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Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskiviikko 23.2.2022 klo 18.00–18.33
Jokioisten Tietotalo
Aaltonen Sami
Mansikka Ursula
Ahonen Kristian
Marttila Pauli
Esala Martti
Heinämäki Jukka, varavalt.
Hacklin Jorma, pj.
Nurmi Satu
Hakamäki Jenni
Okkonen Petri
Heikkilä Timo
Raiskio Sakari
Into Petri
Ristolainen Sanni
Kanerva Jyrki
Perälä Jukka, varavalt.
Kirkkola-Helenius Tarja
Räisänen Kirsi
Kulmala-Sjöman Mira
Saarinen Satu
Lax Minna
Stenberg Niina
Lehti Petri
Tiensuu Jussi
Lehtinen Rami
Yrjänä Mervi
Lehtonen Petri
Jukka Matilainen, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö
Naatula Emilia, kehitysinsinööri
Syrjänpää Tommi, nuorisovaltuuston pj.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Asiat

§ 1–10

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)

Pöytäkirjan
tarkastustapa
(tarkastuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien valinta
taikka merkintä edellisen
kokouksen pöytäkirjan
tarkastamisesta)
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

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

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Petri Into ja Petri Lehti.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jorma Hacklin

Mika T. Rantala

Tarkastusaika

Jokioinen 1.3.2022
Allekirjoitukset

Petri Into

Petri Lehti

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat,
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 2.3.–8.4.2022
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

23.2.2022
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt. § 1
23.2.2022

Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 18.2.2022. Samana päivänä
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Ilmoitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on
saapuvilla.
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa,
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoittaneet valtuutetut Emmi Romppainen ja Charlotte Nummenranta.
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmän varavaltuutetut Jukka Perälän ja Jukka Heinämäen.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Pöytäkirjan tarkastus
Valt. § 2
23.2.2022

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, Esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 2.3.–8.4.2022.
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Petri Into ja Petri Lehti.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Petri
Into ja Petri Lehti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

23.2.2022
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Kirjastopalveluja seudullisesti -hankkeen tilanne / sopimuksen hyväksyminen
Kh § 115
14.6.2021

Louna-kirjastojen yhteinen Kirjastopalveluita seudullisesti -hanke on
käynnissä 1.4.2020–31.12.2021. Hankkeessa selvitetään, millä hallintomallilla ja palvelurakenteella Louna-kirjastojen kirjastopalveluja
voidaan jatkossa toteuttaa seudullisesti.
Selvitystyötä on tehty 1.4.2020 lähtien projekti- ja ohjausryhmän toimesta. Sopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä 15.4.–27.5.2021, ja
neuvottelujen annista järjestettiin kaikille seudun valtuutetuille seminaari 3.6.2021.
Sopimusneuvotteluiden tavoitteena on ollut laatia seutukirjaston puitesopimus, joka sisältää mm. seutukirjaston hallintomallin, kustannusten jaon, henkilöstön siirtoperiaatteet sekä tukipalvelut.
Vastuukunniksi vastuukuntamallissa ilmoittautuivat selvitystyön aikana Forssan kaupunki ja Tammelan kunta.
Sopimusneuvotteluissa toivottiin lisäaikaa päätöksentekoon ja mahdollisten vaihtoehtoisten yhteistyömallien suunnitteluun. Hankkeen
alkuperäinen aikataulu ei toteudu ja talousarviovalmistelu vuodelle
2022 tehdään kunnittain. Seutukirjastoasian käsittely jatkuu syksyllä
2021 ja siten päätöksenteko yhteistyösopimuksesta siirtyy seuraaville
valtuustoille.
Kirjastoyhteistyö seudun kuntien kesken on kaikille kunnille tärkeä.
Tavoitteena on ratkaisu, joka tekee Louna-kirjastoissa kuntien välisen yhteistyön oikeudenmukaiseksi, mutta samalla antaa kunnille
mahdollisuuksia kuntakohtaisiin painotuksiin kunkin kunnan päätöksenteon kautta tulevin resurssein.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee Kirjastopalveluja seudullisesti -hankkeen
tilanteen tiedokseen. Jokioisten kunta on mukana yhteistyösopimuksen jatkovalmistelussa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Kh § 209
8.11.2021

kokouspäivämäärä
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Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän
kuntien kirjastojen eli Louna-kirjastojen yhteisessä Kirjastopalveluita
seudullisesti -hankkeessa on 1.4.2020 alkaen selvitetty seudullisen
yhteistyön tiivistämistä mm. seutukirjastoa ja kirjastoautopalveluita
koskevin osin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 44 500 euroa. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun
asti.
Hankkeen lähtökohtana on ollut seudun kirjastopalveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen sekä kirjastopalveluiden hallinnon keventäminen, jotta voidaan hillitä kustannusten nousua ja ehkäistä
palvelutason romahduksia.
Kaupungin ja seudun kuntien yhteistä seutukirjastoa koskeneen esiselvityksen valmistuttua kaupungin ja kuntien edustajat neuvottelivat
seutukirjastosta vuoden 2021 huhti-toukokuussa. Lisäksi nämä kuulivat asiantuntijoita. Neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen valtaosasta asioita. Hallinnon keventäminen vastuukuntamallia käyttäen
ei kuitenkaan saanut neuvotteluissa yksimielistä kannatusta. Seutukirjaston perustamista koskeva päätöksenteko siirrettiin kuntavaaleissa valittaville uusille valtuustoille. Seutukirjaston perustaminen ei
näillä näkymin toteudu alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden
2022 alusta.
Neuvotteluissa toiveina kirjattiin Louna-kirjastoyhteistyön jatkuminen
ja oikeudenmukainen kustannustenjako ilman hallinnon yhdistämistä.
Kirjastojen asiakaspalvelun yhtenäisen rajapinnan ja palvelusisältöjen säilymistä ennallaan pidettiin tärkeänä. Palvelukokonaisuuden
edellyttämiä työkokonaisuuksia on tehty ja tehdään hankkeen aikana
vielä 31.12.2021 saakka Forssan kaupunginkirjastossa ilman kaupungin ja kuntien varsinaista kirjallista sopimusta eli vanhan yhteistyön pohjalta vapaamuotoisesti veloituksetta.
Forssan kaupunginkirjasto voi tuottaa muille Louna-kirjastoille myös
hankkeen päättymisen jälkeen vuoden 2022 alusta alkaen palvelukokonaisuuden, johon sisältyy
-

