työskentele-
vien tahojen on hyvä tiedostaa kaikkiin seksuaaliasioihin liittyvän 
ohjauksen ja neuvonnan tärkeys ja tarpeellisuus.  

 
Jokioisten peruskouluissa seksuaaliterveyteen liittyviä asioita ope-
tetaan ympäristöopin, biologian ja terveystiedon tunneilla opetus-
suunnitelman mukaisesti. Koulut tekevät yhteistyötä myös mm. 
ammatti-instituutin (opiskelijoiden pitämät luennot ja teemapäivät)  
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ja Jokioisten kunnan nuorisotoimen kanssa seksuaaliterveyteen 
liittyvässä valitustyössä. Kouluilla työskentelevillä terveydenhoita-
jilla on oma tärkeä roolinsa nuorten seksuaaliterveyteen liittyen.  
 
Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu seksuaaliterveyteen liittyen 
moninainen valistus- ja ohjaustyö. Vuoden 2018 alusta Paanan 
koulun terveydenhoitaja on saanut oikeuden aloittaa nuorten eh-
käisy. Tähän saakka ehkäisyn aloitus Jokioisilla on tapahtunut 
perhesuunnitteluneuvolan kautta. Palvelu on siis tuotu lähelle 
nuoria ja on helposti nyt saatavissa tutulta terveydenhoitajalta.  

 
Ehdotus  Lautakunta päättää Jokioisten nuorisotoimen ja Forssan seudun 

hyvinvointikuntayhtymän lausuntojen perusteella todeta, että sek-
suaaliterveyteen liittyvää valistustyötä tulee edelleen kehittää ja 
monipuolistaa. Tärkein rooli asiassa on kouluilla, kunnan nuoriso-
toimella ja terveyspalvelut tuottavalla hyvinvointikuntayhtymällä. 
Näiden tahojen on hyvä tiivistää yhteistyötään ja suunnitelmiaan 
seksuaaliterveyteen liittyvän valistustyön osalta.  Saatujen lausun-
tojen nojalla on myös perusteltua harkita maksuttoman ehkäisyn 
ikärajan nostamista esitetyllä tavalla 25 ikävuoteen saakka. Asiaa 
on hyvä käsitellä Jokioisten kunnan ja hyvinvointikuntayhtymän 
välillä vuotuisissa sopimusohjausneuvotteluissa.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 91 
29.4.2019 Kunnan sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan Forssan seudun hy-

vinvointikuntayhtymän kautta, joka varaa määrärahat vuosittain 
talousarvioonsa ja jolle kunta maksaa palveluista. Tämän vuoksi 
kustannuksia lisäävistä palveluiden laajennuksista pitää sopia 
kuntayhtymän kanssa. 

 
Ehdotus Asiasta annettuihin lausuntoihin ja koulutuslautakunnan asiaa 

koskevaan päätökseen perustuen kunnanhallitus päättää,  
 

1. että maksuttoman ehkäisyn ikärajan nostaminen esitetyllä ta-
valla 25 ikävuoteen saakka käsitellään Jokioisten kunnan ja 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tulevissa sopimus-
ohjusneuvotteluissa ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 
 
Hela § 2  
9.4.2019 Vuodelta 2018 on laadittu henkilöstöraportti, joka sisältää seuraa-

via tietoja kunnasta ja henkilöstöstä: 
 

1. Jokioisten kuntastrategia 
2. Henkilöstön määrä ja rakenne 
3. Henkilötyövuosi 
4. Työajan jakautuminen 
5. Osaamisen kehittäminen 
6. Terveysperusteiset poissaolot 
7. Henkilöstön palvelussuhteet ja vaihtuvuus 
8. Eläköityminen 
9. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 
 
Henkilöstöraportti täydentää osaltaan kunnan vuoden 2018 tilin-
päätöstä, antaen laajemman tietopaketin henkilöstöön liittyvistä 
asioista.  
 
Henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä (liite 2/2019). 
 

Ehdotus Henkilöstölautakunta merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2018 
tietoonsa saatetuksi. 

 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen. Henkilöstöraportti vuodelta 2018 on pöytäkirjan liite 
2/2019. 

