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Kokousaika Keskiviikko 14.11.2018 klo 18.00–19.10 

Kokouspaikka Valtuustosali 

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

Esala Martti 
Hacklin Jorma 
Heikkilä Timo 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Larko Sirpa 
Lehti Petri 
Lehtinen Rami 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 

Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Sakkinen Eija, varavalt. 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö 
Alén Henrika, nuorisovaltuuston edustaja 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 
 

§ 65–87 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta 
taikka merkintä edellisen 
kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti Ursula Mansikka ja Emmi Romppainen. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jorma Hacklin  Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 21.11.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Ursula Mansikka Emmi Romppainen 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, 
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 21.11.–21.12.2018. 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 65 
14.11.2018  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 2.11.2018. Samana päivänä 
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Il-
moitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on 
saapuvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoit-
tanut valtuutettu Janne Roininen. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa hänen tilalleen ryhmän en-
simmäisen varavaltuutetun Eija Sakkisen. 
 
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 66 
14.11.2018  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 21.11.–21.12.2018.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Ursula Mansikka ja Emmi 
Romppainen. 

 
Päätös  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Ursula 

Mansikka ja Emmi Romppainen. 
 
 

 
 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta 
 
Valt. § 10 
9.3.2016 Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmä teki kokouksessa 

seuraavan valtuustoaloitteen: 
 

”Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmän valtuustoaloite 
alueellisesta kielikokeilusta 
 
Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun lisää-
misestä ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä 
alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo 
ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kie-
livalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen 
mukaisesti. ”Eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään 
lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoi-
man laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen 
opiskelua”. 
 
Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti 
maamme tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. 
Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo 
koulupolun varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkel-
lä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä mahdollisuuden 
vain englanti-ruotsi -yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät, kuten 
esim. englanti-saksa tai englanti-ranska, tulisi mahdollistaa. Ruot-
sinkielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämäs-
sä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämä-
töntä. Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan 
huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsinkielen opin-
toja. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan suomen-
kielisen väestön ja ruotsikielisen väestön sivistyksellisistä ja yh-
teiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan. 
 
Kielikokeilu, jossa ruotsinkielen voisi oppilaan ja kodin tahdon 
mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus 
kuntamme kehittämistahdosta ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka 
valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen kuin ruot-
sin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus opiskella ruotsia viimeis-
tään lukiovaiheessa. Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä myös ruot-
sinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi. Val-
tiovallan vastuulle jäisi mm. varmistaa erityissäädöksin, että kodin 
valinta ei haittaa lapsen myöhempiä mahdollisuuksia jatko- 
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opintoihin ja uraa julkisen sektorin tehtävissä sekä perustuslain 
noudattaminen. 
 

Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmä esittää, että Joki-
oisten kunta selvittää välittömästi Forssan, Humppilan, Tammelan 
ja Ypäjän kuntien kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seu-
dulliseen kielikokeiluun. Mikäli lähikunnat suhtautuvat asiaan 
myönteisesti, tulee Jokioisten kunnan välittömästi käynnistää yh-
teistyö kuntien kanssa sekä aloittaa selvityksen tekeminen mah-
dollisuuksista järjestää alueellinen kielikokeilu jossa kielivalikoi-
maa laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä. 

Jokioisilla 9.3.2016 
 
Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmän puolesta 
Mira Kulmala-Sjöman 
valtuustoryhmän puheenjohtaja”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 56 
14.3.2016 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää alueellista kielikokeilua koskevan 

valtuustoaloitteen koulutuslautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Koula § 13 
19.6.2018 Perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt 9.3.2016, että 

Jokioisten kunta selvittää välittömästi Forssa, Humppilan, Tam-
melan ja Ypäjän kuntien kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallis-
tua seudulliseen kielikokeiluun. Aloitteessa toivotaan, että mikäli 
lähikunnat suhtautuvat asiaan myönteisesti, tulee Jokioisten kun-
nan välittömästi käynnistää yhteistyö kuntien kanssa sekä aloittaa 
selvityksen tekeminen mahdollisuuksista järjestää alueellinen kie-
likokeilu, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toi-
sen kotimaisen kielen opiskelua.   

 
Juha Sipilän muodostaman valtioneuvoston hallitusohjelmaan kir-
jattiin vuonna 2015 tavoite kieltenopiskelun lisäämisestä ja mo- 
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nipuolistamisesta. Tähän liittyen asetettiin tavoitteeksi käynnistää 
alueellisia kokeiluja kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoit-
tavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua.  
 
Alueellisesta kielikokeilusta käytiin seudun sivistystoimenjohtajien 
kanssa keskustelu kesäkuussa 2016. Mahdolliseen alueelliseen 
kielikokeiluun osallistuminen ilman velvoittavaa toisen kotimaisen 
kielen opiskelua ei saanut kannatusta ja toisaalta asiaa voitu laa-
jemmin käsitellä, koska kielikokeiluun liittyvä valmistelutyö oli vas-
ta alkanut opetusministeriössä.  
 
