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Kokousaika Torstai 26.8.2021 klo 18.00–18.20, 18.23–19.34 

Kokouspaikka Jokioisten Tietotalo 

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

Aaltonen Sami 
Ahonen Kristian 
Esala Martti 
Hacklin Jorma, pj. 
Heikkilä Timo 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Kulmala-Sjöman Mira 
Lax Minna 
Lehti Petri 
Lehtinen Rami 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 

Marttila Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Raiskio Sakari 
Ristolainen Sanni 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Stenberg Janna, varavalt. 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Viljanen Jenni 
Yrjänä Mervi 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

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

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 
 

§ 28–56 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta 
taikka merkintä edellisen 
kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti Sami Aaltonen ja Jyrki Kanerva. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jorma Hacklin  Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 1.9.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
 
Sami Aaltonen Jyrki Kanerva 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, 
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 2.9.–9.10.2021. 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 28 
26.8.2021  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 20.8.2021. Samana päivänä 
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Il-
moitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on 
saapuvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Kunnanjohtaja Jukka Matilainen toivotti valtuutetut tervetulleeksi 
kokoukseen ja totesi, että kunnan hallintosäännön mukaan val-
tuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen avaa iältään van-
hin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuus-
ton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Hän pyysi 
Jorma Hacklinin avaamaan kokouksen. 
 
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoit-
tanut valtuutettu Petri Okkonen. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa hänen tilalleen ryhmän vara-
valtuutetun, Janna Stenbergin. 

 
Päätös  Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi ko-

kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
  Merkittiin, että asian käsittelyn yhteydessä puheenjohtaja ehdotti 

tarkennusta esityslistan käsittelyjärjestykseen siten, että ensin 
käsitellään valtuuston vaalilautakunnan vaali ja sitten valtuuston 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali, sekä tämän jäl-
keen muut asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 

 
  Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimie-

lisesti. 
 

http://www.jokioinen.fi/


 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 26.8.2021 59 3 

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

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

 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 29 
26.8.2021  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 2.9.–9.10.2021.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Sami Aaltonen ja Jyrki Kaner-
va. 

 
Päätös  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Sami 

Aaltonen ja Jyrki Kanerva. 
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Valtuuston vaalilautakunnan vaali 
 
Kh § 134 
16.8.2021 Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien 

toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kunnan 
hallintosäännön mukaan kuusi jäsentä ja kullakin henkilökohtai-
nen varajäsen. Jäseniksi valituista valitaan lautakunnan puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja. Lautakunnan sihteerinä toimii kun-
nanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei kunnanvaltuusto toisin pää-
tä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa 

kunnanvaltuuston vaalilautakunnan sekä puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että jäsen Ursula Mansikka saapui kokoukseen tämän 

asian käsittelyn aikana. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Valt. § 30 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja 

päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2021–2025 valtuuston 
vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäse-
net: 

 
  Jäsen   Varajäsen (henkilökohtainen) 
   
  Aaltonen Sami (ps.)  Ahonen Kristian (ps.) 
  Kanerva Jyrki (sd.)  Lehti Petri (sd.) 
  Nurmi Satu (kesk.)  Yrjänä Mervi (kesk.) 
  Heikkilä Timo (kesk.)  Marttila Pauli (kesk.) 
  Nummenranta Charlotte (vas.) Viljanen Jenni (vas.) 
  Ristolainen Sanni (sd.)  Stenberg Niina (sd.) 
  
  Puheenjohtaja Nurmi Satu  
  Varapuheenjohtaja Kanerva Jyrki. 
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Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 
 
Kh § 133 
16.8.2021 Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan pu-

heenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikau-
dekseen, jollei se ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
kunnanvaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Varapuheen-
johtajien määrästä voidaan määrätä hallintosäännössä tai siitä 
voidaan päättää ennen puheenjohtajiston vaalia. Jokioisten kun-
nan hallintosäännössä todetaan, että ennen puheenjohtajiston 
vaalia päätetään toimikaudesta ja puheenjohtajien lukumäärästä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 
 

1. päättää kunnanvaltuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi 

valtuustokauden, vuodet 2021–2025, 

2. päättää kunnanvaltuuston varapuheenjohtajien määräksi kol-

me, ja 

3. suorittaa kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjoh-

tajien vaalin toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 31 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, 

ja päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2021–2025 valtuuston 
puheenjohtajaksi Jorma Hacklinin, ensimmäiseksi varapuheenjoh-
tajaksi Pauli Marttilan, toiseksi varapuheenjohtajaksi Martti Esalan 
ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Ursula Mansikan. 
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Kunnanhallituksen vaali 
 
Kh § 135 
16.8.2021 Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsen-

tä. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 
 

1. päättää kunnanhallituksen puheenjohtajiston toimikaudeksi 

valtuustokauden, vuodet 2021–2025, 

2. päättää kunnanhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi 

kaksi, ja 

3. suorittaa kunnanhallituksen sekä puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajien vaalin toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 32 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, 

ja valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2021–2025 kunnanhallituk-
seen seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

 
Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
 
Heikkilä Timo (kesk.)  Okkonen Petri (kesk.) 
Into Petri (ps.)  Ahonen Kristian (ps.) 
Kanerva Jyrki (sd.)  Lehti Petri (sd.) 
Lehtinen Rami (ps.)  Aaltonen Sami (ps.) 
Nurmi Satu (kesk.)  Yrjänä Mervi (kesk.) 
Raiskio Sakari (kesk.)  Heino Juha-Matti (kesk.) 
Romppainen Emmi (sd.)  Ristolainen Sanni (sd.) 
Stenberg Niina (sd.)  Sakkinen Eija (sd.) 
Viljanen Jenni (vas.)  Nummenranta Charlotte (vas.) 
  
Puheenjohtaja Raiskio Sakari  
I varapuheenjohtaja Kanerva Jyrki  
II varapuheenjohtaja Lehtinen Rami. 
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Keskusvaalilautakunnan vaali 
 
Kh § 136 
16.8.2021 

Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan 
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Siihen kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
viisi. Varajäsenet on asetettava kutsumajärjestykseen. Sekä jä-
senten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa 
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita ää-
nestäjäryhmiä. 
  
Edellisissä kuntavaaleissa esiintyneiden äänestäjäryhmien edus-
tavuuden huomioon ottamiseksi kustakin äänestäjäryhmästä vali-
taan yksi edustaja, kunnes viisi huomioon otettavaa äänestäjä-
ryhmää on saanut edustuksensa. Yhdenkin huomioon otettavan 
äänestäjäryhmän ollessa vailla edustusta muusta ryhmästä ei saa 
valita keskusvaalilautakuntaan kahta edustajaa. Vaikka säännös 
ei sitä edellytäkään, käytännössä on useimmiten valittu viisi eni-
ten ääniä edellisissä kuntavaaleissa saanutta äänestäjäryhmää. 
  
Äänestäjäryhmien edustus on arvioitava erikseen varsinaisia jä-
seniä ja varajäseniä valittaessa. 
  
Kuntalain 71 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kunnan luotta-
mustoimeen on se, jonka kotikunta kunta on, jolla on äänioikeus 
kuntavaaleissa ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 
  
Kunnanvaltuustoon ei kuntalain 72 §:n mukaan ole vaalikelpoinen 

  
1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa 
koskevia valvontatehtäviä, 
  
2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituk-
sen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sel-
laiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä, 
  
3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk-
sessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. koh-
dassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. 
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Kuntalain 74 §:n mukaan kunnanvaltuustoon vaalikelpoinen on 
vaalikelpoinen keskusvaalilautakuntaan, ei kuitenkaan 

  
1. keskusvaalilautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 

henkilö, 
 

2. keskusvaalilautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
oleva, 

 
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimieli-

men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä 
tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoitta-
vassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
keskusvaalilautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioi-
den ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

  
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin 
mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun ottamatta valtuustoja, 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosent-
tia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee 
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.  
 
