
 Kokouspöytäkirja Sivu Nro 
 
 

 Valtuusto  22.4.2021  1 1  

 

   

Kokousaika Torstai 22.4.2021 klo 18.00–19.18 

Kokouspaikka Sähköinen Teams-kokous 

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

Esala Martti 
Hacklin Jorma, pj. 
Heikkilä Timo 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Könkö Matti 
Lehti Petri 
Lehtinen Rami 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 

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

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 
 

§ 1–14 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta 
taikka merkintä edellisen 
kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti Rami Lehtinen ja Jukka Perälä. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jorma Hacklin  Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 28.4.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
Rami Lehtinen Jukka Perälä 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, 
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 29.4.–5.6.2021. 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 1 
22.4.2021  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 16.4.2021. Samana päivänä 
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Il-
moitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on 
saapuvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoit-
tanut valtuutettu Eija Sakkinen. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa hänen tilalleen ryhmän seu-
raavan varavaltuutetun Jukka Perälän. 
 
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 2 
22.4.2021  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 29.4.–5.6.2021.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Rami Lehtinen ja Eija Sakki-
nen. 
 

Päätös  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Rami Lehtinen ja  
Jukka Perälä. 
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Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut 2021–2022 
 
Tarkastusltk. § 8 
21.1.2021  Vanha tilintarkastussopimus päättyy vuoden 2020 tarkastukseen, 
   eikä sisällä enää vuoden 2021 tilintarkastusta. 
 
   Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon 
   ja talouden tarkastamista varten. 
 
   Julkisyhteisöjen tiintarkastuspalveluja hankittaessa sovelletaan lakia 
   julkisista hankinnoista eli hankintalakia. Kynnysarvot määräytyvät 
   hankintakokonaisuuden ennakoidun kokonaisarvon mukaan, joten 
   tarjouspyynnön mukaisen koko toimikauden tilintarkastuksen hinta 
   lasketaan yhteen ilman arvonlisäveroa. 
 
   Mikäli palveluhankinnan arvo ylittää 214 000 euron, hankintaan 
   sovelletaan EU-menettelyä. Tilintarkastuspalvelut tulee kilpailuttaa 
   myös silloin kun kansallinen 60 000 euron kynnysarvo ylittyy. 
 
   BDO Audiator Oy on tarjonnut kunnalle uutta sopimusta, perustuen 
   aiemman tilintarkastussopimuksen ehtoihin. 
 
   BDO Audiator Oy:n 19.1.2021 päivätty tarjous on oheismateriaalina. 
  Kuntalain mukainen tilintarkastus maksaa vastuunalaisen tilintarkas-

tajan osalta 677 euroa/pv ja avustavan tarkastajan osalta 521 eu-
roa/pv. Hinnat ovat samat kuin edellisessä sopimuksessa. Jokiois-
ten kunta käyttää vuodessa yhteensä 8 tilintarkastuspäivää, sisältä-
en molemmat tarkastajat. Hinnat sisältävät matka- ja muut kulut. 
Mahdolliset  tarvittavien lisäpäivien tai projektitarkastusten hinnat tu-
levat erikseen. 

 
Ehdotus  Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto 
  

1. hyväksyy Jokioisten kunnan tilintarkastajan toimikaudeksi 
vuodet 2021–2022, 

2. hyväksyy 19.1.2021 päivätyn tarjouksen mukaisesti BDO Au-
diator Oy:n tarjouksen sekä yhtiön Jokioisten kunnan vuosien 
2021–2022 tilintarkastusyhteisöksi, ja 

3. hyväksyy vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Piia-Tuulia 
Rauhalan ja avustavaksi tarkastajaksi Petra Palmin, sekä 
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4. oikeuttaa tarkastuslautakunnan Jokioisten kunnan puolesta hy-
väksymään ja allekirjoittamaan BDO Audiator Oy:n kanssa tehtä-
vän hankintasopimuksen. 

 
Päätös  Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. 
 

  - - - - - - - - - - - 

Valt. § 3 
22.4.2021 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuk-

sen. 
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Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
 
Kh § 25 
22.2.2021 Kuntalain mukaan valtuuston tietoon voidaan saattaa määräajoin 

tiedot käsittelemättömistä valtuustoaloitteista. Kunnan hallinto-
säännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun lop-
puun mennessä esitettävä valtuustolle selvitys aloitteista, joita 
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti 
käsitellyt. 