Alueellisen kielikokeilun valmistelutyö kesti opetusministeriössä 
pitkään johtuen mm. asian laillisuusnäkökulmien haasteista. Asia 
eteni joulukuussa 2017, jolloin opetushallitus avasi haun alueelli-
sesta kielikokeilusta. Kielikokeiluun liittyvä haku päättyi helmi-
kuussa 2018.  Alkava kokeilu kohdentuu niihin 5.-6. luokkien oppi-
laisiin, jotka aloittaisivat toisen kotimaisen kielen opiskelun luku-
vuoden 2018-2019 alusta lukien. Kokeilu on huoltajille ja lapsille 
vapaaehtoinen. Kokeilun tulee jatkua perusopetuksen loppuun 
saakka. Oppilaille, jotka osallistuvat kokeiluun, on mahdollisuus 
saada vapautus toisen kotimaisen kielen opiskelusta toisen as-
teen opinnoissa.  
 
Alueellinen kielikokeilu / hakeminen alueelliseen kielikokeiluun il-
man velvoittavan toisen kotimaisen kielen opiskelua ei herättänyt 
kiinnostusta seutukunnalla. Viisi kuntaa koko Suomessa haki / va-
littiin mukaan kyseiseen kokeiluun (Rovaniemi, Ylöjärvi, Jämsä, 
Savonlinna ja Pieksämäki).  

 
Ehdotus Lautakunta päättää todeta, että Forssan seudun kunnat eivät ole 

hakeneet, eivätkä osallistu, alueelliseen kielikokeiluun ilman vel-
voittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Kunnanhallituksen edustaja Timo Heikkilä poistui kokouksesta 

tämän pykälän käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa klo 
18.40. 

 
 - - - - - - - - - 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 14.11.2018 165 5 

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

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Kh § 138 
6.8.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. merkitsee koulutuslautakunnan valtuustoaloitteen johdosta an-
taman vastauksen tietoonsa saatetuksi, ja 
 

2. esittää valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuusto-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 67 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Valtuustoaloite hyötypuutarhasta 
 

Valt. § 46 
23.2.2018 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Maa-alueen kehittäminen Paanan koulun, kunnanviraston, kirjas-
toalueen läheisyydessä, hyötypuutarha virkistys ja opetus käyt-
töön. 
 
Hyöty/aistipuutarhaksi kutsutaan puutarhaa, jonka suunnittelussa 
on otettu huomioon kaikki aistit. Aistipuutarhassa voi rauhassa 
maistella, haistella, kosketella. Alue sisältää erilaisia ja erikokoisia 
kasveja sekä siellä voi rauhassa havainnoida pieniä luonnonilmi-
öitä. Pienpuutarha kunnan sydämessä toisi Jokioisten omaleimai-
suuden esiin, tarjoaisi kaikille virkistyspuutarhan suomia elämyk-
siä sekä korostaisi maaseudun arvoja. 
 
Aistipuutarhassa olisi alkukantaisia pienikasvuisia puita, pensaita, 
kasveja yms.  Nämä ovat helppohoitoisia, takuuvarmoja, kauniita 
ja hyödyllisiä. Puutarhassa voisi myös olla ulkoilman kestäviä pie-
niä ekologisia kuntoilu- sekä tasapainolaitteita liikkumisen luon-
nolliseen aktivointiin. Materiaalien valinnassa huomio ekologisuu-
teen, (esimerkiksi männystä valmistetut tuotteet kestävät Suomen 
neljä vuodenaikaa ja hiilijalanjälki negatiivinen). 
 
Kyseessä oleva alue on tälle pikku puutarhalle aivan loistava, 
kunnan keskustassa, kunnantalon takana, yläkoulun sekä päivä-
kotien keskiössä. Myös Intalankartano on kävelyetäisyydellä. Näin 
ollen puutarhasta nauttiminen olisi mahdollista helpolla vaivalla 
kaikille kuntalaisille ja toisi viihtyisyyttä arjen keskelle. Puutarha 
mahdollistaisi myös erilaisten pienimuotoisten tapahtumien järjes-
tämisen, kuten perheiden picnick tapahtumat yms. 

 
Aistipuutarhan rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin voitaisiin ha-
kea tukea ympäristön yrityksiltä, kartoittaa mahdolliset tu-
ki/hankerahoitus mahdollisuudet sekä selvittää yhteistyö LUKEn 
kanssa. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla puutarhan toiminnan tu-
kemiseen ja kehittämiseen perustettava kannatusyhdistys tai muu 
vastaava. Kiinnostusta varmasti löytyy. 

 
Virkistysominaisuuksien lisäksi, aistipuutarha tarjoaa upean op-
pimisen alueen kasvatuksen sekä opetuksen ympäristökasvatuk- 
seen, joka on nyt rakentumassa kunnan varhaiskasvatuksen pai-
nopistealueeksi. 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 14.11.2018 167 5 

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

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Jokioisten Vihreät ehdottaa, että tälle alueelle tehdään aistipuu-
tarha, 'syötävä puutarha'.  
 

Jokioisten Vihreät”. 
 

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

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 75 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

  - - - - - - - - - - 

 

Tela § 34 
20.6.2018  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun  
  valtuustoaloitteen hyöty-/aistipuutarhasta. 
 
  Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 15.1.2018 § 22 ja 
  valtuusto 23.2.2018 § 34 yleissuunnitelmaa Paanan koulun,  
  kunnanviraston, kirjaston ja terveysaseman alueen maan- 
  käytön kehittämiseksi. 
   
  Valtuustoaloitteessa hyötypuutarhan paikaksi on esitetty tätä sa-
  maista maa-aluetta Paanan koulun, kunnanviraston ja kirjaston 
  läheisyydessä. 
  Alueella sijaitsi purettu omakotitalo, ent. rehtorin asunto/esy, 
  alueen pinta-ala kokonaisuudessaan on noin 1000 m².  
  