Varajäseniä on syytä valita kahdeksan, jotta ne riittävät kaikissa 
vaaleissa, myös mahdollisissa esteellisyystilanteissa. 
  

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että kunnanvaltuusto 
 

1. suorittaa keskusvaalilautakunnan vaalin sekä valitsee lauta-
kuntaan toimikaudeksi 2021–2025 viisi jäsentä ja kutsumajär-
jestyksessä kahdeksan varajäsentä, ja 
 

2. valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenistä samaksi ajaksi pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - - 
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Valt. § 33 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen 

sekä valitsi keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi 
toimikaudeksi 2021–2025 seuraavat: 

 
  Jäsen 
  

Aaltonen Sami (ps.)  
Breilin Eeva-Liisa (kesk.)  
Kauranen Toni (vas.)  
Laajalehto Tomi (sd.)  
Raiskio Kirsi (kesk.)  
  
Puheenjohtaja Laajalehto Tomi  
Varapuheenjohtaja Sami Aaltonen  
  
Varajäsenet (kutsumajärjestys)  
 
1. Harju Jaana (kok.)  
2. Tujunen Anu (vihr.)  
3. Suokas Antti (kesk.)  
4. Lehti Petri (sd.)  
5. Ilola Juha (ps.)  
6. Juhola Juha (vas.)  
7. Paasikangas Johanna (kok.)  
8. Söderström Satu (vihr.)  

 
  Merkittiin, että asian käsittelyn aikana kokous keskeytettiin 

klo 18.20–18.23 asiaa koskevaa neuvottelutaukoa varten. 
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Tarkastuslautakunnan vaali 
 
Kh § 137 
16.8.2021 Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talou-

den tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakun-
nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 
Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jä-
senellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa tar-

kastuslautakunnan sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
vaalin toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 34 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, 

ja päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 
2021–2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 

Heino Maritza (ps.)  Lumme Keijo (ps.) 
Heinämäki Jukka (vas.)  Mutikainen Markus (vas.) 
Kivinen Maija (kesk.)  Mänki Marianne (kesk.) 
Lax Minna (sd.)  Widén Marja (sd.) 
Puura Leena (vihr.)  Rokka Susanna (vihr.) 
Suonpää Antero (kesk.)  Pukkila Esko (kesk.) 
Tiensuu Jussi (kok.)  Leskinen Jaakko (kok.) 
 
Puheenjohtaja Tiensuu Jussi  
Varapuheenjohtaja Lax Minna. 
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Henkilöstölautakunnan vaali 
 
Kh § 138 
16.8.2021 Hallintosäännön mukaan henkilöstölautakunnassa on viisi jäsen-

tä. Jäsenistä nimetään puheenjohtajat. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 
 

1. päättää henkilöstölautakunnan varapuheenjohtajien lukumää-

räksi yksi, ja 

2. suorittaa henkilöstölautakunnan sekä sen puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 35 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, 

ja päätti yksimielisesti valita henkilöstölautakuntaan toimikaudeksi 
2021–2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 

 
Ahonen Sakari (vas.)  Kauranen Toni (vas.) 
Kivinen Maija (kesk.)  Lääveri Eeva (kesk.) 
Kuusela Kaisa (sd.)  Ristolainen Sanni (sd.) 
Kulmala-Sjöman Mira (ps.) Mäkelä Suvi (ps.) 
Pukkila Esko (kesk.)  Nikander Markku (kesk.) 
 
Puheenjohtaja Kulmala-Sjöman Mira  
Varapuheenjohtaja Kivinen Maija.  
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Koulutuslautakunnan vaali 
 
Kh § 139 
16.8.2021 Hallintosäännön mukaan koulutuslautakunnassa on seitsemän 

jäsentä. Jäsenistä nimetään puheenjohtajat. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 
 

1. päättää koulutuslautakunnan varapuheenjohtajien määräksi 

yksi, ja 

2. suorittaa koulutuslautakunnan sekä sen puheenjohtajan ja va-

rapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 36 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja 

päätti yksimielisesti valita koulutuslautakuntaan toimikaudeksi 
2021–2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

 
  Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen

  
  Aalto Sirkku (kesk.)  Valta Maria (kesk.) 

Heino Juha-Matti (kesk.)  Pukkila Esko (kesk.) 
Heino Maritza (ps.)  Pajunen Kirsi (ps.) 
Lax Minna (sd.)  Romppainen Emmi (sd.) 
Lehti Petri (sd.)  Raitanen Kimmo (sd.) 
Marttila Pauli (kesk.)  Korri Janne (kesk.) 
Nummenranta Charlotte (vas.) Aronen Tiina (vas.) 

  
Puheenjohtaja Lax Minna  
Varapuheenjohtaja Nummenranta Charlotte  
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Vapaa-aikalautakunnan vaali 
 
Kh § 140 
16.8.2021 Hallintosäännön mukaan vapaa-aikalautakunnassa on seitsemän 

jäsentä. Jäsenistä nimetään puheenjohtajat. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 
 

1. päättää vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajien määräksi 

yksi, ja 

2. suorittaa vapaa-aikalautakunnan sekä sen puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 37 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja 

päätti yksimielisesti valita vapaa-aikalautakuntaan toimikaudeksi 
2021–2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

 
  Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
  Kettunen Ari (vas.)  Juhola Juha (vas.) 
  Korri Janne (kesk.)  Pukkila Esko (kesk.) 
  Lumme Keijo (ps.)  Ahonen Kristian (ps.) 
  Raitanen Kimmo (sd.)  Räsänen Sami (sd.) 
  Ristolainen Sanni (sd.)  Kuusela Kaisa (sd.) 
  Stenberg Janna (kesk.)  Aalto Sirkku (kesk.) 
  Valta Maria (kesk.)  Saarinen Satu (kesk.) 
  
  Puheenjohtaja Kettunen Ari  
  Varapuheenjohtaja Stenberg Janna. 
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Teknisen lautakunnan vaali 
 
Kh § 141 
16.8.2021 Hallintosäännön mukaan teknisessä lautakunnassa on seitsemän 

jäsentä. Jäsenistä nimetään puheenjohtajat. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 
 

1. päättää teknisen lautakunnan varapuheenjohtajien määräksi 

yksi, ja 

2. suorittaa teknisen lautakunnan sekä sen puheenjohtajan ja va-

rapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 38 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja 

päätti yksimielisesti valita tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 
2021–2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

 
  Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
  Aaltonen Sami (ps.)  Pekkonen Kari (ps.) 
  Järvinen Marko (vas.)  Mutikainen Markus (vas.) 
  Perälä Jukka (sd.)  Raitanen Kimmo (sd.) 
  Räisänen Kirsi (kesk.)  Niemelä Pirjo (kesk.) 
  Räsänen Sami (sd.  Laajalehto Tomi (sd.) 
  Saarinen Satu (kesk.)  Lääveri Eeva (kesk.) 
  Yrjänä Mervi (kesk.)  Linjama Auli (kesk.) 
  