 
Vuonna 2020 valtuusto käsitteli loppuun seuraavat aloitteet: 

 
Valtuusto 4.2.2020 
- venevalkaman rakentaminen (kv 3.11.2016 § 39) 
- kaavoitus seutukunnallisesti yhteneväksi (kv 15.11.2017 § 85) 
- tonttien hinnoittelu (kv 23.2.2018 § 45) 
- toisen asteen oppilaiden tukeminen materiaalihankinnoissa 

(kv 14.11.2018 § 83) 
- kaavamuutos Nirpanmäen Rantabulevardin läheiselle alueelle 

(kv 19.12.2018 § 97) 
- kevyen liikenteen turvallisuuden lisääminen (kv 28.2.2019 

§ 13) 
- kestävän kehityksen budjetointi ja ilmastovaikutusten arviointi 

(kv 11.6.2019 § 37) 
 

Valtuusto 17.6.2020 
- seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö (kv 28.2.2019 § 12) 
 
Valtuusto 16.9.2020 
- nuorten työllistäminen (kv 23.2.2018 § 41) 
- pride-liputus Jokioisten kunnassa (kv 17.6.2020 § 29) 
 
Vuoden 2021 tammikuussa seuraavien valtuustoaloitteiden 
käsittely oli kesken: 
 
Kuntosalimaksujen alentaminen (kv 11.5.2017 § 26) 
Jokioisten Vasemmistoliitto esitti, että kunnan kuntosalimaksujen  
alennus, joka tehtiin eläkeläisille, tehdään myös työttömille, opis-
kelijoille, sekä varusmiehille jotka ovat yhtälailla vähävaraisia. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 5.6.2017 lähettänyt aloitteen vapaa-
aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
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Lapsivaikutusten arviointi (kv 23.2.2018 § 43) 
Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä esitti, Jokioisissa otetaan 
käyttöön lapsivaikutusten arviointi. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 26.3.2018 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi 
johtoryhmälle. Valtuusto on käsitellyt sitä 16.5.2018 ja kunnanhal-
litus 6.8.2018 sekä 27.8.2018, jolloin nimettiin asialle valmistelu-
työryhmä. Työryhmä on valmistellut asiaa ja saanut työnsä val-
miiksi. Loppuraportti on valmistunut marraskuussa 2020. Lapsi-
vaikutusten arviointia on jo ennen työryhmätyön valmistumista 
käytetty kunnassa esim. kouluverkkoasiaan liittyen. Jatkossa luot-
tamushenkilöitä ja työntekijöitä koulutetaan ennakkoarvioinnista 
yleensä ja erityisesti lapsivaikutusten arvioinnista. Seuraavaksi 
aloite valmistellaan loppuraportin perusteella lopullista käsittelyä 
ja päätöksentekoa varten.  

 
Selvitys koulukuljetusten järjestämisestä yhteistyössä naa-
purikuntien kanssa (kv 19.12.2018 § 98) 
Jokioisten Keskusta ja Vihreät esittivät selvityksen tekemistä kou-
lukuljetusten järjestämiseksi yli kuntarajojen, yhdessä naapurikun-
tien kanssa. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 27.1.2020 lähettänyt aloitteen koulutuslauta-
kunnalle lisäselvityksiä varten. 
 
Haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uu-
delleen määrittäminen (kv 28.2.2019 § 14) 
Valtuusto päätti 4.2.2020 palauttaa aloitteen uudelleen valmistel-
tavaksi siten, että kunnan viemäriverkostoon liittyminen on sa-
manhintaista asuinpaikasta riippumatta. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 10.2.2020 palauttanut asian tekniselle lauta-
kunnalle uudelleen valmisteltavaksi. 
 
Elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian laatiminen Joki-
oisten kunnassa (kv 12.12.2019 § 59) 
Jokioisten Keskustan valtuutetut esittivät, että 
a) kunta valmistelee elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian ja 

sen osana palvelu- ja hankintalinjauksen, joka huomioi lähi- ja 
seuturuokaketjun mahdollisuudet, 

b) huomioidaan maaseutuvaikutusten arvioinnin näkökulma, jo-
hon myös päätöksemme liittymisestä HINKU-kunnaksi liittyy, 
ja 
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c) kunnassa kehitetään yrittäjien, ruokapalveluedustajien ja hankin-
tahenkilöiden ennakoivaa markkinapuheenvuoroa. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 13.1.2020 lähettänyt aloitteen ruokapalvelujoh-
tajan valmisteltavaksi. Aloite on valmistelussa. Aloitteeseen liitty-
en Jokioisten kunta on lähtenyt mukaan seuturuoka-pilottiin, jossa 
on tavoitteena lähiruuan käytön kasvattaminen ja lähihankintoihin 
liittyvän hankintaosaamisen sekä markkinavuoropuhelun kehittä-
minen.  
 
Omatoimikirjasto-malliin siirtyminen (kv 4.2.2020 § 17) 

 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä esitti, että Jokioisissa selvite-
tään omatoimikirjaston teknisiä vaatimuksia ja kustannuksia sekä 
siirrytään omatoimikirjasto-malliin soveltuvin osin.  
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 10.2.2020 lähettänyt aloitteen vapaa-
aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
Kunnanhallitus on 24.2.2020 päättänyt, että 2017 tehty kuntalais-
aloite kirjaston omatoimiasiointia ja laajennettua aukioloa koskien 
huomioidaan sisällöltään tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä ja 
lähettänyt kuntalaisaloitteen vapaa-aikalautakunnalle asian val-
mistelussa huomioon otettavaksi. Aloitteen johdosta kunnan vuo-
den 2021 talousarvioon sisältyy määrärahavaraus omatoimikirjas-
ton toteuttamiseen tarvittavine laite- ym. hankintoineen. Omatoi-
mikirjaston toteuttamiseen on anottu ja saatu valtionavustusta. 
Seuraavaksi aloite valmistellaan lopullista käsittelyä ja päätöksen-
tekoa varten.  
 