  Kyseiselle alueelle on mahdollista rakentaa viheralue, jossa voisi 
  olla esim. pieni huvimaja penkeillä, kulkukäytäviä sekä erilaisia 
  helppohoitoisia kasvillisuusalueita. 
 
  Aistipuutarhan suunnittelussa on otettava huomioon kaikki aistit 
  (kuulo-, näkö-, haju-, maku- ja tuntoaisti) sekä kasvi- ja muissa 
  valinnoissa materiaalien myrkyttömyys ja monimuotoisuus.    
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Alueella voi olla marjapensaita ja vastaavia helppohoitoisia, moni-
vuotisia hyötykasveja, mutta varsinaista hyötypuutarhaa ei sijoitet-
taisi kunnan ylläpitämälle yleiselle viheralueelle, lisäksi Luonnon-
varakeskuksen ylläpitämä Ferrarianrinne on lähellä kyseistä aluet-
ta. 

 
  Aloitteessa mainittuja kuntoilu- sekä tasapainolaitteita löytyy 
  viereisen Paanan koulun pihalta. 
   
  Mikäli kunta päättää hyötypuutarhan suunnittelusta ja rakentami-
  sesta, huomioitaisiin se talousarviovalmistelussa sekä hoidon 
  riittävät resurssit käyttömenoissa. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen hyöty- 
  puutarhasta kunnanhallituksen käsittelyyn.  
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 140 
6.8.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. todeta, että kunnanviraston takaa puretun omakotitalon alueen 
viherrakentamisessa voidaan huomioida hyötypuutarha-ajatus 
teknisen lautakunnan näkemyksen mukaisesti, 

2. todeta, että asia huomioidaan vuoden 2019 talousarvion val-
mistelun yhteydessä, 

3. esittää valtuustolle, että se merkitsee valtuustoaloitteen joh-
dosta annetun vastauksen tietoonsa saatetuksi, ja 

4. esittää valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuusto-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 68 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Koulutuslautakunnan varapuheenjohtajan vaali 
 
Kh § 141 
6.8.2018 Valtuusto on 12.6.2017 valinnut Sari Kortepohjan koulutuslauta-

kunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. 16.5.2018 Sari Korte-
pohjalle myönnettiin ero koulutuslautakunnan jäsenyydestä. Val-
tuusto valitsi 16.5.2018 koulutuslautakunnan uudeksi jäseneksi 
Asmo Porman, mutta uutta varapuheenjohtajaa ei valittu. Tämän 
vuoksi valtuuston tulee suorittaa koulutuslautakunnan varapu-
heenjohtajan vaali. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa 

koulutuslautakunnan varapuheenjohtajan vaalin jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 69 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto valitsi yksimielisesti koulutuslautakunnan varapuheen-

johtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021 Asmo Por-
man. 
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Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 
 
Hela § 19  
19.6.2018  

Vuodelta 2017 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 2017 tilin-
päätöstä, antaen laajemman tietopaketin henkilöstöön liittyvistä 
asioista. Henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä (liite 8/2018). 

 
Ehdotus Henkilöstölautakunta merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2017 

tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen. Henkilöstöraportti vuodelta 2017 on pöytäkirjan liite 
8/2018. 

 - - - - - - - - - - 
Kh § 148 
27.8.2018 Jokioisten kunnan henkilöstöraportti 2017 on esityslistan oheis-

materiaalina. 
 

Henkilöstöpäällikkö esittelee kokouksessa raporttia. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. merkitä henkilöstöraportin ja sitä koskevan henkilöstöpäällikön 
esittelyn tietoonsa saatetuksi, ja 

2. lähettää henkilöstöraportin valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Birgitta Mäkelä poistui kokouk-
sesta esittelynsä jälkeen klo 17.50. 
 

 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 70 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2018 
 
Kh § 150 
27.8.2018 Vertailu talousarvioon 

Toimintatuotoista toteutunut keskimäärin 52,1 %,  
Toimintakuluista toteutunut keskimäärin 51,1 %,  
* osa toimintakuluista painottuu loppukesälle ja loppuvuodelle 

 
Rahoitus 
Verotuloista toteutunut 53,6 % (52,5 %) 
Valtionosuuksista toteutunut 51,3 % (50,8 %) 
 
Budjetoiduista korkokuluista on toteutunut 38 703,17 (37 499,62) 
euroa. Prosentteina toteuma on 28,7. Korkotaso on edelleen hie-
man laskenut ja vielä alhaisemman korkotason (jopa 0-korkoisen) 
lyhytaikaisen rahoituksen ylipainotuksella on saatu edelleen ai-
kaan korkosäästöjä pitkäaikaiseen rahoitukseen verrattuna.  

 
Kunnan vuosikate oli kesäkuun lopussa 1 389 000,16 
(1 137 005,83) euroa. Vuosikate on hieman parempi kuin edellis-
vuonna. Kunnallisveron kertymä on edelliseen vuoteen verrattuna 
581 809 euroa suurempi. Tästä noin 375 000 euroa muodostuu 
veroprosentin korotuksen vaikutuksesta. 
 
Tammi-kesäkuussa nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 0 (0) eu-
roa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksettiin samalla ajanjaksolla 
takaisin 599 516,99 (557 929,99) euroa. Lyhytaikaista lainaa nos-
tettiin tarpeen mukaan ja vanhoja kuntatodistuksia uudistettiin eli 
netotettiin. Lyhytaikainen lainakanta väheni tarkastelujaksolla 
200 000 euroa, mutta heinäkuussa jouduttiin laskemaan liikentee-
seen uusi kuntatodistus. 