  Puheenjohtaja Yrjänä Mervi  
  Varapuheenjohtaja Räsänen Sami. 
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Teknisen lautakunnan lupajaoston vaali 
 
Kh § 142 
16.8.2021 Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan lupajaostossa on 

viisi jäsentä. Jäsenistä nimetään puheenjohtajat. Jokaisella jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 
 

1. päättää teknisen lautakunnan lupajaoston varapuheenjohtajien 
määräksi yksi, ja 

2. suorittaa teknisen lautakunnan lupajaoston sekä sen puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–
2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 39 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja 

päätti yksimielisesti valita teknisen lautakunnan lupajaostoon toi-
mikaudeksi 2021–2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

 
  Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
  Heinämäki Jaana (vas.)  Hannula Jonna (vas.) 
  Kulmala-Sjöman Mira (ps.) Heino Maritza (ps.) 
  Laajalehto Tomi (sd.)  Räsänen Sami (sd.) 
  Okkonen Petri (kesk.)  Saarinen Satu (kesk.) 
  Nikander Markku (kesk.)  Heikkilä Timo (kesk.) 
  
  Puheenjohtaja Okkonen Petri  
  Varapuheenjohtaja Laajalehto Tomi. 
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Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenten ja  
varajäsenten vaali 
 
Kh § 143 
16.8.2021 Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän yhtymävaltuustoon vali-

taan Jokioisten kunnasta neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suo-

rittaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän valtuuston neljän 
jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimi-
kaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 40 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja 

päätti yksimielisesti valita Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän 
valtuustoon toimikaudeksi 2021–2025 seuraavat jäsenet ja varajä-
senet: 

 
  Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
 Lehtonen Petri (vas.)  Porma Asmo 

Lääveri Eeva (kesk.)  Yrjänä Mervi (kesk.) 
Mutikainen Markus (vas.) Heinämäki Jukka (vas.) 
Ristolainen Sanni (sd.)  Romppainen Emmi (sd.). 
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja  
varajäsenten vaali 
 
Kh § 144 
16.8.2021 Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän valtuustoon valitaan 

Jokioisten kunnasta kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset vara-
jäsenet. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kah-
den jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin 
toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 41 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja 

päätti yksimielisesti valita Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2021–2025 seuraavat jäse-
net ja varajäsenet: 

 
  Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
  Kettunen Ari (Vas.)  Kivinen Jaana (Vas.) 
  Raiskio Sakari (Kesk.)  Marttila Pauli (Kesk.). 
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan  
jäsenehdokkaiden valinta 
 
Kh § 145 
16.8.2021 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on pyy-

tänyt jäsenkuntia ja osajäsenkuntaa nimeämään ehdokkaansa jä-
seneksi ja varajäseneksi, jotka valitaan kuntayhtymän tarkastus-
lautakuntaan. 
  
Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnan jäseniä ja hei-
dän henkilökohtaisia varajäseniään valita yksi jokaisesta jäsen-
kunnasta ja osajäsenkunnasta. Jäsenten ja varajäsenten tulee ol-
la kuntien valtuustojen jäseniä. 
  
Kukin jäsenkunta nimeää ehdokkaansa lautakuntaan, jonka yh-
tymäkokous valitsee. Yhtymäkokous valitsee jäsenten keskuudes-
ta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
  
Tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus määräytyy kunta-
lain 75 §:n mukaisesti. Vaalikelpoinen kuntayhtymän tarkastuslau-
takuntaan ei siten ole kuntayhtymän hallituksen jäsen, hallituksen 
jäseneen tai kuntayhtymän johtavaan viranhaltijaan hallintolain 28 
§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, kun-
tayhtymään tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevaan yhtei-
söön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelusuhteessa oleva 
henkilö taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa 
oleva henkilö eikä henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhty-
män hallitukseen. 
  
Toimielimiä valittaessa on lisäksi otettava huomioon naisten ja 
miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Toimielimessä tu-
lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosent-
tia, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee 
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Puheenjohtajistoa 
vaatimus ei erikseen koske. 
  
Tarkastuslautakunnan kokoonpano on vahvistettu sellaiseksi, että 
se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri 
ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alu-
eella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti; 
Suomen keskusta yksi jäsen, SDP kolme jäsentä, joista yksi on 
Someron valtuutettu, kokoomus yksi jäsen ja Perussuomalaiset 
yksi jäsen.  
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että kunnanvaltuusto nimeää 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan 
jäseneksi valittavan ehdokkaan ja tämän varajäseneksi valittavan 
ehdokkaan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 42 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja 

päätti yksimielisesti nimetä valittavaksi toimikaudeksi 2021–2025 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakuntaan 
jäseneksi ja varajäseneksi seuraavat:  

 
  Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
  Lax Minna (sd.)  Stenberg Niina (sd.). 
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Kanta-Hämeen käräjäoikeuden lautamiesten vaali 
 
Kh § 146 
16.8.2021 Käräjäoikeuslain mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet 

kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valit-
tavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa 
kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. 

 
Jokioisten kunnasta valitaan kaksi lautamiestä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suo-

rittaa Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen valittavien kahden lauta-
miehen vaalin toimikaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 43 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja 

päätti yksimielisesti valita Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen toimi-
kaudeksi 2021–2025 seuraavat lautamiehet: 

  
Heino Juha-Matti (kesk.) 
Stenberg Niina (sd.) 
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali 
 
Kh § 147 
16.8.2021 Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee 

valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään 
kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käytän-
nössä on tarkoituksenmukaista valita heitä enemmän. 

 
 Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalli-

set olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toi-
meen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. 
Uskotuksi mieheksi ei saa siten valita henkilöä, joka on alle 25-
vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Uskottuja miehiä valittaes-
sa on huomioitava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta anne-
tun lain säännökset.  

 
 Kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen tulisi uskotuiksi miehiksi 

valita sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus suorittaa tätä luot-
tamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-olosuhteissa. Myös 
aiemmin uskottuna miehenä toimineiden uudelleenvalinta olisi 
suositeltavaa. Kiinteistötoimitukset ovat usein pitkäkestoisia ja 
monimutkaisia, jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä. 

 
Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava kärä-
jäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan 
ymmärryksensä ja omatuntonsa mukaan täyttää rehellisesti usko-
tun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään vääryyttä mistään 
syystä.  

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 
 

1. päättää Jokioisten kiinteistötoimitusten uskottujen miesten lu-
kumääräksi yhdeksän, ja 

2. suorittaa kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalin toimi-
kaudeksi 2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Valt. § 44 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja 

päätti yksimielisesti valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi 
toimikaudeksi 2021–2025 seuraavat: 

 
  Jäsen 
 

Heinämäki Jaana (vas.) 
Laajalehto Tomi (sd.) 
Lax Minna (sd.) 
Leino Kari (sd.) 
Lääveri Eeva (kesk.) 
Niemelä Pirjo (kesk.) 
Okkonen Petri (kesk.) 
Suokas Antti (kesk.) 
Kulmala Sjöman Mira (ps.). 
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Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 
 
Kh § 148 
16.8.2021 Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan valitaan Jokioisilta 

yksi jäsen ja varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukun-
nan jäsenet toimikaudekseen. Neuvottelukunnassa on yhteensä 
26 jäsentä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suo-

rittaa Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunnan Jokioisten kuntaa 
edustavan jäsenen ja tämän varajäsenen vaalin toimikaudeksi 
2021–2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 45 
26.8.2021 
Päätös  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen 

sekä valitsi Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäseneksi 
toimikaudeksi 2021–2025 Tomi Laajalehdon ja hänen henkilökoh-
taiseksi varajäsenekseen Kimmo Raitasen. 

