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Valtuuston kokouksen 23.2.2018 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 62 
26.2.2018 Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnas-
ta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhalli-
tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipy-
mättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuus-
to pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallin-
to-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. 
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika pää-
töksestä on kulunut. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 23.2.2018 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden 
täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Valtuustoaloite pesäpallokentän katsomon kattamisesta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite venevalkaman rakentamisesta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite harrastustakuusta – jokaiselle lapselle vähin-
tään yksi harrastus 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote koulutuslautakunnalle 
 
Valtuustoaloite mattojenpesupaikan peruskorjaamisesta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylästä 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite jalankulkijoiden tieyhteyden parantamisesta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
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Valtuustoaloite Pikku-Pelliläntien asfaltoinnista 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite luonnonsuojelukampanjaan osallistumisesta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite ns. kellokorttimallin käyttöönotosta päivähoi-
dossa 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote koulutuslautakunnalle 
 
Valtuustoaloite Jokioisten kunnan osallistumisesta 5-
vuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokei-
luun 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote koulutuslautakunnalle 
 
Yleissuunnitelma Paanan koulun, kunnaviraston, kirjaston ja 
terveysaseman alueen maankäytön kehittämiseksi 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Ote pääkirjanpitäjälle 
 
Vesihuoltolaitoksen taksan, liittymis- ja käyttösopimuksen 
sopimusehtojen sekä yleisten toimitusehtojen päivittäminen 
Ote tekniselle lautakunnalle 
Taksan lähettäminen vesihuoltolaitoksen asiakkaille 
 
Valtuustoaloite Jokioisten kunnan työpisteiden uhkien kar-
toittamisesta 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Ilmoitusasiat 
Ei erillistä täytäntöönpanoa 
 
Valtuustoaloite nuorten työllistämisestä 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite Paanan kevyenliikenteenväylän valaisemi-
sesta 
Käsitellään erikseen 
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Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite työn vaativuuden arvioinnista 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite tonttien hinnoittelusta 
Käsitellään erikseen 
 
Valtuustoaloite hyötypuutarhasta 
Käsitellään erikseen 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Aloitteiden käsittely 
 
Kh § 63 
26.2.2018 Valtuuston työjärjestyksen 5 § 3 momentin mukaan kunnanhalli-

tuksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä val-
tuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle 
lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun 
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin 
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 
 
Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijänä 
on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkais-
ta, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuu-
den kuukauden kuluessa asian vireille tulosta (§ 28). 
 
Hallintosäännön 26 § 2 momentin mukaisia keskeneräisiä aloittei-
ta ei ole.  
 
Valtuuston työjärjestyksen 5 § mukaisia valtuustoaloitteita, joita 
valtuusto ei vuoden 2017 päättyessä ole loppuun käsitellyt, on 
seuraavasti: 
 
Vuonna 2016 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
9.3.2016 Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmän aloi-
te alueellisesta kielikokeilusta 
Kunnanhallitus on 14.3.2016 lähettänyt aloitteen koulutuslauta-
kunnan valmisteltavaksi.  
 
3.11.2016 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite pesäpal-
lokentän katsomon kattamisesta 
Kunnanhallitus on 21.11.2016 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Lautakunta on antanut aloitteesta lau-
suntonsa 20.12.2017. Kunnanhallitus on 15.1.2018 käsitellyt asi-
an ja tehnyt siitä ehdotuksen valtuustolle. 
 
3.11.2016 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite veneval-
kaman rakentamisesta  
Kunnanhallitus on 21.11.2016 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Lautakunta on antanut aloitteesta lau-
suntonsa 20.12.2017. Kunnanhallitus on 15.1.2018 käsitellyt asi-
an ja tehnyt siitä ehdotuksen valtuustolle. 
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15.12.2016 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite pysäköinti-
paikan rakentamisesta Turun VT:n pikavuoropysäkkien lä-
heisyyteen 
Kunnanhallitus on 9.1.2017 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
15.12.2016 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite harrastus-
takuusta. Kunnanhallitus on 9.1.2017 lähettänyt aloitteen koulu-
tuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. Käsi-
telty lautakunnassa 12.12.2017. Kunnanhallitus on 15.1.2018 kä-
sitellyt asian ja tehnyt siitä ehdotuksen valtuustolle. 
 