 
Investoinnit 
Tammi-kesäkuussa on toteutettu investointeja 251 969,00 
(111 043,79) eurolla. Alkuvuoden suurimat yksittäiset investointi-
kohteet ovat olleet  teiden rakentaminen/kunnostus, vesijohdot ja 
kylien viemäröintihanke. 
 
Tulos 
Tammi-kesäkuun tulos on ylijäämäinen 617 172,31 (338 286,87) 
euroa. Se on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. 
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Esityslistan oheismateriaalina ovat kunnan virallinen tuloslaskel-
ma 30.6.2018, rahoitusosan toteutuminen, osastokohtaiset käyttö-
talouden toteumavertailut ja investointiosan toteumavertailu. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus  
 

1) merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2018 tietoonsa 
saatetuksi, ja  
 

2) lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 71 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Kuntastrategian hyväksyminen 
 
 
Kh § 160 
15.10.2018 Kunnanvaltuusto on päättänyt laatia kuntalain mukaisen kunta-

strategian. Strategia on laadittu kunnanvaltuuston toimesta ja sitä 
on käsitelty useissa valtuuston iltakouluissa. Kuntastrategia on 
esityslistan liitemateriaalina (liite nro 21/2018). 

  
Strategia on nyt valmis kunnan hallinnolliseen käsittelyyn.   
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä laaditun kuntastrategi-
an ja lähettää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
  
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 72 
14.11.2018 Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Pauli Myllyoja eh-

dotti, että hyväksyessään kuntastrategian valtuusto päättää, että 
kunnanhallituksen hyväksymä, seutuneuvostoa koskeva sopimus 
otetaan seuraavan valtuuston käsiteltäväksi. Sopimus on kunnan 
strategian vastainen tasapuolisuuden ja avoimuuden osalta. So-
pimuksen mukaan kunnista on edustettuna vain 3 poliittista ryh-
mää, joten melkein puolet kuntalaisista on sivuutettu päätöksen-
teosta. Sivussa olevien poliittisten ryhmien kautta sopimus olle-
nee myöskin kuntalain suhteellisuuspykälien vastainen, koska esi-
tyslistojen mukaan seutuneuvosto on tehnyt päätöksiä käsittele-
mistään asioista. Tämä ei ole oikeudenmukaista toiminnan kehit-
tämistä. 

 
Valtuutettu Jukka Heinämäki kannatti Myllyojan ehdotusta. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, et-
tä on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava, kannatettu 
päätösehdotus. Puheenjohtaja esitti asian ratkaisemista nimen-
huutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhalli-
tuksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Mylly-
ojan ehdotusta, äänestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdo-
tusta kannattivat seuraavat 13 valtuutettua: 

 
Esala Martti 
Hacklin Jorma 
Heikkilä Timo 
Kiiski Elina 
Larko Sirpa 
Lehtinen Rami 
Marttila Pauli 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Tiensuu Jussi 
 
Myllyojan ehdotusta kannattivat seuraavat 14 valtuutettua: 
 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Lehti Petri 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Ramstadius Marjo 
Romppainen Emmi 
Sakkinen Eija 
Stenberg Niina 
Widén Marja 

 
Päätös Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen äänin 14–13 Mylly-

ojan ehdotuksen, jonka mukaisesti seutuneuvostoa koskeva so-
pimus otetaan seuraavan valtuuston käsiteltäväksi.  

 
Valtuusto hyväksyi kuntastrategian. 
Pöytäkirjan liite nro 17/2018. 
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Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus vuonna 2018 
 
Tela § 38 
22.8.2018 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kunnan tulee 

vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa selos-
tetaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoi-
na vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vä-
häisiä. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille 
mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä ja esitellä ne ta-
vat, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa oman kuntansa kaavoituk-
seen.  

Jokioisten kunnan vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa ovat esil-
lä kaavat, jotka ovat aktiivisesti vireillä lähivuosien aikana. Kaavoi-
tuskatsauksen yhteydessä ei ilmoiteta uusia kaavahankkeita vi-
reille.  

Kaavoituskatsaus asetetaan kuulutuksella virallisesti nähtäville 
Forssan Lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla, lisäksi kaavoitus-
katsaus julkaistaan internetissä (kunnan www-sivuilla). Virallisen 
kuulutuksen jälkeen kaavoituskatsauksia on saatavissa kunnan 
tekniseltä osastolta ja kirjastosta.  

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kaavoituskat-
sauksen hyväksymisestä ja kunnaninsinööri päättää sen tiedot-
tamisesta. 

Esityslistan oheismateriaalina on luonnos vuoden 2018 kaavoi-
tuskatsaukseksi.  

 
Ehdotus Tekninen lautakunta käsittelee asiaa oheisaineiston pohjalta ja 

lähettää kaavoituskatsausluonnoksen kunnanhallituksen hyväk-
syttäväksi.   

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 161 
8.10.2018 Vuoden 2018 kaavoituskatsaus on esityslistan oheismateriaalina. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. hyväksyä Jokioisten kunnan vuoden 2018 kaavoituskatsauk-
sen, ja 
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2. lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 
tämän asian esittelyn jälkeen klo 18.40. 
 

