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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 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Roininen Janne 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
Palmu Susanna, varajäsen 
Sakkinen Eija, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Naatula Emilia, kehitysinsinööri 
Alén Henrika, nuorisovaltuuston edustaja 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 
 

§ 88–99 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta 
taikka merkintä edellisen 
kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti Satu Nurmi ja Jussi Tiensuu. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jorma Hacklin  Birgitta Mäkelä 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 27.12.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Satu Nurmi  Jussi Tiensuu 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, 
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 28.12.2018–3.2.2019. 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Henkilöstöpäällikkö 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 88 
19.12.2018  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 13.12.2018. 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-
taneet valtuutetut Charlotte Nummenranta ja Niina Stenberg. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmien en-
simmäiset varavaltuutetut Susanna Palmun ja Eija Sakkisen. 
 
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 89 
19.12.2018  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 28.12.–3.2.2019.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Satu Nurmi ja Niina Stenberg. 
 

Päätös  Niina Stenbergin poissa ollessa pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti valtuutetut Satu Nurmi ja Jussi Tiensuu. 
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Ruokosuontien kevyen liikenteen väylä 
 
Tela § 39 
24.5.2017 Ruokosuontien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta on laadit-

tu aikoinaan vuonna 2005 vaihtoehtoisia katusuunnitelmaehdo-
tuksia. Kevyen liikenteen väylä jäi tuolloin rakentamatta, mutta 

 vuoden 2017 talousarvion investointiosassa on varattu määrära-
haa Ruokosuontien kevyen liikenteen väylän ja Ruokosuontien ja 
Silmäkalliontien risteysalueen parantamiseen 50 000 €. 

 
 Sweco Ympäristö Oy:n laatima suunnitelma päiväyksellä 

30.4.2015 on esityslistan oheisaineistona, suunnitelmakartta, 
detaljipiirustus keskisaarekkeellisesta suojatiestä, pituusleikkaus, 

 tyyppipoikkileikkaus plv 0-200 ja 200-216 sekä poikkileikkaukset 
plv 0-120 ja 140-200. Suunnitelmassa Ruokosuontie siirtyy hie-
man itään päin ja levenee tien oikealle puolelle, jotta kevyen lii-
kenteen väylä saadaan rakennettua Hongistonkujan risteykseen 
saakka.  

 
 Suunnitelma ei ole ollut julkisesti nähtävillä vaan kunnallisteknii-

kan insinööri kiertää kiinteistöillä selostamassa suunnitelmaa ja 
hankkii tontinomistajilta luvat ko. rakentamiseen. 

 
 Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia sähköpostitse 13.4.2017 

seuraavilta urakoitsijoilta: 
- Kaivinkoneurakointi Kari-Matti Heikkilä 
- Louhinta Tuomola Oy 
- Forssan Ympäristöurakointi Oy 
- O-P Erkkilä Oy. 

 

  Määräaikaan mennessä (8.5.2017) saapui yksi tarjous, Forssan 
  Ympäristöurakointi Oy:ltä, 103 500 € (alv 0 %). 
 
  Esityslistan oheisaineistona on urakkatarjouspyyntö sekä   
  tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko. 
 
  Tarjouspyynnössä on edellytetty, että rakennustöiden tulee 
  kaikilta osin olla valmiina ja hyväksyttynä 7.7.2017 mennessä. 
 
  Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.5.2017  

 ja päättänyt siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 
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Ehdotus  Tekninen lautakunta 
 

1) päättää hyväksyä Sweco Ympäristö Oy:n laatiman suunnitel-
man, päiväyksellä 30.4.2015 Ruokosuontien kevyen liikenteen 
väylästä, ja 

2) päättää todeta, että Forssan Ympäristöurakointi Oy:n tarjouk-
sen, summaltaan 103 500 € (alv 0 %) Ruokosuontien kevyen 
liikenteen väylän rakentamisesta lautakunta käsittelee asiaa 
seuraavan kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.   

 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 155 
4.9.2017 Hankkeen asemapiirrosluonnos on esityslistan oheismateriaalina. 
 

Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että tarvittava lisärahoitus ote-
taan talousarvion kohdasta ”Muut kadut (tiet)”. Yhteensä laskien 
määräraha hankkeen toteuttamiseen on kuluvan vuoden talous-
arviossa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle luvan to-

teuttaa hanke lautakunnan esittämällä tavalla. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

  - - - - - - - - 

 

Tela § 61 
20.9.2017  Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.9.2017 antanut luvan Ruo-
  kosuontien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. 
  Suunnitelmakartta on esityslistan oheismateriaalina. 
  Kunnaninsinööri on selvittänyt urakoitsijan kanssa, että urakka-
  tarjous on vielä voimassa. 
  Rakennustöiden on oltava kaikilta osin valmiina ja hyväksyttynä 
  31.12.2017 mennessä.   
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Ehdotus  Tekninen lautakunta 
 

1) päättää hyväksyä Forssan Ympäristöurakointi Oy:n tarjouk-
sen, summaltaan 103 500 € (alv 0 %) Ruokosuontien kevyen 
liikenteen väylän rakentamisesta, ja 

2) oikeuttaa teknisen osaston tekemään ko. urakasta kirjallisen  
urakkasopimuksen, ja 

3) päättää esittää kunnanhallitukselle määrärahasiirtoa seuraa-
vasti: investointiosan menokohdasta 009402, Muut tiet 
siirretään 50 000 € menokohdalle 009404, Kevyen liikenteen 
väylät. Menokohdan 009404 menojen summaksi muodostuu 
100 000 €. 

