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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 1–25

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

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Rami Lehtinen

Mika T. Rantala

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.
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Valtuuston kokouksen 19.12.2017 päätösten laillisuuden
toteaminen ja täytäntöönpano
Kh § 1
15.1.2018

Ehdotus

Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä.
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.
Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 19.12.2017
päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden
täytäntöönpanon seuraavasti:
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Äänestystuloksen kirjaaminen Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään (kirjattu 22.12.2017)
Valtuustoaloite laiturin rakentamisesta
Ote aloitteen tekijälle
Ote tekniselle lautakunnalle
Talousarviomuutos 2017 sosiaalipalvelujen osalta
Ote pääkirjanpitäjälle
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma
Ote ja talousarviokirja hallintoelimille, osastopäälliköille ja pääkirjanpitäjälle
Kunnanhallituksen antamat erilliset talousarvion täytäntöönpanoohjeet
Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvion investointiosan määrärahamuutokset
Ote tekniselle lautakunnalle
Ote pääkirjanpitäjälle
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Valtuustoaloite kevyenliikenteenväylän valaisemisesta
Käsitellään erikseen
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Vesihuoltolaitoksen taksan, liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen
sekä yleisten toimitusehtojen päivittäminen
Tela § 83
20.12.2017

Tekninen osasto on laatinut vesihuoltolaitokselle uudet sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot. Uudet ehdot ovat esityslistan
oheismateriaalina. Lisäksi oheismateriaalina ovat nykyiset toimitusehdot.
Päivitetyissä sopimusehdoissa merkittävimmät muutokset verrattuna nykyisiin sopimusehtoihin ovat:
- 7 §:n kolmas kappale on uusi
- 11 § on kokonaan uusi ja nykyisen 11 §:n asiat on siirretty
12 §:ään.
- 12 §:n ensimmäinen kappale on uusi ja toisen kappaleen ensimmäistä lausetta on muokattu niin, että kohtaan on lisätty, että
liittyjä voi ilmoittaa myös sähköisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta ja ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa luovutuspäivästä.
- 13 §:n ensimmäinen kappaleen viimeinen lause on uusi.
Oheismateriaalina olevissa uusissa sopimusehdoissa kaikki muuttuneet kohdat on merkitty punaisella värillä.
Päivitetyissä yleisissä toimitusehdoissa merkittävimmät muutokset
verrattuna nykyisiin toimitusehtoihin ovat:
- Uuden lain myötä hulevedet on erotettu vesihuollosta ja tämän
myötä tulleet muutokset (mm. kohdat 1.1, 1.6, 1.7 ja 1.17, 2.2,
2.4)
- Kohdan 3.5.1 toinen ja viimeinen kappale ovat uusia.
- Kohdissa 3.7- 3.9 muutoksesta ilmoittamista laajennetaan koskemaan kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen lisäksi laajennusta tai uuden rakennuksen rakentamista kiinteistölle. Asiakkaan
pitää myös päivittää sopimus muutosta vastaavaksi.
- Kohdan 3.10 ensimmäinen lause on uusi. Lisäksi kohtaa on
muutettu niin, että kiinteistön luovutuksesta on ilmoitettava laitokselle kuukauden kuluessa luovutuspäivästä. Ilmoituksen voi tehdä
myös sähköisesti.
- 3.13 c- kohdassa mainittu vähintään 300 euron maksamatta oleva maksu on nykyisissä ehdoissa 170 euroa.
- 5.9 kohtaa on täsmennetty vesimittarin tarkastamisen osalta ja
miten toimitaan, jos mittarin todetaan mitanneen väärin.
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- Kohdassa 6.2 sanotaan, että asiakkaalle lähetetään vähintään
yksi maksumuistutus ennen saatavien siirtämistä perintään. Nykyisissä ehdoissa on vähintään kaksi maksumuistutusta.
- 7.2, 7.3 ja 7.4 kohtia on jäsennelty uusiksi ja vesihuoltolain
muuttunut 27 § on huomioitu.
- Kohtaan 7.8 on lisätty viemäriveden jäähdyttämistä koskeva kielto toiseen kappaleeseen.
- Kohdassa 8.4. tarkoitettujen kustannusosuuksien perusteena
olevia vuosimääriä on tarkistettu liittyjän eduksi. Lisäksi kohdan
viimeinen kappale on uusi.
- Kohtaa 9 on tiivistetty.
- Kohdassa 11 ”kuluttajavalituslautakunta” on muutettu ”kuluttajariitalautakunnaksi”. Lisäksi kohdan viimeinen kappale on uusi.
Yleisiin toimitusehtoihin on lisäksi tullut paljon pienempiä ja vähäisiä muutoksia. Siksi esityslistan oheismateriaalina ovat niin nykyiset kuin uudetkin toimitusehdot.
Jäteveden käyttömaksu on nykyisessä taksassa 1,75 €/m 3 (alv
0 %). Käyttömaksu on Forssan seudun kuntien vesihuoltolaitoksista alhaisin, eikä kata syntyviä kustannuksia. Jäteveden käyttömaksua pitäisi korottaa 0,20 €/m3, jotta kustannukset pystytään
kattamaan. Korotuksen jälkeenkin käyttömaksu jää seudun alhaisimmaksi.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä päivitetyt liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä yleiset toimitusehdot.
Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä jäteveden käyttömaksun korotuksen 0,20 €/m3, joten uudeksi hinnaksi muodostuu 1,95 €/m3
ja lähettää taksamuutoksen hallituksen käsittelyyn.

Päätös

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

Kh § 2
15.1.2018

Ehdotus

Uudet ehdot ovat esityslistan oheismateriaalina. Lisäksi oheismateriaalina ovat nykyiset toimitusehdot.
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle
1. että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti
päivitetyt liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot, sekä
yleiset toimitusehdot, ja
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2. että se hyväksyy jäteveden käyttömaksun korottamisen
0,20 eurolla /m3, siten, että uudeksi jäteveden käyttömaksuksi
tulee 1,95 euroa/m3 (alv 0 %).
Päätös

Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen
jatkokokoukseen 18.1.2018.
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Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän valaisemisesta
Valt. § 93
19.12.2017

SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 19.12.2017 päivätyn valtuustoaloitteen:
”SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Paanan koulun ja urheilukentän välinen kevyen liikenteen väylä valaistaan.
Tätä väylää käyttävät aamuisin ja iltapäivisin sekä Miinan että
Paanan oppilaat. Väylä on hyvin ahkerassa käytössä ympäri vuoden myös muiden kuntalaisten toimesta. Pimeän aikaan eivät
Paanan pihan, eivätkä urheilukentän parkkipaikan valot ylety sinne. Ympäröivä metsä tekee väylästä synkän ja pimeän. Jo muutama valaisinpylväs auttaisi asiaa, joten kustannuksena se ei ole
kovinkaan iso.
Esitämme, että väylä valaistaan ennen elokuuta 2018, jolloin pimeä aika ja koulut taas alkavat”.

Päätös

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

Kh § 3
15.1.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite pesäpallokentän katsomon kattamisesta
Valt. § 37
3.11.2016

Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Esitämme Jokioisten pesäpallokentän katsomon kattamista. Kattaminen parantaa ottelutapahtumaan osallistuvien katsojien viihtyisyyttä sateen sattuessa huomattavan paljon. Se nostaa kentän
arvoa ulkopuolisten silmissä ja luo kuvan positiivisesta hengestä
paikkakunnalla. Se antaa kuvan kunnan hyvästä suhtautumisesta
liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseen. Se tuo mukavan mielikuvan Jokioisista paikkana jossa on hyvä asua ja harrastaa.
Jokioinen 3.11.2016
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä”.

Päätös

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

Kh § 144
21.11.2016
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
--------

Tela § 89
20.12.2017

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun
valtuustoaloitteen pesäpallokentän katsomon kattamisesta.
Aikoinaan on katsomon kattamisesta tehty suunnitelma, mutta
katsomon pohjatyöt pitäisi tehdä uudelleen, lisäksi suunnitelma on
vuosikymmeniä vanha, joten sen päivittäminen olisi tarpeen.
Taloudelliset resurssit huomioiden katsomon kattamista ei voi
ottaa lähivuosien taloussuunnitelmaan mukaan.
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Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen pesäpallokentän katsomon kattamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn
todeten, että katsomon kattaminen on taloudellisesti mahdotonta
lähivuosina.

Päätös

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

Kh § 4
15.1.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi selvittää tarkemmin, miten katsomon kattaminen olisi toteutettavissa ja millaisin kustannuksin.
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Valtuustoaloite venevalkaman rakentamisesta
Valt. § 39
3.11.2016

Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Esitämme venevalkaman rakentamista Ferrariankosken alapuolella olevalle kunnan omistamalle maa-alueelle. Esitys tukee mielestämme kunnan rantabulevardipuistoa ja antaa kuntalaisille
mahdollisuuden Loimijoen harrastus- ja hyötykäyttöön.
Jokioinen 3.11.2016
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä”.

Päätös

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

Kh § 146
21.11.2016
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
--------

Tela § 90
20.12.2017

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun
valtuustoaloitteen venevalkaman rakentamisesta.
Aloitteessa venevalkaman paikaksi esitetään kunnan omistamaa
maa-aluetta. Kunnalla on Loimijoen rannassa 1:1585 tila, jolla
on nykyisin Ferrarianrinteen esittelypuisto kasveineen.
Tien/kulkuyhteyden rakentaminen rantaan jouduttaisiin tekemään
puistosta, koska muiden omistamien maa-alueiden kautta ei
tietä voida tehdä. Lisäksi alueen korkeuserot kasvattavat rakentamiskustannuksia, samoin venevalkamasta tulee ylläpitokustannuksia vuosittain.
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Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen venevalkaman rakentamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn todeten,
että kunnan omistamalle maalle ei tällä hetkellä voi rakentaa
venevalkamaa, koska ko. alue on esittelypuistona, ympärivuotisesti avoin yleisölle. Tien rakentamisen lisäksi tulisivat valkaman
rakentamiskulut sekä ylläpitokulut, joita tekninen osasto ei ole
huomioinut budjetissaan.