 
  Merkittiin, että asiaa koskevan päätöksenteon jälkeen valtuutettu 

Rami Lehtinen kiitti luottamustoimipaikkojen jakoa koskevia neu-
votteluita vetänyttä Sakari Raiskiota hyvin sujuneesta ja onnistu-
neesta neuvotteluprosessista. 
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Valtuuston kokousten kokousaika, pöytäkirjojen tarkastaminen ja  
pitäminen yleisesti nähtävänä sekä esityslistojen toimittaminen  
varavaltuutetuille 
 
Kh § 149 
16.8.2021  Kuntalain mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja 

myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeel-
liseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen 
tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoitta-
mansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava 
kiireellisesti. 

 
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-
ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin 
asian kohdalla toisin päätä.  

 
Pöytäkirjojen tarkastamisessa voitaneen soveltuvin osin jatkaa 
aikaisempaa käytäntöä, jonka mukaan tarkastajat on valittu aak-
kosjärjestyksessä kahdesta eri ryhmästä.  
 
Valtuustokaudella 2021–2025 kunnanvaltuuston pöytäkirjat alle-
kirjoitetaan ensisijaisesti sähköisesti. 

 
Kuntalain mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikai-
suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkas-
tamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salas-
sapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Esityslistat on toimitettu valtuutettujen lisäksi kunkin ryhmän niin 
monelle varavaltuutetulle, että määrä vastaa neljännestä ryhmän 
valtuutettujen määrästä. 
 
Valtuuston kokouskutsu on julkaistu kunnan www-sivuilla ja 
Forssan Lehdessä. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättä, että  
 

1. valtuuston kokoukset valtuustokautena 2021–2025 
pidetään tarpeen mukaan pääsääntöisesti torstaisin 
klo 18.00 alkaen, 
 

2. valtuuston kokousten pöytäkirjat valtuustokautena 
2021–2025 tarkastetaan siten, että tarkastuksen  
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suorittavat kullakin kerralla vuoroittaisperiaatteen 
mukaan valittavat kaksi valtuutettua, 

 
3. valtuuston kokousten asianmukaisesti allekirjoitetut 

ja tarkastetut pöytäkirjat valtuustokautena 2021–
2025 laitetaan yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuil-
le www.jokioinen.fi viidentenä työpäivänä kokouksen 
jälkeen, 
 

4. valtuuston kokousten esityslistat toimitetaan valtuu-
tettujen lisäksi kunkin ryhmän niin monelle varaval-
tuutetulle, että määrä vastaa neljännestä ryhmän 
valtuutettujen määrästä, 

 
5. valtuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan www-

sivujen lisäksi Forssan Lehdessä. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 46 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdo-

tuksen. 
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Valtuustoaloite kannustuksesta FSHKY:n työntekijöille  
Covid-19 -pandemian aikana tehdystä työstä  
 
Valt. § 25 
17.6.2021 ”Korona-aika on ollut kaikille työntekijöille monin tavoin raskas ja 

se on vaatinut heiltä paineensietokykyä ja joustamista. Työnteki-
jöiden työolosuhteet ovat olleet haastavat ja työntekijät ovat toi-
mineet usein äärirajoilla muuttuvissa olosuhteissa laittaen oman 
terveyden myös alttiiksi. Valmiuslaki mahdollisti poikkeamia sosi-
aali -ja terveysalalla työskenteleville palvelusuhteen ehdoissa, 
mm. vuosilomien, työtehtävien, työyksiköiden vaihdon ja irtisano-
misajan suhteen. Edelliset lisäsivät työntekijöiden kuormitusta ti-
lanteessa, jossa työn suorittaminen asettaa heidät eturintamaan 
kaikille tuntemattoman ja uhkaavan uuden viruksen kanssa.  

 
Jokioinen on yksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäse-
nistä Ypäjän, Humppilan, Tammelan sekä Forssan lisäksi. Esi-
tämme, että Jokioinen kannustaa FSHKY:tä lahjoittamaan 
FSHKY:n palveluksessa oleville ammattilaisille (sosiaali -ja ter-
veydenhuolto, tukipalveluissa työskentelevät esim. siivouspalve-
lut, kiinteistö- ja ruokahuolto) työskenteleville kiitokseksi arvok-
kaasta työstä tuntuvan suuruisen verottoman lahjakortin vai vas-
taavan etuuden, jonka työntekijä voi käyttää omaa jaksamistaan 
tukevaan toimintaan. Etuuden hankinnassa huomioidaan alueelli-
set 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. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 123 
28.6.2021 FSHKY on itsenäinen kuntayhtymä, jolla on oma hallinto ja pää-

töksentekoprosessi. Kunnalla ei ole toimivaltaa päättää kuntayh-
tymän henkilöstön palkitsemista koskevista toimenpiteistä.  
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Tästä syystä tehty aloite pitää lähettää FSHKY:n yhtymähallituk-
sen käsiteltäväksi aloitteesta ilmenevin ajatuksin ja perustein. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. lähettää valtuustoaloitteen FSHKY:n yhtymähallitukselle asian-
tuntijavalmistelua ja käsittelyä varten ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 47 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdo-

tuksen. 
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Lisämääräraha talousarvion investointiosaan Pikku-Liesjärvi, saneeraus 
 
Tela § 32 
19.5.2021 Kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on 

35 000 euron määräraha kohdassa Pikku-Liesjärvi, saneeraus 
menokohdalla 009336. 

 
Pikku-Liesjärven saunan hirsityön yhteydessä piippu ja palomuuri 
tuhoutuivat, tehtiin uudet muuraukset. Saunan perustukset olivat 
huonommassa kunnossa kuin mitä kuntotarkastus osoitti, uusittu 
anturat, sokkelit sekä salaojitus. Lisäksi maanrakennustöitä tuli 
perustusten uusimisen takia. 

 
 Saunan hirsikehikon kunnostustyö on tilattu Lintukorpi Oy:ltä. 

Kustannusennuste työstä on noin 12 000 € (alv 0 %). 
 Hirsikehikon perustukset ja saunan sisäpuoliset työt tekee Ra-

kennus Timo Pekka Oy, yhteensä 44 000 € (alv 0 %). Sähkö- ja 
putkityöt 1 500 € (alv 0 %) sekä maanrakennustyöt 4 500 € 
(alv 0 %). 
Saunarakennuksen saneeraustyöt tulevat maksamaan yhteensä  
62 000 € (alv 0 %).  

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edel-

leen valtuustolle, että se myöntää vuoden 2021 talousarvion in-
vestointiosaan, kohtaan muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi, 
saneeraus, 27 000 euron lisämäärärahan, jolloin kyseisen kohdan 
uudeksi määrärahaksi tulee kokonaisuudessaan 62 000 euroa. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-

tuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 108 
31.5.2021 Lisämäärärahaesityksen taustalla on Pikku-Liesjärven sanee-

raussuunnitelma vuosivälillä 2020–2022. Suunnitelmavuodelle 
2022 on varattu 35 000 investointiohjelmaan. 