 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 73 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Ero luottamustoimista / Sari Kortepohja ja Aino Vilkki /  
uudet varavaltuutetut 
 
Kvltk § 13 
6.9.2018  Kuntalain 17 §:ssä Varavaltuutetut sanotaan seuraavaa: 
 
 ”Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa 

esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä va-
litsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, 
kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsi-
jayhdistyksen ehdokkaana valituilla valtuutetulla ei ole varavaltuu-
tettua. 

 
 Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hä-

net on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston pu-
heenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä 
ensimmäisen varavaltuutetun.” 

 
 sekä vaalilain 93 §:ssä varavaltuutetuista: 
 
 Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää 

vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheen-
johtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 
11 §:n mukaisesti. 

  
 Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykä-

lässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä va-
jaaksi.” 

 
 Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.4.2017 § 37 vahvis-

tanut kuntavaalien tuloksen Kansallisen Kokoomuksen varaval-
tuutettujen osalta seuraavasti: 

 
 Järj. Ehd. Nimi Äänet Vertausluku 
 nro nro     
 
  1. 57 Vilkki Aino   20 69,750 
  2. 56 Tiensuu Jussi   17 55,800 
  3. 46 Ekholm Pekka   16 46,500. 

 
 Valtuusto on kokouksissaan 16.5.2018 § 56 myöntänyt eron val-

tuutettu Sari Kortepohjalle ja 26.6.2018 § 63  1. varavaltuutettu 
Aino Vilkille, joten keskusvaalilautakunnan on täydennettävä Kan-
sallisen Kokoomus puolueen varavaltuutettujen määrää. 
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 Valtuuston puheenjohtaja on kutsunut puolueen varavaltuutettu 

Jussi Tiensuun valtuutetuksi 1.6.2018 alkaen. 
 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta nostaa valtuuston pyynnöstä edellisten 

kuntavallien 2017 tulosten mukaisesti Kansallinen Kokoomus 
puolueen varavaltuutetuiksi seuraavat: 

 
 Järj. Ehd. Nimi Äänet Vertausluku 
 nro nro     
 
  1. 55 Ekholm Pekka   16 46,500 
  2. 53 Liuski Erja   14 39,857 
  3. 48 Järvinen Kari   11 34,875 

 
 sekä saattaa asian kunnanhallituksen ja valtuuston tietoon. 
 
Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 162 
8.10.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee keskusvaalilautakunnan päätöksen uu-

sista varavaltuutetuista tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edel-
leen valtuustolle tiedoksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 74 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto merkitsi keskusvaalilautakunnan päätöksen uusista va-

ravaltuutetuista tietoonsa saatetuksi. 
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Eroanomus luottamustoimista 
 
Kh § 163 
8.10.2018 Heikki Leino anoo eroa luottamustoimista paikkakunnalta pois-

muuton vuoksi. Leino on keskusvaalilautakunnan jäsen ja pu-
heenjohtaja. 

 
Keskusvaalilautakunnan nykyiset jäsenet ovat seuraavat: 
 
Puheenjohtaja Heikki Leino 
Varapuheenjohtaja Jaana Paasikangas 
 
Jäsenet 
Kirsi Raiskio 
Anu Tujunen 
Toni Kauranen 
 
Leinon eroanomuksen vuoksi tulee suorittaa keskusvaalilauta-
kunnan uuden jäsenen ja puheenjohtajan vaali. 
 
Keskusvaalilautakunnassa on kahdeksan varajäsentä. Heidät on 
valittu kutsumajärjestyksessä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa 

keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan vaalin.  
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 75 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakunnan jäse-

neksi Minna Laxin ja valitsi hänet myös keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi kaudeksi 2017–2021. 

 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 14.11.2018 181 5 

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

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Jokioisten kunnan veroprosentit 2019 
 
Kh § 182 
29.10.2018 Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee 

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

 
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tu-
lee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä 
(Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuo-
den 2019 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee näin ol-
len ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun 
19. päivänä 2018.  

 
Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää. 
Vuoden 2019 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lo-
pussa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään 
vuoden 2019 ennakkoperinnässä vuoden 2018 veroprosenttia ko-
ko vuoden ajan. 

 
Verohallinto on uudistanut veroprosenttien keruutapaa ja tänä 
vuonna ne ilmoitetaan Verohallintoon sähköisesti.  

 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuu-
della.  

 
Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuu-
della. Eduskunnan päätösten perusteella vuodelle 2019 kiinteistö-
veroprosenttivälit ovat: 
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–

2,00 % 
- vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 

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

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

0,93-3,10 % 
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- yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 
0,00–2,00 %  

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

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

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

 
Suomen kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna 
2018 ovat seuraavat: 
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,06 
- vakituinen asuinrakennus 0,49 
- muu rakennus 1,16 
- voimalaitos 3,03 
 
Kunnan vuoden 2019 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen 
tuloveroprosenttiin ja nykyisiin kiinteistöveroprosentteihin. Kunnan 
tuloveroa arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella kertyvän 
ensi vuonna 17 478 000 euroa, yhteisöveroa 1 112 000 euroa ja 
kiinteistöveroa 979 000 euroa. Yhteensä 19 569 000 euroa. Vuo-
den 2018 kokonaiskertymän arvioidaan olevan 18 874 000 euroa, 
jolloin kasvuksi muodostuu 695 000 euroa.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa 

Jokioisten kunnan vuoden 2019 veroprosentit seuraaviksi: 
 

- tuloveroprosentti 21,25 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 
- muiden rakennusten veroprosentti 1,00 