 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 
  tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja esittelijänä/sihteerinä toimi 
  puheenjohtaja Pauli Marttila. 
   

  - - - - - - - - - 

 

Tela § 7 
21.2.2018  Ruokosuontien kevyen liikenteen väylän rakentaminen on keskey-
  tynyt loppuvuonna 2017, koska kiinteistön 169-408-1-179  
  omistajalta ei saatu suostumusta suorittaa tontilla rakennustöitä. 
   
  Kiinteistöllä pidettiin Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimi-
  tus 22.1.2018, jonka tarkoituksena oli suorittaa ennakkohaltuunot-
  to tiealueen rakentamista varten. Lunastettavan alueen maapoh-
  jan pinta-ala on noin 200 m². Haltuunottokatselmus julistettiin 
  päättyneeksi ja Jokioisten kunta saa lunastuksen kohteena olevan 
  alueen haltuunsa.   
  Töiden valmistuttua suoritetaan tarvittavat mittaustyöt ja jatketaan 
  toimitusta. 
  Esityslistan oheismateriaalina kartta ko. alueesta. 
 
  Rakennustyöt tehdään loppuun keväällä 2018 ja asfaltointi 
  tehdään roudan sulamisen jälkeen alkukesällä 2018.  
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  Urakkasummasta jää vuodelle 2018 maksettavaa 25 000 €  
  (alv 0 %).  Talousarviossa ei ole varauduttu ko. työn tekemiseen 
  vuoden 2018 puolella, koska lautakunta hyväksyi kokouksessaan 
  18.10.2017 talousarvion ja työ keskeytyi joulukuussa 2017. 
  Lautakunnan pitää anoa kohteelle lisämäärärahaa. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta/valtuus- 
  tolta Ruokosuontien kevyen liikenteen väylän rakentamisen lop-
  puunsaattamiseksi 25 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2018 
  talousarvion investointiosaan, menokohtaan 009404/Kevyen lii-
  kenteen väylät. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 200 
19.11.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

talousarvion investointiosan lisämäärärahan teknisen lautakunnan 
21.2.2018 § 7 ehdotuksen mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 90 
19.12.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosan  
määrärahamuutokset 
 
Tela § 56 
7.11.2018 Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosan 

eräisiin menokohtiin tulee tehdä muutoksia seuraavasti: 
 
 Vesijohtoverkon saneeraus   
 Kyseessä olevasta menokohdasta 009451 siirretään 10 000 € 

Uusien kaava-alueiden vesijohtojen rakentamiseen menokohdalle 
009457/Uusien kaava-alueiden vesijohdot. Toivola-Anttilan ase-
makaava-alueen rakentamisen yhteydessä jouduttiin suoritta-
maan louhintaa yhteensä 694 m³. Louhintatyötä ei budjetoitu vuo-
den 2018 talousarvioon. 

 
 Katujen päällystäminen 
 Kyseisestä menokohdasta 009401 siirretään 35 000 € seuraaville 

menokohdille: Uusien kaava-alueiden viemäröinti 009468 
15 000 € sekä Kylien viemäröintihanke 009470  20 000 €. 

 Toivola-Anttilan viemäröinnin yhteydessä louhintaa sekä 
 kylien viemäröinnissä varattu rahaa liian vähän kustannusarvioon 

nähden. 
 
 Viemäriverkoston saneeraus 
 Menokohdasta 009461 siirretään 35 000 € Uusien kaava-alueiden 

hulevesiviemäröinti  009469 kohdalle. Kyseiseen menokohtaan ei 
ollut varattu rahaa talousarviossa, hulevesiviemäröinti tehtiin osa-
na Toivola-Anttilan alueen kunnallistekniikan rakentamista. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä 

edelleen valtuustolle investointiosan määrärahojen siirtoa seuraa-
vasti: 

   
 Menokohdasta 009451 Vesijohtoverkon saneeraus  
 menokohtaan 009457 Uusien kaava-alueiden vesijohdot 

10 000 €, jonka jälkeen uudeksi määrärahaksi muodostuu 
 kohdassa 009451 0 € ja kohtaan 009457 muodostuu 50 000 €. 
 
 Menokohdasta 009401 Katujen päällystäminen 35 000 € 
 menokohtaan 009468 Uusien kaava-alueiden viemäröinti 

15 000 € sekä menokohtaan 009470 Kylien viemäröintihanke 
20 000 €. 
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 Näiden siirtojen jälkeen uudeksi määrärahaksi muodostuu 
 kohdassa 009401 35 000 € ja kohtaan 009468 muodostuu 

55 000 € sekä kohtaan 009470 115 000 €. 
 