Päätös

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

Kh § 5
15.1.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite harrastustakuusta – jokaiselle lapselle vähintään
yksi harrastus
Koula § 28
12.12.2017

Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen lasten ja nuorten harrastustakuusta. Harrastustakuun tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi harrastus.
Valtuustoaloitteessa tuodaan esille lasten ja nuorten oikeus harrastuksiin ja harrastusten tärkeys lasten kasvulle. Valtuustoaloitteessa kannetaan huolta harrastusten kustannuksista. Aloitteessa
todetaan, että suurin yksittäinen este harrastusten aloittamiselle
on niiden kustannukset.
Valtuustoaloitteen mukaan harrastustoiminnan aloittamisessa on
tärkeää, että kunta tarjoaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa
ja, että eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuorten monipuolista harrastamista.
Aloitteessa esitetään, että Jokioisilla kootaan harrastusvalikko ja
kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi aloitteessa edellytetään, että Jokioisten kunta
käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle
taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.
Valtuustoaloite on ajankohtainen ja tärkeä. Viime aikoina yhteiskunnassa on keskusteltu runsaasti harrastusten kalleudesta ja
perheiden haasteista asian suhteen. Useat eri tahot ovat ilmaisseet huolensa ja myös toimineet asian suhteen. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö on aivan viime aikoina teettänyt selvityksiä lasten ja nuorten harrastuksista ja osoittanut myös erityisiä
määrärahoja kunnille, seuroille ja yhteisöille harrastustoiminnan
tukemiseen. Myös perusopetukseen on viime vuosina kohdennettu valtionavustuksia, joiden avulla on mahdollista tukea lasten ja
nuorten harrastusmahdollisuuksia.
Jokioisten kunta on pyrkinyt huolehtimaan siitä, että lapsilla ja
nuorilla on hyvät mahdollisuudet ja puitteet matalan kynnyksen
harrastustoimintaan Jokioisilla. Kunta on mm. aktiivisesti hakenut
ja saanut valtionavustuksia, joiden avulla on järjestetty koululaisille monipuolisia kerhoja ja liikuntaa edistävää toimintaa.
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Kunta on syksyllä 2017 päättänyt, että jokioislaisten yhdistysten
salivuorot alle 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille ovat edelleen seuroille ja yhdistyksille ilmaisia kaikissa kunnan saleissa. Tämä
mahdollistaa seuroille edullisemmat jäsenmaksut ja luo edellytyksiä matalan kynnyksen harrastustoiminnan aloittamiseen Jokioisilla.
Vapaa-aikatoimen myöntämät seura- ja kohdeavustukset edesauttavat lasten ja nuorten kanssa tehtävää seuratyötä.
Viime vuosina on myös rakennuttu uusia lähiliikuntapaikkoja, joissa lapset ja nuoret voivat harrastaa ilmaiseksi liikuntaa. Paanan
koulun piha-alueen monipuolinen lähiliikuntapaikka valmistui
vuonna 2015, frisbee golf -radan laajennus vuonna 2015 ja Miinan koulun piha-alueen uusi lähiliikuntapaikka syksyllä 2017. Jokioisten kunta on juuri vuokrannut valtiolta Datum rakennuksessa
sijaitsevat suuren liikuntasalin. Tämä luo lisää puitteita seuroille ja
yhdistyksille harrastustoiminnan järjestämiseen. Jokioisten kunta
on jäsen Kulttuuri yhdistys Kuviossa ja Kuvion lastenkulttuurikeskuksessa, joka järjestää lapsille ja nuorille monipuolista kulttuuritoimintaa. Kunnan maksuosuuden ja valtionavustusten turvin Kuvio järjestää osallistujille ilmaiseksi/edullisesti monipuolista harrastustoimintaa.
Vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan todennut, että seutukunnalla kartoitetaan yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja laaditaan harrastusmahdollisuuksien ja vapaa-ajan toimintojen luettelo/valikko kuntien nettisivuille. Lisäksi kartoitetaan esim. palvelusetelin tms.
käyttöönotto tukemaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Työ
on käynnistynyt vapaa-aikasihteerien toimesta.
Ehdotus

Koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin panostaminen on erittäin tärkeä asia ja, että koulutuslautakunta huomioi omassa toiminnassaan erityisesti matalan
kynnyksen harrastusmahdollisuuksien luomisen lapsille ja nuorille.
Kerhotoiminnalla on tässä tärkeä rooli. Koulutuslautakunta kannustaa myös kouluja monipuoliseen yhteistyöhön esimerkiksi
kunnan nuorisotoimen ja seudun yhdistysten kanssa koulun tiloissa järjestettävän harrastustoiminnan järjestämiseksi ja lisäämiseksi.
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mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
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Koulutuslautakunta myös osallistuu omalta osaltaan lasten ja
nuorten harrastusmahdollisuuksien selvittämiseen ja harrastusten
markkinointiin.
Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
----------

Kh § 6
15.1.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
koulutuslautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite mattojenpesupaikan peruskorjaamisesta
Valt. § 12
16.2.2017

Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Jokioisten sos. dem. valtuustoryhmä esittää, että kunta peruskorjaa aikoinaan rakentamansa mattojenpesupaikkaa jätevedenpuhdistamon tontilla siten, että mattojen pesualustan ja kuivatuspaikan välinen korkeusero (raput) tasataan samalle tasolle. Lisäksi
märkien mattojen siirtämistä varten tehdään kuljetusvaunu, jolla
märät matot voidaan helposti siirtää.
Tällä toimenpiteellä helpotetaan erityisesti vanhusväestön aktivointia pesupaikan käyttöön. Lisäksi sillä saattaa olla vanhusväestön omatoimisuutta lisäävä vaikutus”.
Jokioisilla 16.2.2017
SDP:n valtuustoryhmä”.

Päätös

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

Kh § 51
3.4.2017
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen mattojenpesupaikan peruskorjaamisesta teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
--------

Tela § 87
20.12.2017

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun
valtuustoaloitteen mattojenpesupaikan peruskorjaamisesta.
Aloitteessa on mainittu pesualustan ja kuivatuspaikan välisen korkeuseron tasaaminen samalle tasolle. Pesupaikka ja kuivatuspaikka ovat jo nyt samalla tasolla ja huuhtelupaikkana on kaksi
korkeampaa telinettä, joista toinen on lyhyemmille matoille ja toinen rapuilla korkeammille matoille.
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Aloitteessa mainitaan myös kuljetusvaunun teosta.
Tekninen osasto on selvittänyt pesupaikkojen kuljetusvaunuja
ja edullisimmaksi tulisi hankkia valmiina kumipyörillä oleva
vaunu, jonka enimmäiskuorma voisi olla n. 250 kg. Mikäli
kuljetusvaunu häviää, tekninen osasto päättää hankintaanko uutta
vaunua tilalle.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen
mattojenpesupaikan peruskorjaamisesta kunnanhallituksen
käsittelyyn todeten, että alue on nykyisellään toimiva ja
kuljetusvaunu voidaan hankkia.

Päätös

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

Kh § 7
15.1.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylästä
Valt. § 24
11.5.2017

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Jokioisten Vasemmistoliitto esittää, että kunta selvittää mahdollisuuden ryhtyä rakentamaan kevyen liikenteen väylää Turun valtatien varteen (10-tie) välille Turuntie–Paanantie. Ajatuksena käyttää jo olemassa oleva meluvalli hyödyksi, eli maa-aines olisi jo
paikallaan. Hanke tulisi lisäämään kuntalaisten hyötyliikuntamahdollisuutta, lisäksi kunnan näkyvyyttä ja antaisi uusia reittejä käyttöön esim. työmatkapyöräilijöille. Mahdollinen kevyen liikenteen
väylä mahdollistaisi turvallisen reitin tulevalle Vaulammin kevyen
liikenteen väylälle ohi keskustan pahojen risteysten, valaistus väylälle lisäisi taajaman huomattavuutta ja samalla Sepäntien yritys
saisi näkyvyyttä ja tonttien arvot nousisivat. Lisäksi hanke lisäisi
liikenneturvallisuutta merkittävästi.
Jokioisilla 11.5.2017
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä”

Päätös

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

Kh § 106
5.6.2017
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
--------

Tela § 85
20.12.2017

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun
valtuustoaloitteen kevyen liikenteen väylästä.
Aloitteessa pyydetään kuntaa selvittämään rakentamismahdollisuutta kevyen liikenteen väylälle Turun valtatien varteen välille
Turuntie–Paanantie.
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Kyseessä olevalle alueelle ei voimassa olevissa asemakaavoissa
ole varausta kevyen liikenteen väylälle. Seuraavissa kunnan ja
ELY-keskuksen välisissä neuvotteluissa asia otettaneen esille,
Vt 10 on ELY-keskuksen omistama ja ylläpitämä valtatie.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen kevyen
liikenteen väylästä kunnanhallituksen käsittelyyn todeten, että
ko. väylä voitaisiin huomioida seuraavissa asemakaavatarkistuksissa, sekä kunnan ja ELY-keskuksen välisissä neuvotteluissa.

