Kokouspöytäkirja
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Kokouspaikka
Saapuvilla
olleet jäsenet
(ja merkintä siitä, kuka
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Torstai 14.10.2021 klo 18.00–18.33
Jokioisten Tietotalo
Aaltonen Sami
Mansikka Ursula
Ahonen Kristian
Marttila Pauli
Esala Martti
Nummenranta Charlotte
Hacklin Jorma, pj.
Nurmi Satu
Hakamäki Jenni
Okkonen Petri
Heikkilä Timo
Raiskio Sakari
Into Petri
Ristolainen Sanni
Kanerva Jyrki
Romppainen Emmi
Kirkkola-Helenius Tarja
Räisänen Kirsi
Kulmala-Sjöman Mira
Stenberg Janna, varavalt.
Lax Minna
Stenberg Niina
Lehti Petri
Tiensuu Jussi
Lehtinen Rami
Yrjänä Mervi
Lehtonen Petri
Jukka Matilainen, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja
Tasala Kari, kunnaninsinööri
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö
Syrjänpää Tommi, nuorisovaltuuston pj.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Asiat

§ 57–65

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)

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

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

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Kristian Ahonen ja Jenni Hakamäki.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jorma Hacklin

Mika T. Rantala

Tarkastusaika

Jokioinen 20.10.2021
Allekirjoitukset

Kristian Ahonen

Jenni Hakamäki

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat,
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 21.10.–27.11.2021.
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

14.10.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt. § 57
14.10.2021

Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 8.10.2021. 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 ilmoittanut valtuutettu Satu Saarinen.
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa hänen tilalleen ryhmän varavaltuutetun, Janna Stenbergin.

Päätös

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

14.10.2021
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Pöytäkirjan tarkastus
Valt. § 58
14.10.2021

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 21.10.–27.11.2021.
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Kristian Ahonen ja Jenni Hakamäki.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Kristian
Ahonen ja Jenni Hakamäki.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

14.10.2021
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Paineviemärin rakentaminen Myllytien teollisuusalueelta Forssaan
Tela § 45
18.8.2021

Kaava-alueelle Myllytien teollisuusalueelle on tulossa uutta toimintaa, IFF (International Flavors & Fragrances, Inc.) käynnistää
liukoisten glukaanien tuotannon sokerista entsymaattisella menetelmällä. Tuotanto on alkamassa vuonna 2022. Kiinteistö, jonka
omistaa Genencor International Oy kuuluu kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Kunnan omalla jätevedenpuhdistamolla ei pystytä puhdistamaan heidän prosessissaan syntyviä jätevesiä. Jäteveden koostumuksen takia sen puhdistaminen vaatisi
uuden puhdistamon rakentamisen.
Johdon rakentamista ja ylläpitoa on käsitelty kunnanhallituksessa
8.3.2021 §:ssä 44.
Kunta on neuvotellut jäteveden puhdistamisesta Forssan vesihuoltolaitoksen kanssa. Liittymissopimus kunnan ja Forssan vesihuoltoliikelaitoksen kesken on tehty. Kunta rakentaa paineviemärin Myllytien teollisuusalueen ja Forssan Matkailijankadun välille.
Paineviemärin pituus on 5 260 metriä ja se tulee Myllytien teollisuusalueen käyttöön. Jokioisten kunta vastaa johto-osuuksien ja
niihin kuuluvien laitteiden käyttö- ja kunnossapitotehtävistä sekä
kustannuksista. Forssan vesihuoltoliikelaitos vastaa jäteveden
puhdistamisesta ja laskuttaa siitä Genencor International Oy:tä
erillisen sopimuksen mukaan. Rakennettavaan jätevesijohtoon ei
liitetä kuluttajia.
Kunnan ja Genencor International Oy:n kesken on tehty esisopimus jätevesijohdon rakentamisesta ja ylläpidosta. Sopimukseen
kirjattu, että jätevesiyhteys on valmis käytettäväksi viimeistään
31.12.2021.
Tekninen osasto on pyytänyt suunnittelutarjousta paineviemärin
suunnittelusta Destia Oy:ltä. Suunnittelutehtävään kuuluu paineviemärin suunnitelman laatimisen lisäksi suunnitella Myllytielle
pumppaamo. Linjaus sisältää kolme kappaletta tien alituksia ja
yhden joen alituksen.
Destia Oy Infrasuunnittelu on lähettänyt kyseisestä suunnittelusta
tarjouksen, 19 265 euroa (alv 0 %).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