Vuonna 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
16.2.2017 SDP:n valtuustoryhmän aloite mattojenpesupaikan 
peruskorjauksesta 
Kunnanhallitus on 3.4.2017 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Lautakunta on antanut lausuntonsa asi-
asta 20.12.2017. Kunnanhallitus on 15.1.2018 käsitellyt asian ja 
tehnyt siitä ehdotuksen valtuustolle. 
 
11.5.2017 SDP:n valtuustoryhmän aloite muovijätteiden kier-
rätyspisteestä  
Kunnanhallitus on 5.6.2017 pyytänyt aloitteen johdosta Forssan 
kaupungin jätelautakunnan lausunnon.  
 
11.5.2017 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kevyen 
liikenteen väylästä Turun VT:n varteen välille Turuntie-
Paanantie 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Lautakunta on antanut aloitteesta lau-
suntonsa 20.12.2017. Kunnanhallitus on 15.1.2018 käsitellyt asi-
an ja tehnyt siitä ehdotuksen valtuustolle. 
 
11.5.2017 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite tieasioita 
koskevasta neuvottelusta.  
Kunnanhallitus on 5.6.2017 päättänyt, että kunta järjestää neuvot-
telun ELY-keskuksen kanssa. Kunnanjohtaja toimii kutsujana. 
 
11.5.2017 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kuntosa-
limaksujen alentamisesta  
Kunnanhallitus on 5.6.2017 lähettänyt aloitteen vapaa-
aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
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29.5.2017 SDP:n valtuustoryhmän aloite tieyhteyden paran-
tamisesta Nirpantieltä Keskuskadulle 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 
15.11.2017. Kunnanhallitus on 15.1.2018 käsitellyt asian ja tehnyt 
siitä ehdotuksen valtuustolle. 
 
29.5.2017 Petri Innon (PS) aloite FSHKY:n sosiaalipalveluiden 
lisäkustannusten selvittämisestä. 
Kunnahallitus on 5.6.2017 lähettänyt selvityspyynnön FSHKY:lle. 
 
12.6.2017 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Pikku-
Pelliläntie asfaltoinnista 
Kunnanhallitus on 27.6.2017 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 
20.12.2017. Kunnanhallitus on 15.1.2018 käsitellyt asian ja tehnyt 
siitä ehdotuksen valtuustolle. 
 
12.6.2017 Jokioisten Vihreiden aloite luonnonsuojelukampan-
jaan osallistumisesta 
Kunnanhallitus on 27.6.2017 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 
20.12.2017. Kunnanhallitus on 15.1.2018 käsitellyt asian ja tehnyt 
siitä ehdotuksen valtuustolle. 
 
12.6.2017 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite ns. kello-
korttimallin käyttöönotosta päivähoidossa 
Kunnanhallitus on 27.6.2018 lähettänyt asloitteen koulutuslauta-
kunnan valmisteltavaksi. Koulutuslautakunta on käsitellyt asian 
12.12.2017. Kunnanhallitus on 15.1.2018 käsitellyt asian ja tehnyt 
siitä ehdotuksen valtuustolle. 
 
27.9.2017 Jokioisten Vihreiden aloite kunnan osallistumisesta 
5-vuotiaiden lasten maksuttomaan varhaiskasvatuksen ko-
keiluun 
Kunnanhallitus on lähettänyt asian 30.10.2017 koulutuslautakun-
nan valmisteltavaksi. Koulutuslautakunta on käsitellyt asian 
12.12.2017. Kunnanhallitus on 15.1.2018 käsitellyt asian ja tehnyt 
siitä ehdotuksen valtuustolle. 
 
27.9.2017 Jokioisten Vihreiden aloite nuorten ilmaisesta eh-
käisystä ja lisääntymisterveydestä 
Kunnanhallitus on 30.10.2018 lähettänyt aloitteen koulutuslauta-
kunnan valmisteltavaksi.  
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15.11.2017 SDP:n valtuustoryhmän aloite kunnan työpistei-
den uhkien kartoittamisesta 
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 27.11.2017 ja 6.2.2018, jolloin 
se on myös tehnyt siitä ehdotuksen valtuustolle. 
 