Valtatie-2 pohjavesisuojaus (kv 17.6.2020 § 30) 
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustaloit-
teen: ”Suojaus tulisi alkaa Forssasta tultaessa Loimijoen sillan jäl-
keen ja ulottua Ilmavoimien maantietukikohdalle asti. Osa valta-
tiestä 2 menee muodostumisalueella ja maantietukikohta muo-
dostaa suuren riskin seudulliselle, merkittävälle pohjavesiesiinty-
mälle, joka sijaitsee muutaman sadan metrin päässä ko. alueesta. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 10.8.2020 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. Aloitteen johdosta pohjavesisuojausky-
symys on tuotu esiin ja huomioitu parhaillaan tehtävän VT 2 kehit-
tämiseen liittyvän valistelutyön yhteydessä. Työtä on esitelty kun-
nanhallitukselle. 
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Ilmastohätätilan julistaminen (kv 22.10.2020 § 51) 
Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä esitti, että Jokioisten kunta 
julistaa ilmastohätätilan. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 16.11.2020 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
Jokioisten alueen pienvesien, purojen kunnostussuunnitelma 
(kv 22.10.2020 § 52) 
Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä esitti, että Jokioisten kun-
nassa tehdään Jokioisten alueen pienvesien, purojen sekä niiden 
lähiympäristöjen kunnostussuunnitelma. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 16.11.2020 lähettänyt aloitteen teknisen lauta-
kunnan valmisteltavaksi. 
 
Terveyskeskusmaksut (kv 17.12.2020 § 67) 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti, että kunnanval-
tuusto esittää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle Jokiois-
ten kunnan kantana yleisten terveyskeskusmaksujen poistamista 
hyvinvointikuntayhtymän alueella. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 11.1.2021 päättänyt pyytää asiasta FSHKY:n 
lausunnon. 
 
Kunnantalon toimintojen siirtäminen Tietotaloon 
(kv 17.12.2020 § 68) 
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti kunnantalon 
toimintojen siirtämistä Tietotalolle ja nykyisen virastotalon sanee-
raamista ikäihmisten asunnoiksi. 
Käsittely: 
Kunnanhallitus on 11.1.2021 lähettänyt aloitteen kunnanviraston 
valmisteltavaksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä valtuustoaloitteiden käsittelyti-

lannetta koskevan selvityksen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 

Valt. § 4 
22.4.2021 
Päätös Valtuusto merkitsi selvityksen tietoonsa saatetuksi. 
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Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista 
 
Valt. § 67 
17.12.2020 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 
 ”Terveyskeskusmaksut 
 
 Meillä tulee olla vahva tahto tukea jokaisen ihmisen tulotasosta 

riippumatta olevaan oikeuteen tasavertaisiin terveyskeskuspalve-
luihin. Palvelut tulee järjestää pääsääntöisesti julkisin verovaroin. 

 
 Yhteiskuntana meidän velvollisuutemme on panostaa hoitoon jo-

ka on ennakoivaa ja hyvinvointia parantavaa sekä toimintakykyä 
vahvistavaa. 

 
 Korkeat asiakasmaksut nostavat pienituloisten kynnystä hakeutua 

hoitoon tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. 
 
 Esitämme kunnanvaltuustolle että se esittää Forssan seudun hy-

vinvointikuntayhtymälle Jokioisten kunnan kantana yleisten ter-
veyskeskusmaksujen poistamista hyvinvointikuntayhtymän alueel-
la. 

 
 Jokioinen  Vasemmiston valtuustoryhmä 
 
 Jukka Heinämäki Charlotte Nummenranta 
 
 Petri Lehtonen Tarja Kirkkola-Helenius 
 
 Pauli Myllyoja” 
 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 1 
11.1.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää terveyskeskusmaksujen poistoa 

koskevasta aloitteesta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
lausunnon. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 - - - - - - - - - - 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 22.4.2021 11 1 

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

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Kh § 36 
8.3.2021 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on 

22.2.2021 käsitellyt asian seuraavasti ja antanut aloitteen johdos-
ta lausunnon. 

 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on juuri 
uudistettu. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista 
saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Laki 
laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Esimerkiksi 
hoitajavastaanotot muuttuvat maksuttomiksi perusterveyden-
huollossa. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021.   

  
Uudessa laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja 
perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulo-
turvaan. Lisäksi kunnan velvoitetta tiedottaa asiakasta maksujen 
alentamisesta ja perimättä jättämisestä vahvistetaan säätämällä 
tästä nimenomaisesti laissa.   

