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

Torstai 17.6.2021 klo 18.00–19.08
Sähköinen Teams-kokous
Esala Martti
Myllyoja Pauli
Hacklin Jorma, pj.
Nummenranta Charlotte
Heikkilä Timo
Nurmi Satu
Into Petri, klo 18.26–
Okkonen Petri
Kanerva Jyrki
Raiskio Sakari
Kiiski Elina
Ramstadius Marjo
Kirkkola-Helenius Tarja
Romppainen Emmi
Könkö Matti
Räisänen Kirsi
Lax Minna, varavalt.
Saarinen Satu
Lehti Petri
Stenberg Niina
Lehtinen Rami
Tiensuu Jussi
Lehtonen Petri
Widén Marja
Mansikka Ursula
Marttila Pauli

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Asiat

§ 15–27

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 Ursula Mansikka ja Niina Stenberg.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jorma Hacklin

Mika T. Rantala

Tarkastusaika

Jokioinen 23.6.2021
Allekirjoitukset

Ursula Mansikka

Niina Stenberg

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat,
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 24.6.–31.7.2021.
Virka-asema
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt. § 15
17.6.2021

Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 11.6.2021. 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 Jukka Heinämäki ja Eija Sakkinen, sekä varavaltuutetut Susanna Palmu, Ari Kettunen, Suvi Mäkelä, Eija Huhtala, Jenni Viljanen ja Jukka Perälä.
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa Eijja Sakkisen tilalle ryhmän
seuraavan varavaltuutetun Minna Laxin, kaikilla Vasemmistoliiton varavaltuutetuilla oli este saapua kokoukseen.
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Valt. § 16
17.6.2021

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 24.6.–31.7.2021.
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Ursula Mansikka ja Niina
Stenberg.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut
Ursula Mansikka ja Niina Stenberg.
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Jokioisten kunnan tilinpäätös 2020
Kh § 55
6.4.2021
Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan
kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 §:n
edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla
on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 3 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on esittää
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei
ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja
toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito, tilinpäätös. Tilintarkastajan
tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa.
Tilinpäätökseen sisältyvät konsernituloslaskelma, konsernitase ja
konsernirahoituslaskelma. Tilinpäätökseen sisältyvät myös arvio
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merkittävämmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja konsernivalvonnasta.
Tulos
Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa 2,38 milj. euron ylijäämää. Tulos on valtuustokauden paras. Vuonna 2019 tulos oli 3 346,01 euroa ylijäämäinen.
Vuosikate oli 3,80 miljoonaa euroa ja se kattoi poistot 267 %:sti.
Kokonaisverotulot olivat 20 307 891,40 euroa. Ne ylittivät budjetoidun 760 891,40 eurolla. Kunnallisverokertymä ylittyi arviosta
393 901,56 euroa ja yhteisöveron tuotto 460 420,16 euroa. Yhteisöveron tuottoon vaikutti kuntaryhmän määräaikaisesti suurennettu jako-osuus. Kiinteistöverokertymä alitti jonkin verran arvion.
Valtionosuuksia kertyi 11 223 757,00 euroa. Tämä on
1 324 907,00 euroa budjetoitua enemmän. Valtionosuuksien suuri
ylitys johtuu valtionosuuksien koronalisästä.
Toimintatuottoja (ulkoiset) kertyi 4 423 000, euroa. Tämä on
46 000,00 euroa edellisvuotta enemmän. Toimintatuotot oli arvioitu kohtuullisen varovaisesti talousarviota laadittaessa.
Käyttötalouden osalta talousarvio toteutui kokonaisuutena hyvin.
Joillekin kustannuspaikoille muodostui mm. koronasta johtuvia lisäkustannuksia, mutta monessa kustannuspaikassa varatut menomäärärahat alittuivat. Sosiaalitoimen alitus kompensoi terveydenhuollon ylityksen. Kokonaisuutena määräraha-alituksia oli
289 281,00 euroa ja ylityksiä 365 390,00 euroa.
Poistoja tehtiin 1 422 812,82 euroa. Tämä on vain 357,18 euroa
budjetoitua ennakkoarviota vähemmän. Poistojen määrä laski
vuodesta 2019 noin 136 000,00 eurolla.
Lainat
Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin toimintavuoden aikana 730
000,00 euroa. Samaan aikaan vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois 1 346 103,98 euroa. Lyhytaikainen (kassalainat 1–360
päivää) lainakanta väheni huomattavasti, 3 100 000,00 eurolla (tilanne vuoden vaihtuessa).
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Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 12,38 miljoonaa euroa. Tämä on
3 716 000,00 euroa edellisvuotta vähemmän. Asukasta kohti laskettuna 2 447 euroa. Vuonna 2019 asukasta kohti oli lainaa 3 137 euroa.
Vuonna 2018 asukaskohtainen lainamäärä oli 2 903 euroa. Asukaskohtainen lainamäärä laski vuoden aikana 690 eurolla (asukasluvun
laskusta huolimatta).
Kassatilanne oli vuoden aikana parempi. Lyhytaikaista rahoitusta jouduttiin kuitenkin käyttämään. Maksuvalmiuden suunnittelu vaati huomiota ja kuntatodistusten kanssa operoitiin säännöllisesti. Laskennallinen lainanhoitokate vahvistui huomattavasti, ollen vahvimmillaan neljään vuoteen. Se oli 2,36 kun edellisvuonna se oli vain 0,79.
Kunnan omavaraisuusaste vahvistui toimintavuoden aikana. Se oli
57,9 %. Edellisvuonna se oli 50,0 %. Suhteellinen velkaantuneisuus
oli 41,70 %. Vuotta aiemmin 55,9 %.
Tase ja aiemmat ylijäämät
Taseen loppusumma oli 36,98 miljoonaa euroa. Edellisvuonna se oli
38,04 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää (vuoden 2020 ylijäämä huomioiden) 8 548 000 euroa
eli 1 690 euroa asukasta kohden. Keskeisimpiä muutoksia taseessa
ovat vieraan pääoman vähentyminen sekä rakennusten arvonmuutokset (poistot/rakennusten purut).
Investoinnit
Kunnan investointien tulorahoitusprosentti oli 422,12 (edellisvuonna
162,09). Kaikki investointien omahankintamenot pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Kokonaisinvestointimenot olivat 902 000,00
euroa (940 000,00) euroa. Rahoitusosuuksia ja tuloja investointeihin
ei saatu. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja (tontit,
maa-alueet) kertyi 105 000,00 (18 000,00) euroa. Investoinnit vähenivät edellisvuodesta 38 000,00 eurolla.
Suurimpia investointeja olivat:
- kaavateiden rakentaminen ja korjaus (553 769)
- paikkatietoaineisto/ilmakuvaus (99 400)
- vesi- ja viemäriverkosto (65 367)
- puistot ja puutarhat (51 464)
- tievalaistus (46 442).
Investointien pääpaino oli siis kunnan teknisessä infrassa ja sen ylläpidossa.
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Tasekirja ja toimintakertomus 2020 ovat esityslistan oheismateriaalina.
Jokioisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.
Ehdotus

