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Kokouspaikka Teams-etäyhteys 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Hakamäki Jenni 
Heikkilä Timo  
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Lehtinen Rami 
Nurmi Satu 
Romppainen Emmi 
Stenberg Niina 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valt. pj. 
Marttila Pauli, valt. 1. varapj. 
Esala Martti, valt. 2. varapj. 
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Laaksonen Jukka, seudullisen rakennusvalvonnan 
johtava rakennustarkastaja, klo 17.00–17.50 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 1–11 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Rami 
Lehtinen ja Niina Stenberg. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Mika T. Rantala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 14.1.2022 
Allekirjoitukset 
 
 
Rami Lehtinen Niina Stenberg 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 17.1.–7.2.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

http://www.jokioinen.fi/
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Lausunto Forssan seudun kuntien yhtenäistetystä ja päivitetystä  
rakennusjärjestyksestä 
 
Kh § 1 
10.1.2022 Forssan kaupungin sekä Tammelan, Jokioisten, Ypäjän ja Hump-

pilan kuntien seudullinen rakennusvalvonta on laatinut seutukun-
tien yhtenäistetyn ja päivitetyn rakennusjärjestysehdotuksen.  

 
Seudullinen yksikkö on päättänyt kuuluttaa ja asettaa yhtenäiste-
tyn ja päivitetyn rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville. Kirjalliset 
mielipiteet ja mahdolliset lausunnot yhtenäistetystä ja päivitetystä 
rakennusjärjestysehdotuksesta osoitetaan 7.1.2022 mennessä 
Forssan seudulliseen rakennusvalvontaan, postitse PL 62 30101 
Forssa tai sähköpostitse rakennusvalvonta@forssa.fi 
 
Jokioisten kunta on pyytänyt ja saanut lausunnon antamiseen li-
säaikaa 10.1.2022 saakka. Lausuntopyyntö on saapunut kunnalle 
2.12.2021. 
 
Forssan seudun kuntien rakennusjärjestysehdotukset 30.11.2021 
ovat tekstiosaltaan lähes yhteneväiset. Poikkeavat tekstit ovat 
kohdissa 1.3., 6 ja 13.1. 
 
Kohdassa 1.3. on määritelty kunnan rakennusvalvontaviranomai-
nen, joka on Ypäjän ja Jokioisten kunnissa lupajaosto, Tammelan 
kunnassa ympäristölautakunta, Forssan kaupungissa ympäristö-
lupalautakunta ja Humppilan kunnassa tekninen lautakunta. 
 
Kohdassa 6. on mainittu suunnittelutarvealueratkaisujen tekijät. 
Suunnittelutarvealueet määritellään maankäyttö- ja rakennuslain 
16 §:ssä tai yleiskaavassa. Jokioisilla ratkaisut tekee lupajaosto, 
Forssassa ympäristölupalautakunta, lukuun ottamatta enintään 
kaksihuoneistoa asuintarkoitukseen käsittävät kohteet, jotka tekee 
rakennustarkastaja. Tammelassa ratkaisun tekee ympäristölauta-
kunta, Humppilassa tekninen lautakunta ja Ypäjällä ratkaisun te-
kee lupajaosto, lukuun ottamatta enintään kaksihuoneistoa asuin-
tarkoitukseen käsittävät kohteet, jotka tekee rakennustarkastaja. 
 
Kohdassa 13.1. on mainittu poikkeaminen määräyksistä. Kun poi-
ketaan rakennuspaikan vähimmäiskokoa, rakentamisen määrää 
tai rantaetäisyyttä koskevista rakennusjärjestyksen määräyksistä 
rannoilla, lupa voidaan myöntää, mikäli rakentaminen ei vaikeuta 
kaavoitusta. Lisäksi tässä kohdassa on edellytetty hankittavan  
 

mailto:rakennusvalvonta@forssa.fi
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lausunto. Lausunnon antajataho vaihtelee kunnittain. Ypäjällä ja 
Humppilassa edellytetään kunnanhallituksen lausuntoa, Jokioisilla 
kunnan teknisen lautakunnan, Tammelassa kunnan ympäristölau-
takunnan ja Forssassa maankäytön suunnittelun palvelualueen 
lausuntoa. 
 
Kuntien rakennusjärjestysehdotuksissa olevat liitteet ovat kunta-
kohtaiset. 
 
Forssassa ja Jokioisilla liitteinä ovat: 
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Valta-
kunnallisesti merkittävä maisema-alue, Kunnan pohjavesialueet ja 
Jokioisten varalaskupaikan rakentamisrajoitteet. 
 
Ypäjällä ja Tammelassa liitteinä ovat: Valtakunnallisesti merkittä-
vä rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävä 
maisema-alue ja Kunnan pohjavesialueet. 
 
Humppilassa liitteinä ovat: Kunnan pohjavesialueet ja Jokioisten 
varalaskupaikan rakentamisrajoitteet. 
 
Seudullisen rakennusvalvonnan johtava rakennustarkastaja on 
kunnanhallituksen kokouksessa esittelemässä asiaa. Esityslistan 
viiteaineistona on rakennusjärjestysehdotus, jossa esitetyt muu-
tokset ovat korostettuna. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää esittää lausunnon Forssan seudulliselle 

rakennusvalvonnalle Forssan seudun kuntien yhtenäistetystä ja 
päivitetystä rakennusjärjestyksestä. Tarkennettu päätösehdotus 
tehdään kokouksessa.  