 Menokohdasta 009461 Viemäriverkoston saneeraus 35 000 € 
 menokohdalle 009469 Uusien kaava-alueiden hulevesiviemäröin-

ti, jonka jälkeen uudeksi määrärahaksi muodostuu kohdassa 
009461 0 € ja kohtaan 009469 muodostuu 35 000 €. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 201 
19.11.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

talousarvion investointiosan määrärahamuutokset teknisen lauta-
kunnan 7.11.2018 § 56 ehdotuksen mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 91 
19.12.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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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. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 208 
19.11.2018 Valtuuston päätöksen jälkeen keskusvaalilautakunnassa on neljä 

naista ja yksi mies. Lautakunnan kokoonpano ei täytä tasa-
arvolain vaatimuksia, minkä vuoksi valtuuston pitää suorittaa kes-
kusvaalilautakunnan vaali uudelleen.  
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Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 
4 a §:n 1 momentti: 
 
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa 
toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun otta-
matta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan 
toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi: 
 
- kunnanhallitus ja sen jaostot 
- lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot 
- johtokunnat ja niiden jaostot sekä 
- toimikunnat. 

 
Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoon-
panossa on huomioitava tasa-arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen 
valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja. 

 
Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten 
että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava 
samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erik-
seen koske. 

 
Keskusvaalilautakunnan jäsenistä vähintään kahden tulee olla 
miehiä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. kumota Jokioisten valtuuston 14.11.2018 § 75 tekemän kes-
kusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valintaa kos-
kevan päätöksen tasa-arvolain vastaisena, ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa uudelleen keskusvaali-
lautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan vaalin. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Valt. § 92 
19.12.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen ja 

päätti seuraavaa: 
 

1. kumosi yksimielisesti valtuuston 14.11.2018 § 75 tekemän 
keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valintaa 
koskevan päätöksen tasa-arvolain vastaisena, ja 

2. valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja pu-
heenjohtajaksi Kimmo Raitasen. 
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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. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 214 
26.11.2018 Vanhan hallintosäännön mukaan kunnan tarkastuslautakuntaan 

kuului 7 jäsentä, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 5 muuta jä-
sentä. Hallintosäännön uudistuksen yhteydessä ei ollut tarkoitus 
muuttaa lautakunnan kokoa. 

 
Uuden hallintosäännön luonnokseen on inhimillisen virheen vuok-
si kirjattu, että lautakunnassa olisi 9 jäsentä, puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä. 

 
Valtuustoryhmiä on nykyisessä valtuustossa 6 eli 7-jäseninen tar-
kastuslautakunta mahdollistaa kaikkien valtuustoryhmien mukana 
olon. 

 
Asia on tarkoituksenmukaista huomioida seuraavan valtuusto-
kauden alusta lukien, vuonna 2021 uusien luottamustoimipaikko-
jen jakoa koskevissa neuvotteluissa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle seuraavaa: 
 

1. Valtuusto hyväksyy hallintosäännön 2 luvun 9 §:n kuuluvaksi 
seuraavasti:  
 
Tarkastuslautakunta  
Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutet-
tuja. 
 

2. Valtuusto hyväksyy, että kaikkien valtuustoryhmien edustus 
tarkastuslautakunnassa huomioidaan seuraavan valtuusto-
kauden alusta lukien, vuonna 2021 uusien luottamustoimipaik-
kojen jakoa koskevissa neuvotteluissa. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 93 
19.12.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelma 
 
Kh § 151 
27.8.2018 Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelu-

kaudelle 2019–2021. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on 
talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta suunnitelmavuosia. 
Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kunnanvaltuuston hy-
väksymään vuoden 2018 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 
vuosille 2018–2020, alkuvuoden 2018 talouskehitykseen ja vuosi-
na 2019–2021 odotettavissa olevaan talouskehitykseen. 

 
 Kunnan toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttöta-

louden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmas-
ta. Talousarvio sisältää seuraavat osat: 

 
1. käyttötalousosa, jossa asetetaan palveluille ja hallinnolle ta-

voitteet sekä budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat 
menot ja tulot, 

2. investointiosa, jossa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotanto-
välineiden hankinta ja niiden mahdolliset rahoitusosuudet sekä 
omaisuuden mahdollinen myynti, 

3. tuloslaskelmaosa, jossa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys 
käyttötalousmenoihin ja poistoihin ja 

4. rahoitusosa, jossa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja 
käyttö. 

 
Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa pitää huomioida yhä 
aiempaa voimakkaammin konserninäkökulma. Jo talousarviovai-
heessa on huomioitava koko konsernin etu ja budjetointi sekä ta-
voitteet on asetettava sen mukaisesti. 
 
Talousarvion rakenteessa noudatetaan Kuntaliiton suositusta. 
 