  
 Nyt esitetty lisämääräraha on siis määrärahasiirtotyyppinen vuo-

sien 2021 ja 2022 välillä. Perusteena on löytää koronavuodelle 
2021 pieni hopeareunus siitä, että mahdollisesti vuoden 2022 
käyttöä eivät rajoita saneeraustoimenpiteet. Tänä kesänä leiritoi-
mintaa ei voida toteuttaa suunnitellusti koronatilanteen johdosta. 
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Esitettävä muutos otetaan huomioon talousarviovalmistelussa 
vuodelle 2022. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää vuoden 2021 talousarvion investointiosaan, kohtaan 
muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi, saneeraus, 27 000 euron 
lisämäärärahan, jolloin kyseisen kohdan uudeksi määrärahaksi tu-
lee kokonaisuudessaan 62 000 euroa.  

Käsittely 
 

Keskustelun kuluessa todettiin, että vuoden 2021 osalta tullaan 
esittämään vuodelle 2021 lisäinvestointeja Pikku-Liesjärven in-
vestointikokonaisuuteen. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa 
16.6.2021. 

Muutettu  
päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kustannukset esitetään 

kunnanvaltuustolle yhtenä kokonaisuutena. Esitys tehdään tekni-
sen lautakunnan 16.6.2021 ehdotuksen perusteella. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
 

- - - - - - - - - 
 

Tela § 37 
16.6.2021 Pikku-Liesjärven leirikeskus pidetään suljettuna koronatilanteen 

vuoksi kesän 2021, joten on perusteltua suorittaa alueella lisäin-
vestointeja. Tekninen osasto ehdottaa wc-tilojen rakentamista 
huoltorakennukseen.  

 Rakennuksessa on jo ennestään kaksi sosiaalitilaa suihkuilla ja 
sisävessoilla. Nyt esitetään rakennettavaksi kaksi wc-tilaa, joissa 
molemmissa on kaksi wc-istuinta ja molemmissa yksi käsienpe-
suallas. Esityslistan oheismateriaalina on piirustus korjattavasta ti-
lasta. 

 Vanha puucee-rakennus poistetaan käytöstä. 
 Kustannusarvio rakennusteknisistä töistä on 29 000 € (alv 0 %). 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edel-

leen valtuustolle, että se myöntää vuoden 2021 talousarvion in-
vestointiosaan, kohtaan muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi, 
saneeraus 29 000 euron lisämäärärahan edellisen lautakunnan 
ehdotuksen (19.5.2021 § 32) lisäksi. Tällöin kyseisen kohdan uu-
deksi määrärahaksi tulee kokonaisuudessaan 91 000 euroa. 
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Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
 
Kh § 125 
28.6.2021 Edellisen kunnanhallituksen kokouksen jälkeen tekninen lauta-

kunta on käsitellyt määrärahatarpeen kokonaisuudessaan vuodel-
le 2021. Tahtotila kunnanhallituksella oli, että Pikku-Liesjärven 
kehittämissuunnitelman mukaisesti vessat ovat keskeinen tekijä 
alueen käytettävyyden kannalta, ja ne valmistuvat koronakesän 
aikana. 

 
 Tämän kokonaisuuden valmiiksi saattamisen jälkeen vuodelle 

2022 alustavasti suunniteltuja määrärahoja ei talousarviovalmiste-
lussa investointipuolelle tarvitse varata. 

  
 Suurin ylitys suhteessa talousarvioon johtui teknisen lautakunnan 

selvityksen mukaisesti rantasaunan ennakoitua huonommasta 
kunnosta. Määrärahaylitys on 21 000 euroa suhteessa ennakoi-
tuun 35 000 vuosikustannukseen vuosivälillä 2021–2022. Urakat 
kilpailutti tekninen toimi hallintosäännön mukaisesti, ja eri osioi-
den toteuttamisaikatauluun vaikuttivat kehittämissuunnitelman li-
säksi rakennustekniset tekijät. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää vuoden 2021 talousarvion investointiosaan, kohtaan 
muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi, saneeraus, 56 000 euron 
lisämäärärahan.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 48 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdo-

tuksen. 
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Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2020 
 
Kh § 128 
28.6.2021 Vuodelta 2020 on laadittu henkilöstöraportti, joka sisältää seuraa-

via tietoja kunnasta ja henkilöstöstä: 
 

1. Jokioisten kuntastrategian kuvaus 
2. Henkilöstön määrää ja rakennetta kuvaavat tiedot 
3. Henkilötyövuosimäärät 
4. Työajan jakautumista koskevat tiedot 
5. Osaamisen kehittämistä koskevat tiedot 
6. Poissaolotiedot 
7. Palvelussuhteita ja henkilöstön vaihtuvuutta koskevat tiedot 
8. Eläköitymistä koskevat tiedot 
9. Työvoimakustannuksia ja henkilöstöinvestointeja koskevat tie-

dot 
 

Vakinaisen henkilöstön määrä oli sama kuin 2019 eli 173. Määrä-
aikaiset huomioituna henkilöstöä oli 254. Vuoden lopussa kunnan 
palveluksessa oli yksi työntekijä enemmän verrattuna vuoteen 
2019. Kunnan henkilöstöstä 66 % työskentelee sivistystoimessa, 
19 % teknisissä palveluissa ja 15 % hallinto-, talous- ja ateriapal-
veluissa sekä työpajalla. 

 
Kunnan henkilökunnan keski-ikä oli vuoden lopussa 50,8 vuotta. 
Keski-ikä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin ikä-
ryhmä kunnan palveluksessa olivat 50–59 -vuotiaat, joita oli 
34,3 % henkilöstöstä. 65-vuotiaita ja vanhempia työntekijöitä oli 
2,8 %. Alle 30-vuotiaita oli 5,1 %. Pääosa henkilökunnasta on 
naisia, miehiä vain 18,1 %. 

 
Henkilötyövuosia tehtiin 228,47. Edellisenä vuonna 233,88. Vä-
hennystä 2,31 %. 

 
Ammatilliseen henkilöstökoulutukseen osallistui 110 henkilöä, 
keskimäärin 2,2 pv/osallistuja. Vuonna 2019 koulutukseen osallis-
tui 161 henkilöä, keskimäärin 3,2 pv/osallistuja. Koronapandemia 
vaikutti merkittävästi henkilöstökoulutusmahdollisuuksiin. Koulu-
tukset olivat pääosin etäkoulutuksia. 

 
Vuonna 2020 terveysperusteisia poissaoloja oli yhteen-
sä 3 547 kalenteripäivää. Vuoden takaiseen verrattuna ne kasvoi-
vat 616 päivällä. Työtapaturmista johtuvat poissaolot olivat vähäi-
set ja laskivat edellisvuodesta. 
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Henkilöstön vaihtuvuus oli pieni, 5,8 % henkilökunnasta, ja se 
laski edellisvuodesta. Päättyneistä palvelussuhteista puolet johtui 
eläkkeelle siirtymisestä. Palvelussuhteiden kokonaismäärää tar-
kasteltaessa eniten on yli 30 vuotta jatkuneita palvelussuhteita. 
Toiseksi suurimman ryhmän muodostavat 5–9 vuotta kunnassa 
työskennelleet. Vuoden aikana siirtyi eläkkeelle tai osa-
aikaeläkkeelle 6 työntekijää. Edellisenä vuonna 10 työntekijää. 

 
Kunnan työvoimakustannukset olivat 9,66 milj. euroa. Kasvua 
edellisvuodesta 2,8 %. Keskimääräinen kokonaisansio oli Jokiois-
ten kunnan tehtävissä KVTES:n (yleinen työ- ja virkaehtosopi-
mus) piirissä 2 607 euroa/kk, teknisissä tehtävissä 3 244 euroa/kk 
ja opetustehtävissä 4 181 euroa/kk. 