  
Yhtymähallitus on hyväksynyt 27.01.2020 § 10 asiakasmaksun 
poistoa koskevan ohjeistuksen lomakkeineen terveydenhuollon 
palvelualueella. Ohjeistuksen mukaan asiakasmaksun poistoa voi 
hakea niin sanotulla kevennetyllä menettelyllä, mikäli perheetön 
kuuluu Kela-päätösten piiriin (takuueläke, myönteinen toimeen-
tulotukipäätös, työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkina-
tuki). Kevennetyssä menettelyssä riittää hakemukseen liitettävä 
Kelan asiaa koskeva päätös ja verotustodistus tai sosiaalityön-
tekijän lausunto voimassa olevasta etuudesta. Myös perheellisellä 
hakijalla on mahdollisuus saada vapautuspäätös kevennetyllä 
menettelyllä, jos hänellä on Kelan myönteinen toimeentulotuki-
päätös.   

  
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron 
maksukatto kalenterivuotta kohden. Maksukaton täytyttyä asiakas 
saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen 
laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee. Alle 18-vuotiaiden maksut 
otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.  

  
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyt maksut 
ovat enimmäismaksuja. Kunnanvaltuusto tai yhtymähallitus tai 
johtosäännöllä määrätty luottamustoimielin päättää, peritäänkö 
palveluista enimmäismaksuja vai pienempiä maksuja. Kunta voi 
myös päättää olla perimättä maksua.  
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Hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksut ovat enimmäismaksujen 
mukaiset kuten useimmissa Suomen kunnissa. THL:n tilastojen 
mukaan joulukuussa 2018 noin 70 prosenttia väestöstä asui 
kunnassa, joka perii enimmäismaksuja. Terveyskeskuksen 
lääkärin vastaanoton kertamaksu hyvinvointikuntayhtymässä on 
20,60 euroa, joka peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä 
kalenterivuodessa.   

  
Hyvinvointikuntayhtymän avosairaanhoidon asiakasmaksu-
kertymä vuona 2020 oli 567 000 €, mikä on noin 10 prosenttia 
toiminnan kokonaiskuluista. Suun terveydenhuollossa 
maksukertymä oli 1 476 000, mikä on noin 36 prosenttia 
toiminnan kuluista.   

  
Terveyskeskusmaksujen poistamisella olisi ohjausvaikutusta 
asiakkaisiin ja se olisi ennaltaehkäisevän työn kannalta oikean 
suuntaista vaikutusta. On kuitenkin epävarmaa kuinka merkittäviä 
ohjausvaikutukset olisivat ja ovatko ohjausvaikutukset lopulta 
kaikilta osin toivottavia. Esimerkiksi STM:n mukaan toimivan 
asiakasmaksupolitiikan tavoitteena on, että maksut ovat 
kohtuullisia eivätkä ole esteenä palvelujen saamiselle. STM:n 
mukaan tavoitteena on myös ehkäistä epätarkoituksenmukaista 
palvelujen käyttöä.   

  
Terveyskeskusten asiakasmaksut ovat tärkeä osa kuntayhtymän 
rahoitusta ja niiden poistaminen ei olisi nykyisen omistajaohjauk-
sen mukaista.  

  
Lisätietoja 
Merja Kanervisto-Jokinen, puh. 040 648 6911  

  
Päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää antaa lausuntonaan, että nykyiset 
terveyskeskusmaksut ovat edellä selostetun mukaisesti 
perustellut.  

 
Käsittely kokouksessa: Palvelualuejohtaja Merja Kanervisto-
Jokinen oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ajan. 

  
YH: 
Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.  

  
Jorma Hacklin ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän asian 
käsittelyn ajaksi.  
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Merkittiin, että yhtymähallitus jatkoi § 42 tultua loppuun 
käsitellyksi § 31 käsittelyä ajankohtaisten asioiden esittelyä 
(klo 14.20-14.40) ja kuuli asiantuntijana palvelualuejohtaja 
Merja Kanervisto-Jokista.   

  
Merkittiin, että Susanna Lahtinen poistui kokouksesta em. asian 
käsittelyn aikana klo 14.29 ja Jorma Hacklin klo 14.35. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. merkitsee Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän asiasta 
antaman lausunnon tietoonsa saatetuksi, 

2. päättää, että lausunnon perusteella yleisten terveyskeskus-
maksujen poistaminen hyvinvointikuntayhtymän alueella ei ole 
tarkoituksenmukaista, eikä valtuusto näin ollen esitä Jokioisten 
kunnan kantana niiden poistamista, ja 

3. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 

Valt. § 5 
22.4.2021 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Pauli Myllyoja eh-

dotti kunnanhallituksen päätösehdotuksen kohtaan 2. liittyen, että 
valtuusto päättää FSHKY:n lausunnossa esiin tulleiden lainsää-
dännöllisten ja muiden seikkojen perusteella, että Jokioisten kunta 
ei peri terveyskeskusmaksuja Jokioisten kunnan asukkailta. Mak-
sun suuruus oli vuonna 2020 yhteensä 70 277,00 euroa.  
Valtuutettu Jukka Heinämäki kannatti Myllyojan ehdotusta.  
 