14.10.2021
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Kunta on hakenut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lupaa asentaa viemäri tiealueille (Valtatie 10 ja Vanhatie, mt 13557), sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lupaa viemärin sijoittamiseksi Loimijoen uoman alapuolelle. Maanomistajien luvat ovat työn alla.
Destia Oy Infrasuunnittelu on laatinut 6.8.2021 päivätyn suunnitelman paineviemärilinjan rakentamisesta. Suunnitelman mukaisesti viemärilinja (putken koko paineviemäri 160 mm ja viettoviemäri 250 mm) rakennetaan pääosin kaivamalla sekä suuntaporaamalla tien alitukset, joen alitus ja joen ranta-alue. Lisäksi
asennetaan samaan kaivantoon myös vesijohto kiinteistöille paaluvälillä 15–640 (63 mm).
Rakennussuunnitelman asemapiirustukset plv 0–5250 (piirustusnumerot 1–01 - 04), asemapiirustus detalji linjan alku ja loppu (piirustusnumerot 1–05 - 06) sekä karttaote (piirustusnumero 2–01)
ovat esityslistan oheismateriaalina.
Kustannusarvio paineviemäristä yhdellä linjapumppaamolla on
400 000 euroa (alv 0 %). Tämän vuoden talousarviossa ei ole varauduttu paineviemärin rakentamiseen, joten tekninen lautakunta
ehdottaa suunnitteluun, suunnittelun mahdollisiin lisätöihin ja rakentamiseen varattavaksi vuodelle 2021 lisämäärärahaa
425 000 euroa.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
1. kunnanhallitus valitsee paineviemärin suunnittelijaksi Destia
Oy Infrasuunnittelun ja hyväksyy suunnittelusopimuksen tarjouksen mukaisesti 19 265 euroa (alv 0 %),
2. kunnanhallitus hyväksyy paineviemärin 6.8.2021 päivätyn rakennussuunnitelman,
3. kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle varattavaksi vuoden 2021
talousarvion investointiosaan, kohtaan vesi- ja viemäriverkko
425 000 euron määrärahan paineviemärin suunnittelua ja rakentamista varten.
Lisäksi tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhalliukselle,
että kunnanhallitus oikeuttaa teknisen osaston kilpailuttamaan
urakan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

Päätös

kokouspäivämäärä

14.10.2021
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Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
----------

Kh § 172
6.9.2021

Hankkeessa varmistetaan samalla Jokioisten ja Humppilan jätevesien käsittelyä, ja investointi palvelee tarvittaessa alueen yritysten
toimintaedellytyksiä. Aikataulu on teknisen lautakunnan käsittelyn
jälkeen tarkentunut talousarviovuosien 2021 ja 2022 välille.
Urakan Hankintalain 25 § mukainen avoin kilpailutus käynnistetään kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen, joten kunnanvaltuustolla
on päätöksenteossaan tiedossa tarkentunut kustannus rakennusurakalle.

Ehdotus

Kunnanhallitus
1. päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä
paineviemärin 6.8.2021 päivätyn rakennussuunnitelman,
2. ehdottaa valtuustolle varattavaksi vuoden 2021 talousarvion
investointiosaan, kohtaan vesi- ja viemäriverkko 225 000 euron määrärahan paineviemärin suunnittelua ja rakentamista
varten ja vuoden 2022 talousarvion investointiosaan, kohtaan
vesi- ja viemäriverkko, 225 000 euron määrärahan paineviemärin rakentamista varten, ja
3. oikeuttaa teknisen osaston kilpailuttamaan urakan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli asiaa kokouksessa ja vastasi kysymyksiin. Hän osallistui kokoukseen tämän
asian käsittelyn ajan klo 17.00–17.27. Asia käsiteltiin ensimmäisenä.
Merkittiin, että jäsen Rami Lehtinen saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 17.05.
---------

Valt. § 59
14.10.2021
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

14.10.2021
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Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista
Valt. § 12
22.4.2021

”Hyvinvointikuntayhtymän vastauksen pohjalta voitaisiin vielä selvittää mahdollisuutta poistaa terveyskeskusmaksu Jokioisten
kunnan asukkailta. Vastauksen mukaan kunnalla on oikeus poistaa omalla päätöksellään terveyskeskusmaksut.
Tuloista riippumaton terveydenhoito tulee mahdollistaa tasaveroisesti kaikille. Hyvinvoinnin ennakoiva ylläpito ja parantaminen sekä sairaitten toimintakyvyn vahvistaminen puoltavat maksun poistoa. Ratkaisu toisi pitkällä aikavälillä asiakas- ja tuottaja -näkökulmista positiivisen signaalin ja hyvän lopputuloksen.
Hyky:n vastauksen mukaisesti terveyskeskusmaksun poisto olisi
oikean suuntainen toimi ennaltaehkäisevän hoidon kannalta.
Esitämme, että Jokioisten kunta selvittää mahdollisuutta poistaa
terveyskeskusmaksu Jokioisten kunnan omilta asukkailta.
Jokioinen 22.4.2021
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Pauli Myllyoja, Jukka Heinämäki, Tarja Kirkkola-Helenius, Petri
Lehtonen ja Charlotte Nummenranta”.