Yleinen taloudellinen tilanne 
Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, min-
kä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. 
Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimai-
nen kysyntä. Viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun 
mukaiseksi ja nettoviennin kasvua tukeva vaikutus pienenee. Ko-
titalouksien kulutuskysyntää rajoittaa reaalisten käytettävissä ole-
vien tulojen hidastuva kasvu. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,9 %. 
Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä 
nostavat v. 2018 työllisten määrän 1,9 % edellisvuotta korkeam-
maksi ja työllisyysasteen 71,2 prosenttiin. 
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Vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,8 prosenttiin. Investointien 
kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi v. 2019. Tämä johtuu eri-
tyisesti uusien rakennushankkeiden aloitusmäärien kääntymisestä 
laskuun. Lisäksi suurten metsäteollisuushankkeiden investointi-
päätöksiä on siirretty eteenpäin. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,7 %. 
Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopeana jatkuva kasvu ja reaa-
lipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitävät työvoiman kysyntää en-
nustejaksolla. Työttömien ja piilotyöttömien suuresta määrästä 
sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoi-
man tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyyden ja 
tuotannon kasvua. Yksittäisillä toimialoilla pula osaavasta työvoi-
masta voi jo muodostua kasvun esteeksi. Työllisten määrä kasvaa 
lähes 1 % vuodessa vuosina 2019 - 2020. Työllisyysaste nousee 
72,6 prosenttiin v. 2020. 
 
Hyvä suhdannetilanne pienentää julkisen talouden alijäämää ja 
velkasuhdetta. Julkisen talouden rahoitusasema lähes tasapainot-
tuu vuoteen 2020 mennessä ja julkinen velka suhteessa brutto-
kansantuotteeseen painuu alle 60 prosentin ensi vuonna. 
 
Keskeiset paikalliset lähtökohdat kunnan talousarvion laadinnalle 
Vuoden 2019 talousarvion valmistelu käynnistetään kunnanhalli-
tuksen ohjeistuksella.  

 
Valmistelu käynnistetään tilanteessa, jossa yleisen taloustilanteen 
kehitykseen sisältyy epävarmuustekijöitä, huolimatta osin myön-
teisestäkin kehityksestä. Epävarmuustekijät on huomioitava ta-
lousarvion valmisteluperusteissa. Talouskasvu pysynee paikallis-
tasolla edelleen kohtuullisen vaatimattomana. Työttömyyden odo-
tetaan yhä laskevan, mutta tällä ei ole vielä vuoden 2019 aikana 
merkittävää vaikutusta kunnan talouteen. Yleinen taloustilanteen 
myönteinen kehitys vaikuttaa aiemman kokemuksen perusteella 
1-2 vuoden viiveellä Jokioisten kunnan talouteen. Kunnan väes-
tön väheneminen ja ikärakenteen muutos vaikuttavat palvelutar-
peisiin ja rahoituspohjaan. 
 
Valmistelun keskeisenä lähtökohtana on veroprosenttien pitämi-
nen nykyisellä tasolla. Valtionosuusennusteen mukaan kunnan 
valtionosuudet ovat laskemassa ensi vuonna n. 350 000 eurolla. 
Verotulojen arvioidaan kasvavan n. 500 000 – 600 000 eurolla. 
Kun huomioidaan palkkoihin tulevat yleiskorotukset ja tiedossa 
olevat terveydenhuollon kasvavat maksuosuudet, ei liikkumava-
raa käytännössä jää. Tämän vuoksi talousarvioehdotukset pitää 
edelleen laatia muilta osin nollakasvun periaatteella. 
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Jotta kunnan lainamäärää pystytään edelleen laskemaan, tulee 
investointien osalta jatkaa niukkaa linjaa ja keskittyä pääsääntöi-
sesti vain ehdottoman välttämättömiin ylläpitoinvestointeihin. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2019 käyttötalou-
den talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden koko-
naismenot kasvavat maksimissaan 0 % vuoden 2018 talous-
arvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja terveyden-
huolto), 

2) vuoden 2018 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2019–2020 toimivat talousarvion 2019 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet, 

3) että talousarvio-ohjeita tulee noudattaa ja laatia talousarvioeh-
dotukset suoraan niiden mukaisiksi, ja 

4) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 12.10.2018, joka myös antaa tarvittavia tar-
kempia talousarvion valmisteluohjeita. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 202 
19.11.2018 Talousarvioehdotuksessa 8.11.2018 tulos on 10 690,00 euroa 

positiivinen. Vuosikatteeksi muodostuu 1 314 100,00 euroa, mikä 
on hiukan vuoden 2018 talousarviota heikompi. 
 
Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallintokuntien ta-
lousarvioehdotukset ja ehdotusten perusteella muodostuva tulos 
sekä rahoitukseen liittyvät näkökohdat. 
 
Talousarvioehdotukset ovat esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää talousarviota koskevista jatkotoimenpiteis-

tä. 
 