Kunnanhallitus
1. esittää valtuustolle, että tilikauden 2020 ylijäämäinen
tulos, 2 382 477,05 euroa kirjataan lisäykseksi tilikauden alijäämä-/ylijäämä-tilille,
2. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen,
3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

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

Tarkastusltk. § 36
14.5.2021

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava
valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään
tarkastuksen tulokset.
Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 14.5.2021
esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle
14.5.2021.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta
2020 valtuustolle tiedoksi, ja
2. esittää valtuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään
ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–
31.12.2020.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
----------
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Ennen asiaa koskevan keskustelun avaamista valtuuston puheenjohtaja totesi, että ensiksi käydään asiasta yleiskeskustelu, jonka
aikana ei tehdä muutosehdotuksia. Myös ryhmäpuheenvuorot
käytetään tässä vaiheessa. Vasta sen jälkeen siirrytään päätöksentekoon.
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja ehdotti asian käsittelyjärjestykseksi seuraavaa:
1. käsitellään kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2020 ylijäämäisen tuloksen käsittelystä,
2. käsitellään tilintarkastajan kertomus ja merkitään se tiedoksi,
3. käsitellään tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti kunnan vuoden 2020 tilinpäätös, konsernitase sekä siihen liittyvä
toimintakertomus,
4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä kunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen käsittelyjärjestyksestä.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti kirjata kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti vuoden 2020 ylijäämäisen tuloksen,
2 382 477,05 euroa lisäykseksi tilikauden alijäämä-/
ylijäämä -tilille.
Valtuusto päätti lisäksi merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
sekä hyväksyä tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitaseen, sekä myönsi
vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–
31.12.2020.
Merkittiin, että valtuutettu Petri Into saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana, klo 18.26.
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
Tarkastusltk. § 39
14.5.2021

Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa sekä mahdollisissa väliraporteissa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen saatujen
raporttien pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti arviointikertomuksessa
muutamien kohtien selventämisestä.
----------

Valt. § 18
17.6.2021

Tarkastuslautakunnan 14.5.2021 allekirjoitettu arviointikertomus
on oheismateriaalina.
Ennen asiaa koskevan keskustelun avaamista valtuuston puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto merkitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja käsitellyksi.
Merkittiin lisäksi tiedoksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan
vuoden 2020 arviointikertomusta koskeva esittely.
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Kuntajohtajasopimuksen hyväksyminen
Kh § 75
3.5.2021

Kuntalain 42 §:ssä todetaan, että kunnan ja kuntajohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja
kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon mitä hallintosäännössä määrätään.
Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimus sisältää
yleensä työn edellytyksiin (esim. toimivaltakysymykset), palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn arviointiin ja mahdollisten
ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim. erokorvaus) liittyviä
asioita.
Sopimusehdotus lähetetään esityslistan viitemateriaalina.

Päätösehdotus (hallinto- ja talousjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy johtajasopimuksen esityslistan viitemateriaalin mukaisesti.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti hallinto- ja talousjohtajan
päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Jukka Matilainen poistui esteellisenä
(osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
-----------

Valt. § 19
17.6.2021
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Jukka Matilainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, eikä osallistunut asian käsittelyyn
(osallisuus- ja asianosaisjäävi).
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Valtuustoaloite kuntosalimaksujen alentamisesta
Valt. § 26
11.5.2017

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Jokioisten Vasemmistoliitto esittää, että kunnan kuntosalimaksujen alennus, joka tehtiin eläkeläisille, tehdään myös työttömille,
opiskelijoille, sekä varusmiehille jotka ovat yhtälailla vähävaraisia.
Jokioisilla 11.5.2017
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä”

Päätös

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

Kh § 108
5.6.2017
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen vapaa-aikalautakunnan
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

--------Vapla § 12
22.4.2021

Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt kuntosalimaksuja kokouksessaan 16.2.2017, jolloin yli 65-vuotiaiden maksuja alennettiin. Tällöin keskusteltiin myös muiden mahdollisten ”erityisryhmien” hintojen porrastuksesta. Vapaa-aikasihteeri on tehnyt hintavertailuita
seudun muihin kuntosaleihin, ja on todettu, että Jokioisten Kuntokeskuksen hinnat ovat nykyiselläänkin seudun halvimmat. Vuosimaksuesimerkkejä lähialueelta:
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Paikkakunta

vuosimaksu

eläkel./opisk.

Somero
Tammela
Ypäjä
Loimaa
Liikku Forssa
Sali24 Forssa
KuntoForssa
Jokioinen

209,00
200,00
200,00
192,00
300,00
420,00
365,00
120,00

128,00
200,00
200,00
100,00
300,00
400,00
320,00
90/120,00

Lisäämällä hinnastoon useampia alennusryhmiä avaimien myynti
ja asiakkuuksien kontrollointi (alennusoikeudet) aiheuttaisi kirjaston henkilökunnalle runsaasti lisätyötä. Lisäksi Jokioisten Vasemmistoliiton aloitteessa mainittujen ryhmien lisäksi hintaalennukseen oikeutettuja kohderyhmiä olisi ehkä muitakin; koululaiset, yksinhuoltajat, sairaslomalaiset, maahanmuuttajat yms.
Yksinkertainen hinnoittelu ja kokonaisuudessaan matalat hinnat
ovat tehneet Jokioisten Kuntokeskuksesta korona-ajan ulkopuolella yhden seutukunnan suosituimmista saleista suhteutettuna
väkilukuun ja kävijämäärillä mitattuna. Kyseinen voimassaoleva
hinnoittelupäätös helpottaa myös kirjaston kontrollointia saliavaimien ja käyttöaikojen myynnissä.
Ehdotus

Vapaa-aikalautakunta päättää todeta Jokioisten Kuntokeskuksen
hinnat nykyisellään seutukunnan edullisimpina kaikille käyttäjäryhmille, ja päättää säilyttää hinnat nykyisellään toistaiseksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kunnanjohtaja Jukka Matilainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.31.
Vapaa-aikasihteeri Jari Menna poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.35.
----------