Päätös

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

Kh § 180
27.9.2021

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.4.2021 käsitellyt vastaavan sisältöisen valtuustoaloitteen ja merkinnyt Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän asiasta antaman lausunnon tietoonsa
saatetuksi, päättänyt, että lausunnon perusteella yleisten terveyskeskusmaksujen poistaminen hyvinvointikuntayhtymän alueella ei
ole tarkoituksenmukaista, eikä valtuusto näin ollen esitä Jokioisten
kunnan kantana niiden poistamista. Samalla valtuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tämän jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia
on uudistettu. Uudistuksella on tarkoitus parantaa palvelujen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

14.10.2021
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yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon
esteitä. Asiakasmaksulaki on tullut voimaan 1.7.2021. STM:n tiedotteen mukaisesti uudistettu asiakasmaksulaki laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös
kauan säännökset palveluasumisen maksuista. Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä.
Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n
ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville raskaana
oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta
sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa
maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.
Tulevaisuudessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävät
korostuvat kunnassa. Valtuustoaloitteen mukaisia varhaisen tuen
positiivisia signaaleja voidaan ottaa käyttöön hyvinvointityön avulla
mm. palveluohjauksen ja neuvonnan keinoin.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
1. päättää, että esittelytekstin vahvistamin perustein yleisten terveyskeskusmaksujen poistaminen hyvinvointikuntayhtymän
alueella ei ole tarkoituksenmukaista, eikä valtuusto näin ollen
esitä Jokioisten kunnan kantana niiden poistamista, ja
2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

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

Valt. § 60
14.10.2021
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Tarja KirkkolaHelenius ehdotti, että terveyskeskusmaksu poistetaan Jokioisten
kunnan asukkailta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Valtuutettu Charlotte Nummenranta kannatti Kirkkola-Heleniuksen
ehdotusta.
Puheenjohtaja päätti asiaa koskevan keskustelun ja totesi, että
keskustelun aikana oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava, kannatettu ehdotus. Hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat
Kirkkola-Heleniuksen ehdotusta, äänestävät ei.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Seuraavat valtuutetut äänestivät kunnanhallituksen ehdotuksen
puolesta (jaa):
Aaltonen Sami
Ahonen Kristian
Esala Martti
Hacklin Jorma
Heikkilä Timo
Into Petri
Kanerva Jyrki
Kulmala-Sjöman Mira
Lax Minna
Lehti Petri
Lehtinen Rami
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula
Marttila Pauli
Nurmi Satu
Okkonen Petri
Raiskio Sakari
Ristolainen Sanni
Romppainen Emmi
Räisänen Kirsi
Stenberg Janna
Stenberg Niina
Tiensuu Jussi
Yrjänä Mervi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Seuraavat valtuutetut äänestivät Kirkkola-Heleniuksen ehdotuksen puolesta (ei):
Hakamäki Jenni
Kirkkola-Helenius Tarja
Nummenranta Charlotte
Päätös

Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen äänin 24–3
kunnanhallituksen ehdotuksen kohdan 1. ja yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen kohdan 2.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Jäsenehdotus Forssan kaupungin jätelautakuntaan
Kh § 165
6.9.2021

Ehdotus

Jokioisten kunta saa ehdottaa Forssan kaupungin jätelautakuntaan yhtä jäsentä ja tälle henkilökohtaista varajäsentä. Kaupungin jätelautakunta toimii alueellisena. Sen valitsee Forssan kaupunginvaltuusto.
Kunnanhallitus päättää tehdä ehdotuksen Forssan kaupungille
jätelautakuntaan valittavasta henkilöstä ja tämän henkilökohtaisesta varajäsenestä.
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että
asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, koska jätelautakunnan paikkajakoa koskevat seutukunnalliset neuvottelut ovat
vielä kesken.