Päätös

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

Kh § 8
15.1.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite jalankulkijoiden tieyhteyden parantamisesta
Valt. § 34
29.5.2017

SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Keskuskadun ja Nirpantien risteykseen rakennettiin jokin aika
sitten uusi kevyenliikenteen väylä. Reitti on suhteellisen runsaasti
kävelijöiden käyttämä tieyhteys. Kuitenkin tultaessa Nirpantieltä
Keskuskadulle yhteys kevyen liikenteen väylään on niin ahdas, että jalankulkijat joutuvat tulemaan ajotielle hyvin ahtaassa paikassa.
Esitämme, että kunta parantaa ko. tienhaaraa niin, että kevyen liikenteen ylitys voi tapahtua ilman, että ensin joudutaan kulkemaan
Keskuskatua hyvin ahtaassa paikassa liikenteenjakajan kohdalla
Jokioisilla 29.5.2017
SDP:n valtuustoryhmä”

Päätös

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

Kh § 110
5.6.2017
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
----------

Tela § 75
15.11.2017

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun
valtuustoaloitteen jalankulkijoiden tieyhteyden parantamisesta.
Kyseinen alue sijaitsee Keskuskadun ja Nirpantien risteyksessä.
Tekninen osasto on saanut luvan Destia Oy:ltä jalankulun parantamiseksi Nirpantieltä Keskuskadulle.
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Nirpantiellä tien pengertä on levennetty kaatamalla puu ja jyrsimällä kanto pois, lisäksi alue sorastetaan.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen jalankulkijoiden tieyhteyden parantamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn
todeten, että ko. tiealueen parannus on jo tehty.

Päätös

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

Kh § 9
15.1.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite Pikku-Pelliläntien asfaltoinnista
Valt. § 58
12.6.2017

Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
”Esitämme Pikku-Pelliläntien asfaltointia. Mikkola-Pikku-Pellilä –
alueen katuja on päällystetty ahkerasti, mutta vanhan asuntoalueen katu Pikku-Pelliläntie on vielä päällystämättä. Olisi alueen
toimivuuden ja viihtyvyyden kannalta hyvin tärkeä asia”.

Päätös

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

Kh § 125
27.6.2017
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
---------

Tela § 86
20.12.2017

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun
valtuustoaloitteen Pikku-Pelliläntien asfaltoinnista.
Tekninen osasto on parhaillaan laatimassa kaava-alueen katujen
asfaltoinnin ja mahdollisten katurakenteiden perusparantamisen
aikataulua, joka tuodaan lautakunnan käsittelyyn.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen PikkuPelliläntien asfaltoinnista kunnanhallituksen käsittelyyn todeten,
että ko. tie huomioidaan asfaltointikohteiden aikataulusta päätettäessä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
-----------
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite luonnonsuojelukampanjaan osallistumisesta
Valt. § 61
12.6.2017

Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
”Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi on avattu
Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, jossa yksityiset maanomistajat, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat antaa
oman lahjansa 100-vuotiaalle Suomelle. Kampanja on hallituksen
kärkihanke, ja sen on rakentanut MMM ja YM. Valtio sitoutuu
kampanjaan antamalla suojelualueeksi saman verran hehtaareja,
joita yksityisten maanomistajien kohteiden suojelusta tulee.
Suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta perustamalla
luonnonsuojelulain mukainen yksityinen suojelualue, eli YSA-alue.
Suojeltavien alueiden täytyy täyttää luonnonsuojelulain (10§) mukaiset edellytykset, mutta muita kriteerejä esimerkiksi pinta-alan
suhteen ei ole. Yksityisten maanomistajien tulee esittää aluettaan
ELY-keskukselle lokakuuhun 2017 mennessä, mutta kunnat ja
seurakunnat pääsevät kampanjaan mukaan esittäessään aluetta
ELY-keskukseen vuoden loppuun mennessä. Yksityisen suojelualueen perustamisessa alue sinänsä jää omistajalleen, mutta siihen asetetaan alueen mukaisesti rakennetut rauhoitusmääräykset. Esimerkiksi lehtoa perustaessa havupuut saa ja tulee poistaa,
ja perinnemaisemaan sallitaan laidunnus. Suojelupäätös on pysyvä.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Jokioinen osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -luonnonsuojelukampanjaan 100-vuotiaan
Suomen kunniaksi. Osallistumiseksi kunta kartoittaisi suojelualueiksi soveltuvat kohteet ja esittäisi niitä ELY:lle, sekä tiedottaisi
alueen maanomistajia (sis. yksityiset maanomistajat ja seurakunta) kampanjasta ja siihen osallistumisesta. Vihreiden valtuustoryhmä voi luonnollisesti osallistua työhön”.

Päätös

Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön/valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
-----------
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Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
---------

Tela § 88
20.12.2017

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun
valtuustoaloitteen luonnonsuojelukampanjaan osallistumisesta.
Aloitteen mukaisesti tekninen osasto on kartoittanut suojelualueiksi soveltuvia kohteita kunnan alueella.
Jokioisilla on jo Kanta-Hämeen maakuntakaavassa nimetty luonnonsuojelualueiksi:
- Rehtijärven Kirmunharju, maiseman- ja geologiansuojelualue
- Lintupaju, lintuvesi, luhta- ja tulvaniitty
- Pellilänsuo, linnuston suojelualue
- Jyrkänkallio, kallionsuojelualue, rauhoitettu kohde.
Kirmunharju on noin 10 ha:n alue, jota Metsähallitus ylläpitää.
Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavassa kartanoalueella
sijaitseva maaherra von Willebrandin ja hänen vaimonsa hauta on
merkitty muinaismuistolailla rauhoitetuksi kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Lisäksi Valtioneuvoston asetuksen nojalla on suojeltu
Jokioisten kartanon alue rakennuksineen ja puistoineen.
Hämeen liitto on luokitellut maakuntakaavassa Loimijokilaakson
viljelymaisemat valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
Kunnassa on myös haja-asutusalueella yksityisten henkilöiden
mailla yksityisiä luonnonsuojelualueita.
Lisäksi mm. keskustan asemakaavan muutoksessa huomioidaan
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue.
Tekninen osasto ei löytänyt uusia sopivia alueita suojelualueiksi ja
määräaika ehdotuksille umpeutuu vuoden vaihteessa.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen
luonnonsuojelukampanjaan osallistumisesta kunnanhallituksen
käsittelyyn todeten, että kunnan alueelta ei löydetty sopivaa
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uutta kohdetta esitettäväksi ELY-keskukselle luonnonsuojelulain
mukaista yksityistä tai julkista suojelualuetta, koska kunnassa on
jo nyt paljon arvokkaita kohteita suojeltu.
Päätös

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

Kh § 11
15.1.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
teknisen lautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite ns. kellokorttimallin käyttöönotosta päivähoidossa
Valt. § 62
12.6.2017

Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
”Jokioisten Vasemmistoliitto ja sen valtuustoryhmä esittävät, että
Jokioisten kunta ottaa käyttöönsä ns. kellokorttimallin päivähoidossa. Tämä mahdollistaisi mm. sähköisen asioinnin, helpomman
seurannan ja maksut tasavertaistuisivat. Aloite on uusinta vuodelta 2014, mutta koemme tämän olevan tällä hetkellä erittäin tärkeä
asia palvelun laadun nykymaailmaan sopivaksi saattamisessa”.

Päätös

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

Kh § 129
27.6.2017
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen koulutuslautakunnan
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
-----------

Koula § 30
12.12.2017

Jokioisten kunnassa käytössä oleva CGI:n Pro Consona Varhaiskasvatuksen perusjärjestelmän kokonaisuus rakentuu varhaiskasvatuksen johdolle ja työntekijöille sekä huoltajille tarkoitetuista perusprosesseista kuten asian vireilletulo- ja päätösprosessi, läsnäoloprosessi, laskutus ja tilastointi sekä perhepäivähoitajien palkanlaskenta. Lisäosia hankkimalla voisi saada nykyistä laajempi
käyttömahdollisuus, jolloin käytössä olisi esimerkiksi sähköinen
hakemusasiointi ja päätöksen teko, hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen ja varhaiskasvatuksen sähköinen päiväkirja sekä mobiilikirjaukset.

Käyttöönottohinnat Jokioisten kunnalle, CGI Pro Consona- tarjous (alv:t 0%):
Varhaiskasvatuksen ohjelmiston mahdollinen käyttöönotto hoidettaisiin projektina, jonka päätehtäviä ovat sovellusympäristön perustaminen ja käyttäjien kouluttaminen. Käyttöönotto voidaan toteuttaa kerralla tai portaittain.
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Koulutuspäivien tarkka määrä arvioidaan vasta käyttöönottoprojektissa. CGI esittää seuraavia hintoja:
Projektityö 2 pv, 2 000 €
Palvelun perustaminen 3 pv, 3 000 €
Koulutus 2 pv, 2 000 €
Lisäksi kouluttajien matkakulut, matka-aikakulut ja majoituskulut
sekä päivärahat.
Puhelimien ja tunnisteiden hankinta:
Kunta vastaa puhelinten, tunnisteiden ja liittymien hankinnasta
päiväkotiryhmiin ja perhepäivähoitajille.
Puhelimien minimivaatimukset ovat: 4G-liittymät. Käyttöjärjestelmän tulee olla Android 6.0 tai uudempi. Puhelimien päivitykset
ovat kunnan omalla vastuulla. CGI suosittelee aina käyttöjärjestelmän uusinta versiota. Varhaiskasvatus Mukana NFC-tunnisteen
malli (perheet) on oltava Mifare Ultralight ja tunnisteen olisi hyvä
olla avaimenperämallinen. Tunnisteen hinta määräytyy tarjouspyynnön mukaan (esim. määrä, kunnan logo ym.)
Jatkuvat palvelut, hinta Jokioisten kunnalle:
Mukana -mobiilikirjaukset perhepäivähoitoon ja päiväkoteihin
(esim. max. 20 perhepäivähoitajaa ja 150 lasta), hinta 690 €/kk
Sähköinen hakemusasiointi sekä Hoitoaikojen ilmoittaminen ja
varhaiskasvatuksen päiväkirja sekä sähköiset päätökset 460 €/kk.
Tällä hetkellä viestintäkanavina perheiden ja varhaiskasvatuksen
välillä käytetään Wilmaa, Pedanetiä, sähköposteja, kännykkäviestejä, puheluita ja perinteisiä paperitiedotteita ja -viestejä. Lisäksi
vanhemmat luovuttavat ja noutavat pääsääntöisesti itse lapsensa
päivähoidosta, jolloin päivittäinen tapaaminen henkilökunnan
kanssa on normaali käytäntö.
Jokioisilla lasten määrä on näillä näkyminen voimakkaasti laskeva. Yllä mainittujen lisäosioiden hankinta ja ylläpito on huomattava
kustannus verrattuna saavutettavaan hyötyyn. Maksujen tasavertaistumiseen ei ohjelmistoilla ole merkitystä, koska varhaiskasvatuksessa määritellään maksut aina varattujen, ei käytettyjen, tuntien mukaan. Perheiden tulee varata tarvitsemansa määrä tunteja
viikossa, joiden mukaan vakiokuukausimaksu määräytyy. Maksu
ei vaihtele kuukausittain. Esiopetus on maksutonta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa. Uusi
asiakasmaksulaki varhaiskasvatuksen osalta astunee voimaan
ensi vuoden alusta.
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Ehdotus