 
  - - - - - - - - - -  
Kh § 92 
29.4.2019 Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 on esityslistan 

oheismateriaalina. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. merkitä henkilöstöraportin tietoonsa saatetuksi ja 
2. lähettää henkilöstöraportin valtuustolle tiedoksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnanviraston palvelumuotoilu 
 
Kh § 43 
4.3.2019 Jokioisten virastotalo on valmistunut vuonna 1986. Talo on palvel-

lut hyvin ja on edelleen hyvässä kunnossa. Viraston organisointi 
perustuu talon arkkitehtuuriin ja toimii vähäisiä muutoksia lukuun 
ottamatta samalla tavalla kuin viraston valmistumisen aikaan. 

 
 Kunnallisten palvelujen tuottamistavoissa, tietotekniikassa ja 

etenkin asiakkaitten palvelutarpeissa on tapahtunut valtavasti 
muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Siksi on syytä tar-
kastella viraston työprosesseja, asiakaspalveluja ja toimintojen 
fyysistä sijoittelua vastaamaan tämän päivän tarpeita. Asiakas-
palvelun tule olla helposti saavutettavissa ja tietotekniikan tarjo-
amia mahdollisuuksia tulee käyttää tehokkaasti hyväksi. 

 
 Palveluprosessien kehittämistä ja niiden fyysistä sijoittelua tarkas-

tellaan palvelumuotoilun kautta. Siinä asiantuntijoiden avulla hio-
taan pois prosesseista mahdollisia päällekkäisyyksiä, poistetaan 
kapeikkoja ja nopeutetaan prosesseja. Niiden kautta päästään 
fyysisen toimintaympäristön muutoksiin. 

 
 Palvelumuotoiluhankkeen alustavaa suunnitelmaa esitellään kun-

nanhallitukselle kokouksessa. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää kunnanviraston palvelumuotoi-

luhankkeen ja pyytää hankkeesta tarjoukset siihen soveltuvilta 
konsulteilta. 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Jyrki Kanerva ehdotti, 
että kunnanviraston palvelumuotoilusta ei pyydetä tarjouksia ul-
kopuolisilta konsulteilta vaan palvelumuotoiluhanketta toteutetaan 
kunnan omalla henkilökunnalla. 

 
Ehdotusta ei kannatettu. 

 
Päätös Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi 

Kanervan ehdotuksen rauenneen ja kunnanhallituksen hyväksy-
neen kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 

 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnan johtoryhmä on keskei-
sesti mukana palvelumuotoiluhankkeessa ja sitä koskevassa tar-
jouspyyntövalmistelussa. 
- - - - - - - - - - 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 29.4.2019 152 8 

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

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

 
 
 
 
Kh § 93 
29.4.2019 Määräaikaan 11.4.2019 mennessä saatiin tarjoukset kaikilta kol-

melta valitulta tarjoajalta; FCG Suunnittelu ja tekniikka, Hämeen 
ammattikorkeakoulu ja UKI Arkkitehdit Oy. 

 
 Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan oheismateriaalina tar-

jouspyyntö sekä saadut tarjoukset. 
 
 Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut 

ehdot. Tarjouksista FCG:n ja Uki Arkkitehdit Oy:n tarjoukset olivat 
hinnoittelultaan ja referensseiltään lähellä toisiansa. Hämeen 
ammattikorkeakoulun tarjous poikkesi kahdesta muusta sekä hin-
noittelultaan että hankkeen keston osalta. Myös Hämeen ammat-
tikorkeakoulun referenssit voidaan katsoa riittäviksi. Mittavin refe-
renssiluettelo on FCG:llä. Myös FCG:n työohjelma oli perusteelli-
simmin laadittu. 

 
 FCG:n ja UKI Arkkitehtien esittämä hankkeen kestoaika on lähellä 

toisiaan (n. 4 kk). Hamkin toteutusaika on pidempi ja valmistuu 
myöhemmin syksyllä (vko 48). 