Kh § 85
17.5.2021

Liikuntapalvelut ovat yksi kunnan vahvuuksista, ja esimerkiksi
kuntosalin käyttöaste kertoo siitä, että niitä myös käytetään. Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan vapaa-aikalautakunta
päättää kuntosalimaksuista. Vapaa-aikalautakunta myös seuraa
hallinnassaan olevien alueiden käyttöä ja kehitystä.
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. vapaa-aikalautakunnan selvityksen ja esityksen mukaisesti
Jokioisten Kuntokeskuksen hinnat pidetään ennallaan,
2. valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Päätös

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

Valt. § 20
17.6.2021
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian
laatimiseksi Jokioisten kunnassa
Valt. § 59
12.12.2019

Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
”Lähiruoka ja seuturuoka on parhaimmillaan vastuullisesti tuotettua ja helposti jäljitettävissä. Lähellä tuotetun suosiminen tukee
paikallistaloutta ja tukee työllisyyttä ja on ekologista. Suosimme
monipuolisiin ruokailutottumuksiin kasvamista. Tuontiruuan huomattava vähentäminen pienentää hiilijalanjälkeä.
Julkisessa keittiössä ruokalistat seuraavat kausivaihtelua ja ammattihenkilöstö voi toteuttaa itseään, myös henkilöstön työhyvinvointi kehittyy. Näin keskuskeittiö toimii kotimaisen ruuan tuotannon edistäjänä. Ruokalistoihin tulisi merkitä pääruoka-aineiden alkuperä. Jokioisilla jossain määrin jo hyödynnetään lähi- ja seuturuokaa.
Voimme kuntana nostaa tämän strategiassamme näkyvämmäksi
ja edelleen tiivistää hyvää yhteistyötä hankintojen etukäteisvalmisteluista yhdessä tuottajien ja jalostajien kanssa.
Me Jokioisten Keskustan valtuutetut esitämme, 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, johon myös päätöksemme liittymisestä HINKU-kunnaksi liittyy,
ja
c) kunnassa kehitetään yrittäjien, ruokapalveluedustajien ja hankintahenkilöiden ennakoivaa markkinapuheenvuoroa.
Jokioinen 12.12.2019
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä”

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
-----------
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Kunnanhallitus päättää lähettää elintarvike- ja ruokapalveluiden
strategiaa koskevan valtuustoaloitteen ruokapalvelujohtajan valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Lisäksi todettiin, että ruokapalvelujohtaja voi tarpeen
mukaan pyytää valmistelutyöhön mukaan tarvittavia asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.
----------

Kh § 86
17.5.2021

Tulevaisuudessa puhtaan ruoan ja lähiruoan merkitys tulee vain
korostumaan. Jokioisten kunta on mukana uudessa kehittämishankkeessa, Forssan seudun lähiruoan dynaaminen hankintajärjestelmä. Siinä on tavoitteena seudullinen hankintajärjestelmä
alueelle, jolloin ostaisimme alueella tuotettuja raaka-aineita
enemmän ja alueen tuottajat pääsevät sitä kautta markkinoimaan
tuotteitaan paremmin.
Forssan Yrityskehys Oy on hankkeen vetäjänä. Tilaukset alkavat
aikataulun mukaisesti syksyllä 2021. Tämä auttaa kertomaan
täsmällisemmin alueen omavaraisuuden, ja paljonko voidaan ostaa alueelta.
Jokioisten kunta kuuluu Hanselin elintarvikehankintasopimukseen, mutta sitoumus ei estä tekemästä hankintoja myös muualta.
Asiaan liittyen kunta kuuluu myös Hinku (kohti hiilineutraalia kuntaa) -verkostoon, joka omalta osaltaan tukee tavoitetta lähiruoan
suurempaan käyttöasteeseen.
Jokioisten kunnan strategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa
14.11.2018. Strategiaa päivitetään valtuustokausittain.
Valtuustoaloitteessa esitetään elintarvike- ja ruokapalveluiden
strategiaa. Asian huomioiminen suoraan kunnan yleisessä strategiassa olisi perusteltua, sillä Jokioisilla on paitsi elintarviketeollisuuden ja maatalouselinkeinojen lisäksi vahvaa tutkimusosaamista ja -perinnettä. Vaikuttavuutta on seudulla valtakunnallisesti ja
globaalisti.
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. merkitään tiedoksi esittelytekstin mukainen osallistuminen lähiruoan dynaamiseen hankintajärjestelmään,
2. otetaan lähiruoan ja elintarvikkeiden merkitys huomioon päivitettäessä Jokioisten strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä osana kuntastrategian päivityksiä. Kuntastrategian hyväksyy viimekädessä kunnanvaltuusto.
3. valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Päätös