 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 14.11.2018 183 5 

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

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 
- voimalaitosten veroprosentti 3,10. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 76 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Lisämäärärahan anominen sosiaali- ja terveyspalveluiden menoihin 
 
Hela § 23 
9.10.2018  Vuoden 2018 talousarviossa on sosiaali- ja terveyspalveluiden 

menoihin 70 000 euron määräraha. Vuoden 2017 tilinpäätöksen 
mukaan ko. menot olivat kuitenkin nousseet 78 840 euroon. Vuo-
den 2018 talousarviota tehdessä tilanne ei vielä ollut tiedossa. Nyt 
kuitenkin on jo nähtävissä, että vuoden 2018 sosiaali- ja terveys-
palveluiden menot tulevat olemaan samalla tasolla kuin vuonna 
2017. Menojen kasvu johtuu lisääntyneistä käyntimääristä ja tut-
kimusmääristä työterveyshuollossa sekä Forssan seudun hyvi-
vointikuntayhtymän hintojen nostoista. Näistä syistä vuodelle 
2018 budjetoitu määräraha ei tule riittämään. 

 
Ehdotus Henkilöstölautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

10 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 sosiaali- ja terveys-
palveluiden menoihin, kustannuspaikkaan 000605. Vuoden 2018 
määräraha oli 70 000 euroa, muutos 10 000 euroa, jonka jälkeen 
uudeksi määrärahaksi muodostuu 80 000 euroa.   

 
Päätös Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.  
 
 - - - - - - - - - - - - 
Kh § 183 
29.10.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 

henkilöstölautakunnan esittämän 10 000 euron lisämäärärahan 
henkilökunnan työterveyshuollon vuoden 2018 talousarvioon kus-
tannuspaikalle 000605. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 77 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Jokioisten kunnan uusi hallintosääntö 
 
Kh § 184 
29.10.2018 Uuden kuntalain myötä Kuntaliitto on päivittänyt kuntien hallinto-

sääntömallin. Jokioisten kunnalle on valmisteltu uuden kuntalain 
ja Suomen Kuntaliiton hallintosääntömallin mukainen hallinto-
sääntö. Aiemmin vanhaan hallintosääntöön on tehty kulloinkin 
tarvittavia päivityksiä, mutta nyt se on kirjoitettu kokonaan uudel-
leen.  

 
Uuden hallintosäännön I osa käsittelee hallinnon ja toiminnan jär-
jestämistä, II osa taloutta ja valvontaa, III osa valtuustoa ja IV osa 
päätöksenteko- ja hallintomenettelyä. 

 
Uudesta hallintosäännöstä on järjestetty valtuustolle kaksi iltakou-
lua, jossa sitä on esitelty ja käyty seikkaperäisesti lävitse. 

 
Uusi hallintosääntö on esityslistan liitteenä (liite 28/2018). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. hyväksyy Jokioisten kunnalle uuden, esityslistan liitteen 
28/2018 mukaisen hallintosäännön,  

2. päättää, että uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.12.2018 al-
kaen, ja 

3. kumoaa kunnan vanhan hallintosäännön 1.12.2018 alkaen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 78 
14.11.2018 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Ursula Mansikka 

ehdotti, että jokaisen valtuustoryhmän tulee saada kunnan tarkas-
tuslautakuntaan vähintään yksi jäsen. 

 
Valtuutettu Petri Into kannatti Mansikan ehdotusta. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, et-
tä on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava, kannatettu 
ehdotus. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko se hyväksyä 
yksimielisesti valtuutettu Mansikan ehdotuksen.  
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Valtuutettu Rami Lehtinen ilmoitti, että hän ei hyväksy Mansikan 
ehdotusta.  
Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti asian ratkaisemista nimen-
huutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhalli-
tuksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Mansi-
kan ehdotusta, äänestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdo-
tusta kannattivat seuraavat 10 valtuutettua: 

 
Esala Martti 
Heikkilä Timo 
Larko Sirpa 
Lehtinen Rami 
Marttila Pauli 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
 
Mansikan ehdotusta kannattivat seuraavat 17 valtuutettua: 
 
Hacklin Jorma 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Lehti Petri 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Ramstadius Marjo 
Romppainen Emmi 
Sakkinen Eija 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
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Päätös Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen äänin 17–10 Mansi-

kan ehdotuksen, jonka mukaisesti jokainen valtuustoryhmä saa 
kunnan tarkastuslautakuntaan vähintään yhden jäsenen. Muutoin 
valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen uudesta hallin-
tosäännöstä. 

 
 Pöytäkirjan liite nro 18/2018. 
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Määräalan ostaminen 
 
Kh § 185 
29.10.2018 Ostettavalle määräalalle on aiemmin sijoitettu myyjän ja ostajan 

keskinäisen sopimuksen mukaisesti Jokioisten kunnan vesihuolto-
laitoksen viemäriverkoston jätevesipumppaamo / määräalaa tarvi-
taan pumppaamolle kulkua varten. Näitä tarpeita varten on neuvo-
teltu kiinteistön omistajan kanssa ko. alueen ostamisesta Jokiois-
ten kunnalle. 

 
Kaupan kohteena on n. 294 m2 määräala Lukkarin virkatalo-
nimisestä tilasta Jokioisten kunnassa. Myytävä määräala on mer-
kitty liitteenä olevaan karttaan oranssilla värityksellä. Määräalan 
kauppahinnaksi on sovittu 1 000,00 euroa. Ostaja maksaa kau-
panteosta ja lohkomisesta aiheutuvat kustannukset. 