 
Henkilöstölautakunta on käsitellyt henkilöstöraportin 23.6.2021. 

 
Jokioisten kunnan henkilöstöraportti 2020 on esityslistan viiteai-
neistona. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2020 

tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 49 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto merkitsi henkilöstöraportin vuodelta 2020 tiedoksi. 
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Valtuustoaloite ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle  
 
Valt. § 9 
22.4.2021 ”Jokioisten SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Vanhalantielle ase-

tettaisiin ajohidasteet mahdollisimman pian. 
 

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

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

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 88 
17.5.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle 

asiantuntijavalmisteluun. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - -  
 
Tela § 36 
16.6.2021 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle. 
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Kunnan katujen liikenneturvallisuutta parannetaan koko ajan ja ta-
lousarvioon laitetaan vuosittain mahdollisuuksien mukaan toi-
menpiteille rahaa. 
Forssan seudun viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma on 
laadittu vuonna 2013. Suunnitelman tarkoitus on toimia työkaluna 
kuntien liikenneturvallisuustyössä seuraavien 8-10 vuoden ajan, 
jonka jälkeen suunnitelma tulisi päivittää vastaamaan sen hetkistä 
tilannetta.  
 
Suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä iso osa on jo toteutunut. 
Vanhalantiellä oli hidaste, joka poistettiin asfaltoinnin yhteydessä 
vuonna 2014. Hidaste aiheutti ongelmia mm. ateriapalveluiden 
kuljettamisessa. 

 
Tekninen lautakunta teki päätöksen ajonopeuksien laskemisesta 
asemakaava-alueella 17.6.2020 § 35 taajamien nopeusrajoitusten 
suunnitteluohjeet huomioiden niin, että kaikilla asuinalueiden tont-
tikaduilla nopeus on 30 km/h ja työpaikka-alueilla 40 km/h. 
Uudet nopeusrajoitusmerkit asennettiin suurimmaksi osaksi syk-
syllä 2020. Tänä vuonna on tarkoitus uusia ajoratamerkintöjä 
kunnan kaduille sekä vaihtaa huonokuntoisimmat liikennemerkit  
uusiin (noin 100 kpl). Rakenteellisiin hidasteisiin ei erikseen ole 
varauduttu tämän vuoden talousarviossa. 
 
Hidasteita pyydetään aika ajoin eri puolille katuverkkoa sekä mui-
ta liikenneturvallisuuden edistämistoimenpiteitä. Koska edellinen 
suunnitelma on kohta 10 vuotta vanha, tulisi suunnitelma päivittää 
toimenpiteineen vastaamaan tämänhetkisiä tarpeita tai laatia täy-
sin uusi suunnitelma. Suunnittelutyöhön otetaan mukaan kunta-
laiset ja muut tienkäyttäjät. 
 

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle valtuusto-
aloitteeseen ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle seuraavan 
vastauksen: 

 
Varataan vuoden 2022 teknisen lautakunnan talousarvioon mää-
räraha suunnitelman päivittämistä / uuden tekemistä varten ja 
mahdollisuuksien mukaan myös toimenpiteille. Suunnitteluun ote-
taan mukaan kuntalaiset ja muut tienkäyttäjät. 
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
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Kh § 130 
28.6.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että liikennetur-
vallisuuden kehittäminen huomioidaan vuoden 2022 teknisen 
lautakunnan talousarviossa, jolloin myös Vanhalantietä koske-
vat, tarkemman suunnittelun perusteella määräytyvät turvalli-
suustoimenpiteet voidaan toteuttaa, ja 
 

2. ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee toimenpidesuunnitel-
man tietoonsa saatetuksi ja toteaa asiaa koskevan valtuusto-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 50 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdo-

tuksen. 
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Forssan seudun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä  
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseksi ja  
kehittämiseksi vuosille 2021–2024 
 
Kh § 154 
16.8.2021  Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-

käiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) säädetään vii-
dennessä pykälässä kunnan velvollisuudesta laatia suunnitelma 
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäk-
käiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden sekä omaishoidon jär-
jestämiseksi ja kehittämiseksi.  

 
Suunnitelmassa tulee määritellä myös ne tarvittavat ja riittävät 
voimavarat, joita vaaditaan sen toteuttamiseksi käytännössä. 
Suunnitelman tulee painottaa kotona asumista ja kuntoutumista 
edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman tulee olla myös osa kuntien 
strategista suunnittelua ja se tulee tarkistaa valtuustokausittain. 
Suunnitelman hyväksyjänä toimivat kunnanvaltuustot. 

  Forssan seudulla ko. lain mukainen yhteinen suunnitelma laadit-
tiin ensimmäisen kerran siten, että se oli voimassa puolentoista 
valtuustokauden ajan 2015–2020. 

  Viiteaineistona on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän van-
huspalveluiden edustajien sekä kuntien vanhusneuvostojen edus-
tajien yhteistyössä vanhan suunnitelman perustalle päivittämä 
suunnitelma ko. lain mukaiseksi suunnitelmaksi ajalle 2021–2024. 

  Kuntien vanhusneuvostoilta on pyydetty lausuntoja suunnitelma-
ehdotuksesta. 

 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on omal-
ta osaltaan käsitellyt suunnitelman kokouksessaan 25.5.2021 § 5. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se omalta 
osaltaan hyväksyy Forssan seudun suunnitelman ikääntyneen vä-
estön tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palve-
luiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2021–2024. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 - - - - - - - - - - - 
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Valt. § 51 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdo-

tuksen. 
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Toimielinten osavuosiraportit 2021/6 (50 %) kunnanhallitukselle /  
kunnanvaltuustolle 
 
Kh § 155 
16.8.2021  Hallintokuntien tulee seurata vuoden aikana tarkasti talousarvion-

sa toteutumista sekä valtuuston asettamien tavoitteiden että mää-
rärahojen riittävyyden kannalta. Hallintokunnat raportoivat kun-
nanhallitukselle talousarvion tehtävätason toteutumisen 30. kesä-
kuuta toteutumien mukaan. 

 
Osavuosiraportti tehdään samalla kaavalla kuin toimintasuunni-
telma ja tilinpäätös, jolloin se on jo osa vuoden 2021 tilinpäätöstä 
ja täydennetään vuoden lopun tapahtumilla. 

 
Raportti on annettu myös investointien toteutumisesta.  
 
Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu 1.1.–30.6.2021 
toimielimittäin on kunnanhallituksen esityslistan viiteaineistona. 
Uusin tuloslaskelma toimitetaan myös kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon 
toimintatuotot ovat toteutuneet 49,3 % ja toimintakulut 50,4 %. 
Toimintakate on toteutunut 99,1 %. Vuosikate on tässä vaiheessa 
positiivinen 1 532 224 euroa. Verotuloja on kertynyt 54,9 % ja val-
tionosuuksia 49,5 % suhteessa talousarvioon. 
 
Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointitoteuma 1.1.–
30.6.2021 ovat viiteaineistona. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen kunnanval-
tuustolle osavuosiraportin 30.6.2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 52 
26.8.2021 
Päätös Valtuusto merkitsi osavuosiraportin 30.6.2021 tiedoksi. 
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Valtuustoaloite omaishoitajien tukemisesta 
 
Valt. § 53 
26.8.2021 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 

”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet 
esitämme, että Jokioisten kunta myöntää kunnan alueella oleville 
omaishoitajille, jotka ovat oikeutettuja omaishoidon tukeen, vuosit-
tain tukea kulttuuritapahtumaan, liikuntamahdollisuuteen tai esi-
merkiksi hierojalla käyntiin.  
 