Jokioisten kunta ei ota käyttöön varhaiskasvatuksessa valtuustoaloitteessa esitettyä ns. kellokorttimallia.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
----------

Kh § 12
15.1.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
koulutuslautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite Jokioisten kunnan osallistumisesta 5-vuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun
Valt. § 74
27.9.2017

Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
”Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu on yksi hallituksen
budjettiriihessä päättämistä panostuksista koulutukseen. Opetusja kulttuuriministeriö toteuttaa vuosina 2018–19 laajan kokeilun
viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa
valtion rahoitusta. Tutkimusten mukaan osallistuminen varhaiskasvatukseen ehkäisee syrjäytymistä, tasaa kotitaustaeroja ja tukee myöhempää oppimista ja koulutuspolkua. Jo neljällä tunnilla
varhaiskasvatusta päivässä päästään hyviin tuloksiin.
Varhaiskasvatukseen osallistuminen on lapsen etu ja yksi keino
saada lisää lapsia varhaiskasvatuksen piiriin on laskea asiakasmaksuja. Maksuton varhaiskasvatus on myös huoltavan vanhemman – usein äidin – etu, sillä tällöin töistä saatavan käteen
jäävän palkan määrä on varhaiskasvatusmaksun verran enemmän. Yhteiskunnallisesti tällä on merkitystä sillä, että kannustinloukkujen purkamisen kautta lapsen huoltaja – usein äiti – valitsee
kodin ulkopuolisen työn. Tämä lisää etenkin naisten työllisyyttä ja
vähentää riskiä pudota työelämästä pitkän kotiin jäännin vuoksi.
Huomattavaa on, että ehdotus ei tue lasten varhaista hoitoon laittoa, vaan keskittyy nimenomaan yli 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen piiriin saattamista. Tällä hetkellä oppivelvollisuus alkaa esikoulusta, eli 6-vuotiaista.
Tänä syksynä astuivat voimaan valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Jokioisissa varhaiskasvatussuunnitelma
on laadittu lapsille jo ennen valtakunnallista määräystä. Tämä
osoittaa, että olemme olleet tässä edelläkävijöitä – miksemme
myös maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa?
Ehdotamme, että Jokioisilla tehdään selvitys maksuttoman varhaiskasvatuksen kuluista ja hyödyistä. Hyötyjen laskemista varten
huomioitavia tutkimuksia ovat syrjäytymisen ja koulunkäyntivaikeuksien kustannukset kunnalle ja varhaiskasvatuksen todennäköisyys tukea lasta koulupolulla ja hyvän elämän rakentamisessa.
Toisaalta huomioitavaa on myös kokeilun tuoma mielikuva Jokioisista ketteränä, lapsi- ja perheystävällisenä kuntana”.
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Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston
työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
----------

Kh § 187
30.10.2017
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen koulutuslautakunnan
käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Koula § 31
12.12.2017

Laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen. Suomessa
varhaiskasvatuksen osallistumisaste on merkittävästi muita Pohjoismaita alemmalla tasolla. Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Osallistumisen lisäämiseen tähdätään varhaiskasvatuksen laatua ja saavutettavuutta parantamalla. Opetusministeriön arvion mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 milj.euroa.
Kyseessä on arvio. On helpompi kuvata tarjottujen palvelujen yksikkökustannuksia, mutta vaikeampaa on esittää ehkäisevien,
edistävien ja sosioekonomisia eroja kaventavien toimien tuomia
säästöjä.
Ennaltaehkäisevistä toimista seuraavat säästöt toteutuvat usein
vasta pitkällä ajanjaksolla ja muita epävarmuustekijöitä ja muuttujia on niin paljon, että perinteinen kustannustarkastelu ei välttämättä onnistu. Pitäviä tuloksia haettaessa ja kustannuksia vertailtaessa tulisi voida selvittää, voidaanko ehkäisevän työn olettaa
vähentävän raskaan korjaavaan työn tarvetta ja jos niin missä
määrin. Kattavia tutkimuksia Suomessa ei tästä ainakaan vielä
ole esitetty, koska lapsen mahdolliseen syrjäytymiseen ja tulevaisuuden ennustettavuuteen vaikuttaa useampi tekijä ja toimija.
Kuntatasollakaan ei tällaista tietoa ole laskettu em. syistä johtuen.
Yleisesti kuitenkin ajatellaan, että lapsen ja nuoren syrjäytyminen
on periaatteessa ehkäistävissä, kun kaikki eri tahot pitävät riittävää huolta lasten ja nuorten elämästä ja toimivat vastuullisina ja
yhteistyössä muiden ammattilaisten ja perheiden kanssa. Varhaiskasvatuksen toimet ovat osa lapsen kehittymisen ja oppimisen tukemista, tasa-arvoa edistävää, syrjäytymistä ehkäisevää ja
perheiden elämäntilanteita tukevaa toimintaa.
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Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen helpottaa perheiden
taloudellista tilannetta ja sen oletetaan mahdollistavan yhä useamman lapsen pääsyn varhaiskasvatuksen piiriin.
Varhaiskasvatuksen maksuja tarkistetaan nyt toistamiseen tällä
hallituskaudella, edellisen kerran maksuja tarkistettiin 1.3.2017 alkaen. Hallitus on antanut 19.9.2017 eduskunnalle esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta ensi vuoden
alusta. Asiakasmaksuja alennetaan noin 71 miljoonalla eurolla.
Muutos tuo arviolta 6700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Keskituloisen kahden lapsen perheen (bruttotulot yhteensä 5900 e/kk) maksut laskisivat vuodessa yli 1200 eurolla.
Maksut määräytyvät perheen tulojen ja perhekoon perusteella, ja
hallituksen esityksessä kaikkien perheiden tulorajoja nostetaan.
Näin alennetaan erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Isoimmat maksualennukset
kohdistuvat monilapsisiin perheisiin.
Asiakasmaksulailla säädetään maksujen enimmäismäärä, kunnat
voivat päättää myös alemmista maksuista. Maksutulojen menetykset kompensoidaan kunnille nostamalla kiinteistöverotuksenalarajoja, kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille sekä korottamalla kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Kiinteistöverolain muuttamisesta, verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta sekä kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain muuttamisesta annetaan erilliset hallituksen esitykset.
Lisäksi hallitus käynnistää laajan kokeilun vuosina 2018–2019 viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa
valtion rahoitusta. Tarkempaa tietoa ja ohjeistusta kokeiluun hakeutumisen kriteereistä, valintaperusteista tai valtion rahoituksen
osuudesta kunnille ei vielä ole annettu.
On oletettavaa, että maksutonta varhaiskasvatusta pyritään laajentamaan yhä nuorempiin ikäluokkiin. Kuntaliiton arvion mukaan
(Jarkko Lahtinen 16.3.2017) muutos lisäisi palvelun järjestämiskustannuksia valtakunnassa karkeasti arvioiden n. 100 M € / ikäluokka. Maksutuottojen väheneminen vaihtelee ikäluokittain, keskimäärin tuotot tältä osin pienenisi n. 20–30 M € / ikäryhmä.
Lisääntyvän lasten määrän vuoksi tarvitaan lisää lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia kelpoisuusehtojen
mukaisesti. Kaikki lapset eivät mahtuisi nykyisiin tiloihin. Järjestämiskustannukset kasvaisivat 70–90 M € / ikäryhmä.
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Järjestämisen kustannukset lisääntyvät yhteensä n. 330 milj. euroa, sisältää lisääntyvän henkilöstön henkilöstömenot ja muut
käyttökustannukset. Lisääntyvä lapsimäärä ei mahdu nykyisiin tiloihin – karkeasti arvioitua investointitarve 700–1200 milj. euroa.
Tilatarve ja lain vaatimukset henkilöstön suhteen ovat samat lapsen päivän pituudesta huolimatta. Kelpoisen henkilöstön tarve:
n. 1000 lastentarhanopettajaa ja n. 2000 lastenhoitajaa nykyisillä
mitoituksilla lisää. Muutoksen kokonaiskustannukset olisivat kuntaliiton arvion mukaan valtakunnassa yli miljardi euroa.
Jokioisilla väestökirjoilla / kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset ikäluokittain (sis.osto/myyntipalvelut):
2011 syntyneitä on 64 - 64
2012 syntyneitä on 56 - 47
2013 syntyneitä on 52 - 38
2014 syntyneitä on 52 - 38
2015 syntyneitä on 48 - 23
2016 syntyneitä on 36 - 12
2017 syntyneitä on 34 - 1
mukaan)