Puheenjohtaja päätti asiaa koskevan keskustelun ja totesi, että 
kohdan 2. osalta on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poik-
keava, kannatettu ehdotus. Hän esitti asian ratkaistavaksi nimen-
huutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhalli-
tuksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Mylly-
ojan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin yk-
simielisesti. 

 
Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotuksen puo-
lesta äänestivät seuraavat valtuutetut: 
 
Esala Martti 
Hacklin Jorma 
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Heikkilä Timo 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Könkö Matti 
Lehti Petri 
Lehtinen Rami 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Perälä Jukka 
Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
 
Myllyojan ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat valtuutetut: 
 
Heinämäki Jukka 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Lehtonen Petri 
Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
 

Päätös Puheenjohtaja totesi kohdan 2. osalta valtuuston hyväksyneen 

kunnanhallituksen ehdotuksen äänin 22–5 ja kunnanhallituksen 

ehdotuksen kohdat 1. ja 3. yksimielisesti.  
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Mattila-nimisen tilan ostaminen kunnalle 
 
Kh § 45 
22.3.2021 Jokioisten kunta on neuvotellut Kiinteistö Oy Jokioisten Okkerin 

kanssa Mattila-nimisen tilan ostamisesta kunnalle (kiinteistötun-
nus 169-408-1-1074). Tila sijaitsee Torikujalla Jokioisten keskus-
tassa. Sen pinta-ala on 0,2025 ha. Tilalla on liikerakennus, jossa 
on myös asunto-osa. Neuvottelussa 17.3.2021 kokonaiskauppa-
hinnaksi sovittiin 185 000,00 euroa. 

 
Kunnan on tarpeellista hankkia em. tila omistukseensa kunnan 
keskusta-alueen kehittämistä ja alueen uuden asemakaavan to-
teuttamista varten. Kunta omistaa entuudestaan ko. tilan viereiset 
katualueet ja viereisen tonttialueen. 

 
Tilan kartta oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,  
 

1. että se myöntää Jokioisten kunnan vuoden 2021 talousarvion 
investointiosaan 185 000,00 euron lisämäärärahan Mattila 
-nimisen tilan ostamista varten, 

2. hyväksyy Mattila-nimisen kiinteistön ostamisen Jokioisten 
kunnalle Kiinteistö Oy Jokioisten Okkerilta 185 000,00 euron 
kauppahinnalla, ja 

3. oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kaupan tarkemmat 
ehdot ja kauppakirjan. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 

Valt. § 6 
22.4.2021 Puheenjohtaja esitti asian käsiteltäväksi siten, että valtuusto käsit-

telee ja päättää kunkin hallituksen esityskohdan erikseen. 
 

Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esittämän käsittelyjärjestyk-
sen. 

 
Käsiteltäessä kunnanhallituksen esityskohtaa 1. valtuutettu Lehti-
nen valtuutettu Innon kannattamana esitti asian palauttamista 
kunnanhallitukselle uudelleen valisteltavaksi, ja että määrärahaa 
ei myönnetä. 
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Koska oli tehty asian palauttamista koskeva kannatettu ehdotus, 
puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamiseksi palautta-
minen täytyy ratkaista ja esitti sen ratkaistavaksi nimenhuutoää-
nestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jat-
kamista, vastaavat jaa ja ne, jotka ovat palauttamisen kannalla, 
vastaavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät seuraavat valtuutetut: 
 
Esala Martti 
Hacklin Jorma 
Heikkilä Timo 
Heinämäki Jukka 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Könkö Matti 
Lehti Petri 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 
Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Perälä Jukka 
Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
 
Ei äänestivät seuraavat valtuutetut: 
 
Into Petri 
Lehtinen Rami 

 
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen 
äänin 25–2 jatkaa asian käsittelyä ja totesi käsittelyn jatkuvan.   
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Päätös Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi valtuuston hyväksy-

neen kunnanhallituksen ehdotuksen 185 000 euron lisämäärära-
han myöntämisestä. 
Merkittiin, että valtuutettu Into ilmoitti eriävän mielipiteensä pää-
tökseen. 
 
Seuraavaksi siirryttiin käsittelemään kunnanhallituksen päätöseh-
dotuksen kohtaa 2. 
 
Käsiteltäessä kunnanhallituksen esityskohtaa 2. valtuutettu Lehti-
nen valtuutettu Innon kannattamana esitti, että kauppaa ei tehdä 
tällä hinnalla, ja että asia palautetaan kunnanhallituksen uudel-
leen valmisteltavaksi. 
 