 
 Kaupan kohteena oleva määräala on merkitty esityslistan liitteenä 

olevaan karttaan (liite 29/2018).  
  
Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 
 

1. valtuusto hyväksyy ostettavaksi Veikko Maidellilta n. 294 m2 
määräalan Lukkarin virkatalo -nimisestä tilasta Jokioisten kun-
nasta 1 000,00 euron kauppahinnalla esityslistan liitteenä ole-
van kartan mukaisesti, ja 

2. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään määrä-
alan kauppaa koskevan kauppakirjan ja kaupan yksityiskohtai-
set ehdot. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 79 
14.11.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 
 Pöytäkirjan liite nro 19/2018. 
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Seudullisen elinvoimahankkeen tulosten käsittely 
 
Kh § 189 
29.10.2018 Seudullinen elinvoimahanke on valmistunut. Hankkeen loppura-

portti on lähetetty kunnanhallitukselle tiedoksi aiemmin. Hank-
keessa on päädytty esittämään kahtatoista elinvoimatekoa. Lyhyt 
tiivistelmä hankkeen esityksistä, sekä niiden yhdistämisestä ko-
konaisuuksiin lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan liitemate-
riaalina (liite 30/2018). 

 
 Seutuneuvosto käsittelee elinvoimahanketta ja sen aiheuttamia 

toimenpiteitä kokouksessaan 23.10. Kokouksen päätökset esitel-
lään kunnanhallitukselle kokouksessa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee elinvoimahankkeen loppuraportin tie-

toonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tie-
doksi.  Kunnanhallitus määrittelee valtuustokäsittelyä varten toi-
menpiteet, joihin loppuraportin pohjalta ryhdytään. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja määritteli valtuustokäsittelyä varten seuraavat toi-
menpiteet, joihin loppuraportin pohjalta ryhdytään: 

 
Operaatio I 2018–2019 
Järkivihreyden 2 ”rebot” ja uudistuva valmistava teollisuus. 
Kiihdytyskaistalla Forza. 
Tavoitteena 50 kasvajaa ja 5 huippuonnistujaa. 
 
Operaatio II 2019–2020 
Himmeen hieno järkivihreä opiskelupaikka. Kansainvälinen las-
keutumisalusta. 
 
Erillisoperaatio 2018–2021 
Kauniisti rusetoidut matkailupaketit. Kohdemarkkinointi: eräilijät, 
hevos- ja futisperheet. Matkailukohteet kartalle. Seudullisen brän-
din kehittäminen. 
 

 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 80 
14.11.2018 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 
  Pöytäkirjan liite nro 20/2018. 
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Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen yhteistyö 
 
Kh § 178 
25.9.2017 Seutuneuvostossa on aikanaan todettu tarpeelliseksi valmistella 

seudulle rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen 
toimintamalli. 

 
  Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän ao. viran-

haltijat ovat valmistelleet toimintamallin ja siihen liittyvän kustan-
nustenjakotaulukon. Toimintamalli on esityslistan liitteenä (liite nro 
14/2017). Asiaa esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun ja antaa virastolle ohjeet 

ja oikeuden jatkaa neuvotteluja sopimustekstin valmistelemiseksi.  
Sopimus tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi erikseen sen 
valmistuttua. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 90 
16.4.2018 Seudullisen ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan valmistelua 

on valmistelutyöryhmän toimesta jatkettu. Tavoitteena on seudul-
lisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kehittäminen pal-
velujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi kustannustehok-
kaasti. Lähtökohtana on isäntäkuntamalli, jossa kussakin kunnas-
sa olisi jatkossakin oma toimielin, joka toimisi ko. kunnan viran-
omaisena. Samoin kukin kunta hoitaisi toimielinesittelyn itsenäi-
sesti ja asioiden valmistelijat voisivat tarvittaessa olla asiantunti-
joina läsnä kokouksissa. 

 
Esityslistan liitteenä (liite 12/2018) on asiaa koskeva, 6.4.2018 
päivätty sopimusluonnos. 
 
Sopimuksella Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta 
antaisivat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja kunnan ra-
kennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon sekä eräät muut 
tehtävät Forssan kaupungin hoidettaviksi. 
 
Jokioisten kunnan ao. henkilöstö siirtyisi Forssan kaupungin pal-
velukseen. Jokioisten osalta sopimuksen mukaiset palvelut mak-
saisivat 115 452,00 euroa vuodessa.  
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä asiaa koskevan valmistelutilan-

teen ja sopimusluonnoksen tiedoksi ja oikeuttaa kunnanviraston 
jatkovalmistelemaan asiaa sopimusluonnoksen pohjalta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 6/2018 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 191 
29.10.2018 Seutuneuvosto on kokouksessaan 18.09.2018 todennut, että so-

pimusluonnos on lausuntokierroksella sisällöltään oleellisilta osin 
muuttunut. Valmistelulta on edellytetty, että kustannuslaskelma 
tulee saada jokaisen kunnan osalta näyttämään taloudellista 
säästöä, jotta sopimus voitaisiin kaikkien seudun kuntien osalta 
hyväksyä sekä taloudellisella ja palvelutason parantumisen perus-
teella.  

 
Forssa, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä ovat valmistelleet yhteisen 
sopimusluonnoksen. Humppilan on mahdollista liittyä yhteistyö-
hön ja siinä tapauksessa neljän kunnan kuntakohtaiset kustan-
nukset laskevat.  
 