yhteisen kirjastojärjestelmän ja yhteisten verkkopalveluiden koordinointi sekä opastaminen Louna-kirjastojen henkilöstölle
tiedon tuottaminen kirjastojärjestelmästä opetus- ja kulttuuri-ministeriön vuositilastoa varten
yhteisen sisällön tuottaminen verkkopalveluihin ja sosiaaliseen
mediaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto
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yhteisten e-aineistojen valinta, tilaaminen ja luettelointi (ei sisällä
aineistokustannuksia) sekä e-aineistojen vuotuisten käyttötilastojen tuottaminen
Louna-kirjastoyhteistyön koordinointi ja yhteistyön kehittäminen
yhdessä Louna-kirjastonjohtajien kanssa
vuotuisen yhteistyöohjelman laatiminen, sen toteutumisen seuranta ja raportointi kunnille
yhteisten hankemahdollisuuksien edistäminen.

Palvelukokonaisuudesta kaupungille aiheutuvat kustannukset esitetään jatkossa jaettaviksi tasan viiden Louna-kirjaston kesken.
Vuodelle 2022 yhteiskustannusten on laskettu olevan 53 115 euroa
(alv 0 %). Vuonna 2022 kuntakohtainen palvelukokonaisuuden hinta
olisi 10 623 € (alv 0 %).
Palvelukokonaisuuden myynnistä tehtäisiin kaupungin ja kunkin kunnan kesken sopimus. Palvelukokonaisuuden vuotuinen hinta ilmoitettaisiin kuntiin hyvissä ajoin ennen vuotuisten talousarvioesitysten laatimista. Palvelukokonaisuus laskutettaisiin vuosittain neljässä
osassa.
Palvelusopimuksen avulla kunnat voisivat palvelujen käyttäjinä edelleen ylläpitää tätä aiemman Louna-kirjastoyhteistyön tuloksia.
Forssan kaupunki ehdottaa Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja
Ypäjän kunnille Forssan kaupunginkirjaston edellä selostettujen palvelujen ostamiseen perustuvan palveluyhteistyön aloittamista
1.1.2022 alkaen kunkin kunnan kanssa erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.
Forssan kaupunki pyytää kuntia ilmoittamaan palveluyhteistyön aloittamista ja sitä koskevan sopimuksen tekemistä koskevan kannanottonsa kaupungille viimeistään tiistaina 9.11.2021.
Ehdotus

Jokioisten kunta päättää olla mukana Louna-kirjastoyhteistyössä ja
yhteisesti valmistellussa palveluyhteistyösopimuksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
-----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Kh § 233
20.12.2021

kokouspäivämäärä

23.2.2022
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Seudun kunnat ovat ilmoittaneet aloittavansa palveluyhteistyön ja tekevänsä sitä koskevan sopimuksen Forssan kaupungin kanssa.
Palvelusopimuksen tavoite on pitää yllä edelleen tätä aiemman
Louna -kirjastoyhteistyön mukaiset palvelut ja tarjota niitä kunnille kirjastopalveluiden käyttäjinä.
Louna-kirjastojen yhteisen kirjastojärjestelmän ja yhteisten verkkopalveluiden koordinointi ja opastaminen henkilökunnalle sekä yhteisten sisältöjen tuottaminen verkkopalveluihin ja sosiaaliseen mediaan
muodostavat keskeisen perustan, jolle myös yhteinen asiakasrajapinta palveluineen on rakennettu. Esimerkkeinä mainittakoon yhteinen tietokanta ja lainaajankortti, yhteiset kirjastopalveluiden käyttösäännöt ja maksut, kirjastoaineistojen kuljetukset palvelupisteiden
välillä ja keskitetty e-aineistojen hankinta.
Yhteistyösopimus on viiteaineistona.

Ehdotus

Kunnanhallitus
1. hyväksyy Jokioisten kunnan puolesta liitteenä olevan sopimuksen,
2. vie asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
-----------

Valt. § 3
23.2.2022
Päätös

Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Valtuustoaloite maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin
Koula § 36
15.12.2021