Koska oli tehty asian palauttamista koskeva kannatettu ehdotus, 
puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamiseksi palautta-
minen täytyy ratkaista ja esitti sen ratkaistavaksi nimenhuutoää-
nestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jat-
kamista, vastaavat jaa ja ne, jotka ovat palauttamisen kannalla, 
vastaavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät seuraavat valtuutetut: 
 
Esala Martti 
Hacklin Jorma 
Heikkilä Timo 
Heinämäki Jukka 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Könkö Matti 
Lehti Petri 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 
Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Perälä Jukka 
Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Romppainen Emmi 
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Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
 
Ei äänestivät seuraavat valtuutetut: 
 
Into Petri 
Lehtinen Rami 

 
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen 
äänin 25–2 jatkaa asian käsittelyä ja totesi käsittelyn jatkuvan.   
 
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi valtuuston hyväksy-
neen kunnanhallituksen ehdotuksen Mattila-nimisen kiinteistön 
ostamisesta. 
Merkittiin, että valtuutettu Into ilmoitti eriävän mielipiteensä pää-
tökseen. 
 
Seuraavaksi siirryttiin käsittelemään kunnanhallituksen päätöseh-
dotuksen kohtaa 3. 
 
Käsiteltäessä kohtaa 3. puheenjohtaja totesi keskustelun päätty-
neeksi ja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen ehdo-
tuksen. 
 
Valtuutettu Petri Into toimitti 27.4.2021 kirjallisesti eriävän mielipi-
teensä ja sen perustelut kohtien 1. ja 2. osalta pöytäkirjaan liitet-
täväksi. 
Pöytäkirjan liitteet 1/2021 ja 2/2021. 
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Sidonnaisuusilmoitukset 
 
Tarkastusltk. § 14 
9.3.2021 Tarkastuslautakunta käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset ja 
  antaa ne tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
                      
Ehdotus  Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut ilmoitukset ja tiedottaa ne 

kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä 

seuraavassa kokouksessa. 
   
  - - - - - - - - - - 
Tarkastusltk § 23 
13.4.2021 
Ehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut ilmoitukset ja tiedottaa ne 
  kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sidonnaisuusilmoituk-

set ja antaa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
  - - - - - - - - - - 
Valt. § 7 
22.4.2021  Sidonnaisuusilmoitukset ovat esityslistan oheismateriaalina. 
 
Päätös Valtuusto merkitsi oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoituk-

set tiedoksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin lisäys valtuuston puheen-
johtaja Jorma Hacklinin sidonnaisuuksiin, Kiinteistö Oy Jokioisten 
Yritystalon hallituksen jäsenyys. 
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Kiireelliset asiat 
 
Keskusvaalilautakunnan vaali 
 
Kh § 92 
5.6.2017  
  Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikau-

dekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeel-
linen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet 
on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si-
jaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien 
mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa eh-
dokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka 
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mu-
kaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, 
ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisis-
sä vaaleissa. 

 
  Varajäseniä on syytä valita minimimäärää enemmän, jotta lauta-

kunnan toiminta ei vaarannu mahdollisissa esteellisyystilanteis-
sa. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se  
 

1. päättää keskusvaalilautakunnan varajäsenten luku-
määräksi kahdeksan, ja  

 
2. suorittaa keskusvaalilautakunnan sekä puheenjohta-

jan ja varapuheenjohtajan ja varajäsenten vaalin 
vaalilain mukaisesti toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuk-

sen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Valt. § 45 
12.6.2017  
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen 

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

 
   
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 22.4.2021 21 1 

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

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 

Jäsenet 
 

Leino Heikki, pj. 
Raiskio Kirsi   
Paasikangas Jaana   
Kauranen Toni    
Tujunen Anu 
 
Varajäsenet 
 
Ilola Juha (1.vara) 
Suokas Antti (2.vara) 
Sakkinen Eija (3.vara) 
Komulainen Seppo (4.vara) 
Pesola Jukka (5.vara) 
Ramstadius Marjo (6.vara) 
Kulmala-Sjöman Mira (7.vara) 
Suonpää Antero (8.vara) 

 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 34 
8.3.2021 Heikki Leinolle on myönnetty ero luottamustoimista paikkakunnal-

ta pois muuton vuoksi, ja valtuusto on kokouksessaan 19.12.2018 
§ 92 valinnut keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja puheenjohta-
jaksi Kimmo Raitasen. 

 
Keskusvaalilautakunnan varajäseniä on kuntavaaleihin liittyvien 
esteellisyyksien vuoksi tarpeen valita lisää, jotta lautakunnan toi-
minta voidaan turvata. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kes-
kusvaalilautakuntaan kaksi uutta varajäsentä (9. vara ja 10. vara) 
kutsumajärjestyksessä. 

 
 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että asian käsittelyä 

jatketaan seuraavassa 22.3.2021 pidettävässä kunnanhallituksen 
kokouksessa, ja velvoitti kunnanhallituksen jäseniä ilmoittamaan 
puolueidensa nimeämät ehdokkaat viimeistään ko. kokouksessa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuk-

sen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Kh § 46 
22.3.2021 Vaalilain 14 § 1 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunta 

on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taik-
ka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä 
väliaikaisen varajäsenen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan kaksi väliaikaista 

varajäsentä (9. vara ja 10. vara) kutsumajärjestyksessä. 
 