Päätös

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

Kh § 185
27.9.2021
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se tekee ehdotuksen
Forssan kaupungille jätelautakuntaan valittavasta henkilöstä ja
tämän henkilökohtaisesta varajäsenestä.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
---------

Valt. § 61
14.10.2021
Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Forssan kaupungin jätelautakuntaan Jokioisten kuntaa edustavaksi ehdokkaaksi Marja Lehtimäen ja hänen henkilökohtaiseksi varaehdokkaakseen Kaisa
Kuuselan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Valtuustoaloite kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen ja
toimintamuotojen muuttamiseksi
Valt. § 62
14.10.2021

Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Jokioisten kunnan alueella ei varhaiskasvatuksen tarve ja tarjonta kohtaa enää tänä päivänä. Päiväkotiin ei oteta alle 3-vuotiaita
lapsia ja toisaalta perhepäivähoitajia on liian vähän, ainakin taajama-alueella. Se, että päiväkodeissa ei ole alle 3-vuotiaiden ryhmää, on jäänne joistakin entisistä hyvistä ajoista, jolloin vanhemmat olivat töissä arkisin klo 8–16 ja perhepäivähoitajia oli kunnan
alueella riittävän kattavasti. Perhepäivähoitajista on pula ja vaihtuvuus verrattain isoa. Kenties tästä syystä, ei perhepäivähoitajien
kotien sijaintiin, ole kiinnitetty riittävästi huomiota.
Pidämme kohtuuttomana, että pienessä kunnassa, joutuu lapsi
olemaan helposti yli tunnin pidempiä hoitopäiviä, sen takia, että
kunnalla ei ole tarjota hoitopaikkaa taajama-alueelta. Jos esimerkiksi vanhemman työpäivä on 8 tuntia, työmatka edestakaisin
2 tuntia ja tähän vielä lisätään pitkä ajomatka hoitopaikkaan, joka
on täysin eri suunnalla kuin koti ja työpaikka. Tällöin lapsen ”työpäivän” pituudeksi tulee helposti yli 11 tuntia ja tämä ei taatusti ole
lapsen etujen mukaista.
Koska perhepäivähoitajia ei ilmiselvästi saada reilusti lisää kohtuullisten ajoaikojen päähän taajama-alueelta, helpottaisi tilannetta alle 3-vuotiaiden ryhmän perustaminen päiväkoteihin ja/tai
ryhmäperhepäivähoidon järjestäminen.
Varahoitojärjestelmä ei myöskään palvele lapsiperheiden tarpeita.
Varahoitopaikka saattaa vaihtua jatkuvasti, ja perhepäivähoitajan
ollessa estynyt tekemään työtään, lapsi joutuu yhtä äkkiä aivan
vieraaseen paikkaan, vieraan aikuisen ja vieraiden lasten kanssa.
Pahimmissa tapauksissa varahoitopaikkaa ei edes osoiteta, ennen kuin vanhempi on joutunut useammassa puhelussa, vaatimalla vaatimaan sen järjestämistä. Kun varahoitojärjestelmä ei toimi,
se lisää tarpeettomasti lasiperheiden kuormittumista.
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että koulutuslautakunnan tulee puuttua edellä mainittuihin epäkohtiin, sekä
muuttaa varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuodot
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vastaamaan lapsiperheiden tarpeita 2020-luvulla. Alle 3vuotiaiden päiväkotiryhmän perustamisen sekä ryhmäperhepäivähoidon järjestämisen mahdollisuudet tulee selvittää perinpohjaisesti, sillä ne molemmat helpottaisivat suuresti, muutenkin kiireisen ja haastavan, lapsiperheen arjen ja työelämän yhdistämistä.
Nämä molemmat ratkaisut parantaisivat myös varahoitojärjestelmää huomattavasti.
Jokioisilla 14.10.2021
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä”.
Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
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Valtuustoaloite pienten lasten hoitopaikkojen lisäämisestä
Valt. § 63
14.10.2021