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt 22.4.2021 seuraavan
valtuustoaloitteen maksuttoman aamupalatarjoilun aloittamisesta
Jokioisten peruskouluissa:
”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan
peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet
linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta
kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut
koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun
muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.
Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 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 palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunta tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme
myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.”
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.5.2021 päättänyt pyytää
aloitteesta lausunnon koulutuslautakunnalta.
Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava
jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu,
täysipainoinen maksuton ateria. Perusopetuslain mukaan koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta tarjota muita aterioita kuten
esimerkiksi aamupalaa tai iltapäivän välipalaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Vuoden 2021 kouluterveystutkimuksen mukaan Jokioisten koulujen 4.–5. luokkalaisista 63 % ja 8.–9. luokkalaisista 56 % syö aamupalan kotona jokaisena arkiaamuna. Vastaavasti pääruuan
koulussa kaikkina koulupäivinä syö 4.–5. luokkalaista 76 % ja 8.–
9. luokkalaisista 80 % oppilaista. Käytännössä kaikki alakouluoppilaat ja suurin osa yläkouluoppilaista osallistuu päivittäin Jokioisten kouluissa kouluruokailuun. Jokioisten kunnan ruokahuolto on
kehittänyt kouluruokailua määrätietoisesti yhdessä koulujen
kanssa ja kouluruokailun arvostus on Jokioisilla erinomainen.
Aamupalalla on koululounaan kanssa tärkeä merkitys oppilaiden
jaksamiseen ja koulupäivän sujumiseen. Kouluterveyskyselyjen
perusteella osa oppilaista ei syö joka päivä aamupalaa eikä toisaalta myöskään koulussa lounasta. Aamupalan syömisellä on
ilman muuta yhteys oppilaiden hyvinvointiin ja koulupäivän sujumiseen. Aamupalan tarjoaminen ja ohjaaminen sen päivittäiseen
syömiseen kuuluu kuitenkin vanhempien perustehtäviin. Peruskoulu ei voi olla vastuussa vanhemmille kuuluvien perustehtävien
hoitamisesta.
Lainsäädäntö määrittelee kunnan velvollisuudet liittyen perusopetuksen järjestämiseen. Aamupalan tarjoaminen ei näihin tehtäviin
siis kuulu. Mikäli kunta päättäisi tarjota aamupalan oppilaille, niin
sen nauttiminen kotona luonnollisesti väheni. Tämä ei voi olla peruskoulun ja yhteiskunnan tavoitteena. Tavoitteena perusopetuksessa tulee olla opetussuunnitelman mukaisesti terveellisten elämäntapojen opettaminen ja niihin kannustaminen. Tähän asiaan
koulu voi ja sen kannattaa tulevaisuudessa kiinnittää nykyistä
vielä enemmän huomiota.
Aamupalan tarjoaminen olisi myös kallista ja myös monilta osin
hankala toteutettava.
Aamupalan tarjoaminen Jokioisten peruskouluissa olisi haastava
järjestää johtuen erityisesti siitä, että noin puolet oppilaista on
koulukuljetuksen piirissä. Koulukuljetukset lähtevät liikkeelle aamulla klo 8.00. Jotta koulukuljetuksessa olevat oppilaat ehtisivät
kouluun aamupalalle, tulisi kuljetusten lähteä liikkeelle nykyistä
aiemmin viimeistään noin klo 7.40. Tämä aiheuttaisi koulukuljetusaikojen huomattavan pidentymisen ja myös lakisääteisen päivittäisen koulukuljetukseen kuluvan ajan ylittymistä. Lisäksi koulukuljetusten hinta todennäköisesti kasvaisi johtuen esimerkiksi kuljettajien työaikojen pidentymisestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Aamupalan tulisi olla koulussa tarjolla päivittäin usean tunnin
ajan. Oppilaiden koulupäivät alkavat opetusryhmästä riippuen klo
8.00–10.00. Aamupalan tulisi näin ollen olla tarjolla esimerkiksi
klo 7.40–10.00 välisen ajan.
Aamupalatarjoilun vuoksi kunnan tulisi palkata lisää keittiö- ja siivoushenkilökuntaa tilaamaan, valmistamaan ja tarjoamaan aamupala sekä tiskaamaan astiat ja siistimään ruokasali ennen koululounaan tarjoamista.
Ruokapalvelumme tämänhetkisen hinnoittelun mukaan koulussa
tarjottavan aamupalan (aamupala tarjolla aamutoiminnassa oleville oppilaille) hinta on vuonna 2022 2,05 € / ateria. Voimassa
olevan hinnoittelun perusteella kaikille oppilaille tarjottavan aamupalan hinta olisi ilman valvontakustannuksia / ruokasalin siivousta
yli 200 000 € vuosi. Todellinen lopullinen vuotuinen kustannus
määräytyisi ruokahuoltoyksiköltä päivittäin tilattavien aamupalojen
määrästä.
Lisäksi kunnan tulisi palkata henkilökuntaa valvomaan ruokasalia
ja aamupalan nauttimista. Pelkästään valvonnan kustannukset olisivat yli 30 000 € vuodessa (1,5 valvojaa molemmissa kouluissa
noin 3 h päivässä). Tämän lisäksi kustannuksia tulisi ruokasalin
lisääntyneestä siivoamisesta.
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että aamupalan tarjoaminen
olisi kunnalle huomattavan kallista.
Ehdotus

Lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että Jokioisten kunta ei
aloita maksuttoman aamupalan tarjoamista Jokioisten peruskouluissa johtuen siitä, että aamupalan tarjoaminen kuuluu lähtökohtaisesti vanhempien ja kotien vastuulle sekä siitä, että aamupalan
tarjoaminen Jokioisten peruskouluissa olisi huomattavan kallista
ja myös koulukuljetusten vuoksi haastava toteuttaa.
Lautakunta toteaa lisäksi, että Jokioisten ruokahuolto ja koulut
pyrkivät jatkossakin siihen, että kouluruokailua kehitetään määrätietoisesti ja sen arvostus pidetään hyvänä. Näin taataan se, että
oppilaat osallistuvat edelleen aktiivisesti päivittäiseen kouluruokailuun.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
----------
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Koulutuslautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan joulukuussa. Selvityksessä on otettu huomioon niin laillisuus-, taloudellisuus- ja käytännön perusteet tehtäessä arviota toiminnan muutoksen tarkoituksenmukaisuudesta.
Koulutuslautakunnan esittämin perustein kunnanhallitus esittää
kunnanvaltuustolle, että
1. Jokioisten kunta ei tässä vaiheessa aloita maksuttoman aamupalan tarjoamista Jokioisten peruskouluissa.
2. valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.
-----------

Valt. § 4
23.2.2022
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Tarja Kirkkola-Helenius ehdotti, että Jokioisten kunta aloittaisi peruskouluissa pienimuotoisen aamupalatarjoilun kokeiluna ja tekisi vanhemmille kyselyn aamupalatarjoilun tarpeesta.
Valtuutetut Jukka Heinämäki ja Ursula Mansikka kannattivat ehdotusta.
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi,
että on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava, kannatettu päätösehdotus. Hän ehdotti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Kirkkola-Heleniuksen ehdotusta, äänestävät ei.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotusta kannattivat seuraavat valtuutetut:
Aaltonen Sami
Ahonen Kristian
Esala Martti
Hacklin Jorma
Heikkilä Timo
Into Petri
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Kanerva Jyrki
Kulmala-Sjöman Mira
Lax Minna
Lehti Petri
Lehtinen Rami
Lehtonen Petri
Marttila Pauli
Nurmi Satu
Okkonen Petri
Perälä Jukka
Raiskio Sakari
Ristolainen Sanni
Räisänen Kirsi
Saarinen Satu
Stenberg Niina
Tiensuu Jussi
Yrjänä Mervi
Kirkkola-Heleniuksen ehdotusta kannattivat puolestaan seuraavat
valtuutetut:
Hakamäki Jenni
Heinämäki Jukka
Kirkkola-Helenius Tarja
Mansikka Ursula
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänin 23–4 kunnanhallituksen päätösehdotuksen, että Jokioisten kunta ei tässä vaiheessa aloita maksuttoman aamupalan tarjoamista Jokioisten peruskouluissa ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
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Kuntalaisaloite koirapuistosta
Kh § 3
11.1.2021