100%
84%
73%
73%
48%
33%
3% (marraskuun 2017 tilanteen

Alle kouluikäisiä lapsia on Jokioisten kunnassa marraskuun 2017
tilanteen mukaan 342. Ns. päivähoitoikäisiä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa näistä on 223 lasta, eli 68,5%. Alle 1-vuotiaat
ovat pääsääntöisesti vanhempainrahakauden vuoksi kotihoidossa
eivätkä ole vielä subjektiivisen päivähoito-oikeuden piirissä. Kotihoidontukea saa 42 perhettä. Nykyisiä viisivuotiaita, jotka eivät
ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on 9, neljävuotiaita 14 ja
kolmevuotiaita 14
Vuoden 2017 varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat Jokioisilla
n. 300.000 €. Tämä summa tulee laskemaan varhaiskasvatuksen
asiakasmaksumuutoksen perusteella vuoden alusta.
Uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja perheiden maksupäätöksien astuttua voimaan on tiedossa uusien maksujen todelliset kustannusvaikutukset kunnalle. Uusi asiakasmaksulaki tulee käsitellä kunnassa ja tehdä mahdolliset kuntakohtaiset alennukset asiakasmaksuperusteisiin.
Mikäli kunta hakisi ja hyväksyttäisiin viisivuotiaiden maksuttomaan
kokeiluun tulee kunnassa lisätä päiväkotipaikkoja, eli tarvitaan lisätiloja sekä myös koulutettua henkilöstöä. Tällä hetkellä päiväkodit ovat erittäin täynnä, eikä edes lakisääteisiä palveluja ole
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mahdollista järjestää tilanpuutteen vuoksi päiväkodeissa kaikille
sinne haluaville.
Ehdotus

Jokioisten kunta ei hae viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun, koska asiasta ei ole vielä riittävästi tietoa valtakunnallisella tasolla, eikä sen merkitystä kunnan taloudelle voi
tässä vaiheessa arvioida. Uuden asiakasmaksulain perusteet käsitellään kunnassa sen tultua voimaan ja määritellään kunnan
omat mahdolliset linjaukset kaikkien varhaiskasvatusikäisten lasten maksuista.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Arja Mikkola poistui kokouksesta klo 18.43.
----------

Kh § 13
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
koulutuslautakunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtionosuuspäätös vuodelle 2018
Kh § 14
15.1.2018

Vuoden 2010 alusta valtionosuusjärjestelmää uudistettiin siten,
että käyttöön otettiin ns. yhden putken valtionosuus, jossa entiset
yleinen valtion-osuus, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus yhdistettiin. Lisäksi verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sisältyy kokonaisuuteen.
Valtiovarainministeriön valtionosuuspäätöksen 28.12.2017 mukaisesti kunnalle on myönnetty valtionosuutta yhteensä
9 467 868 euroa.
Vuonna 2017 valtionosuuden määrä oli 9 699 873 euroa. Näin
vuoden 2018 valtionosuus on 232 005 euroa pienempi.
Valtuuston vahvistamaan vuoden 2018 talousarvioon arvioitiin
ennakkolaskennan perusteella valtionosuuden määräksi
9 279 000 euroa. Toteutunut valtionosuus on siis 188 868 euroa
talousarviota suurempi (mutta kuitenkin laskee edellisestä vuodesta).
Valtionosuuksia on yleensä tarkistettu valtiovarainministeriön toimesta talousarviovuoden aikana. Tästä johtuvat muutokset voivat
hieman lisätä tai vähentää lopullista valtionosuutta.
Valtionosuuspäätös liitetietoineen on laskennallisilta perusteiltaan
oikeaa, eikä siitä ole tarkoituksenmukaista tehdä oikaisuvaatimusta.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä selostetun, vuoden 2018
valtionosuuspäätöksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että päätöksestä ei tehdä oikaisuvaatimusta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Sopimus terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista vuonna 2018
Kh § 15
9.1.2017

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Jokioisten kunnan
välillä on 22.12.2017 allekirjoitettu sopimus terveydenhuollon ja
sosiaalitoimen palveluista ajalle 1.1.–31.12.2018. Sopimus liitteineen on esityslistan liitteenä (liite nro 1/2018).
Kunta maksaa sopimuksessa määritellyistä palveluista
15 707 445 euroa. Vuonna 2017 sopimussumma oli
15 503 116,00 euroa. Tämän lisäksi maksetaan erikseen eräistä
palveluista, jotka on määritelty sopimuksessa.
Kokonaisuutena FSHKY:n kuntamaksut nousevat 1,4 milj. euroa
(1,26 %) vuoden 2017 talousarviosta. Kuntamaksujen noususta
huolimatta talousarvio on 1,0 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion toteutumiseen liittyy monia riskejä, riippuen mm. sairaanhoitopiiriltä ostettavien palvelujen lopullisesta hinnasta sekä oman
kuntayhtymän suunniteltujen sopeutustoimien realisoitumisesta.
Lisäksi joulukuussa on tehty päivitetyt vuokrasopimukset mm. Jokioisten kunnan kuntayhtymälle vuokraamista kiinteistöistä. Vuokrasopimuksiin on lisätty pääomavuokra, joka ei sisälly kuntayhtymän talousarvioon.
Tässä vaiheessa on tärkeää tiedostaa, että kuntayhtymän talousarvioon tulee todennäköisesti muutoksia, eikä tämänhetkiseen
palvelusopimukseen sisältyvä kokonaissumma ole mm. em. syistä
johtuen lopullinen.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä allekirjoitetun sopimuksen vuoden 2018 terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 1/2018.
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Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman
täytäntöönpano
Kh § 16
15.1.2018

Valtuusto on 19.12.2017 hyväksynyt kunnalle talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020.
Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja
johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat, omaa toimialuettaan ja omia valtuustotasoisia määrärahojaan koskevat käyttösuunnitelmat, joilla päätetään ja kohdennetaan yksityiskohtaisesti
valtuuston hyväksymien määrärahojen käyttö.
Talousarviokirja (valtuustotaso) lähetään täytäntöönpano-ohjeiden
liitteenä hallintoelimille.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää lähettää Jokioisten kunnan vuoden 2018
talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman hallinto- ja
toimielimille täytäntöön pantavaksi ja talousarviovuoden käyttösuunnitelmien laatimista ja hyväksymistä varten ja toteaa, että talousarvio sitoo valtuuston päätöksen mukaisesti toimielimiä niin,
ettei lisämäärärahoja myönnetä vuonna 2018 millekään toimielimelle vaan mahdolliset ylitystarpeet on katettava sisäisin siirroin
ja ajoissa toteutetulla hallintoelimen omalla talouden tasapainottamisella.
Lisäksi annetaan seuraavat täytäntöönpano-ohjeet:
1) Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava tarkkaa ja
taloudellista toimintaa. Hallintoelinten on oma-aloitteisesti meneteltävä siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan koko
talousarviovuoden ajan menokehityksen hillitseminen ja mietitään kunkin päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja mahdollisesti useampaa vuotta koskevaa ratkaisua tehtäessä kertautuvia
vaikutuksia ja huolehditaan pitkäjänteisestä kunnan menojen
ja tulojen toisiinsa sopeuttamisesta sekä kokonaistalouden tasapainottamisesta.
Kunkin toimielimen tulee tarkastella kriittisesti omaa menorakennettaan ja löytää menosäästöjä ja/tai lisätuloja sekä sopeuttaa palvelutuotantorakenteensa vallitsevaan kysyntään ja
asiakasmäärään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

sivu

nro

15.1.2018

37

1

2) Talousarvion meno- ja tulomäärärahojen valtuuston päätöksen
mukaiseen sitovuuteen on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota.
3) Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä
erityistä huomiota ja sekä tavoitteiden että mittareiden kehittämistä tulee yhä jatkaa.
4) Uuden henkilöstön rekrytointiin (virkojen ja toimien täyttämiseen) on etukäteen pyydettävä kunnanjohtajan erillinen lupa,
siitäkin huolimatta, että uusi tai vakinaistettava vakanssi sisältyy talousarvioon.
5) Vanhojen avoimeksi tulleiden toimien ja virkojen uudelleentäyttämiseen tulee pyytää kunnanjohtajan lupa, ennen toimen
tai viran auki julistamista. Uudelleentäyttämisen perusteista ja
tarpeesta on annettava riittävä, perusteltu selvitys.
Määräaikaista henkilöstöä ei saa palkata muutoin kuin olemassa olevan vakanssin/nimetyn henkilön sijaisuuteen silloin,
kun se on toiminnallisesti aivan välttämätöntä. Sijaisuudet tulee hoitaa ensisijaisesti sisäisin järjestelyin.
Työvoiman määrää ei siis saa lisätä palkkaamalla määräaikaisia työntekijöitä (pl. vakinaisen vakanssin sijaisuus) tai vuokraamalla työvoimaa.
Aiempaa määräaikaista henkilökuntaa ei saa vakinaistaa ilman kunnanhallituksen lupaa.
6) Useampia hallintoelimiä koskevissa saman tavaran/tavararyhmän (esim. atk-laitteet, toimistotarvikkeet, elintarvikkeet
jne.) hankinnoissa on käytettävä yhteishankintoja ja puitesopimuksia.
7) Taloussuunnitelmavuosille hyväksytyt hankkeet tulee ao. hallintoelinten hankkeiden suunnittelun ja valmistelun osalta
käynnistää riittävän ajoissa ja huomioiden mahdollisen valtiolta
anottavan rahoituksen määräajat. Hankesuunnitelmat tulee
pääsääntöisesti olla hyväksyttynä/hyväksymiskäsittelyssä ennen talousarviokäsittelyä.
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8) Jokaisella toimielimellä ja tilivelvollisella viranhaltijalla on erityinen vastuu talousarviossa olevien määrärahojen riittävyydestä ja toiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta siten, että
määrärahat riittävät.
9) Kunnanhallitus päättää tarvittaessa määrärahojen mahdollisista siirtoehdotuksista sektorilta toiselle talousarviovuoden aikana taloutta ja sen kehitystä koskevien raporttien ja selvitysten
perusteella.
10) Investointimäärärahat ovat ehdottoman sitovia. Valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvät investoinnit on toteutettava täsmällisesti talousarvion mukaisina ja täsmällisesti valtuuston päättämiin kohteisiin. Määrärahoja ei saa osittainkaan
käyttää muihin kohteisiin/asioihin. Mikäli jostakin investoinnista
jää määrärahaa, ei sitä saa käyttää mihinkään muuhun.
11) Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannukset voidaan jakaa
enintään kymmeneen (10) kustannuspaikkaan kuukaudessa/vuodessa. Jakoperusteen tulee olla käytössä koko toimintavuoden ajan. Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannuspaikkoja ei saa muuttaa kuukausittain, koska tämä aiheuttaa merkittävän määrän manuaalista työtä, joka kertautuu palkka- ja
taloushallinnon eri osioissa sekä syö kunnan tietojärjestelmän
kehitystyöllä saavutettua toimintojen tehostamista ja päällekkäisen työn poistoa.
12) Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana antaa myös muita toiminta- ja täytäntöönpano-ohjeita kulloisenkin tilanteen
edellyttämällä tavalla.
13) Valtuuston hyväksymän kuntastrategian sisältö ja toimenpiteet
tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa sekä käyttösuunnitelmien laadinnassa.
Päätös

Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen
jatkokoukseen 18.1.2018.
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Vuoden 2018 valtuuston ja kunnanhallituksen talousarvion
käyttösuunnitelma
Kh § 17
15.1.2018

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen
liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.
Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kuuluva vuoden 2018 valtuuston ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä (liite nro 2 /2018).