Omaishoitajia on monenlaisia, alle 18-vuotiaiden lasten, yli 18-
vuotiaiden aikuisten, vanhuksien sekä vammaisten ja kehitys-
vammaisten hoitajia. Kaikille on kuitenkin yhteistä hoidon ja huo-
lenpidon järjestäminen kotona läheisilleen.  
Hoito on pääsääntöisesti ympärivuorokautisesti hoitajaa sitovaa, 
raskasta henkisesti sekä fyysisesti sekä yhteiskunnallisesti arvo-
kasta. 
Omaishoidon tuki on liian pieni suhteessa työn vaativuuteen, siksi 
kunnankin on panostettava hoitajien jaksamiseen arvokkaassa 
työssään, samalla parannetaan omaishoitajien ja hoidettavien 
elämänlaatua.  
 
Forssan seudun suunnitelmassa ikääntyneen väestön tukemisek-
si on mainittu, että kuntayhtymän säästöohjelman vuoksi tukimuo-
tojen vahvistamisesta ja monipuolistamisesta on jouduttu tois-
taiseksi luopumaan, siksi Jokioisten Vasemmistoliiton valtuusto-
ryhmä esittääkin, että jo vuoden 2022 talousarvioon varataan 
määräraha omaishoitajien tukemiseksi.  
Omaishoitajilla on nyt mahdollisuus käyttää Intalankartanon kun-
tosalia, hintaan 13 euroa kevätkaudelta ja 13 euroa syyskaudelta, 
myös tämän maksun esitämme poistettavaksi heiltä. 
 
Jokioinen 26.8.2021 
 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 
Tarja Kirkkola-Helenius 
Charlotte Nummenranta 
Jenni Viljanen” 

 
Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallinto-

säännön 111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite ”Henkeä Hinkuun” 
 
Valt. § 54 
26.8.2021 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan valtuus-

toaloitteen: 
 

”Jokioinen liittyi kuntien Hinku (Hiilineutraali Suomi) -verkostoon  
vuoden 2019 alkupuolella valtuuston yksimielisellä päätöksellä, ja 
olemme edelleen Kanta-Hämeen ainoa Hinku-kunta. Jäsenyyttä 
on pidetty kunnan imagon kannalta hyvänä asiana, mutta se on 
näkynyt kunnan toiminnassa toistaiseksi vähän. Verkoston jäse-
nyys vaatisi jonkin verran työtä, mutta hyvin toteutettuna se hyö-
dyttäisi kuntaa, sen asukkaita ja yrityksiä monin tavoin. 
 
Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii kiireellisiä toimia meiltä kaikilta: 
valtiolta, yksityisiltä kansalaisilta, yrityksiltä, yhteisöiltä ja myös 
kunnilta. Kuntien roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa koroste-
taan nykyisin entistä enemmän, ja työhön voisi olla myös saata-
vissa rahoitusta. Jo 70 kuntaa Suomessa on liittynyt Hinku-
kuntien verkostoon. Nämä kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 
80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 
2007 tasosta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästö-
jään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja pa-
rantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikal-
lisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. Erityisesti nuoret vaati-
vat aikuisilta ilmastotoimia. Meidän on otettava heidät mukaan ja 
vastattava heidän huutoonsa. Ilmastoahdistuksen sijaan kannat-
taa toimia muutoksen hidastamiseksi. 
 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta alkaa 
hyödyntää Hinku-verkoston jäsenyyttä täysimääräisesti ja tehdä 
ilmastonmuutostyötä aktiivisemmin. Erilaisia toimia voisivat olla 
esimerkiksi:  
 
- Kootaan hanketta vetämään kuntalaisten Hinku-ryhmä, jossa 

on mukana edustus ainakin eri puolueista, nuorisovaltuustos-
ta, kunnan teknisestä toimesta, yrittäjistä ja viljelijöistä. 
 

- Valmistellaan vuosittain budjetin teon yhteydessä valtuustolle 
suunnitelma päästöjä vähentävistä toimista, kuten Hinku-
jäsenyys edellyttää, ja vastataan muihinkin jäsenyyden edellyt-
tämiin kriteereihin ja tartutaan sen suomiin mahdollisuuksiin. 
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- Lasketaan kunnan kasvihuonekaasupäästöt ja suunnitellaan 
toimet niiden vähentämiseksi vähintään Hinku-jäsenyyden 
edellyttämälle tasolle. 
 

- Palkataan hankerahoituksella Forssan seudun kuntien raken-
nusvalvonnan yhteyteen rakennusten energiaremontteihin ja 
uudisrakentamiseen keskittyvä uusiutuvan energiankäytön 
neuvoja. 

 
- Tehdään Tietotalolle pysyvä näyttely ilmastonmuutoksesta ja 

sen torjunnasta koululuokkien, muiden kuntalaisten ja vieraili-
joiden tutustuttavaksi. Otetaan Elonkierto mukaan Hinku-
neuvontaan. 

 
- Muutetaan kunnan ajoneuvokantaa sähkö- ja kaasukäyttöisiksi 

ja rakennetaan sähköautojen latauspisteitä. 
 

- Laitetaan kunnan nettisivulle Hinku-jäsenyydestä kertova logo, 
mihin jäsenyys meidät oikeuttaa. 

 
Tavoitteena voisi olla, että Jokioinen on jossain vaiheessa alka-
vaa valtuustokautta vuoden Hinku-kunta Suomessa. 

 
Jokioinen 26.8.2021 

 
Jokioisten Kokoomus, valtuustoryhmä” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite yritysmyönteisestä kunnasta 
 
Valt. § 55 
26.8.2021 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan valtuus-

toaloitteen: 
 

”Kaikissa Lounais-Hämeen kunnissa on eri aikoina tehty aloitteita 
yritysmyönteisyyden edistämiseksi. Toisinaan toimeen on tartuttu, 
ja toisinaan hyvätkin mallit ovat jääneet pois käytöstä. Alueen yrit-
täjäjärjestöt ovat hyvin huolissaan alueen elinvoiman kehittymi-
sestä ja yritysmyönteisyydestä.   

 
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että seutukunnallamme 
aloitetaan joukko toimenpiteitä, jotta alueellamme toimivien ja 
tänne muuttoa harkitsevien yritysten näkemys alueemme elinvoi-
man kasvattamiseksi saadaan paremmin kuulluksi.   

 
Esitämme, että seutukuntamme kaikissa kunnissa ryhdytään seu-
raaviin toimenpiteisiin: 
 
1. Perustetaan seudulle elinvoimatoimikunta, johon otetaan mu-

kaan vähintään yrittäjäjärjestöjen edustajat jokaisesta kunnas-
ta, kunnanjohtajat, Forssan Yrityskehitys Oy:n edustus sekä 
jokaisesta puolueesta yksi seudullisesti nimetty edustaja. Elin-
voimatoimikunta sitouttaa kuntapäättäjiä elinvoiman edistämi-
seen ajankohtaista tietoa välittämällä. Jokaisesta kunnasta 
nimetään vastuuhenkilö elinvoimayhteistyön käynnistämiseen 
(ei seudullisesti Fykin tehtäväksi). 
 

2. Kootaan seutukunnalle yhteinen elinvoimaohjelma, jossa ote-
taan huomioon alueen eri toimijoiden mielipiteet mahdollisim-
man laajasti. Jokainen kunta laatii elinvoimaohjelmaan seutu-
kunnallisen osan lisäksi omaa kuntaa koskevan osion. 