Päätös Kunnanhallitus valitsi keskusvaalilautakuntaan seuraavat väliai-

kaiset varajäsenet: 
 
 Sirkka Ylander (9. vara) 
 Kirsi Pakanen (10. vara). 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 8 
22.4.2021 Valtuuston kokouksessa 5.6.2017 on jäänyt valitsematta keskus-

vaalilautakunnan varapuheenjohtaja. Kuntavaalit aiheuttavat eh-
dokkaana oleville keskusvaalilautakunnan jäsenille esteellisyy-
den. Tämän vuoksi on tarpeellista valita varapuheenjohtaja, jotta 
varmistetaan keskusvaalilautakunnan toiminta kuntavaaleihin liit-
tyen. 
 
Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajana on aiemmin toimi-
nut Kokoomuksen edustaja. Valtuusto valinnee keskusvaalilauta-
kunnan varapuheenjohtajaksi Jaana Paasikankaan. Kuntavaalien 
läheisyyden vuoksi asia olisi tarpeen käsitellä kiireellisenä. 
 

 Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko se yksimie-
lisesti ottaa keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan vaalia 
koskevan asian kiireellisenä käsiteltäväkseen. 

 
 Valtuusto päätti yksimielisesti käsitellä asian kiireellisenä.  
 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Elina Kiiski ehdotti 

keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Jaana Paasikan-
gasta. Muita ehdotuksia ei tehty. 

 
Päätös Puheenjohtaja totesi valtuuston valinneen yksimielisesti keskus-

vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi valtuusto-
kaudeksi 2017–2021 Jaana Paasikankaan. 
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Valtuustoaloite ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle  
 
Valt. § 9 
22.4.2021 ”Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Vanhalantielle ase-

tettaisiin ajohidasteet mahdollisimman pian. 
 

Kadun varrella on runsaasti asutusta (Intalankartano, kolme rivita-
loa, omakotitaloja) ja viime aikoina ajoneuvojen nopeudet kadulla 
ovat lisääntyneet. Tietä käyttävät asukkaiden lisäksi ulkoilijat sekä 
Intalankartanon asukkaat (pyörätuoliulkoiluttajat mm). 
 
Katuosuus on varsin pitkä suora ja kapea tie, jolla ajonopeudet 
ovat aiheuttaneet lukuisia vaaratilanteita. Alueen asukkaat ovat 
huolissaan. 
 
Jokioinen 22.4.2021 
 
SDP:n valtuustoryhmä 

 
Jyrki Kanerva Jorma Hacklin Petri Lehti 
Emmi Romppainen Eija Sakkinen Niina Stenberg 
Marja Widen” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin 
 
Valt. § 10 
22.4.2021 ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan 

peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arki-
aamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luok-
kalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet 
linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta 
kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravit-
sevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut 
koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 pro-
senttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun 
muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikutta-
nut myös koululaisiin. 

 
Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupa-
lan, ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syk-
systä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa, 
jotka on valittu kokeiluun sosioekonomisin perustein. Aamiainen 
on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut 
aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten 
elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeiluista saadun pa-
lautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoit-
tanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan. 

 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunta tarjoaa jat-
kossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kou-
luissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosio-
ekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme 
myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia op-
pilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan. 

 
Jokioisilla 22.4.2021 

 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 

 
Pauli Myllyoja, Jukka Heinämäki, Tarja Kirkkola-Helenius, Petri 
Lehtonen ja Charlotte Nummenranta”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite ulkokuntoilulaitteista Rantabulevardille 
 

Valt. § 11 
22.4.2021 ”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet, 

esitämme, että Jokioisten kunta selvittää ja hankkii ulkokuntoilu-
laitteita sijoitettavaksi Rantabulevardille. Lisäksi esitämme, että 
vuoden 2022 talousarvioon varataan näiden hankintaa varten 
määräraha. 

 
Kuntoilulaitteiden sijoitus Rantabulevardille on käyttäjien helppo 
omaksua omakseen, maisemalliset näkökulmat ovat ihanteelliset, 
myös ikääntyvän väestön on Rantabulevardille helppo mennä. 
Alue on esteetön erilaisille liikkujille. 

 
Kuntalaisten liikunnallisen aktiivisuuden lisäämisen kannalta sekä 
elintasosairauksien ehkäisyssä ulkokuntoilualue on hyvä lisä kun-
nan liikuntatarjontaan. 

 
Emme ole edelläkävijä tässä asiassa, mutta ollaan edes etujou-
koissa liikuttamassa kuntalaisia.   

  
  Jokioinen 22.4.2021 
 
  Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 
 

Pauli Myllyoja, Jukka Heinämäki, Tarja Kirkkola-Helenius, Petri 
Lehtonen ja Charlotte Nummenranta”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista 
 
Valt. § 12 
22.4.2021 ”Hyvinvointikuntayhtymän vastauksen pohjalta voitaisiin vielä sel-

vittää mahdollisuutta poistaa terveyskeskusmaksu Jokioisten 
kunnan asukkailta. Vastauksen mukaan kunnalla on oikeus pois-
taa omalla päätöksellään terveyskeskusmaksut. 