Päätös Osastopäälliköt esittelivät kokouksessa oman osastonsa talous-

arvioehdotukset. Lisäksi esiteltiin ehdotusten perusteella muodos-
tuva tulos sekä rahoitukseen liittyviä näkökohtia.  
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Kunnanhallitus merkitsi talousarvioehdotusta koskevat esittelyt 
tietoonsa saatetuksi ja päätti jatkaa talousarvioehdotuksen käsit-
telyä seuraavassa kokouksessaan 26.11.2018. 
 
- - - - - - - - - - - 

Kh § 217 
26.11.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus jatkaa talousarvioehdotuksen käsittelyä. 
 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Rami Lehtinen 

ehdotti, että kustannuspaikkaan 000410 (tekninen lautakunta) li-
sätään 20 000,00 euroa menolajille 4740 (avustukset yhteisöille) 
yksityistieavustuksiin käytettäväksi. Lisäyksen jälkeen ko. kustan-
nuspaikan kokonaismäärärahaksi muodostuu 61 000,00 euroa. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, 
voiko kunnanhallitus hyväksyä yksimielisesti hänen ehdotuksen-
sa. 

 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Lehtisen ehdotuksen 
20 000,00 euron lisäyksestä yksityistieavustuksiin varattaviin 
määrärahoihin. Muita osin hyväksyttiin yksimielisesti hallintoelin-
ten talousarvioehdotukset. Talousarvioehdotusten käsittelyä pää-
tettiin jatkaa 10.12.2018 pidettävässä kokouksessa, jolloin teh-
dään lopullinen ehdotus valtuustolle, joka sisältää myös talousar-
vion tekstiosat. 

 
Merkittiin, että Jyrki Kanerva poistui kokouksesta tämän asian kä-
sittelyn aikana klo 17.51. 
 
- - - - - - - - - - - 

Kh § 222 
10.12.2018 Talousarvioehdotuksessa 2019 tilikauden tuloksesta muodostuu 

12 518,00 euroa ylijäämäinen. Vuosikate on 1 315 928,00 euroa. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan 
oheismateriaalina olevan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja 
vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Valt. § 94 
19.12.2018 Valtuuston puheenjohtaja ehdotti asian käsiteltäväksi siten, että 

ensin käydään yleiskeskustelu, jonka aikana voidaan käyttää 
ryhmäpuheenvuorot sekä sen jälkeen käsitellään vuoden 2019 ta-
lousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2021 liitteineen talousarvio-
kirjan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisen ryhmän/asiakokonai-
suuden kohdalla tehdään mahdolliset muutosehdotukset sekä 
suoritetaan mahdollisesti tarvittava äänestys. 

 
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. 

 
Yleiskeskustelun puheenvuorojen päätyttyä puheenjohtaja totesi 
siltä osin keskustelun päättyneeksi. 

 
Yleiskeskustelun jälkeen siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

 
Talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn aikana valtuutettu Martti 
Esala esitti päätökseen lisättäväksi toivomusponnen, jonka mu-
kaan vuoden 2019 aikana selvitetään miten Jokioisten Tietotalon 
taloustilanne saataisiin tasapainoon. Tällä hetkellä Jokioisten Tie-
totalo tuottaa kunnalle tappiota n. 200 000 euroa/vuosi. Valtuutet-
tu Pauli Myllyoja kannatti valtuutettu Esalan toivomuspontta. 

 
Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko se olla yksimielinen 
valtuutettu Esalan toivomusponsiehdotuksesta. Valtuusto hyväk-
syi yksimielisesti toivomusponnen. 

 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana valtuutettu Tarja Kirkkola-
Helenius ehdotti, että vuoden 2019 talousarvion investointiosaan 
lisätään 10 000 euroa Pikku-Liesjärven leirikeskuksen saneeraus-
ta varten. Edelleen Kirkkola-Helenius ehdotti, että vuoden 2019 
määrärahalisäys katetaan vähentämällä talousarvioehdotuksen 
investointiosaan maa- ja vesialueet sisältyvää määrärahaa 
10 000 eurolla. Valtuutettu Jyrki Kanerva kannatti valtuutettu Kirk-
kola-Heleniuksen ehdotusta. 

 
Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko se olla yksimielinen 
valtuutettu Kirkkola-Heleniuksen ehdotuksesta. Valtuusto hyväk-
syi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana valtuutettu Pauli Myllyoja eh-
dotti, että vuoden 2019 talousarvion investointiosaan lisätään 
20 000 euroa kohtaan katujen päällystäminen Pelliläntien ja Pik-
ku-Pelliläntien päällystämistä varten. Valtuutettu Petri Lehtonen 
kannatti valtuutettu Myllyojan ehdotusta.   

 
Koska oli tehty hallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu 
ehdotus, puheenjohtaja esitti asian ratkaisemista nimenhuutoää-
nestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen 
ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Myllyojan eh-
dotusta, äänestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdo-
tuksen puolesta äänestivät seuraavat jäsenet: 

 
Esala Martti 
Hacklin Jorma 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Larko Sirpa 
Lehti Petri 
Lehtinen Rami 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Roininen Janne 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Sakkinen Eija 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja. 
 