Kuntaan on saapunut kuntalaisaloitepalvelun kautta joulukuun
2020 lopussa aloite koirapuistosta keskustaajamaan.
Aloitteessa ehdotetaan, että Jokioisten kunta rakentaa koirapuiston keskustaajaman alueelle. Perusteluna todetaan, että koiranomistajat kunnassa tarvitsevat aidattua puistoa koirien ulkoiluttamiseen. Puisto mahdollistaa myös samanhenkisten ihmisten kokoontumisen harrastuksen parissa.
Aloitteen vastuuhenkilö on Sami Räsänen. Aloitteessa on 116
osallistujaa, joista 87 jokioislaista.
Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat
tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Kuntalaisaloite on yksittäisen asukkaan tai asukasryhmien laatima kirjallinen aloite,
jonka kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa
toimintaan ja päätöksentekoon. Kuntalaisten aloiteoikeudesta
säädetään kuntalain 23 §:ssä. Kunnan asukkaiden lisäksi yhteisöillä ja säätiöillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Kun kuntalaisaloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista,
on se käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää lähettää koirapuistoa koskevan kuntalaisaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Tela § 56
20.10.2021

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteltavaksi kuntalaisaloitteen koirapuiston rakentamisesta keskustaajaman alueelle.
Koirapuiston perustamista on käsitelty aiemmin kuntalaisaloitteen
johdosta vuosina 2013–2014. Tuolloin todettiin, että kunta on
valmis vuoropuheluun koiraharrastajien kanssa sopivan alueen
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löytämiseksi koirapuistolle, mikäli harrastajat sitoutuisivat osallistumaan puiston rakentamiseen ja kunnossapitoon. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että koirapuiston toteuttaminen on tarkoituksenmukaista huomioida tulevien asemakaavojen valmistelussa.
Nykyisellä asemakaava-alueella ei ole osoitettuna paikkaa koirapuistolle. Tällä hetkellä kunnassa toimii yksi yksityinen koirametsä
Latovainion alueella.
Rakentamisen kustannusarvioon vaikuttaa kohteen sijainti ja rakentamisen laajuus, mm. paljonko tehdään liitännäistöitä, kuten
pysäköintialue. Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa puiston laajuus,
onko se 1- vai 2-osainen, isoille ja pienille koirille oma alueensa.
Tekninen osasto on selvittänyt koirapuiston rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksia. Eri kunnista saatujen tietojen perusteella koirapuiston rakentaminen maksaa koosta ja sijainnista riippuen 30 000 – 50 000 euroa (alv 0 %). Puisto vaatii viikoittaista
yllä- pitoa mm. roskien ja jätteiden keruun, pussiautomaattien täytön sekä vuotuista kalusteiden ja varusteiden huoltamista. Vuotuiset kunnossapidon kustannukset ovat noin 2 000 – 3 000 euroa
(alv 0 %) vuodessa.
Yllä mainitut summat ovat yhden koirapuiston rakentamisen ja
kunnossapidon kustannukset.
Koirapuiston rakentaminen on investointihanke ja se tulee sisällyttää kunnan investointiohjelmaan, mikäli kunta päättää toteuttaa
koirapuiston rakentamisen.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää kuntalaisaloitteen koirapuiston rakentamisesta keskustaajamaan kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Sami Räsänen poistui
kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi, kello 19.00–19.05 väliseksi ajaksi.
---------
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Tekninen lautakunta on käsitellyt asian lokakuussa 2021.
Aikaisemmankin käsittelyn mukaisesti kunta on valmis vuoropuheluun sijoituspaikasta, mikäli koiraharrastajat / -yhdistykset sitoutuvat koirapuiston rakentamiseen ja kunnossapitoon. Mikäli koirapuisto tulee kunnan hankkeeksi, on se talousarvioasia ja rakentaminen / rakentamatta jättäminen sekä mahdollinen sijoituspaikka
tulevat kunnanvaltuutettujen päätettäväksi talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää asiatekstin mukaisin perustein kunnanvaltuustolle, että
1. mahdollinen koirapuiston rakentaminen kunnan toimesta on
päätettävissä talousarviokäsittelyn yhteydessä,
2. kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
-----------

Valt. § 5
23.2.2022
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
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Valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamisesta
Valt. § 51
22.10.2020

Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka uhkaa taloutta,
ruoantuotantoa ja ihmisten terveyttä.
Liki 1 400 kaupunkia, valtiota ja muuta hallintoyksikköä ympäri
maailmaa on julistanut ilmastohätätilan. Julistuksen tehneillä alueilla asuu arviolta yli 800 miljoonaa ihmistä. Kannanottojen sisällöt
ja muodot vaihtelevat paikasta toiseen, mutta perusviesti on
sama: ilmastokriisi on polttava uhka ja toimilla on kova kiire.
Valtioista julistuksen ovat tehneet mm. Iso-Britannia, Ranska, Itävalta, Kanada, Argentiina ja Bangladesh. Euroopan parlamentti
hyväksyi vastaavan kannanoton koko Euroopan unionille viime
marraskuussa.
Eurooppalaisista pääkaupungeista päätöksen ovat tehneet mm.
Bryssel, Amsterdam, Lontoo, Pariisi, Rooma, Madrid, Varsova ja
Budapest. Muista suurista kaupungeista samalle kannalle ovat
päätyneet esimerkiksi New York, Los Angeles, Montreal, Vancouver ja Sydney.
Hätätilajulistukset voivat auttaa lisäämään tietoisuutta ilmastokriisin vakavuudesta ja kiireellisyydestä. Ne voivat myös vauhdittaa
kriisin edellyttämiä mittavia ja ripeitä toimia päästöjen vähentämiseksi.
Jokioinen on Hinku-kunta, mikä velvoittaa kohti hiilineutraalisuutta. On aikaisempaa johdonmukaisemmin toimittava. Sitoutumiseen ja huomioiminen päätöksenteossa on nyt merkityksellistä.
Jokioisilla on hyvä kiinnittää myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Elonkierto ja Loimijoki ovat yksi esimerkki mitä pitää
kehittää ja suojella.
Me esitämme, että Jokioisten kunta julistaa ilmastohätätilan.
Jokioisilla 22.10.2020
Vihreiden valtuustoryhmä
Ursula Mansikka
Marjo Ramstadius”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Päätös

kokouspäivämäärä

sivu

nro

23.2.2022

17

1

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

Kh § 163
16.11.2020
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen, ja totesi, että teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen aloite lähetetään käsiteltäväksi myös kunnan muille hallintokunnille.
----------