Esityslistan liitteenä (liite 31/2108) on viimeinen valmisteluryhmän 
muistio, päivätty 10.10.2018, sekä sopimusluonnos, päivätty 
16.10.2108 ja kustannusjakotaulukko sellaisena, että Humppila ei 
ole mukana. Lisäksi liitteenä on henkilökuntaa koskeva siirtoso-
pimus. Allekirjoitettavan sopimuksen liitteeksi vaaditaan myös tie-
tosuojasopimus. 
 

Ehdotus Kunnanjohtaja teki päätösehdotuksen kokouksessa asiasta käy-
dyn keskustelun aikana ja ehdotti, että kunnanhallitus päättää hy-
väksyä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullisen yh-
teistyön esityslistalla esitetyllä ja asian liitteistä ilmenevällä tavalla 
toteutettavaksi. Lisäksi kunnanjohtaja esitti kunnanhallituksen hy-
väksyttäviksi henkilöstön siirtosopimuksen ja alustavan kustan-
nustenjakotaulukon. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että rakennusvalvonnan 
ja ympäristönsuojelun seudullista yhteistyötä koskeva asia vie-
dään valtuuston käsiteltäväksi lopullista päätöksentekoa varten. 

 
 - - - - - - - - - - - 
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Valt. § 81 
14.11.2018 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Tarja Kirkkola-

Helenius ehdotti, että Jokioisten kunta ei lähde mukaan raken-
nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudulliseen yhteistyöhön. 

 
Valtuutettu Jukka Heinämäki kannatti Kirkkola-Heleniuksen ehdo-
tusta. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, et-
tä on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava, kannatettu 
ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti asian ratkaisemista nimenhuuto-
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen 
ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Kirkkola-
Heleniuksen ehdotusta, äänestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdo-
tusta kannattivat seuraavat 23 valtuutettua: 

 
Esala Martti 
Hacklin Jorma 
Heikkilä Timo 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Larko Sirpa 
Lehti Petri 
Lehtinen Rami 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Sakkinen Eija 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
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Kirkkola-Heleniuksen ehdotusta kannattivat seuraavat 4 valtuutet-
tua: 

 
Heinämäki Jukka 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
 

Päätös Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen äänin 23–4 kun-
nanhallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti Jokioisten kunta läh-
tee mukaan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudulli-
seen yhteistyöhön. 

 
 Pöytäkirjan liite nro 21/2018. 
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Valtuustoaloite tähderuoan myymisestä 
 
Valt. § 82 
14.11.2018 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä jätti seuraavan 14.11.2018 

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

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 
työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite toisen asteen oppilaiden tukemisesta materiaalihankinnoissa 
 
Valt. § 83 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Lukiolaisten on hankittava tietokone ja kurssikirjat. Lisäksi tulevat 
mm. lisääntyneet matkakustannukset kunnan ulkopuolelle. Vas-
taavia kustannuksia on myös ammatilliseen oppilaitokseen siirty-
villä. Kustannuksia ovat selvittäneet mm. Opetushallitus, Lukio-
laisten liitto ja Pelastakaa lapset ry. Eri Selvitysten mukaan vält-
tämättömistä hankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat lukiolai-
sella vähintään 2500 € ja ammatillisessa koulutuksessa muutamia 
satoja euroja vuodessa. Kustannukset voivat joillakin oppilailla jo-
pa rajoittaa koulutukseen hakeutumista, ja merkittävä osa per-
heistä katsoi kustannusten aiheuttavan heille taloudellisia vai-
keuksia. Jotkut opiskelijat joutuvat käymään opintojen ohella 
työssä rahoittaakseen kulunsa, mikä haittaa opiskelua. Monet 
kunnat tukevat toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita huomatta-
villakin summilla. 

 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta selvit-
tää millä keinoin se voisi tasapuolisesti huomioiden eri oppilaitos-
ten aiheuttamat kustannukset avustaa toisen asteen oppilaitoksiin 
siirtyviä opiskelijoita tukemalla heidän välttämättömiä materiaali-
hankintojaan”. 
 

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 
työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite kuntien Hinku-verkostoon liittymisestä 
 
Valt. § 84 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

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

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

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

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 
työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite kuntalaisten digineuvonnasta kirjastossa 
 
Valt. § 85 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

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

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

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite kuntoportaista 
 
Valt. § 86 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Kuntoportaat on uusi myönteinen ilmiö kansalaisten liikkumisen 
lisääjinä. Monet kunnat ovat sellaisia jo tehneetkin. 

 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta ra-
kentaa kunnan urheilukentän ja pururadan maastoon kuntoportaat 
kuntalaisten iloksi. Alueella on useita soveltuvia kohtia portaiden 
rakentamiseksi”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 87 
14.11.2018  
Päätös Merkittiin, että valtuustolle oli toimitettu kokousmateriaalin ohessa 

tiedoksi opetustoimen ryhmäkoko- ja tilakysymykset -työryhmän 
raportti sekä varhaiskasvatustyöryhmän raportti. 

 
 
 



Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 14.11.2018  

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 65, 66, 70, 71, 73, 74, 82–87 
______________________________________________________ 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 67–69, 72, 75–81 
 
_______________________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää  
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 
Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 

 
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 
Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät: __________________ 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät: __________________ 
 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
250 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. 




































































































































