Myllyojan ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat jäsenet: 

 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
 

mailto:mika.rantala@jokioinen.fi


 
           Jokioisten kunta  kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 19.12.2018 222 6 

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

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

 
 
 
 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Lehtonen Petri 
Myllyoja Pauli 
Palmu Susanna 

 
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen äänin 21-6 
kunnanhallituksen ehdotuksen. 

 
Edelleen yksityiskohtaisen käsittelyn aikana puheenjohtaja Jorma 
Hacklin ehdotti, että vuoden 2019 talousarvion investointiosaan li-
sätään 10 000 euroa valtatie 10 erkanemistien suunnittelua varten 
Pellilän teollisuusalueille. Valtuutettu Rami Lehtinen kannatti pu-
heenjohtaja Hacklinin ehdotusta. 

 
Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko se olla yksimielinen 
puheenjohtaja Hacklinin ehdotuksesta. Valtuusto hyväksyi yksi-
mielisesti ehdotuksen. 

 
Edelleen yksityiskohtaisen käsittelyn aikana puheenjohtaja kertoi, 
että kunnanhallitus esitti kokouksessaan 19.12.2018 kunnanval-
tuustolle, että valtuusto lisäisi vuoden 2019 talousarvion kohtaan 
4.1.3 kiinteät rakenteet ja laitteet Vaulammin kevyen liikenteen 
väylän suunnitteluun 50 000 euron määrärahan, jolloin määrära-
han suuruudeksi tulee 110 000 euroa sekä oikeuttaa kunnanviras-
ton tekemään asiasta johtuvat tekniset muutokset talousarvioon. 

 
Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko se olla yksimielinen 
kunnanhallituksen 19.12.2018 tekemästä ehdotuksesta. Valtuusto 
hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 
Edelleen yksityiskohtaisen käsittelyn aikana puheenjohtaja kertoi, 
että kunnanhallitus esitti kokouksessaan 19.12.2018 kunnanval-
tuustolle, että valtuusto lisäisi vuoden 2019 talousarvioon tuloihin 
kohtaan 4.1.3 kiinteät rakenteet ja laitteet paineviemärin rakenta-
minen Forssaan 150 000 euroa Humppilan siirtolinjasta.  

 
Valtuutettu Tarja Kirkkola-Helenius ehdotti, että vuoden 2019 ta-
lousarvion investointiosasta hylätään sekä menot että tulot paine-
viemärin rakentamisesta Forssaan. Valtuutettu Kirkkola-
Heleniuksen ehdotusta ei kannatettu, joten kunnanhallituksen esi-
tys valtuustolle jäi voimaan. 
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Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko se olla yksimielinen 
kunnanhallituksen 19.12.2018 tekemästä ehdotuksesta. Valtuusto 
hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 
Päätös Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen vuoden 

2019 talousarvioksi ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelmaksi 
seuraavilla muutoksilla: 

 
Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan, kohtaan muut talon-
rakennukset / Pikku-Liesjärvi, saneeraus päätettiin yksimielisesti 
lisätä 10 000 euron määräraha leirikeskuksen saneerausta varten. 
Määräraha muutoksen jälkeen 10 000 euroa. 

 
Määrärahan lisäys päätettiin yksimielisesti kattaa vähentämällä 
vuoden 2019 talousarvion investointiosan kohdan maa- ja vesi-
alueet määrärahaa 10 000 eurolla. Määräraha muutoksen jälkeen 
90 000,00 euroa. 

 
Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan, kohtaan kaavateiden 
rakentaminen / valtatie 10, muutokset päätettiin yksimielisesti lisä-
tä 10 000 euron määräraha valtatie 10 erkanemistien suunnittelua 
varten Pellilän teollisuusalueille. Määräraha muutoksen jälkeen 
10 000 euroa. 

 
Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan, kohtaan kaavateiden 
rakentaminen, kevyen liikenteen väylä / Vaulammi päätettiin yk-
simielisesti lisätä 50 000 euron määräraha väylän suunnittelua 
varten. Määräraha muutoksen jälkeen 110 000 euroa. 

 
Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan, kohtaan kiinteät ra-
kenteet ja laitteet / paineviemärin rakentaminen Forssaan päätet-
tiin yksimielisesti lisätä tuloja 150 000 euroa Humppilan siirto-
viemäristä. Nettomenot muutoksen jälkeen 435 000 euroa. 

 
Lisäksi valtuusto hyväksyi valtuutettu Martti Esalan toivomuspon-
nen Jokioisten Tietotalon taloustilanteen selvittämisestä vuonna 
2019. 

 
Hyväksytty talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma 
vuosille 2020–2021 säilytetään pöytäkirjasta erillään arkistossa 
asianomaisessa kohdassa. 
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Teknisen lautakunnan ja lupajaoston vaali 
 
Kh § 94 
5.6.2017  Hallintosäännön mukaan lautakunnan tehtäväalueena on kun-

nan talon- ja maanrakennustoiminta, kunnallistekniikka, kaavoi-
tuksen valmistelu sekä yksityistielainsäädännön mukaiset ja 
muut tietoimen tehtävät sekä lupajaostossa rakennusvalvonta, 
maa-aines- ja ympäristöasiat. 