15.11.2017 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite perhe-
päivähoitajien tilanteesta 
Kunnanhallitus on 27.11.2017 lähettänyt asian henkilöstölauta-
kunnan valmisteltavaksi. Henkilöstölautakunta on käsitellyt asian 
30.1.2018. 
 
15.11.2017 Jokioisten Vihreiden aloite seutukunnallisesti yh-
tenevästä kaavoituksesta 
Kunnanhallitus on 27.11.2017 lähettänyt asian teknisen lautakun-
nan valmisteltavaksi. 
 
19.12.2017 SDP:n valtuustoryhmän aloite kevyen liikenteen 
väylän valaisemisesta 
Kunnanhallitus on 15.1.2018 lähettänyt asian teknisen lautakun-
nan valmisteltavaksi. 
 
Vuoden 2017 aikana tehtiin 19 uutta valtuustoaloitetta. 
Vuoden 2017 aikana käsiteltiin loppuun 11 valtuustoaloitetta. 
 
31.12.2017 oli 5 vuonna 2016 tehtyä aloitetta loppuun käsittele-
mättä. Tätä vanhempia aloitteita ei ollut käsittelemättä. 
Vuonna 2017 tehtyjä aloitteita oli vuoden lopussa loppuun käsitte-
lemättä 16. Moniin näistä aloitteista kunnanhallitus on tammi-
kuussa 2018 tehnyt päätösehdotuksen valtuustolle. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee edellä ole-
vat selostukset aloitteista tietoonsa saatetuiksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite perhepäivähoitajien tilanteesta 
 
Valt. § 84 
15.11.2017  Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan val- 

tuustoaloitteen: 
 
”Jokioisten Vasemmistoliitto on huolissaan perhepäivähoitajien ti- 
lanteesta kunnassamme.  
Jokioisilla on ollut vuosikymmeniä laadukasta perhepäivähoitoa,  
perhepäivähoitajat ovat kouluttautuneet ammattiinsa, osa jopa  
suorittanut työn ohessa rankan ammatillisen tutkinnon.  
Nyt kuitenkin osa heistä on irtisanoutunut kunnan palveluksesta, 
perhepäivähoitajien määrä on ollutkin laskussa jo pitempään; suu- 
rimpana syynä palkkaus ja sen epävarmuus.  
 
Perhepäivähoitajan työ on raskasta henkisesti ja fyysisesti. Työ- 
päivät pitkiä, usein 9 – 10 tuntisia ja työpäivän jälkeen tehdään  
työhön liittyviä töitä. Tuntipalkaksi voi muodostua vain muutama  
euro. Muu hoitajan perhe joutuu joustamaan, varsinkin omat lap- 
set eivät illallakaan saa äidin huolenpitoa.  
 
Palkkaus on perhepäivähoidossa kehno. Ryhmässä saa olla neljä  
alle kouluikäistä lasta ja lisäksi voi olla yksi esikoululainen tai pe- 
ruskoulun aloittanut puolipäiväinen lapsi. 
 
Hoitajan omat lapset sisältyvät näihin em. lukuihin. Eli palkka on  
pienempi, mikäli hoitajalla on omia pieniä lapsia.  
 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet esittävätkin, että Joki- 
oisten kunnan perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmää tarkiste- 
taan siten, että heille taataan riittävä kuukausipalkka maksamalla  
hoitajan omien lasten hoitamisesta palkkaa. 
Tuo palkka on veronalaista tuloa, joka palautuu kunnalle takaisin. 
Lisäksi jokainen lapsi perhepäivähoidossa on poissa kalliimmasta  
vaihtoehdosta eli päiväkodista. Näin kannustettaisiin perhepäivä- 
hoitajaksi ryhtymistä ja aiemmin hoitajana työskennelleen palaa- 
mista takaisin. 
 
Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksenakin on  
toiminnan perustuminen lapsikeskeisyyteen, jota myös perhepäi- 
vähoitajat toteuttavat eri puolilla kuntaamme omissa kodeissaan.” 
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Päätös  Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston  

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
   
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 214 
27.11.2017 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen henkilöstölautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Hela § 3 
30.1.2018 Henkilöstöpäällikkö on pyytänyt perhepäivähoidon päälliköltä ja 

varhaiskasvatusjohtajalta Jokioisten kunnan perhepäivähoitajien 
tilanteesta selvityksen, joka on esityslistan liitteenä (liite 2/2018). 

 
 Selvityksen mukaan Jokioisten kunnassa työskentelee tällä het-

kellä kolme perhepäivähoitajaa, joilla on omia alle kouluikäisiä 
lapsia hoidettavanaan. Perhepäivähoitajille tulisi taata riittävä 
palkka, koska on todennäköistä, että palkkauksen korjaus voisi 
helpottaa perhepäivähoitajien rekrytointia Jokioisille. 

 
Ehdotus Henkilöstölautakunta päättää, että:  
 

1) Perhepäivähoitajien palkkausta korjataan niin, että perhepäi-
vähoitajille maksetaan palkkaa myös omien alle kouluikäisten 
lasten hoitamisesta, mikäli lapset ovat hänellä kunnallisessa 
päivähoidossa. 

 
2) Omien lasten hoidosta palkkaa saavan perhepäivähoitajan 

lapset ovat kunnallisessa päivähoidossa, jolloin heidän hoidos-
taan peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen 
päivähoitomaksu.  

 
3) Perhepäivähoitaja saa itse päättää, hakeeko alle kouluikäisille 

lapsilleen kunnallista hoitopaikkaa.  
 

4) Muutos tulee voimaan 1.3.2018 alkaen. 
 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.   
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Selvitys Jokioisten kunnan perhepäivähoitajien tilanteesta on pöy-
täkirjan liite 2/2018. 
 
- - - - - - - - - - - 

Kh § 64 
26.2.2018 Selvitys Jokioisten kunnan perhepäivähoitajien tilanteesta on esi-

tyslistan liitteenä (liite 8/2018). 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. merkitsee henkilöstölautakunnan aloitteen johdosta tekemän 
päätöksen tiedoksi, ja  

2. toteaa asiaa koskevan aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi kunnanhallitus totesi, että työn vaativuuden arvioinnin päi-
vityksen yhteydessä on yhtenä tekijänä tarkoituksenmukaista tar-
kastella koulutuksen vaikutus perhepäivähoitajien palkkaukseen. 
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Esitys kahden määräaikaisen perhepäivähoitajan tehtävän vakinaistamisesta 
 
Hela § 4 
30.1.2018  Henkilöstöpäällikkö on keskustellut varhaiskasvatusjohtajan ja 

perhepäivähoidon päällikön kanssa perhepäivähoitajien tilantees-
ta. Keskusteluissa on ilmennyt, että Jokioisten kunnalla on kaksi 
määräajaksi palkattua perhepäivähoitajaa, joiden määräaikaisia 
työsuhteita on uusittu eri perusteluilla. Koska nyt näköpiirissä on, 
että kyseisiä perhepäivähoitajia edelleen tarvitaan, perusteita ei 
enää ole määräaikaisille työsuhteille vaan tehtävät tulee vakinais-
taa. 

 
 Jokioisten kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaan 

aiemman määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamiselle tulee 
saada kunnanhallituksen lupa. 

 
Ehdotus Henkilöstölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se 

myöntää luvan perhepäivähoitajien xx ja xx toimien vakinaistami-
selle. 

 
Päätös  Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - - 
Kh § 65 
26.2.2018 Toimien määrärahat sisältyvät vuoden 2018 talousarvioon. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstölautakunnan esityk-

sen kahden määräaikaisen perhepäivähoitajan toimen vakinais-
tamisesta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kansalaisopiston rehtorin viran hoito 
 
Kh § 66 
26.2.2018 Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan kunnat ovat sopineet 25.8.1999 

päivitetyllä sopimuksella Jokiläänin Kansalaisopiston toiminnasta.  
Opisto on saanut perustamisluvan 2.7.1973. Opiston toiminta on 
käynnistynyt tuolloin. 