 
3. Järjestetään säännöllisesti kunnittain yrittäjien, yrittäjäyhdis-

tyksien, kuntapäättäjien ja kuntajohdon välisiä tapaamisia. 
 

4. Tarkastellaan seutukuntamme kunnissa nykyisin käytössä ole-
via yritysvaikutusten arviointeja ja kehitetään niistä yksi pa-
remmin tarkoitustaan palveleva seutukuntamme yhteinen 
“Vorssan seudun malli”. Mallin valmistelussa hyödynnetään 
yrittäjien osaamista.  
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5. Asetetaan tavoite ja mittarit, millaisia tuloksia haluamme saada 
elinvoimaohjelmassa ja eri kyselyissä kuten Yrittäjien kuntaba-
rometrissa. 

 
Elinvoimaohjelmassa on mahdollista sopia esimerkiksi, että 

 
1. Viranhaltijat ovat velvollisia ottamaan jo valmisteluvaiheessa 

yhteyttä yrityksiin, kun niitä koskevia merkittäviä päätöksiä tai 
lausuntoja valmistellaan. 
 

2. Kunnat parantavat julkisista hankinnoista tiedottamista ja edis-
tävät yleisesti hankintatiedottamistaan myös hankintarajojen 
alle jäävistä hankinnoista. 
 

3. Forssan Yrityskehitys Oy:n toimintaan ja palveluihin panoste-
taan. 

 
Yritysvaikutusten arviointia on monissa kunnissa kuten Liedossa 
ansiokkaasti viety eteenpäin. Ehdotammekin eri malleihin tutus-
tumisen pohjalta, että ”Vorssan seudun malli” rakennettaisiin por-
taittaisena. Portaittainen malli tarkoittaisi sitä, että tietyissä sovi-
tuissa rutiinipäätöksissä yritysvaikutusten arviointia ei olisi tarpeen 
tehdä, mutta muissa suunnitelmissa ja päätöksissä arviointi teh-
täisiin sovittavan käytännön mukaan ja tarpeellisessa määrin asi-
antuntijalausuntoja tai jopa työryhmiä hyödyntäen. Strategisen ta-
son päätöksissä yritysvaikutusten arviointi olisi osa strategioiden 
ja linjausten sisältöä. Arvioinnin laajuus riippuisi päätettävän asian 
vaikuttavuudesta. Olennaista yritysvaikutusten arvioinnissa on 
selkeyttää päätöksentekoa seutukunnallisesti ja antaa signaali sii-
tä, että yrittäjiä arvostetaan ja yritysvaikutukset otetaan aidosti 
huomioon päätöksenteossa. Pitää avoimesti olla tiedossa, miten 
yritysvaikutusten arviointi on toteutettu ja millaisiin taustaoletuksiin 
se perustuu.  
 
Haluamme myös tuoda esille, että yritysvaikutusten arviointi ei 
tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin yritysten ehdoilla. Arvioinnin 
tarkoitus on varmistaa, että päätöksentekijä tunnistaa elinvoiman 
kehittämisen myös yritysten näkökulmasta. Elinvoimatoimikunta 
kerää tietoa ja palautetta arvioinneista, jotta oppimisen kautta voi-
daan toimintaa kehittää ja tukea seutukunnan menestymistä tule-
vaisuudessa.  
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Tämä aloite on kaikkien seudun kuntien yrittäjäyhdistysten hyväk-
symä ja aloitetta viedään eteenpäin kaikissa kunnissa. Aloitteen 
toteuttamiseksi Hämeen Yrittäjien Forssan seutukuntaa edustava 
varapuheenjohtaja voi toimia elinvoimatoimikunnan kokoonkutsu-
jana.  

 
Jokioinen 26.8.2021” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 56 
26.8.2021 Valtuustoryhmien perustaminen 
 

Valtuusto merkitsi tiedoksi seuraavat valtuustoryhmien perusta-
misilmoitukset: 

 
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä 
Sakari Raiskio, Satu Nurmi, Timo Heikkilä, Mervi Yrjänä, Pauli 
Marttila, Kirsi Räisänen, Petri Okkonen ja Satu Saarinen sekä va-
ravaltuutetut Janna Stenberg, Maija Kivinen, Sirkku Aalto, Janne 
Korri, Esko Pukkila, Maria Valta, Juha-Matti Heino ja Eeva Lääve-
ri. 
Ryhmän puheenjohtajana toimii Satu Nurmi ja varapuheenjohta-
jana Pauli Marttila sekä sihteerinä Mervi Yrjänä. 

 
Jokioisten SDP -valtuustoryhmä 
Jyrki Kanerva, Niina Stenberg, Sanni Ristolainen, Petri Lehti, 
Jorma Hacklin, emmi Romppainen ja Minna Lax. 
Ryhmän puheenjohtajana toimii Minna Lax ja varapuheenjohtaja-
na Petri Lehti. 

 
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä 
Rami Lehtinen, Petri Into, Sami Aaltonen, Kristian Ahonen ja Mira 
Kulmala-Sjöman sekä varavaltuutetut Kari Pekkonen, Keijo Lum-
me, Kirsi Pajunen, Maritza Heino ja Juha Ilola. 
Ryhmän puheenjohtajana toimii Rami Lehtinen ja varapuheenjoh-
tajana Petri Into. 

 
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 
Tarja Kirkkola-Helenius, Jenni Viljanen ja Charlotte Nummenranta 
sekä varavaltuutetut Jukka Heinämäki, Ari Kettunen, Susanna 
Palmu ja Marko Järvinen. 
Ryhmän puheenjohtajana toimii Tarja Kirkkola-Helenius ja vara-
puheenjohtajana Jenni Viljanen sekä sihteerinä Charlotte Num-
menranta. 

 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä 
Martti Esala ja Jussi Tiensuu. 
Ryhmän puheenjohtajana toimii Martti Esala ja varapuheenjohta-
jana Jussi Tiensuu. 

 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 26.8.2021 102 3 

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

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

 
 
 
 

Peruspalvelujen puolustajat -valtuustoryhmä 
Petri Lehtonen 
Ryhmän puheenjohtajana toimii Petri Lehtonen. 

 
Luottamushenkilökoulutus 
 
Kunnanjohtaja ilmoitti, että 2.9.2021 järjestetään valtuutetuille/ 
luottamushenkilöille koulutus (webinaari). Koulutus sisältää luot-
tamushenkilön perustietopaketin. 

 
 

Valtuuston puheenjohtajan puheenvuoro 
 

Valtuuston puheenjohtajaksi valittu Jorma Hacklin kiitti koko pu-
heenjohtajiston puolesta valtuustoa ja toi esiin muutamia asioita 
valtuutetun tehtävistä ja velvollisuuksista. Hän korosti arvokeskus-
telun merkitystä sekä hyvän yhteistyön tärkeyttä. Hän koki tärke-
äksi, että luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkai-
den etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti ja tehtä-
vän edellyttämällä tavalla. 

 
Päätös Valtuusto merkitsi yksimielisesti ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 28, 29, 42, 49, 52–56 
______________________________________________________ 
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: 30–41, 43–48, 50, 51 
_______________________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää  
 
Hallintovalitus, pykälät: 
____________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
___________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

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

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 

 

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

 

 

 
Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 

 
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät: __________________ 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät: __________________ 
 

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

Valitus markkinaoikeudelle 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. 

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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