 
Hallintosäännön mukaan teknisessä lautakunnassa on seitse-
män jäsentä ja lupajaostossa viisi jäsentä. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se  
 

1. päättää teknisen lautakunnan varapuheenjohtajien 
lukumääräksi yksi, 

 
2. suorittaa teknisen lautakunnan sekä puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2017–
2021, 
 

3. päättää teknisen lautakunnan lupajaoston  
varapuheenjohtajien lukumääräksi yksi ja 
 

4. suorittaa teknisen lautakunnan lupajaoston sekä ja-
oston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin 
toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuk-

sen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Valt. § 47 
12.6.2017 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen 

sekä valitsi teknisen lautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi toi-
mikaudeksi 2017–2021 seuraavat: 

  
 Jäsen   Henkilökohtainen varajä-

sen 
  
 Marttila Pauli, pj.  Tapola Seppo 
 Lax Minna, vpj.  Leino Satu 
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 Saarinen Harri  Nikander Markku 
 Saarinen Satu  Könkö Taru 
 Perälä Arja   Niemi Ella 
 Tiensuu Jussi  Järvinen Kari 
 Palmu Susanna  Huhtala Eija 
 
 Valtuusto valitsi teknisen lautakunnan lupajaoston jäseniksi ja 

varajäseniksi toimikaudeksi 2017–2021 seuraavat: 
 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajä-

sen 
 
 Saarinen Harri, pj.  Okkonen Petri 
 Räsänen Sami, vpj.  Raitanen Kimmo 
 Koskela Inkeri  Könkö Taru 
 Tiensuu Jussi  Järvinen Kari 
 Heinämäki Jaana  Nummenranta Charlotte 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 223 
10.12.2018 Valtuusto on valinnut Jussi Tiensuun tarkastuslautakunnan jäse-

neksi. Näin hänestä on tullut esteellinen toimimaan teknisessä 
lautakunnassa ja hänen tilalleen pitää valita uusi jäsen ja tälle 
henkilökohtainen varajäsen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa 

teknisen lautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaalin. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se suorit-
taa myös teknisen lautakunnan lupajaoston jäsenen ja tämän 
henkilökohtaisen varajäsenen vaalin, koska myös lupajaostoon pi-
tää valita uusi jäsen Jussi Tiensuun tilalle. 
 

 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 95 
19.12.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen ja 

päätti seuraavaa: 
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1. Myönsi yksimielisesti Jussi Tiensuulle eron teknisen lautakun-
nan jäsenen tehtävästä ja teknisen lautakunnan lupajaoston 
jäsenen tehtävästä 1.1.2019 alkaen. 

 
2. Valitsi yksimielisesti teknisen lautakunnan jäseneksi Kari Jär-

visen ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kari Allénin 
1.1.2019 alkaen. 

 
3. Valitsi yksimielisesti teknisen lautakunnan lupajaoston jäse-

neksi Kari Järvisen ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
Kari Allénin 1.1.2019 alkaen. 
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Jokiläänin kansalaisopiston rehtorin osa-aikaisen viran perustaminen 
 
Kh § 229 
10.12.2018 Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän 

kuntien yhteinen kansalaisopisto, jonka hoidosta ja hallinnosta 
vastaa kuntien välisen sopimuksen nojalla Jokioisten kunta.  

 
Jokiläänin kansalaisopiston rehtorin tehtäviä on vuodesta 2000 
lähtien hoitanut Forssan kaupungin ylläpitämän Wahren-opiston 
rehtori.  
 
Keväällä 2018 Jokioisten kunnanhallitus päätti kutsua Humppilan 
ja Ypäjän kuntien edustajat neuvottelemaan Jokiläänin kansalais-
opiston rehtoritehtävien hoidosta tulevaisuudessa. Neuvotteluissa 
sovittiin kuntien yhteisen työryhmän perustamisesta, jonka tehtä-
väksi annettiin asian valmisteleminen. 
  
Työryhmä jätti asiaa koskevan lausuntonsa 5.6.2018. Lausunnos-
sa päädyttiin esittämään Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kun-
nanhallituksille, että Jokiläänin kansalaisopistoon perustetaan 
oma osa-aikainen rehtorin virka.  Työryhmän lausunto on esitys-
listan erillisliitteenä.  
 
Jokioisten kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 (§ 121) 
irtisanoa Forssan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen Jokilää-
nin kansalaisopiston rehtorin tehtävien hoidosta. Jokioisten kun-
nanhallitus varasi Humppilan ja Ypäjän kunnille vielä tilaisuuden 
lausunnon antamiseen asiassa. Humppilan ja Ypäjän kunnat ovat 
osaltaan hyväksyneet rehtorisopimuksen irtisanomisen Forssan 
kaupungin kanssa ja osa-aikaisen kansalaisopiston rehtoriviran 
perustamisen.  
 