Tela § 61
24.11.2021

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteltavaksi valtuustoaloitteen ilmastohätätilan julistamisesta.
Ilmastohätätila on tilanne, jossa tarvitaan välittömiä toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tai pysäyttämiseksi. Toimilla pystytään ehkä välttämään ympäristölle syntyvät vahingot.
Kuntien tehtävänä on luoda kuntalaisille ja alueensa yrityksille ilmastokestävän arjen edellytykset. Kunnan koko ja yhdyskuntarakenne sekä elinkeinorakenne vaikuttavat edellytysten luontiin.
Viikolla 38 kunnan alueen suurin päästönaiheuttaja oli tieliikenne,
42 %, toisena tuli maatalous, 33 %. Lämmitys (sähkö- ja erillislämmitys sekä kaukolämpö) aiheuttivat 20 %:n päästöt, jätehuolto
sekä muu sähkönkulutus 5 %.
Kunnan sisäisen liikenteen päästöjä ei ole erikseen mitattu, joten
oletuksena on, että liikennepäästöt tulevat suurimmaksi osaksi
kuntaa halkovien kahden valtatien liikennemääristä, joihin kunnalla ja kuntalaisilla ei ole suuria vaikuttamismahdollisuuksia.
Teknisellä osastolla on energiankulutusta kunnan kiinteistöissä
sekä katuvalaistuksessa tehostettu jo ennen kunnan liittymistä
Hinku-verkostoon, lisäksi metsänhoidossa on huomioitu ilmastovaikutukset. Kilpailutuksissa, mm. jätehuolto, on huomioitu vähäpäästöiset autot. Lisäksi tuulivoimalat tuottavat kunnan alueella
uusiutuvaa energiaa.
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Kunta on liittynyt Hinku-verkostoon valtuuston päätöksellä ja työryhmä on aloittelemassa toimintaansa.
Ilmastoasiat kuuluvat kunnassa kaikille hallinnonaloille, mm.
- opetustoimen ja varhaiskasvatuksen rooli ilmastotietoisuuden
lisäämisessä,
- kaavoituksessa ja maapolitiikassa huomio yhdyskuntarakenteeseen,
- puurakentamisen kasvattaminen,
- hankinnoissa vähäpäästöiset kuljetukset/työkoneet sekä yhteishankintoja,
- sähköisen asioinnin kasvattaminen etätyöskentelyn rinnalla,
- polkupyörien hankinta kuntalaisten käyttöön sekä kunnan
työntekijöiden lyhyille työmatkoille.
Tekninen lautakunta näkee ilmastohätätilan julistamisen tuovan
esille kunnan aktiivisuutta ilmastokriisin ratkaisemiseksi.
Julistus lisää tietoisuutta ilmastomuutoksesta, mutta se ei saa vaikeuttaa demokratian eikä kunnan koon johdosta oikeudenmukaisuuden toteutumista.
Julistuksen lisäksi kunnan eri hallinnonalat linjaavat yhteistyössä
kuntapäättäjien, kuntalaisten ja yritysten kanssa toimenpiteet,
joilla tehdään vastuullista ja kestävää tulevaisuutta ja joka samalla
lisää kunnan vetovoimaa.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen ilmastohätätilan julistamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös

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

Kh § 12
31.1.2022

Teknisen lautakunnan käsittelyssä on tuotu esille teeman kokonaisvaltaisuus kunnassa. Kunnan rooli on julkisena toimijana tärkeä vaikuttavan ilmastotyön tekijänä ja kestävän kehityksen kansainvälisten sopimusten toimeenpanijana.
Tällä hetkellä kunnan strategiassa on pääkohtina
Elinvoima ja kilpailukyky
1.Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työllisyys kasvaa
2.Kunnan houkuttelevuus ja tunnettavuus lisääntyy
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Hyvinvointi ja osallisuus
3.Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat
4.Korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut turvataan
5.Kuntalaisyhteisön aktiivisuutta ja vaikuttavuutta tuetaan
Toimintavarma organisaatio
6.Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus varmistetaan
7.Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään
8.Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakoiden
Jo nyt käytännössä kaikki strategian tekijät ovat sellaisia, jotka
vahvistuvat kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Strategia
päivitetään vuoden 2022 aikana. Mukaan on nousemassa entistä
vahvemmin kestävän kehityksen mahdollistamiseen ja sen näkyväksi tekemiseen toteutuneiden toimenpiteiden osalta kunnan
vahvuutena, mukaan lukien puhtaan lähiravinnon merkitys ja
hinku -kuntatoiminnan edelleen kehittäminen ja toiminnan konkreettisten toimenpiteiden avaaminen.
Ilmastohätätilan julistus voi olla työkaluna ja terminä kuormittava
organisaation, yhteisön ja etenkin yksilön kannalta myös ahdistava. Termin käyttämättä jättäminen ei vähennä perusajatusta
siitä, että kunta haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä ja
kuinka kehittyä kestävästi, positiivisesti ja toiminnaltaan fiksusti.
Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Jokioisten kunta ei julista kuntaan ilmastohätätilaa,
2. merkitään tiedoksi esittelytekstin mukainen ilmastotyön ja
kestävän kehityksen keskeinen vaikutus ja nopeiden ratkaisujen välttämättömyys kunnan ja yhteiskunnan toiminnassa,
3. otetaan ko. merkitys huomioon päivitettäessä Jokioisten strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä osana kuntastrategian päivityksiä. Kuntastrategian hyväksyy viimekädessä kunnanvaltuusto.
4. valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
-----------
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Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Ursula Mansikka
esitti, että kuntaan julistettaisiin ilmastohätätila.
Mansikan ehdotusta ei kannatettu.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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Ryhmäperhepäivähoitokodin perustaminen
Koula § 34
15.12.2021