 
 Tarjousten hinnat: 
 FCG suunnittelu ja tekniikka 14 380,- 
 UKI Arkkitehdit Oy  15 750,- 
 Hamk   20 – 34 000,- 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää: 
 

1. hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan tarjouspyynnön 
15.3.2019, sekä 

2. hyväksyä FCG Suunnittelu ja tekniikan tarjouksen 11.4.2019 
kattohinnaltaan 14 380 euroa (alv 0) perusteluina tarjoushinta, 
referenssiluettelo ja työohjelma, sekä 

3. käynnistää kunnanviraston palvelumuotoiluhankkeen viivytyk-
settä, jotta tulokset ovat käytettävissä alkusyksyllä vuoden 
2020 talousarviota laadittaessa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi päätettiin, että seuraavaan kokoukseen tuodaan selvitys, 
mistä palvelumuotoiluun tarvittava määräraha katetaan. 
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Seutuneuvostosopimus 
 
Kh § 94 
29.4.2019 Kunnanvaltuuston käsitellessä kuntastrategiaa teki valtuutettu 

Myllyoja esityksen seutuneuvostosopimuksen tuomiseksi kunnan-
valtuuston uuteen käsittelyyn. Perustelunaan Myllyoja esitti, että 
seutuneuvostosopimus on kunnan strategian vastainen tasapuoli-
suuden ja avoimuuden osalta. Myllyojan esityksestä äänestettiin 
ja äänin 14–13 valtuusto päätti, että seutuneuvostoa koskeva so-
pimus tuodaan kunnanvaltuuston uuteen käsittelyyn. 

 
 Asiassa on todettava seuraavaa: 
 
 Kuntastrategiassa määritellään kunnan omassa toiminnassa nou-

datettavat arvot ja tavoitteet. Seutuneuvoston kokoonpanoa kos-
keva poliittinen sopimus taas on viiden kunnan yhteisissä neuvot-
teluissa saavutettu yhteinen näkemys toimielimen kokoonpanosta  
samaan tapaan kuin muissakin kuntien välisissä yhteistyöelimis-
sä. Jokioisten kunnan edustajien on kaikissa kuntien yhteisissäkin 
toimielimissä pyrittävä edistämään kunnan omassa strategiassa 
esitettyjä tavoitteita ja arvoja.  

 
Kunnan päätösvalta ei riitä yksin määrittelemään yhteisten toimie-
linten kokoonpanoja. Yhteisistä toimielimistä ei myöskään voida 
jäädä pois niiden kokoonpanosta vallitsevien yksittäisten näke-
mysten johdosta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa 14.11.2018 

tekemäänsä päätöstä seutuneuvostosopimuksen tuomisesta uu-
teen käsittelyyn. Seutuneuvostoa koskevaa sopimusta ei siten 
oteta valtuuston uuteen käsittelyyn.  

 
Perusteluinaan esitykselle kunnanhallitus esittää, että seutuneu-
vostosopimus koskee kuntien yhteisen toimielimen kokoonpanoa. 
Kuntastrategiassa on esitetty Jokioisten kunnan omassa toimin-
nassa noudatettavia arvoja ja tavoitteita, joita edistetään myös yh-
teisissä toimielimissä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 95 
29.4.2019 Henkilöstölautakunta 9.4.2019 
 Tekninen lautakunta 17.4.2019 
 Kunnanjohtaja 15.4. ja 16.4.2019 
 Hallinto- ja talousjohtaja 11.4.2019 
 Johtoryhmä 23.4.2019 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 29.4.2019 155 8 

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

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

 
 
 
 
Ilmoitusasiat 
 
Kh § 96 
29.4.2019  Väestömuutokset tammi-helmikuussa 2019 

Jokioisten kunnan väkiluku on laskenut 10 asukkaalla tammi-
helmikuussa. Syntyneitä oli 9 ja kuolleita 13. Syntyneiden enem-
myys -4. Tulomuuttajia 25 ja lähtömuuttajia 25. Nettomuutto 0. 
Maahanmuuttajia 0 ja maastamuuttajia 3. Nettomaahanmuutto -3. 
Helmikuun lopussa kunnan väkiluku oli 5 187. Tammi-
helmikuussa 2019 seudun viiden kunnan yhteenlaskettu väkiluku 
on vähentynyt 73 asukkaalla. Forssa -30, Humppila -14, Tammela 
-7, Ypäjä -12. Hämeenlinnan seudulla väestömäärä väheni 33 
henkilöllä. Riihimäen seudulla väestö väheni puolestaan 56 henki-
löllä. Kanta-Hämeen maakunnassa väestö väheni yhteensä 162 
henkilöllä. Prosentuaalisesti suurinta väestön väheneminen oli 
Humppilassa (-0,63 %) ja toiseksi suurinta Ypäjällä (-0,51 %). Jo-
kioisten prosentuaalinen väheneminen oli 0,19. 