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

Valt. § 21
17.6.2021
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite selvityksen tekemisestä koulukuljetusten järjestämiseksi
yhteistyössä naapurikuntien kanssa
Valt. § 98
19.12.2018

Keskustan ja Vihreiden valtuustoryhmät jättivät seuraavan valtuustoaloitteen:
Suunniteltu kouluverkon supistaminen voi pidentää reunaalueiden lasten koulumatkan yli 20 kilometriin. Naapurikunnan tai
-kaupungin puolella koulu olisi huomattavasti lähempänä. Koulukuljetusten järjestämisessä pääperiaatteina pitää olla turvallisuus,
tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.
Siksi Jokioisten Keskusta ja Vihreät haluavat tehdä aloitteen selvityksestä koulukuljetusten järjestämiseksi yli kuntarajojen, yhdessä
naapurikuntien kanssa.
Tällä isolla periaatteellisella muutoksella voimme jatkossakin toteuttaa lähikoulumallia ja tukea lapsiperheitä.

Päätös

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

--------Koula § 28
24.9.2019

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään
sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.
Kunta voi järjestää esi- ja perusopetuspalvelut itse tai yhdessä
muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne opetuksen järjestämisluvan omaavilta yhdistyksiltä / säätiöiltä tai valtiolta.
Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja
muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin
mukaisen lähikoulun. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan
opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös varhaiskasvatuspaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen
osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita eli esiopetuksen lisäksi päivähoitopalveluita.
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Perusopetuslain 32 §:n mukaan perusopetusta tai lisäopetusta
saavan oppilaan koulumatkan ollessa viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.
Koulukuljetusoppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa
kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden
alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään
kolme tuntia.
Jos oppilas oppilaaksi otetaan muuhun kuin kunnan osoittamaan
lähikouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa
järjestettävään varhaiskasvatukseen, opetuksen järjestäjällä on
oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä.
Käytännössä kunnat järjestävät koulukuljetuksen vain lähikouluun
tai lähiesiopetuspaikkaan ja asettavat muuhun kuin lähikouluun /
lähiesiopetuspaikkaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi sen, että huoltajat vastaavat koulukuljetuksesta.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että naapurikuntien kanssa tehdään selvitys koulukuljetusten järjestämisestä yli kuntarajojen.
Koska koulukuljetusoikeus on aina sidottu oppilaan lähiesiopetuspaikkaan tai lähikouluun, tarkoittaisi oppilaan kuljettaminen toisen
kunnan kouluun sitä, että oppilaalle määrättäisiin lähiesiopetuspaikka tai lähikoulu toisesta kunnasta. Tämä vaatisi näin ollen
kuntien välistä sopimusta yhteisistä oppilaaksiottoalueista ja oppilaaksiottoalueiden ulottamista yli kuntarajojen.
Aloitteen sisällöstä on keskusteltu Forssan seudun sivistystoimenjohtajien kanssa. Someron kaupungin kanssa keskustelua ei ole
käyty. Forssan seudulla on tällä hetkellä useassa kunnassa
suunnitteilla ja päätöksenteossa kouluverkkomuutoksia ja koulujen rakennushankkeita. Sivistystoimenjohtajien näkemys on, että
tällä hetkellä ei ole perusteltua / valmiuksia lähteä selvittämään
seudullista esi- ja perusopetusta / yhteisiä kuntarajat ylittäviä oppilaaksiottoalueita.
Forssan seudun kunnat ovat edelleen tiivistäneet yhteistyötään
vuoden 2019 aikana. Seudun kuntien johtoryhmät ja kunnanhallitusten sekä valtuustojen puheenjohtajat ovat työstäneet vuonna
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2019 kahdessa seminaarissa suunnitelmaa niistä palveluista ja
toiminnoista, joissa pyritään lisäämään yhteistyötä kuntien välillä
tulevina vuosina. Esi- ja perusopetuksen osalta suunnitelmissa ei
ole yhteisiä kuntarajat ylittäviä oppilaaksiottoalueita tai alueen yhteistä perusopetusta.
Ehdotus

Lautakunta päättää todeta, että tällä hetkellä Forssan seudun
kunnilla ei ole suunnitelmia eikä valmiuksia suunnitella esi- ja perusopetuksen osalta yhteisiä kuntarajat ylittäviä oppilaaksiottoalueita eikä tähän liittyviä yhteisiä koulukuljetuksia yli kuntarajojen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Koulutuslautakunnan jäsen Kirsi Räisänen poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.24.
-----------

Kh § 16
27.1.2020
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
aloitteen käsittelyn ja koulutuslautakunnan asiasta antaman selvityksen tiedoksi ja toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan. Hän ehdotti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.