Forssan kaupungin kanssa on neuvoteltu rehtoritehtävien hoidos-
ta. Rehtoritehtävien hoitamista koskeva sopimus päättyy viralli-
sesti 31.7.2019. Kaupunki on kuitenkin ilmoittanut, että sopimus 
voidaan tarvittaessa päättää jo tätä ajankohtaa aiemmin. Tavoit-
teena on, että rehtori aloittaisi viran hoidon jo keväällä 2019, jotta 
hän voisi osallistua tulevan lukuvuoden 2019–2020 suunnitteluun.  
 
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista määrittelee 
rehtorin kelpoisuusehdot seuraavasti: 
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Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 
 
1) ylempi korkeakoulututkinto; 
2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon 
opettajan kelpoisuus; 
3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 
4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetus-
hallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston 
järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riit-
tävä opetushallinnon tuntemus. 
 
Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan rehtorin valitsee osas-
ton päällikkö.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se perustaa Joki-
läänin kansalaisopiston osa-aikaisen rehtorin viran. Viran työaika 
on 50 % täydestä työajasta. Rehtorin tehtäviin ei sisällytetä ope-
tusvelvollisuutta.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 96 
19.12.2018 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Valtuustoaloite kaavamuutoksesta 
 
Valt. § 97 
19.12.2018 Vasemmistoliiton ja SDP:n valtuustoryhmä jätti seuraavan 

19.12.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 
 Me allekirjoittaneet valtuutetut haluaisimme kunnan käynnistävän 

kiireellisesti valmistelut kaavamuutoksesta Nirpanmäen Rantabu-
levardin läheiselle alueelle joko rivitalojen tai pienkerrostalon ra-
kentamisen mahdollistamiseksi. 

 Alue sijaitsee Forssantien ja Loimijoen välissä Nirpanmäen alla, 
nykyisessä kaavassa alue on merkitty M-alueeksi (maa- ja metsä-
talousalue). 

 
 Lisäksi kunnan pitäisi käynnistää neuvottelut maanomistajan 

kanssa Nirpanmäen alla Akuntien vieressä olevan pienen pelto-
alueen ostamisesta kunnalle. Tällä saataisiin alueelle käynti hel-
pommaksi. 

 
 Jokioisilla on myyty omakotitaloja nuorille perheille, talon myyjät 

ovat muuttaneet kaupunkiin. Haluaisimme pysäyttää tämän muut-
toliikkeen Jokioisilta poispäin tarjoamalla heille asumismuotona 
joko rivi- tai kerrostaloa luonnonkauniissa Loimijoki-maisemassa. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite selvityksen tekemisestä koulukuljetusten järjestämiseksi 
yhteistyössä naapurikuntien kanssa 
 
Valt. § 98 
19.12.2018 Keskustan ja Vihreiden valtuustoryhmät jättivät seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 
 Suunniteltu kouluverkon supistaminen voi pidentää reuna-

alueiden lasten koulumatkan yli 20 kilometriin. Naapurikunnan tai 
-kaupungin puolella koulu olisi huomattavasti lähempänä. Koulu-
kuljetusten järjestämisessä pääperiaatteina pitää olla turvallisuus, 
tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. 

 
 Siksi Jokioisten Keskusta ja Vihreät haluavat tehdä aloitteen selvi-

tyksestä koulukuljetusten järjestämiseksi yli kuntarajojen, yhdessä 
naapurikuntien kanssa. 

 
 Tällä isolla periaatteellisella muutoksella voimme jatkossakin to-

teuttaa lähikoulumallia ja tukea lapsiperheitä. 
 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Joulutervehdykset 
 
Valt. § 99 
19.12.2018 Kokouksen lopuksi valtuuston puheenjohtaja Hacklin loi katsauk-

sen kuluneeseen vuoteen ja sen merkittävimpiin tapahtumiin sekä 
kunnan tulevaisuuden haasteisiin. Hän kiitti eri osapuolia hyvästä 
yhteistyöstä ja esitti joulutervehdyksensä. 

 
Valtuuston I varapuheenjohtaja Raiskio kiitti omasta sekä valtuu-
tettujen puolesta valtuuston puheenjohtajaa ja toivotti rauhallista 
joulun odotusta sekä parempaa uutta vuotta. 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lehtinen kehui kunnan toimin-
taa ja onnistunutta taloudenhoitoa sekä kiitti kunnanhallitusta hy-
västä toiminnasta ja sujuvasta yhteistyöstä. Lisäksi Lehtinen lausu 
joulutervehdyksensä. 

 
Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Kanerva kiitti kunnanhalli-
tusta hyvästä yhteishengestä ja esitti joulutervehdyksensä. 

 
Lopuksi kunnanjohtaja Määttä esitti kiitokset henkilökunnan puo-
lesta ja esitti joulutervehdyksensä. 
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Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 88, 89, 97–99 
______________________________________________________ 
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: 90–96 
 
_______________________________________________________ 
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. 