Jokioisten kunnassa varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty sekä
perhepäivähoitona että päiväkotihoitona. Päiväkoteihin sijoitetaan
3–6-vuotiaita lapsia, perhepäivähoitoon pääsääntöisesti alle kolmevuotiaat lapset. Kunnassa on tällä hetkellä työssä 19 perhepäivähoitajaa, joista yksi on ns. varahoitaja, jolle voidaan sijoittaa toisista perhepäivähoitoryhmistä varahoitoa tarvitsevia lapsia. Yksi
perhepäivähoitajista on pitkällä työlomalla. Perhepäivähoitopaikat
ovat myös täyttyneet tämän syksyn aikana uusista lapsista.
Molemmat päiväkodit ovat täynnä, kuitenkin esiopetusta tarvitseville lapsille paikat saadaan vielä päiväkotiryhmistä järjestymään.
Päiväkotipaikkojen määrään on vaikuttanut muuttunut henkilöstömitoitus, jonka vuoksi Jokioisten kahdessa päiväkodeissa on 15
paikkaa vähemmän kuin vielä 1,5 vuotta sitten. Uusia hoitopaikkoja nuoremmille 3–5-vuotiaille lapsille todennäköisesti vapautuu
vasta uuden toimintavuoden alkaessa eli elokuusta 2022 lukien.
Kunnassa on ollut havaittavissa viime vuosina valtakunnallisestikin tuttu ilmiö: uusien perhepäivähoitajien rekrytoinnissa on ollut
suuria haasteita ja samalla varhaiskasvatuksen osallistumisprosentti on kasvanut.
Kunta on ostanut vuorohoitopalveluita Forssan kaupungilta, koska
vapaita päiväkotipaikkoja yli kolmevuotiaille lapsille Mäntypuiston
vuorohoitopäiväkodissa ei ole ollut tarjota. Alle kolmevuotiaiden
vuorohoitopaikkoja ei päiväkodissa ole lainkaan. Tällä hetkellä ostopalvelusopimuksia Forssan kaupungin kanssa on yhteensä seitsemän.
Ensi talvelle lapsia on jonossa muutamia. Lasten hoidon tarve tulee usein nopeallakin aikataululla ja hoitopaikan järjestelyihin ei
aina jää riittävää aikaa.
Perhepäivähoidon varahoitojärjestely, jossa yksi perhepäivähoitaja hoitaa toisten perhepäivähoitajien hoitolapsia, on ollut ajoittain isoissa haasteissa, koska myös varahoitotilanteissa lain sallimia ryhmäkokoja ei saisi ylittää.
Jotta Jokioisten kunta pystyy muuttuvassa tilanteessa jatkossakin
tarjoamaan lainmukaiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut,
on kunnan sivistystoimi yhdessä teknisen toimen, yleishallinnon
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osaston ja hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon
kanssa suunnitellut ryhmäperhepäiväkodin perustamista.
Kunta omistaa kerrostaloneliön keskusta-alueella, jota on kaavailtu ryhmäperhepäivähoitokodiksi. Kerrostaloasunto vaatii toki
remonttia ja esimerkiksi kalustehankintoja, jotta se voidaan ottaa
päivähoidon käyttöön. Lisäksi tilan käyttö ryhmäperhepäiväkotina
vaatii ympäristöterveydenhuollon ja taloyhtiön hyväksynnän.
Ryhmäperhepäivähoitokodin perustamisen kautta uusien lasten
hoitojärjestelyihin sekä varahoitotilanteisiin pystyttäisiin vastaamaan aiempaa paremmin. Todennäköisesti ryhmäperhepäivähoitokotiin olisi myös huomattavasti helpompi saada palkattua henkilökuntaa kuin kotiin perhepäivähoitajaksi.
Ryhmäperhepäivähoitokoti (ryhmis) on kahden perhepäivähoitajan ja 8 lapsen tai kolmen perhepäivähoitajan ja 12 lapsen hoitopaikka. Jokioisten kuntaan on suotavaa perustaa ryhmäperhepäivähoitokoti 12 lapselle, jotta saamme riittävästi vapaita paikkoja
sekä uusille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille että perhepäivähoidon varahoitolapsia varten. Tällöin ryhmikseen tarvitaan työhön kolme perhepäivähoitajaa, joista yhdellä on oltava vähintään
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 §:n mukainen ammatillinen kelpoisuus (lähihoitaja).
Ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta koituu kustannuksia
(esim. kalusteet), joita ei toistaiseksi ole budjetoitu talousarvioon.
Päivähoidon talousarvioin palkkakustannukset mahdollistavat uusien perhepäivähoitajien palkkaamisen. Näin ollen perhepäiväkodin hoitajien palkkakustannukset eivät varsinaisesti suuresti lisää
päivähoidon tarvitsemia palkkamäärärahoja. Kunta omistaa vuokrataloyhtiön, jonne ryhmäperhepäiväkotia on suunniteltu. Suuri
asunto on ollut tyhjillään ja kunnan kustannukset tältäkin osin jäisivät suhteellisen pieniksi verrattuna esimerkiksi vapailta markkinoilta vuokrattavaan hoitotilaan.
Asiaan liittyen tarkempien kustannusten ja talousarvioin laatiminen ei ole ollut vielä tarkemmin mahdollista / ajankohtaista. Tarkempi ryhmäperhepäiväkodin vaatima talousarvio laaditaan, kun
suunnitelmat teknisen toimen, taloyhtiön ja ympäristöterveydenhuollon asian tiimoilta etenevät suotuisasti.
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Ehdotus

Lautakunta ottaa tiedoksi ja hyväksyy suunnitelman ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta. Lopullinen päätös ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta saatetaan koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen päätettäväksi.

Päätös

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

Kh § 4
10.1.2022

Koulutuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2021 perustanut työryhmän kartoittamaan ja selvittämään varhaiskasvatuksen kokonaistilaa ja tiekarttaa tulevaisuuteen. Lautakunnan kokonaisselvitys antaa tarvittavaa pohjaa pitkän aikavälin ratkaisuihin ottaen
huomioon kokonaisuuden mm. hoidon tarpeesta, kiinteistöistä, organisoinnista ja muista lainsäädännöllisistä reunaehdoista.
Koulutuslautakunnan esityksen ja perusteluiden mukaisesti on ryhmäperhepäiväkodin perustamista alettu valmistelemaan. Kyseessä on kunnan peruspalvelu, jonka toimivuus on myös vahva
vetovoimatekijä kunnalle. Nyt lautakunnan esittämä päätös kunnanhallitukselle vastaa lyhyen aikavälin tilanteeseen erityisesti ryhmäkokojen, rekrytoinnin ja varahoidon järjestämisen näkökulmasta.
Ryhmäperhepäivähoito on hoitomuotona lähtökohtaisesti taloudellisesti kallein hoitomuoto. Tässä tilanteessa kuitenkin kunnalla on
tarjota ryhmäperhepäivähoitoon soveltuva kiinteistö, joka vähentää
kustannuksia kuntakonsernitasolla. Rekrytoinnin kannalta tämä on
myös kortti, joka kannattaa katsoa.
Varhaiskasvatus, ympäristöterveydenhuolto (terveystarkastaja) ja
tekninen toimi valmistelevat yhteistyössä tilan käyttöönottoa. Kunnalla jo olevia kalusteita, mm. kuivauskaapit, pyritään hyödyntämään kalustamisessa, mutta myös uutta irtaimistoa tullaan tarvitsemaan. Kokonaiskustannus tarkentuu selvityksen myötä.
Keskeinen taloudellinen asia on, että suuri osa kustannuksista
kohdentuu kunnan tytäryhteisö Jokioisten vuokra-asuntoihin, jolla
on tyhjä ja sopiva tila tarjota toimintaan.