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää vahvistaa esityslistan liitteenä (liite nro
2/2018) olevan vuoden 2018 käyttösuunnitelman. Samalla päätetään seuraavista määrärahojen käyttöohjeista:
1. Kunnanhallituksen käyttövaroista varataan 2 000 euroa 4Hyhdistykselle nuorten kesätyöllistämiseen.
2. Kunta palkkaa Jokioisten Museorautatielle kesäoppaan kesäelokuussa matkailumäärärahoilla, n. 3 kk ajaksi.
3. Kunta palkkaa kesällä 2018 Maatalouden esittelypuisto Elonkiertoon 5-8 kesätyöntekijää alueen hoitotöihin (ns. tienaa
250 euroa kesätyöntekijöitä).
4. Investointiosassa osakkeiden ostoon varattua määrärahaa
voidaan tarpeen mukaan käyttää Jokioisten Museorautatie
Oy:n osakkeiden ostamiseen. Jokioisten Museorautatie on
kunnan tärkein matkailukohde ja silloin tällöin esim. perikunnat
haluavat myydä osakkeita. Kohteen tärkeyden ja paikallisen
merkittävyyden vuoksi kunnan on tarkoituksenmukaista ostaa
osakkeita ja olla mm. tätä kautta mukana toiminnassa.
5. Koulutusmäärärahojen käytöstä luottamus- ja toimihenkilöiden
osalta päättää kunnanjohtaja kurssimaksun ollessa enintään
1 500 euroa/henkilö/kurssi, hallinto- ja talousosaston osalta
hallinto- ja talousjohtaja kurssimaksun ollessa enintään
1 200 euroa/henkilö/kurssi.
6. Elinkeinorahoista varataan 6 000 euroa Jokioisten Elonkierrossa syyskuussa 2018 järjestettävän lasten maatalousnäyttely Mansikin järjestelykustannuksiin.
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Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen
jatkokokoukseen 18.1.2018.
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Kunnan ehdokkaat kunnan kokonaan omistamien tai
kunnan osakkuusyhtiöiden hallituksiin
Kh § 18
15.1.2018

Seuraaviin yhtiöiden hallituksiin tulee valita kunnan ehdokkaat.
Hallitusten jäsenet valitaan ao. yhtiöiden yhtiökokouksissa.
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot
Kuntaa edustavina hallituksen jäseninä ovat toimineet Jukka
Heinämäki, Harri Saarinen (varapj.), Mika T. Rantala ja Kari Tasala (pj.) Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Matti Könkö ja
Jussi Tiensuu.
Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalo
Kuntaa edustavina hallituksen jäseninä ovat toimineet Jorma
Hacklin ja Pentti Kirkkola (pj.). Varajäsenenä on toiminut Jyrki
Kanerva.
Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalo
Kuntaa edustavina hallituksen jäseninä ovat toimineet Pentti
Kirkkola (pj.), Risto Klemelä ja Mika T. Rantala.
Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Pauli Marttila ja Jukka
Perälä.
Jokioisten Museorautatie Oy
Kuntaa edustavana hallituksen jäsenenä on toiminut Jarmo
Määttä (pj.). Kunnasta ei varajäsentä.
Jokioisten Vedenhankinta Oy
Kuntaa edustavana hallituksen jäsenenä on toiminut Jukka Perälä. Yhtiön hallituksessa ei varajäseniä.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Kuntaa edustavana hallituksen jäsenenä/varajäsenenä (vuorokausin Ypäjän edustajan kanssa) on toiminut Tarja KirkkolaHelenius.

Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan ehdokkaat em. yhtiöiden
hallituksiin toimikaudeksi 2018–2021.
Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen
jatkokokoukseen 18.1.2018.
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Seudullisen vanhuspalvelujen suunnitelman arviointi
Kh § 19
15.1.2018

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) säädetään viidennessä pykälässä kunnan velvollisuudesta laatia suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden sekä omaishoidon
järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Seudullinen vanhuspalvelujen suunnitelma on suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien alueilla. Suunnitelma on
hyväksytty Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksessa 26.10.2015 (§149) ja seudun kaupungin ja kuntien valtuustoissa vuosina 2015–2016.
Seudullisen suunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain
yhtymähallitukselle. Raportti toimitetaan kuntiin, vanhusneuvostoille ja toimintayksiköihin henkilöstölle tiedoksi.
Seudullisen vanhuspalvelujen suunnitelman suunnitelmatyöskentelyssä panostettiin erityisesti tavoitetaulukon laatimiseen, jossa
tunnistettujen painopistealueiden (22) ja tavoitteiden sekä niihin
kohdistettujen toimenpiteiden kautta on tarkoitus pitkäjänteisesti
kehittää ja turvata ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä,
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä taata iäkkäille henkilöille heidän tarvitsemansa palvelut sekä kehittää omaishoitoa
aina vuoteen 2020 ulottuen.
Seudullisen vanhuspalvelujen suunnitelman painopistealueista on
suunnitelman mukaisesti ja aikataulussa toteutunut seuraavat
painopistealueet: Palveluiden kriteereihin liittyvä tavoite (1): Asumispalveluiden ja laitoshoidon pitkäaikaishoidon kriteerit, kotihoidon kriteerit ja omaishoidon ja liikkumista tukevien palveluiden kriteerit on määritelty ja hyväksytty. Lyhytaikaishoitoon ei ole määritelty kriteereitä, vaan hoidon tarve arvioidaan palveluohjauksen
toimesta.
Asiakkaan palvelutarpeen mukaiset palvelut ja asiakaskeskeisyys
(4) tavoitteen suuntaisesti on työskennelty ja edetty myös hyvin.
Kaikille asiakkaille tehdään kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi, joka dokumentoidaan.
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Talouteen liittyvän tavoitteen (6) mukaisesti on myös edetty:
Omaishoidon määrärahavarausta on lisätty vastaamaan todellista
tarvetta. Palveluiden kehittäminen on suunnitelmallista. Asiakasmaksuja on korotettu maltillisesti (v. 2016 10 %) huomioiden
asukkaiden tulotaso seudulla. "Resurssit oikeassa paikassa oikeaan aikaan" - periaatetta on pyritty noudattamaan esim. henkilöstösiirroilla asiakkaiden palvelujen tarpeen mukaisesti. Määrärahasidonnaisiin palveluihin on varattu määrärahoja pääsääntöisesti
suhteessa kysyntään.
Omaishoidon (7) määrärahavarausta on lisätty vastaamaan todellista tarvetta ja jonoa ei pääsääntöisesti ole. Vapaapäivien järjestämistä on tehostettu ja monipuolistettu (esim. perhehoitaja).
Kuntoutuksessa (10) on yhden fysioterapeutin panosta lisätty kotikäynteihin, lähinnä kotiuttamiseen liittyen. Arviointikäyntejä tehdään tarpeen mukaan yhteistyössä kotihoidon kanssa. Vanhuspalveluiden kuntouttajat ovat laatineet kuntoutuskansion, jossa on
testaus- ja liikkumisohjeita/-harjoitteita hoitohenkilöstölle. Henkilöstön kuntoutusosaamista on lisätty ja vahvistettu monipuolisesti
koko ajan. Lyhytaikaishoidon paikkoja käytetään kotihoitoa ja toimintakykyä tukevina ja toiminnan sisältöä on kehitetty kuntoutuspainotteiseksi.
Kuntoutus on toiminnan ja kehittämisen jatkuva painopistealue.
Iäkkäiden kuntalaisten ja heidän läheistensä vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen (12) suhteessa päätöksentekoon ja palvelujärjestelmään: Kaikilla kuntayhtymässä asioivilla on mahdollisuus antaa palautetta suullisesti, kirjallisesti ja kotisivujen kautta.
Vanhuspalveluissa tehdään säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyt, joiden kautta on palvelujen piirissä olevien mahdollisuus antaa palautetta. Sosiaalihuollon asiakasraadissa on ikäihmiset
edustettuna ja terveydenhuollon asiakasraatiin (nykyisin järjestöjen ja neuvostojen raati) kutsuttiin mukaan vanhusneuvostojen
edustajat.
Ikäihmisten terveyden edistäminen (17): Ohjattua kuntosaliharjoittelua on järjestetty ja syksyllä käynnistyi hyvinvointikartoitukset
(Jokioinen). Tulosyksiköt tekevät vuosittain Terveyden edistämisen suunnitelman. Jokaisessa kunnassa toimii matalan kynnyksen neuvontapisteet sovittuna aikana.
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Omaiset ja läheiset (18): Asiakas- ja omaiskyselyjä tehdään
säännöllisesti, samoin järjestetään omaisteniltoja. Omaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan palvelutarpeen arviointiin ja hoidon ja palvelun suunnitteluun.
Perhehoitoon liittyvän tavoitteen (19) osalta on perhehoitoyksikkö
Kanervan kanssa järjestetty yhteistyössä markkinointitilaisuus.
Halukkaille perhehoitajille on järjestetty koulutusta.
Palveluseteli (22): Koko kuntayhtymän alueella on palvelusetelitoiminta yhdenmukaistettu. Palvelusetelillä voi hankkia kotihoidon
palveluista kylvetys- ja asiointipalveluja ja tilapäistä kotihoitoa ja
kotiin annettavaa palvelua omaishoitajan vapaan aikaiseksi hoidoksi.
Seuraavien asiakokonaisuuksien suhteen on toimenpiteet käynnistyneet, mutta tavoitteeseen ei ole kokonaisuudessaan päästy.
Henkilöstöön liittyvässä tavoitteessa (2) on edistytty henkilöstön
joustavassa käytössä eri yksiköiden ja tiimien välillä. Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa yksiköissä on kriteerien mukainen
henkilöstömäärä.
Kotona asuminen aitona vaihtoehtona muille palvelujen järjestämistavoille (3): ympärivuorokautinen kotihoito on laajentunut toimimaan koko kuntayhtymän alueelle. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on tukipalvelujen osalta käynnistynyt. Lyhytaikaishoitoa
on määrätietoisesti lisätty kotihoitoa tukevaksi toiminnaksi. Forssassa Heikarinteen palvelukeskuksen Pioni yksikköä ja Jokioisilla
Vinkkeliä on muutettu paikkojen vapautumisen myötä lyhytaikaishoitoa tarjoaviksi yksiköiksi. Teknologisia ratkaisuja (esim. lääkeautomaatti) on otettu vähän käyttöön.
Vanhuspalvelualueen yhteistyön (5) tiivistäminen vanhusneuvostojen, kolmannen sektorin järjestöjen vapaaehtoisten, muiden julkisten toimijoiden ja yritysten kanssa: Vanhusneuvostot toimivat
jokaisessa kunnassa ja toiminta on vakiintunutta. Koordinointiprosessin luominen julkisten- ja vapaaehtoistoimijoiden välille ei ole
käynnistynyt.
Asiakkaiden lääkehoito (8): Vuoden 2017 loppuun mennessä on
kuntayhtymässä kaikille kyseisenä aikana palvelukeskuksessa
asukkaana olleille tehty lääkehoidon moniammatillinen arviointi.
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Systemaattinen toimintamalli uusien asukkaiden ja kotihoidon
asiakkaiden lääkehoidon arviointiin on vielä tekemättä, mutta on
suunnitteilla.
Riskiryhmien kartoittaminen (9):Olemassa olevilla tietojärjestelmillä ei ole tällä hetkellä mahdollista tunnistaa riskiryhmiä. FSHKY:n
kotisivuilla on lomakkeet, joiden kautta kuntalaiset voivat ilmaista
huolta läheisestään ja jättää yhteydenottopyynnön kotisivujen
kautta.
Hissittömyyden vähentämisen toimenpiteen (14) (Jokioinen,
Humppila) osalta, Jokiosilla on laitettu vireille hakemus yhteen taloon hissin rakentamista varten, Humppilassa asia ei ole edennyt.
Tilaratkaisut (15):Kuntayhtymän käytössä olevia tiloja hyödynnetään toimintaan ensisijaisesti, mahdollisuuksien mukaan. Tiloissa
on havaittuja kosteus- ja sisäilmaongelmia, joita yhdessä ratkotaan, jotta asiakkaat ja henkilöstö voi niissä turvallisesti oleskella.
Lääkäri- ja terveyspalvelut (16,20) Geriatrin konsultointimahdollisuus on toteutunut kohtuullisen hyvin. Vanhuspalveluiden lääkäripalveluissa on ollut vajausta ja hoidon jatkuvuus ei ole tästä syystä ollut optimaalinen johtuen perusterveydenhuollon lääkärivajauksesta. Kaikissa kuntayhtymän kunnissa on toimiva terveysasema.
Green Care (21) - ajattelua (Ypäjä) ja yhteistyötä Hevosopiston
kanssa on tehty Ypäjän palvelukeskuksessa laskiaisajelun verran.
Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet eivät ole käynnistynet seuraavissa asioissa: Suun terveydenhuollon (11) tavoitteen suuntaisesti
toimintatapojen kehittäminen ei ole vielä käynnistynyt. Joukko- ja
palveluliikenteen tavoitteeseen liittyen (13): Asiointiliikennettä on
joka kunnassa, mutta ei vielä kattavasti tarpeeseen nähden.
FSHKY:n yhtymähallitus on käsitellyt vanhuspalvelujen arvioinnin
18.12.2017 kokouksessaan.