 
 Sopimuksessa todetaan, että opisto on Jokioisten kunnan hoidos-

sa ja hallinnossa. Sen toimintaa ohjaa ja valvoo Jokioisten kun-
nan nimeämä lautakunta. Tällä hetkellä se on vapaa-aikalauta-
kunta. 

 
 Sopimuksen kohdassa 4. todetaan, että opiston rehtorin tehtävis-

tä sovitaan erikseen Forssan kaupungin kanssa. Nykyinen rehto-
rin tehtäviä hoitava henkilö on jäämässä eläkkeelle ja on luonteva 
aika tarkastella sopimusta. 

 
Rehtorin tehtävien hoidosta on kuntien välillä sovittu viimeksi 
vuonna 2005. Keskustelua käytiin tuolloinkin rehtorin tehtävien 
mahdollisesta siirtämisestä kunnan omaan tehtäväkokonaisuu-
teen. Silloin käynnissä olleiden kuntien palvelurakenne- ja yhdis-
tymiskeskustelujen vuoksi rehtoriyhteistyötä päätettiin jatkaa ny-
kymuodossa. 
 

 Kuntien tehtäväkenttä on voimakkaassa murroksessa. Maakun-
tien aloittaessa toimintansa vuoden 2020 alussa niille siirretään 
kunnista sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja maaseu-
tuhallinnon tehtävät. Kunnille jää sivistys- ja kulttuuritoiminnan 
palvelutehtävät. Kunnat rakentavat vetovoimaisuutensa ja elin-
voimaisuutensa em. palvelujen kehittämisen varaan. 

 
 Jokioisten kunta on määrätietoisesti kehittänyt Jokiläänin kansa-

laisopistoa. Viime vuosien aikana sille on rakennettu tai saneerat-
tu tiloja; Paanan koulussa on uudet toimivat tilat, kunnanvirastolle 
on juuri valmistunut Taitotila. Lisäksi kansalaisopiton hallinto siir-
tyy virastolla ahtaasta yhden huoneen tilasta entisiin Kelan tiloi-
hin. Nyt on käsillä sisällöllisen kehittämisen aika. Rehtorin tehtävä 
onkin tästä näkökulmasta erityisen ajankohtainen tällä hetkellä. 

 
 Kansalaisopistotoimintaa koskevan sopimuksen kohdassa 4. to-

detaan, että mahdollisista virkajärjestelyistä on pyydettävä mui-
den sopimuskuntien lausunto. 
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Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan liitemateriaalina (liitteet 
6/2018 ja 7/2018) kuntien välinen sopimus kansalaisopistotoimin-
nasta sekä sopimus rehtorin tehtävästä. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää kutsua Ypäjän ja Humppilan kuntien edus-
tajat neuvotteluun asiasta, sekä pyytää Ypäjän ja Humppilan kun-
nilta yhteistyösopimuksen mukaiset lausunnot kansalaisopiston 
rehtorin tehtävien siirtämisestä Jokiläänin kansalaisopiston omak-
si tehtäväkokonaisuudeksi. Tehtävän juridinen muoto (virka/toimi) 
on lausuntoa pyydettäessä vielä sopimatta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen nimeäminen 
 
 Kh § 67 
26.2.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kirjeellään 5.2.2018 muistut-

tanut alueensa kuntia siitä, että kunnan on huolehdittava ehkäise-
vän päihdetyön järjestämistä koskevista lakisääteisistä velvoitteis-
taan. 

 
 Ehkäisevää päihdetyötä koskevan lain 5 §:n mukaan kunnan tu-

lee organisoida tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toimin-
ta alueellaan ja nimetä vastaava kuntalain mukainen toimielin. 

 
Toimielimen tehtävät määritellään laissa seuraavasti:  
 
”Toimielimen tehtävänä on: 
 
1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta 
tiedotuksesta; 
 
2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä kos-
kevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle; 
 
3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista 
kaikissa kunnan tehtävissä; 
 
4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallin-
nossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikun-
ta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa; 
 
5) huolehtia siitä, että 4-kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovi-
tetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain 
(693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityi-
sesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yh-
teisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toi-
mien kanssa.” 
 