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ryhmäperhepäiväkodin perustamisen.
Kustannusvaikutuksen täsmentyessä koulutuslautakunta tuo mahdollisen lisätalousarvion tarpeen kunnanvaltuuston päätettäväksi.
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Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja teki seuraavan
muutetun päätösehdotuksen.
1. kunnanhallitus päättää suhtautua myönteisesti ryhmäperhepäivähoitokodin perustamiseen,
2. kunnanhallitus päättää lähettää asian koulutuslautakunnan
valmisteluun ja päätöksentekoon kustannusten ja sijainnin /
tilavaihtoehtojen osalta, ja
3. päättää, että se käsittelee asian uudelleen koulutuslautakunnan valmistelun ja päätöksenteon jälkeen.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen
--------

Koula § 3
9.2.2022

Ryhmäperhepäivähoitokodin perustamisen suunnittelu on edennyt seuraavasti:
Jokioisten kunta on hakenut Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta käyttötarkastuksen muutosta
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-Asuntojen omistamaan asuinhuoneistoon tarkoituksena perustaan ko. tilaan ryhmäperhepäiväkoti.
Asuinhuoneistoon on tehty asian vuoksi ennakkotarkastus
13.12.2021 (tekninen toimi, varhaiskasvatus ja ympäristöterveydenhuolto). Ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja on antanut lausunnon 20.12.2021, jossa selvitetään ne asiat, jotka vaativat muutosta ja joihin on tilankäyttömuutoksessa kiinnitettävä
huomiota.
Jokioisten kunnan tekninen toimi on tarkastusraportin perusteella
laatinut suunnitelman ja kustannuslaskelman asuinhuoneiston
muuttamiseksi ryhmäperhepäiväkodiksi.
Ryhmäperhepäiväkotitoiminnan alkamisesta on vielä ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuollolle,
joka käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa tarkastuskäynnin.
Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.
Jokioisten kunnan varhaiskasvatusyksikkö on laatinut suunnitelman ryhmäperhepäiväkodin kalustamisesta. Kalustamisesta on
laadittu talousarvio.
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Ryhmäperhepäiväkotiin tarvitaan kolme työntekijää. Henkilöstökuluista on laadittu talousarvio.
Ryhmäperhepäiväkodin ruokahuollon järjestää kunnan ruokahuoltoyksikkö. Ruokakustannuksista on laadittu talousarvio.
Vuokrataloyhtiö perii tilasta vuokran ja vesimaksun. Sähkösopimuksen laatimisen hoitaa kunnan tekninen toimi, joka laskuttaa
käyttäjää sähkön käytöstä syntyvien kulujen mukaisesti.
Vaihtoehtoiset tilat:
Ryhmäperhepäiväkodin valmistelussa on mietitty ja selvitetty
myös vaihtoehtoisia tiloja toiminalle. Asiasta on keskusteltu varhaiskasvatuksen ja teknisen toimen välillä sekä kunnan johtoryhmässä. Kunnan omistamista tiloista esillä ovat olleet kunnanvirasto ja Tietotalo. Kummankin kiinteistön osalta on tässä vaiheessa päätetty luopua tarkemmista suunnitelmista. Tietotalon
osalta kunta ei ole toistaiseksi linjannut, että tiloja muutetaan yritys- ja juhlatiloista muuhun käyttöön. Tietotaloon tulisi tehdä mittavia muutostöitä, jotta esim. päiväkoti- tai ryhmäperhepäiväkotitoiminta olisi mahdollista. Jokioisten virastotalon tilanne on pääosin
sama kuin Tietotalon osalta. Virastotalon tulevaisuuden käyttötarkoituksesta ei ole tässä vaiheessa linjauksia siitä, että tiloja aletaan muuttamaan esimerkiksi juuri päivähoidon tai muun toiminnan tarpeita vastaaviksi. Lisäksi mahdolliset parhaiten päivähoitoon soveltuvat alakerroksissa olevat tilat on tällä hetkellä vuokrattu / kunnan omassa käytössä. Virastotalon ympäristö ei ole nykyisellään turvallisuussyistä soveltuva 1–4 – vuotiaiden lasten
kanssa liikkumiseen.
Kustannukset:
Ryhmäperhepäiväkodin perustamisen kustannuksista ja vuoden
2022 käyttötalousmenoista on laadittu talousarvio, joka on esityslistan erillisliitteenä.
Ryhmäperhepäiväkodin perustamisen vaatimista lisätalousmäärärahoista on laadittu laskelma, joka on esityslistan erillisliitteenä.
Lisätalousarviossa osa menoista on kertaluonteisia (kalustaminen
/ varustaminen sekä huoneiston kunnostaminen / kodinkonehankinnat). Palkkakustannusten osalta on tässä vaiheessa vuotta varauduttava 1,5 henkilötyövuoden lisäykseen ajalle 1.4.31.12.2022, koska syksyn osalta perhepäivähoitajien määrä on
vielä avoinna. Kokonaisuudessaan lisätalousarvioon esitettävä
määräraha on 75 100 €.
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Lautakunta päättää
1. hyväksyä suunnitelman ryhmäperhepäivähoitokodin perustamisesta Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-Asuntojen omistamaan huoneistoon,
2. hyväksyä toiminnalle liiteaineiston mukaisen talousarvion
3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle toiminnan
käynnistämistä sekä vuoden 2022 osalta liiteaineiston mukaisen lisätalousarvion (75 100 €) hyväksymistä.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Maritza Heino esitti, että
selvitetään vaihtoehtoisten tilojen mahdollisuutta perhepäivähoitokodille.
Esitystä ei kannatettu.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirsi Sundqvist poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen klo 19.03.
----------

Kh § 27
21.2.2022

Kokonaiskustannuksesta suuri osa kohdentuu kuntakonsernin
sisällä, ja henkilöstökuluja on jo varattu perhepäivähoidon käyttöön. Rekrytointihaasteiden kautta perhepäivähoidosta säästyy
euroja.
Kirjanpidollisesti kohteesta tulee tehdä kustannuspaikka toiminnallisesti ja kiinteistönä, jonka kautta tarvittava resurssi kohdennetaan. Määrärahan jakautumisesta hallinto- ja talousjohtaja tekee toimeenpanopäätöksen.