Ehdotus

Päätös

Arviointitaulukko on esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanhallitus päättää merkitä seudullisen vanhuspalvelujen
suunnitelman arvioinnin tiedoksi.
Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen
jatkokokoukseen 18.1.2018.
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Kunnanhallituksen kokousaikataulu tammi-kesäkuussa 2018
Kh § 20
15.1.2018

Ehdotus

Kunnanhallitus on kokoontunut vuoden 2017 aikana keskimäärin
kolmen viikon välein. Tämä lienee myös jatkossa sopiva kokousaikataulu asiamäärien ja asioiden käsittelyn kannalta.
Kunnanhallitus päättää, että tammi-kesäkuussa 2018 kokouspäivät ovat seuraavat:
maanantai 15.1.
maanantai 5.2.
maanantai 26.2.
maanantai 19.3.
maanantai 9.4.
maanantai 7.5.
maanantai 28.5.
maanantai 18.6.
Kokoukset alkavat klo 17.00.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Talous- ja toimintastrategian hyväksyminen vuosille 2018–2022
Kh § 21
15.1.2017

Kunnanhallituksen nimeämä strategiatyöryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen talous- ja toimintastrategiaksi vuosille 2018–
2022. Toimikunnan kokousmuistio 4.12.2017 ja ehdotus strategiaksi lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä (liitteet 3
ja 4/2018).
Esitystä esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus lähettää talous- ja toimintastragiaesityksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen
jatkokokoukseen 18.1.2018.
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Yleissuunnitelma Paanan koulun, kunnanviraston, kirjaston ja
terveysaseman alueen maankäytön kehittämiseksi
Kh § 22
15.1.2018

Jokioisten keskustan asemakaavan muutostyö käynnistettiin uudelleen vuonna 2015. Tämän asemakaavan muutostyön tavoitteena on selkiyttää alueen liikennejärjestelyjä ja parantaa liikenneturvallisuutta.
Liikenteellisten tavoitteiden lisäksi asemakaavan muutoksella
määritellään ja huomioitiin keskustakorttelien kehittämistarpeet.
Alueella sijaitsee yhdyskuntateknisiä huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia, jotka tarvitsevat ajoittain eri tapahtumien johdosta melko laajoja pysäköintialueita. Kaavaehdotuksessa on
kunnanviraston, kirjaston ja terveysaseman liittymään keskuskadulta tehty katualue, jotta liikenne piha-alueen alkuosassa selkiytyisi.
Paanan koulun osalta uudessa asemakaavassa osoitetaan kevyenliikenteen väylän tarve Paronintieltä asematielle asti, jolloin molempien suuntien koululaiset pääsisivät koululle reittiä, jossa ei ole
moottoriajoneuvoliikennettä. Myös keskustan suuntaan on kevyenliikenteen väylän varaus kerrostalojen, kirjaston ja terveysaseman taustalta Kenttätielle.
Jokioisten kunnan hankittua koko virastotalon osakekannan itselleen ja tämän jälkeen näihin tiloihin on jo sijoittunut esim. Hykyn
toimintoja ja tiloja on vielä vapaana, tarvitaan paikoitusaluetta entisen ESY-rakennuksen kohdalle, johon jo alkuperäisessä kirjaston liikennesuunnitelmassa 2007 sijoitettiin n. 10 parkkiruutua.
Tälle alueelle tulee myös hetkellistä paikoitustarvetta, koska vanhemmat tuovat lapsiaan kouluun aamuisin ja hakevat iltapäivisin
heidät pois koulusta. Ilman tätä paikoitusaluetta autot seisovat,
joko kunnantalon pihalla tai terveysaseman pihalla aiheuttaen
vaaratilanteita.
Näillä toimenpiteillä pystytään säilyttämään myös Paanan koulun
ja Teerimäen päiväkodin alueella olevat lähivirkistysalueet. Alueella on kaksi kiinteistöä, jotka on merkitty sr-merkinnällä (suojeltava rakennus), Teerimäen päiväkoti ja kirjastorakennus.
Kivipajatoiminnan siirryttyä kunnantalon suojiin, saatiin alueelle
ko. rakennus, johon voidaan sijoittaa teknisen toimen konekan-
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taa. Tällä toimenpiteellä säästetään turhaa ajelua, koska suuri
osa kiinteistökannasta sijoittuu suunnitelman alueelle.
Paanan koulun rakentamisen yhteydessä ESY-luokkaa (rakennusta) on käytetty tilapäisenä väistötilana ja työmaan taukotilana.
Rakennuksen kunto on todettu heikoksi ja sen purkua on pidetty
välttämättömänä. Rakennuksessa on suoritettu kosteuskartoitus
vuonna 2005. Sen purkamiseen oli varattu määräraha vuoden
2017 talousarviossa, mutta asia viivästyi ja purkulupa saa lainvoiman heti kuluvan vuoden alussa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta, että ESY-rakennus puretaan osana kunnanviraston, Paanan koulun ja kirjaston alueen maankäyttösuunnitelman toteuttamista.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle,
että se myöntäisi purkamiskustannuksia varten 25 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan, menokohtaan 004062.
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Viranomaisten pöytäkirjat
Kh § 23
15.1.2018