Päätös

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

Kh § 87
17.5.2021

Ehdotus

Aloitetta on käsitelty uudelleen Forssan seudun sivistystoimen
johtajien kokouksessa 9.3.2021. Missään kunnassa ei pidetty nykyisessä toimintaympäristössä perusteltuna järjestää yhteisiä kuljetuksia. Perusteet olivat samat, kuin koulutuslautakunnan
24.9.2019 § 28 esittämät.
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloitteen käsittelyn ja koulutuslautakunnan asiasta antaman
selvityksen tiedoksi ja toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen
loppuun käsitellyksi.
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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 22
17.6.2021
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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Lapsivaikutusten arviointi Jokioisten kunnassa
Kh § 118
14.6.2021

Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä teki 23.2.2018 valtuustoaloitteen
lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotosta Jokioisten kunnan päätöksenteossa.
Jokioisten kunnanhallitus päätti 16.4.2018 esittää valtuustolle, että
kunnassa ei oteta käyttöön erillistä lapsivaikutusten arviointia ja että
kunnan päätöksenteon valmistelun yhteydessä on otettava huomioon
päätösten vaikutukset laajasti kunnan hyväksymiin arvoihin pohjautuen.
Jokioisten kunnan valtuusto käsitteli valtuustoaloitetta kunnanhallituksen päätösehdotuksen pohjalta 16.5.2018. Valtuusto päätti äänin
18–9 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Jokioisten kunnanhallitus päätti valtuuston päätöksen perusteella
6.8.2018, että asian valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä, joka valmistelee mahdollista lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa ja toteutusta Jokioisten kunnassa.
Jokioisten kunnanhallitus päätti 27.8.2018 muodostaa työryhmän siten, että siihen tulivat edustetuksi kaikki poliittiset ryhmät ja sihteerinä
toimi sivistystoimenjohtaja. Työryhmä kokoontui neljä kertaa.
Työryhmän lausunto ja toimenpide-ehdotus kunnanhallitukselle ja
edelleen valtuustolle lapsivaikutusten aloittamisesta Jokioisten kunnassa on seuraava:
1) Työryhmä esittää yksimielisesti, että Jokioisten kunnassa otetaan
käyttöön lapsivaikutusten arviointi osana päätösten valmistelua ja
seurantaa.
2) Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä aina kun päätös on strategisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävä tai kyseessä on
merkittävä muutos palveluissa tai kyseessä on uusi palveluiden
järjestämistapa.
3) Luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita koulutetaan lapsivaikutusten
arvioinnin ja myös yleisesti päätösten valmisteluun liittyvän ennakkoarvioinnin osalta.
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4) Velvoitetaan hallintokunnat käyttämään lapsivaikutusten arviointia
osana päätösten ennakkoarviointia.
5) Määritellään kunnassa taho, joka ohjeistaa ja seuraa lapsivaikutusten arvioinnin toteutumista sekä raportoi lapsivaikutusten arvioinnin toteutumisesta.
6) Kunnassa on lakisääteisiä tehtäviä ja tämänhetkisen väestörakenteen vuoksi resursseja on kohdentunut painopisteen mukaisesti
mm. ikääntyneiden palveluihin. Tästä esimerkkinä mm. oppilasmäärien muutoksessa ala-asteen perusopetuksen keskittäminen
yhteen alakouluun.
Volyymimuutos ja sen johdosta resurssimuutos ei kuitenkaan tarkoita
palvelun laadussa muutoksia. Päinvastoin lasten palveluita tulee korostaa ja toimia tärkeän kunnan kohderyhmän hyväksi. Laadukkaat
palvelut ja lapsivaikutusten arviointi ovat myös vetovoimatekijöitä
kunnalle.
Kunnan päätöksenteossa pyritään luonnollisesti ottamaan huomioon
vaikutusten arviointia toiminnan ja talouden kautta kokonaisvaltaisesti. Lapsivaikutusten arviointi osaltaan auttaa varmistamaan isoissa
päätöksissä lapsivaikutukset pitkällä aikajänteellä. Samalla arviointimenettely on osallistavaa ja useita näkökantoja tarjoavaa.
Lapsivaikutusten arvioinnin kohteet päätetään tapauskohtaisesti.
Koulutukset arvioinnin laadukkaaseen toteuttamiseen tehdään tulevan valtuustokauden aluksi.
Luonteva taho kunnassa ohjeistamaan ja seuraamaan lapsivaikutusten arvioinnin toteutumista sekä raportoimaan lapsivaikutusten arvioinnin toteutumisesta on kunnanhallitus, sillä arviointi otetaan huomioon kaikessa kunnan päätöksenteossa. Tulevaisuudessa kunnassa
korostuu toimialarajat ylittävän hyvinvointityön merkitys, johon myös
arviointi tulee kiinteästi nivoutumaan. Näistä asioista tehdään erilliset
esityksen hallintosääntöpäivitysten yhteydessä.
Esitys lapsivaikutusten arviointiin on esityslistan viiteaineistona.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1) Jokioisten kunnassa otetaan käyttöön 1.1.2022 lapsivaikutusten
arviointi osana päätösten valmistelua ja seurantaa,
2) valtuustoaloite on loppuun käsitelty.
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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
-----------