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet
esitämme, että Jokioisten kunta lähtee valmistelemaan nopealla
aikataululla pienten lasten hoitopaikkojen lisäystä Jokioisten kunnan palveluna.
Hoitopaikkoja on ostettu Forssasta, tälläkin hetkellä useita, koska
omassa kunnassamme ei ole tarjota pienille, alle kolmevuotiaille
lapsille mm. vuorohoitopaikkoja.
Kunnassa on rekrytointivaikeuksia ollut perhepäivähoitajien vapaana oleviin työsuhteisiin, lisäksi päiväkodeissa ei ole mahdollisuutta hoitaa alle kolmevuotiaita, koska paikat ovat täynnä.
Tämä on myönteinen asia, että puhumme pienten lasten hoitopaikoista ja vieläpä kunnassa, jossa ei mennä raha edellä vaan joustavuus ja tehokkuus yhdessä lasten hyvän ja turvallisen oppimisja toimintaympäristön kanssa.
Siksi Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että
kuntaan perustetaan työryhmä miettimään, miten nopeasti
saamme lisätilaa mm. moduuliratkaisun muodossa päiväkodin yhteyteen tai perustettaisiin kuntaan mm. ryhmäperhepäiväkoti tai
parannetaan perhepäivähoitajien palkkauksen epäkohtia, jotta ala
tulee houkuttelevaksi.
Mikäli päädytään lisätilojen hankintaan, tiloja voidaan käyttää
myös varahoitopaikkana, aina sama turvallinen paikka ja tutut hoitajat, tämäkin parantaa perheiden hyvinvointia.
Jokioinen 14.10.2021
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Tarja Kirkkola-Helenius
Charlotte Nummenranta
Jenni Hakamäki”.
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Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
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Valtuustoaloite pyörätieväylien arvio- ja suunnittelutarpeesta
Valt. § 64
14.10.2021
Jokioisten Vihreä valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Pyörätieväylä Jokioisten keskustasta Vaulammille on edennyt
suunnitteluvaiheeseen, tähän on mennyt yksi valtuustokausi ja
ajatuksissa hieman enemmänkin. Tahtotilaa tarvitaan nyt enemmän ja siirtymistä toimintaan. Nyt on suunnattava katsetta tulevaisuuteen ja reagoitava tuleviin muuttuviin tarpeisiin, ymmärtäen että muutokset vievät aikaa ja vaativat taloudellista puskuria ja budjetointia pitkäjänteisesti sekä huomioidaan tarvepohjainen suunnittelu.
Pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista ja pyöräilyn sujuvuuden edistämistä tulisi myös huomioida kunnan tulevassa strategiassa, hyvinvointisuunnitelmassa ja HINKU-tavoitteetteissa. Pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen vähentää päästöjä, lisää
viihtyvyyttä ja terveyshyötyjä, tuoden tätä kautta myös rahallisia
säästöjä.
Kunta joka tukee ennaltaehkäisevää ja terveyttätukevia toimenpiteitä pidetään elinvoimaisena, sekä se tuo positiivista tukea taloudellisesti SOTEn tullessa käytäntöön. Kuntalaisten hyvinvointi on
merkittävä hintalappu, millä on positiivista vaikutusta yksilölle ja
yhteisölle. Pyöräteihin ja liikkumiseen ja ulkoiluun panostetut varat
tulevat takaisin eri muodoissa. Pyöräilyn lisääminen vaatii kuitenkin myös konkreettisia tekoja ja toimivia pyöräilyolosuhteita. Jokioisilla olemassaolevien pyöräteiden kuntoisuus on huolestuttavasti alentunut ja niiden kunnostuksen tarpeeseen on otettava
enemmän kantaa, jotta niiden ajokuntoisuus voitaisi kohentaa turvalliselle tasolle.
Tulevaisuuden trendi on, että tuetaan enemmän työmatkapyöräilyä ja kuntoliikuntaa. Vaikutusta on yleisiin ympäristötekijöihin, kuten sosiaaliseen turvallisuuteen ja luonnon läheisyyteen. Suunnittelussa on hyvä huomioida miellyttävyysnäkökulma, jolla on suurempi painoarvo virkistysreittien suunnittelussa, mutta sillä on
merkitystä myös hyötyliikkumisen kannalta erityisesti sosiaalisen
turvallisuuden kannalta. Esimerkiksi puistoyhteydet saattavat päiväsaikaan olla mukavia, mutta pimeän tultua ne eivät välttämättä
täytä käyttäjäkohtaisia miellyttävyysvaatimuksia.
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Esitän, että Jokioisten kunnassa aloitetaan arviointi ja suunnittelu
pyöräteiden tarpeesta. Ehdotan, että kuntalaisia kuunnellaan
myös tarpeista, sillä he ovat arjen parhaita asiantuntijoita.
Jokioisilla 14.10.2021
Jokioisten Vihreä valtuustoryhmä
Ursula Mansikka”.
Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
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Ilmoitusasiat
Valt. § 65
14.10.2021

Valtuustoryhmän perustaminen
Valtuusto merkitsi tiedoksi seuraavan valtuustoryhmän perustamisilmoituksen:
Jokioisten Vihreä valtuustoryhmä
Ursula Mansikka
Ryhmän puheenjohtajana toimii Ursula Mansikka.
Seuraava kunnanvaltuuston kokous
Valtuutetuille ilmoitettiin, että seuraava kunnanvaltuuston kokous
pidetään keskiviikkona 17.11.2021 klo 18.00.
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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: 57–59, 61–65
______________________________________________________
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: 60
_______________________________________________________
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.