Puheenjohtajan
ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden
2022 talousarvioon lisätään 75 100 euroa koulutuslautakunnan
esittämin perustein.
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Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen puheenjohtaja tarkensi päätösehdotuksensa seuraavaksi:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden
2022 talousarvioon lisätään 75 100 euroa koulutuslautakunnan
esittämin perustein toiminnan käynnistämiseksi.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan tarkennetun päätösehdotuksen.
Merkittiin, että vs. varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Sundqvist oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Hän poistui kokouksesta ennen
päätöksentekoa, klo 17.45.
Merkittiin, että Jukka Matilainen ja Mika T. Rantala eivät esteellisinä (yhteisöjäävejä) osallistuneet tämän asian käsittelyyn. Kokouksen esittelijänä ja sihteerinä toimi tämän asian käsittelyn
ajan kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Raiskio.
----------

Valt. § 7
23.2.2022
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Jukka Heinämäki, Rami Lehtinen, Jukka Matilainen
ja Mervi Yrjänä eivät esteellisinä osallistuneen tämän asian käsittelyyn (yhteisöjäävejä).
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Ilmoitusasiat
Valt. § 8
23.2.2022

Valtuutettu Satu Nurmi tiedotti valtuustolle 28.4.2022 järjestettävästä kiertotalouden kasvuyritys- ja startup-tapahtuma Frushista.
Lisätietoja tapahtumasta osoitteesta www.frush.fi. Samassa osoitteessa voi ilmoittautua tapahtumaan.
Kunnanjohtaja ilmoitti, että kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen
alkaa Elonkierron Ystävät ry:n vetämä iltakoulu Jokioisten Elonkierron toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista valtuutetuille
ja yleisölle.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

23.2.2022

29

1

Valtuustoaloite julkisesta liikenteestä
Valt. § 9
23.2.2022
Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Jokioisilla ja seutukunnallamme julkinen liikenne on yhteinen
huolenaihe. Tällä hetkellä julkinen liikenne ei ole seudullamme sujuvaa ja kuntalaista palvelevaa. Julkisen liikenteen vuoroja on vähennetty seudullamme tuntuvasti.
On haastavaa, että toivotaan ihmisten käyttävän julkista liikennettä, jos se ei toimi tai se on liian kallista. Tavoitteenamme on
olla hiilineutraali, sekä päästä sujuvasti liikkumaan harrastuksiin,
töihin, terveydenhuoltoon. Julkisen liikenteen täytyisi saada työvoimaa liikkumaan sujuvasti. Eri paikkakuntien välillä on tarve
saada kehittää seutukuntaa, saada seudulle pitovoimaa, sekä vierailijoita.
Vaikeutta kuitenkin on, ettei ole sujuvia siirtymämahdollisuuksia.
Aikataulut eivät täsmää julkisilla. Raideliikenne sekä bussiyhteydet ovat suppeita, jonka vuoksi nykyään on haastavaa päästä liikkumaan edes lähikaupunkeihin, kuten Turkuun, Tampereelle ja
Helsinkiin.
Jos halutaan kuntaa ja seutua kehittää, nämä asiat saatava toimiviksi. Saadaan myös tyytyväisiä kuntalaisia.
Ehdotan että Jokioisten kunta kannustaa ympäristökuntia yhdessä ottamaan vahvasti kantaa julkisen liikenteen parannuksiin.
Yhdessä olemme vahvempia.
Tarve on saada aikatauluja parannettua ja laajennettua. Yhdysliikenne ei toimi tällä hetkellä. Mitä enemmän julkisilla olisi käyttöä,
hinta käyttökustannuksissakin laskisi.
Jokioisilla 23.2.2022
Ursula Mansikka, Vihreä valtuustoryhmä”.
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n
mukaisesti valmisteltavaksi.
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Valtuustoaloite lasten kotihoidon tuen kuntalisästä
Valt. § 10
23.2.2022

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet
esitämme, että Jokioisten kunta selvittää lasten kotihoidon tuen
kuntalisän maksamisen aloittamista, ns. Jokioinen-lisää ja varaa
vuoden 2023 talousarvioon maksamista varten määrärahan.
Kotihoidon tuen kuntalisä on paikoin vakiintunut yhdeksi keinoksi
tukea lapsiperheitä, sillä on kuntaan muuttoa harkitseville perheille positiivinen signaali sekä kunnassa olevien lapsiperheiden
pitovoimatekijä.
Kuntalisä auttaisi myös varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan ja
varhaiskasvatuspaikkojen sekä vuorohoidon paikkojen kysynnän
tasaantumista.
Kuntalisää maksavia kuntia löytyy kaikista kokoluokista ympäri
maan, myös Kanta-Hämeestä. Lisän suuruus vaihtelee kunnittain,
euromääräisen lisän pitäisi olla suuruudeltaan sen laatuinen, että
mahdollisten verojen jälkeen se on harkitsemisen arvoinen.
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että valmistelutyö aloitetaan välittömästi, jotta kuntalisä saadaan maksuun jo vuoden 2023 alusta lukien.
Jokioinen 23.2.2022
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Tarja Kirkkola-Helenius
Jukka Heinämäki
Jenni Hakamäki”.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n
mukaisesti valmisteltavaksi.
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Valitusosoitus
23.2.2022

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1–3, 8–10
______________________________________________________
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 42200
Faksinumero: 029 56 42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät: 4–7
_______________________________________________________
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.

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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).
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 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

Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on

4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6140 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi
valituksen peruutuksen vuoksi.
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa.
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Lisätietoja
1)Jos

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