 
Tuloista riippumaton terveydenhoito tulee mahdollistaa tasaveroi-
sesti kaikille. Hyvinvoinnin ennakoiva ylläpito ja parantaminen se-
kä sairaitten toimintakyvyn vahvistaminen puoltavat maksun pois-
toa. Ratkaisu toisi pitkällä aikavälillä asiakas- ja tuottaja -näkökul-
mista positiivisen signaalin ja hyvän lopputuloksen. 

 
Hyky:n vastauksen mukaisesti terveyskeskusmaksun poisto olisi 
oikean suuntainen toimi ennaltaehkäisevän hoidon kannalta. 

 
Esitämme, että Jokioisten kunta selvittää mahdollisuutta poistaa 
terveyskeskusmaksu Jokioisten kunnan omilta asukkailta. 

 
Jokioinen 22.4.2021 

 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 

 
Pauli Myllyoja, Jukka Heinämäki, Tarja Kirkkola-Helenius, Petri 
Lehtonen ja Charlotte Nummenranta”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite keskustan alueen tontinluovutuskilpailusta 
 
Valt. § 13 
22.4.2021 ”Tämä tontinluovutuskilpailu koskisi Jokioisten keskustan kaavan 

n:o 106 asemakaavassa osoitettua aluetta. Kilpailun tarkoitukse-
na on hakea toteuttajia, jotka kykenevät laadukkaaseen suunnitte-
luun ja tavoitteena on löytää monipuolinen ja toteuttamiskelpoinen 
esteetön ratkaisu toteutettavaksi. 

 
Jokioisten kunta valitsee toteuttajan, arviointiryhmän esityksen pe-
rusteella sekä määrittelee aikataulun. Kilpailuun määritellään reu-
naehdot myöhemmin. Kohde on Jokioisten kehittyvän keskustan 
tulevan torialueen ja olemassa olevan omakotialueen nivelkoh-
dassa tärkeä elementti. Tämän myötä Jokioisten kunnan asukkail-
le syntyy mahdollisimman toimivia asuin- ja työpaikka-alueita sekä 
laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja. 

 
Jokioisilla 22.4.2021 

 
Jokioisten Keskusta 
Valtuustoryhmä” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisestä Jokioisten kunnassa 
 
Valt. § 14 
22.4.2021 ”Jokioisten kunta on Hinku kunta, tämän vuoksi ehdotamme, että 

kunta ottaa aurinkovoiman mahdollisuuden käyttöönsä omista-
missaan rakennuksissa sekä velvoittaa antamaan ohjausta kunta-
laisille esim. lämmitysjärjestelmien muutosta tehdessä. Aurinko-
voima on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava sähkön- ja 
lämmöntuotantotapa. Aurinkopaneelien hinta on laskenut viimei-
sen viiden vuoden aikana noin 70 prosenttia. Tämän lisäksi järjes-
telmät ovat kehittyneet. 

 
Aurinkosähköjärjestelmien kehittyessä aurinkosähköstä on tullut 
taloudellisesti kannattava uusiutuvan energian lähde. Suomessa 
riittää valoa energiatuotantoon. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, 
Suomessa aurinkoenergia toimii itseasiassa hyvin. Nykyisin pääs-
tään jopa Saksan lukuihin. Maalis-lokakuu on aurinkosähkön kan-
nalta parasta aikaa Suomessa.  
 
Jokioisten kunta voi selvityksessä hyödyntää alueen sähköyhtiöi-
den osaamista ja myös alueella toimivien aurinkopaneeliyhtiön 
osaamista ja tuotteita.  Suunnitteluvaiheessa tulisi tarkastella aina 
vaihtoehtoja energian säästämiseksi. Aurinkosähkö tulisi huomi-
oida yhtenä vaihtoehtona etenkin maaseutuverkon alueella, jossa 
siirtohinnat ovat suurempia ja järjestelmän tuoma säästö on näin 
ollen taajamaa huomattavasti parempi. 
 
Esitämme selvityksen tekemistä aurinkopaneelien käyttömahdolli-
suuksista Jokioisten kunnan omistamissa kiinteistöissä uudisra-
kennuksia suunniteltaessa, peruskorjattaessa tai laajennettaessa 
vanhoja kiinteistöjä. 
 
Jokioisilla 22.4.2021 
 
Vihreiden valtuustoryhmä 
 
Ursula Mansikka                             Marjo Ramstadius”. 
 

Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 

 



Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 22.4.2021  

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 1, 2, 4, 7, 9–14 
______________________________________________________ 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 

 

 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

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

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

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

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

Kunnallisvalitus, pykälät: 3, 5, 6, 8 
_______________________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää  
 
Hallintovalitus, pykälät: 
____________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
___________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

 

 
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 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 



Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 