Valt. § 23
17.6.2021
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

17.6.2021
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Valtuustoaloite Ferrarianpuiston ja Elonkierron yhdistämisestä
yhtenäiseksi ulkoilureitiksi
Valt. § 24
17.6.2021

”Aloite koskee Ferrarianpuiston ja Elonkierron yhdistämistä yhtenäiseksi ulkoilureitiksi siten, että Loimijoen yli rakennettaisiin kulkutie.
Elonkierto on suosittu tutustumis- ja ulkoilureitti, jossa kelpaa liikkua yksin, yhdessä, vauhdikkaasti tai hieman rennommin, ja jota
mielellään esittelee myös muualta tulleille vieraille.
Ensisijaisesti toivoisimme ylitystä ns. vetolossina, jollainen on
mm. Luontokeskuksen ulkoilureitillä Tammelassa. Luontokeskus
on valtion metsähallituksen hoidossa, joten tuskin suureen laittomuuteenkaan syyllistyisimme. Asia pitää tutkia tältä osin. Vetolossi on hyvin mieleenpainuva ja ehkä hiukan kansallisromanttinenkin kokemus. Jokioinen voisi olla alueen kunnista ainoa, joka tarjoaisi nuorille kesätyötä lossivahtina.
Keväisin ja syksyisin lossin käyttöönoton ja talviteloille siirtämisen
yhteyteen voisi järjestää kuntalaisille pienimuotoisen yhteisöllisen
juhlan (kahvia, pullaa ja yhteislaulua).
Toisena vaihtoehtona voisi harkita ponttoonisiltaa, jollaisia käytetään sillankorjauksien yhteydessä ympäri Suomen. Nämä remonttisillat ovat ulkoasultaan varsin konstailemattomia, mutta hyvällä
tuunaamisella asia voitaisiin ratkaista.
Nämä vaihtoehdot voisi, ja pitäisikin, ottaa talveksi pois paikoiltaan.
Viimeisenä vaihtoehtona olisi tietenkin pysyvä silta, mutta aiemmin tästä puhuttaessa tuli ilmi, että ratkaisu olisi useamman sadantuhannen investointi. Hinta perustui kuitenkin ns. mututuntumaan ja lienee tarkistettavissa. Asia kuitenkin pitää tarkistaa.
Ei jätetä Elonkierron kehittämistä ja asukkaiden liikuttamista kesken.
Jokioinen 16.6.2021
SDP:n valtuustoryhmä”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Päätös

kokouspäivämäärä

sivu

nro

17.6.2021

53

2

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

17.6.2021
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Valtuustoaloite Covid-19 pandemian aikana tehdystä työstä
FSHKY:n työntekijöille
Valt. § 25
17.6.2021