Forssan seutukunnalla toimii aktiivisesti seudullinen ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilöverkosto, jonka koollekutsujana on A-
klinikka (Fshky). Verkostossa on edustaja jokaisesta seudun kun-
nasta, aluekoordinaattori Ehkäisevän päihdetyön verkosto EHYT 
ry:stä sekä poliisin Ankkuri-tiimi. Tämä seudullinen ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilöverkosto toiminnallaan vastaa seudulli-
sesti yllä mainitun säädöksen mukaisesta toimielimen tehtävien 
toteuttamisesta ja suunnittelemisesta. 
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Verkoston toimintaan kuuluu mm. seudullisten tapahtumien orga-
nisointi, ajankohtaisten päihteiden käyttöön liittyvien ilmiöiden tar-
kastelu, päihdehaittojen ja niiden vähentämistä koskevan tiedon 
tarjoaminen kaikenikäisille sekä esimerkiksi koulutusten järjestä-
minen seudulla.  
 
Yhdyshenkilöverkosto antaa lisäksi Aluehallintovirastolle alkoholi-
lupia koskevia lausuntoja (ns. seutulupamenettely) ja järjestää os-
tokokeita liittyen mm. alkoholin myynnin ikärajavalvontaan.  
 
Seudulla toteutetaan valtakunnallista PAKKA -toimintamallia ja 
sen mukaisella työllä vaikutetaan paikallisiin yhteisöihin alkoholi-, 
tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. 
 

 Jokioisten kunnan osalta yhdyshenkilönä toimii erityisnuorisotyön-
tekijä Sanni Ristolainen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan ehkäisevän päihdetyön 

toimielimeksi Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön yhdyshen-
kilöverkoston sekä toteaa, että kunnan yhteyshenkilönä toimii eri-
tyisnuorisotyöntekijä Sanni Ristolainen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että Jyrki Kanerva poistui kokouksesta tämän asian 

käsittelyn jälkeen klo 18.07. 
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Viranomaisten pöytäkirjat 
 
Kh § 68 
26.2.2018 Kunnanjohtaja 6.2., 20.2. ja 21.2.2018 
 Johtoryhmä 22.1., 5.2. ja 12.2.2018 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 31.1. ja 

14.2.2018 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 

14.2.2018 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 69 
26.2.2018 Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 6.2.2018, jolla se on hyväk-

synyt Keskimatkat Oy:n aikataulumuutoshakemuksen reittiliiken-
nelupaansa REITTI-623834 Helsinki-Pori. 

 
 Pöytäkirjanotteita: 
  

- Humppilan kunnanhallitus 22.1.2018 § / FSHKY:n yhtymähalli-
tuksen päätösesitys sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistusta ja 
yhteisyrityskumppanin valintaa koskevassa asiassa. 

 
- Ypäjän kunnanhallitus 6.2.2018 § 25 / Jäsenkuntien edustajien 

nimeäminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvin-
vointivaliokuntaan kaudelle 2017–2021. 

 
- Forssan kaupunginjohtaja 31.1.2018 § 3 / Kaupungintalon sul-

keminen 30.4., 11.5. ja 2.–29.7.2018. 
 

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen 22.2.2018 päivätyt taulukot kun-
tien maksuosuuksista 2017 pelastustoiminnan käyttömenoihin ja 
investointimenoihin. Käyttömenot olivat yhteensä 10 228 330,97 € 
(Jokioinen 339 827,96 €) ja investointimenot yhteensä 695 124 € 
(Jokioinen 21 364 €). 
 
6.2.2018 päivätty kauppakirja, jolla Jokioisten kunta on myynyt 
Mikko Virtaselle ja Anni Virtaselle Jokioisten kunnan Pellilän ky-
lässä sijaitsevan 1047/1 -nimisen tilan puustoineen, tilan pinta-ala 
on 1421 m2. 

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

dotuksen. 
 
 
 