Koulutuslautakunta 12.12.2017
Tekninen lautakunta 15.11. ja 20.12.2017
Kunnanjohtaja 18.12. ja 21.12.2017
Hallinto- ja talousjohtaja 13.12.2017
Sivistystoimenjohtaja 9.–14.11.2017
Kunnaninsinööri 7.12.2017
Johtoryhmä 29.11.2017 ja 8.1.2018
Forssan kaupunki / Jätelautakunta 12.12.2017
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus
21.11.2017
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous
13.12.2017
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 14.12.2017
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
13.12.2017
Hämeenlinnan kaupunki / Pelastuslautakunta 12.12.2017
Sisäilmatyöryhmä 4.12.2017
Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalo / syysyhtiökokous 20.12.2017

Ehdotus

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

Päätös

Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen
jatkokokoukseen 18.1.2018.
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Ilmoitusasiat
Kh § 24
15.1.2018
Jokioisten kunnan verotulojen kehitys tammi-joulukuussa 2017.
Tammi-joulukuussa verotuloja on tilitetty kunnalle yhteensä
18 648 615 euroa. Tämä on 240 902 euroa enemmän kuin vuonna 2016. Kunnallisveron tilitys on 879 euroa pienempi, mutta yhteisöveron tilitys on 191 873 euroa vuotta 2016 suurempi. Kiinteistöveron kertymä on puolestaan 49 908 euroa vuotta 2016 suurempi. Vuoden 2017 talousarviossa kokonaisverotuloiksi arvioitiin
18 833 000 euroa. Tilitetty määrä on 184 385 euroa talousarviossa arvioitua pienempi.
Marko, Sari ja Rami Lehtisen kanssa on tehty 1.1.2018 alkaen
toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Jokioisten kunnan
työpajan toimitiloista ent. Kalakosken koululla.
Uudenmaan ELY-keskuksen ja Jokioisten kunnan välinen maksusitoumus 11.1.2018 ajalle 1.1.2018 – 2.6.2019 (joukkoliikenteen
reittipohjainen käyttöoikeussopimus Loimaa-Ypäjä-JokioinenForssa). Sitoumuksen arvo 4 949,12 euroa (alv 0 %).
Valtiovarainministeriön, Tilastokeskuksen ja Suomen Kuntaliiton
4.12.2017 päivätty kirje ”Kuntataloustilaston (vuositilasto) valmistumisen aikaistaminen vuodesta 2018”.
Opetus- ja kulttuuriministeriön 15.12.2017 päivätty kirje ”Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä”.
Opetushallituksen 7.12.2017 päivätty kysely perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 12.12.2017 antama päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen. Valitus koskee Jokioisten kunnan valtuuston päätöstä 17.12.2015 § 52, jolla se on päättänyt varata vuoden 2016 talousarvioon määrärahan yritysasiamiehen
palkkaamista varten. Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista tai asian palauttamista valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi.
Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.
Liikenneviraston 21.12.2017 päivätty päätös, jolla se on pidentänyt Uudenmaan ELY-keskuksen laatimien tiesuunnitelmien hyväksymispäätösten voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella
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vuoden 2021 loppuun. Päätös koskee mm. valtatien 2 parantamista välillä Karkkila–Humppila.
VT 2 Pori–Helsinki –kehittämisselvitys / raportti 27.10.2017.
Verohallinnon 20.11.2017 päivätty määräys / Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrääminen.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen 19.12.2017 päivätty saate, jolla
se lähettää Kanta-Hämeen maakunnan kunnille ja Kanta-Hämeen
alueen sopimuspalokunnille Etelä-Suomen aluehallintoviraston
kirjeen ”Palosuojelurahaston eritysavustusten myöntäminen kalustohankkeisiin pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille vuonna
2018”.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tiedotteet:
- 4.12.2017 ”Yhteistoimintaneuvottelut käyntiin ensi viikolla”
- 11.12.2017 ”FSHKY:n yhteistoimintaneuvottelut käynnistetty”.
Oma Hämeen 28.11.2017 saapunut lausuntopohja sosiaali- ja
terveysministeriön lausuntopyyntöön hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Pöytäkirjanotteita:
- Forssan kaupunginhallitus
- 27.11.2017 § 340 / Forssan seudun vammaisneuvoston
jäsenten valinta
- 18.12.2017 § 371 / Maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa käytettävien toimitilojen omistus- ja hallintamallin selvittäminen
- Humppilan kunnanhallitus
- 4.12.2017 § 315 / Kanta-Hämeen Romaniyhdistys ry:n
hankerahoitushakemus
- 4.12.2017 § 316 / LounaPlussa ry:n työllistämishankkeen kuntarahoitus vuodelle 2018
- 4.12.2017 § 317 / LounaPlussa ry:n Leader-rahoituksen
kuntaosuus
- 18.12.2017 § 338 / Tietosuojaprojektin käynnistäminen
- Tammelan
- kunnanhallitus 18.12.2017 § 382 / Selvitystyö maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvien sote-palveluiden toimitilojen omistus- ja hallintamalleista
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ympäristölautakunta 13.12.2017 § 142 / Maaaineslupapäätös / Tammelan kasvuturve ky
- hallintojohtajan viranhaltijapäätös 28.12.2017 § 44 / Tietosuojahallinnon ohjelmiston, tietosuojahallintamallin ja
tietosuojatyöpajojen hankinta
Ypäjän
- kunnanvaltuusto 15.11.2017 § 47 / Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma Forssan seudulla 2017–2020
- kunnanhallitus 4.12.2017 § 252 / Muut asiat
Hattulan kunnanhallitus
- 4.12.2017 § 263 / Kanta-Hämeen maakunnan yhteinen
elinvoimahanke: Elinvoimaa Hämeeseen.
-

-

-

Muistio etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä. Muistion on
esityslistan oheismateriaalina.
Pohjois-Sakalan/Suure-Jaanin kunnan onnittelu Suomen satavuotisjuhlan johdosta, sekä onnen- ja menestyksen toivotus tuleville
vuosille.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen
jatkokokoukseen 18.1.2018.
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Yritysasiamiespalveluja koskevien sopimusten hyväksyminen
Jokioisten kunnan sekä Ypäjän ja Humppilan kuntien välillä
Kh § 25
15.1.2018

Kuntien kesken on sovittu, että Jokioisten yritysasiamiehen palveluja myydään Humppilan ja Ypäjän kunnille yhden päivän verran
viikossa. Näin olleen Jokioisten kunnassa työpäiviä on kolme päivää viikossa, ja Ypäjän ja Humppilan kunnissa yksi päivä viikossa
kummassakin.
Jokioisten kunta laskuttaa palvelusta todellisten palkkauskustannusten mukaisesti sovitulta ajalta. Sopimuskunnat huolehtivat
kustannuksellaan tarvittavat tilat. Sopimuskunnat maksavat molemmat Jokioisten kunnalle 300 euron suuruisen kertakorvauksen
yritysasiamiehelle hankittavista tietokoneesta ja puhelimesta.
Sopimusluonnos lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä (liite nro 5/2018).

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy yritysasiamiehen palvelujen myyntiä
koskevat sopimukset.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 2/2018.
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Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus
15.1.2018

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1–13, 16–24
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 14, 15, 25
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/
hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja
postiosoite:
Jokioisten kunnanhallitus
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen
p. 03 41 821
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi
Oikaisuvaatimuspykälät: 14, 15, 25
_______________________________________________________
Hankintaoikaisupykälät:
_______________________________________________________
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)

Faksinumero: 029 56 42269
Kunnallisvalitus, pykälät:
_______________________________________________________
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
_______________________________________________________
Valitusaika ________ päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

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

Valitus markkinaoikeudelle

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

1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan liite nro 2/2018
Kh 15.1.2018 § 25

SOPIMUS YRITYSASIAMIESPALVELUN MYYMISESTÄ/OSTAMISESTA

Tällä sopimuksella Jokioisten kunta sitoutuu myymään ja Ypäjän kunta vastaavasti ostamaan
yritysasiamiespalveluja seuraavin ehdoin:
1. SOPIMUKSEN KESTO
Palvelun myynti alkaa siitä päivästä lukien kun Jokioisten kunnan yritysasiamies ottaa
toimensa vastaan ja päättyy, mikäli sopimusta ei erikseen kohdan 5 mukaisesti puolin tai
toisin irtisanota, kun yritysasiamiehen työsuhde Jokioisten kuntaan päättyy.
2. SOPIMUKSEN AIKAMITOITUS
Yritysasiamies tekee yhden (1) työpäivän viikossa Ypäjän kunnassa ja Ypäjän kunta
tarjoaa hänelle tänä aikana toiminnassa tarvittavat tilat ja välineet.
3. MAKSETTAVA KORVAUS
Jokioisten kunta laskuttaa Ypäjän kunnalta yritysasiamiehen palkkaukseen käytettävistä
vuosipalkkauskustannuksista suhteessa 1/5. Kumpikin kunta sitoutuu hoitamaan oman
kuntansa alueella tapahtuvasta työstä aiheutuvat matka- yms. kustannukset. Laskutus
tapahtuu kolmen kuukauden välein jälkikäteen.
Ypäjän kunta maksaa kertakorvauksena 300 euroa Jokioisten kunnan yritysasiamiehelle
hankkimasta tietokioneesta.
4. SOPIMUKSEN SIIRTO
Tämä sopimus on tarvittaessa siirrettävissä kolmannelle osapuolelle, mikäli
yrityspalvelujen hallinnollisissa järjestelyissä tapahtuu muutoksia ja palvelun jatkuminen
edellyttää siirtoa.
5. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Tämä sopimus on kummankin sopijaosapuolen taholta irtisanottavissa päättymään
kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden lopusta lukien.

Jokioinen 4.1.2018

Jokioisten kunta

Ypäjän kunta

Jarmo Määttä
kunnanjohtaja

Sam Vuorinen
kunnanjohtaja