”Korona-aika on ollut kaikille työntekijöille monin tavoin raskas ja
se on vaatinut heiltä paineensietokykyä ja joustamista. Työntekijöiden työolosuhteet ovat olleet haastavat ja työntekijät ovat toimineet usein äärirajoilla muuttuvissa olosuhteissa laittaen oman
terveyden myös alttiiksi. Valmiuslaki mahdollisti poikkeamia sosiaali -ja terveysalalla työskenteleville palvelusuhteen ehdoissa,
mm. vuosilomien, työtehtävien, työyksiköiden vaihdon ja irtisanomisajan suhteen. Edelliset lisäsivät työntekijöiden kuormitusta tilanteessa, jossa työn suorittaminen asettaa heidät eturintamaan
kaikille tuntemattoman ja uhkaavan uuden viruksen kanssa.
Jokioinen on yksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenistä Ypäjän, Humppilan, Tammelan sekä Forssan lisäksi. Esitämme, että Jokioinen kannustaa FSHKY:tä lahjoittamaan
FSHKY:n palveluksessa oleville ammattilaisille (sosiaali -ja terveydenhuolto, tukipalveluissa työskentelevät esim. siivouspalvelut, kiinteistö- ja ruokahuolto) työskenteleville kiitokseksi arvokkaasta työstä tuntuvan suuruisen verottoman lahjakortin vai vastaavan etuuden, jonka työntekijä voi käyttää omaa jaksamistaan
tukevaan toimintaan. Etuuden hankinnassa huomioidaan alueelliset yritykset.
Jokioisilla 17.6.2021
Ursula Mansikka, Vihreä liitto
Marjo Ramstadius, Vihreä liitto
Heinämäki Jukka, Vasemmistoliitto
Kirkkola-Helenius Tarja, Vasemmistoliitto
Lehtonen Petri, Vasemmistoliitto
Myllyoja Pauli, Vasemmistoliitto
Nummenranta Charlotte, Vasemmistoliitto”.

Päätös

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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17.6.2021
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Valtuustoaloite nopeusnäyttötaulusta koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
Valt. § 26
17.6.2021

”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet,
esitämme, että Jokioisten kunta hankkii nopeusnäyttötaulun.
Keskuskadulla ajonopeudet ovat huomattavasti kasvaneet ja elokuussa koululaiset tulevat mukaan liikenteeseen. Laitteella mitattaisiin ajonopeuksia Miinan ja Paanan koulujen sekä Teerimäen ja
Mäntypuiston päiväkotien läheisyydessä. Tavoitteena on vaikuttaa ajonopeuksien alentamiseen pysyvästi. Tutkimustulosten mukaan juuri näyttötaulu laskee ajonopeuksia pysyvästi. Se muistuttaa nopeusrajoituksesta, mutta se myös luo sosiaalista painetta
rajoituksen noudattamiseen.
Nopeusnäyttöä voi kierrättää muutaman viikon välein eri kohteisiin, tai se voi olla paikallaan vuosia vaihtoehtona töyssyille tai
muille rakenteellisille hidasteille.
Näytöissä on myös etähallintamahdollisuudet näyttää eri kuvia,
joka on lisähyöty muihin liikennemerkkeihin verrattuna. Hinkukuntana virtalähde on aurinkopaneeli.
Valtuusto- ja kuntalaisaloitteita on tehty ajonopeuksien hillitsemisestä tälläkin valtuustokaudella kiitettävästi. Tekninen lautakunta
onkin esittänyt liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistä, tämä aloite siirrettävästä nopeusnäyttötaulusta täydentäisi tuota tulevaa suunnitelmaa.
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuutetut toivovat, että nopeusnäyttötaulu sijoitettaisiin paikoilleen jo tämän vuoden elokuussa, Keskuskadulle ely-keskuksen ohjeiden mukaisesti, jotta turvataan
pienille koululaisille turvallinen koulumatka.
Jokioinen 17.6.2021
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Tarja Kirkkola-Helenius
Charlotte Nummenranta
Pauli Myllyoja
Petri Lehtonen”.

Päätös

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Ilmoitusasiat
Valt. § 27
17.6.2021

Valtuuston puheenjohtaja Jorma Hacklin piti valtuustokauden
päätöspuheen, jossa loi katsauksen joihinkin kuluneen kauden
keskeisiin tapahtumiin ja kiitti kaikkia hyvästä yhteistyöstä yhteisten asioiden hoitamisessa, erityisesti luottamustehtävistä pois
jääviä henkilöitä. Hän toivotti lisäksi hyvää kesää kaikille jokioislaisille.
Valtuutettu Elina Kiiski esitti myös parhaat kiitoksensa kaikille hyvästä yhteistyöstä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Valitusosoitus
17.6.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 15, 16, 18, 24–27
______________________________________________________
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: 17, 19–23
_______________________________________________________
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.