 
Jokioisten kunnan verotulojen kehitys tammi-maaliskuussa 
2019 
Tammi-maaliskuussa verotuloja on tilitetty kunnalle yhteensä 
5 317 775 euroa. Tämä on 170 648 euroa vähemmän kuin vuon-
na 2018 vastaavana aikana. Kunnallisveron tilitys on 139 045 eu-
roa pienempi. Yhteisöveroa on puolestaan kertynyt 36 773 euroa 
edellisvuotta vähemmän. Kiinteistöveron alkuvuoden kertymä on 
5 170 euroa edellisvuotta suurempi. 
 
Opetushallituksen tiedote 14.2.2019 ”Aikuisen perusopetuksen vuo-
den 2019 rahoituksen perusteena olevien arvioiden oikaisumahdolli-
suus”. 

 
 Opetushallituksen päätös 12.4.2019, jolla se myöntää valtionavus-

tusta Jokioisten kunnan koulun kerhotoiminnan tukemiseen 2019 
13 000 euroa. 

 
 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n päätös 17.4.2019 

vuokratalokorkotukilainen hyväksyminen / Kehitysvammaisten Pal-
velusäätiö Jokioisten asumisyksikkö. Kohde on saanut erityisryh-
mien investointiavustuksen. 

 
 Forssan kaupungin / Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristö-

suojelun 13.2.2019 päivätty kirje ”Rakennusvalvonnan ja ympäris-
tönsuojelun tehtävien hoitoa koskeva laskutus”. 
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Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen raportti 16.4.2019 / Tuloslaskelma 
1–3/2019. 

 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Ypäjän kunnanvaltuusto 11.4.2019 § 14 / Jokiläänin kansalais-
opiston hallintouudistus, 

- Forssan kaupunginhallitus 15.4.2019 § 102 / Jokiläänin kansa-
laisopistoa koskevan rehtorisopimuksen päättyminen. 

 
Jokiläänin kansalaisopiston toimintakertomus 2018. 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ilmoitus 29.4.2019 tilinpäätök-
sen oikaisusta. Sairaanhoitopiiri oikaisee vuoden 2018 tilinpäätös-
tään kiinteistöjen alaskirjauksesta syntyneen alijäämän kattami-
sen osalta. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee tilinpäätöksen uu-
delleen kokouksessaan 21.5.2019, jonka jälkeen jäsenkunnille il-
moitetaan asiasta tarkemmin. Oikaisu vaikuttaa myös kuntien ti-
linpäätöksiin. Korjaus voidaan huomioida vasta vuoden 2019 tilin-
päätöksen yhteydessä. 
 

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

dotuksen. 
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Neuvottelut hyvinvointikuntayhtymän kanssa 
 
Kh § 97 
29.4.2019 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) on valmistele-

massa muutoksia Palvelukeskus Intalankartanon pesulan toimin-
taan ja kotihoidon tukipalveluaterioiden toimituksiin Jokioisilla. 
Muutokset olisivat toteutumassa lähitulevaisuudessa, kesken 
vuotta.  

 
Ehdotus Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

muutoksista ja niiden tarkoituksenmukaisuudesta sekä kustan-
nusvaikutuksista järjestetään neuvottelu FSHKY:n kanssa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja nimesi kunnanhallituksen edustajina neuvottelijoiksi 
Rami Lehtisen, Tarja Kirkkola-Heleniuksen ja Ursula Mansikan. 
Lisäksi päätettiin, että kunnan henkilökunnasta neuvotteluun osal-
listuvat tarvittavat henkilöt. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 29.4.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 86–92, 94–97 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 93 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 93 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 93 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

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. 
 
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 §). 
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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. 