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

kunnanhallitus 
 

1. päättää merkitä johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksosen 

asiaa koskevan esittelyn tietoonsa saatetuksi, 

2. toteaa, että kestävä yhteistyö edellyttää rakennusjärjestyksen 

yhtenäistämistä, 

3. toteaa, että Jokioisten osalta rakennusjärjestysehdotuksessa 

on kohtuullisen vähän muutoksia, eikä kunnalla ole siitä eri-

tyistä huomautettavaa, 

4. toteaa, että rakennusjärjestykseen ei tule ottaa lainsäädäntöä 

tiukempia sääntöjä tai määräyksiä, 
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5. toteaa, että vuosittain tulee järjestää asiaa koskeva seuranta-

neuvottelu, ja 

6. päättää, että lopullinen rakennusjärjestysehdotus tulee käsitel-

lä Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaostossa ennen kuin 

kunnanhallitus tekee asiasta lopullisen päätösehdotuksen 

kunnanvaltuustolle. 

 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kaavamuutos katualueen laajentamiselle / Keskusta-alueen kehittäminen 
 
Kh § 2 
10.1.2022         Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan vuoden 2022 talousarvion ko-

kouksessaan 16.12.2021. Investointiosan keskusta-alueen kehit-
täminen toteuttaa asemakaavan mukaisia tavoitteita. Laadukas 
rakentaminen vahvistaa keskustan vetovoimaisuutta sekä asumi-
sen että palvelujen käytön kannalta. 

 
 Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta 

päättää yleiskaavojen, asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen 
valmistelusta ehdotusvaiheeseen kunnanhallituksen antamien oh-
jeiden mukaisesti. 

 
Alustavan suunnittelutyön aikana päädyttiin siihen, että kaikki bus-
siliikenne olisi järkevintä ohjata alueelle ja alueelta pois Keskuska-
dun ja Kotaniityntien kautta kuten tälläkin hetkellä ja katkaista 
moottoriajoneuvoliikenne Kotaniityntien ja Koulutien väliltä koko-
naan. Jotta tällaiset liikennejärjestelyt mahtuvat alueelle, pitäisi 
tehdä vähäinen asemakaavan muutos niin, että katualuetta laa-
jennettaisiin suunnittelualueen eteläreunassa hieman asuin-, liike 
ja toimistorakennusten korttelialueelle, jotka ovat kunnan omistuk-
sessa. Myös kerrostalojen nykyiset tonttiliittymät todettiin olevan 
syytä säilyttää. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, että tehdään tarvittavat muutokset ase-

makaavoihin. Käytännön valmistelutyö annetaan teknisen lauta-
kunnan tehtäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Keskusta-alueen suunnittelu, kehittäminen ja  
yleis- ja katusuunnittelu 
 
Tela § 27 
19.5.2021 Keskusta-alueen kehittämisen suunnitteluun on varattu määräraha 

vuoden 2021 talousarvion investointiosassa menokohdalle 
009406. 

 
 Tekninen osasto on pyytänyt tarjousta suunnittelusta Destia 

Oy:ltä. 
 
 Suunnittelutehtävään kuuluu laatia keskusta-alueen torin ja pysä-

köintipaikkojen katusuunnitelma asemakaavan mukaisesti välille 
Kotaniityntie-Ajokuja/Koulutie. Pintarakenteiden lisäksi alueen kui-
vatus suunnitellaan ja torialueen tarvittavat vesipisteet. 

 
 Aluksi laaditaan yleissuunnitelmakartta, jossa esitetään liikennejär-

jestelyt ja toiminnot alueella sekä selvitetään linja-autoliikenteen 
tarpeet. 

 Valaistussuunnittelussa huomioidaan aluevalaistus, myyntipistei-
den sähköntarve ja jouluvalovaraukset.  

 Katusuunnitteluvaiheessa tehdään valaistus- ja sähköpisteiden 
sijoittelu ja ideointi. 

 Suunnittelussa otetaan huomioon olemassa olevien rakenteiden 
yhdistyminen torialueeseen. Lisäksi alueelta laaditaan maastomal-
limittaukset. 

 
 Destia Oy Infrasuunnittelu on lähettänyt kyseisestä suunnittelusta 

14.4.2021 päivätyn tarjouksen, kokonaispalkkio suunnittelusta on 
17 199 € (alv 0 %) ja nähtäville asetettavat katusuunnitelmat sekä 
alustava kustannusarvio valmistuvat 5.10.2021 mennessä. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Destia Oy Infrasuunnittelun 

14.4.2021 päivätyn suunnittelutarjouksen, summaltaan 17 199 € 
(alv 0 %), Keskusta-alueen suunnittelu, torin- ja pysäköintialueen 
yleis- ja katusuunnittelusta. Sekä päättää oikeuttaa teknisen osas-
ton tekemään suunnittelutyöstä kirjallisen sopimuksen. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
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Tela § 65 
15.12.2021 Jokioisten keskustan tori- ja pysäköintialueen katusuunnitelma on 

valmistunut. Katusuunnitelma pitää sisällään myös torialueen ylei-
sen alueen suunnitelman. Suunnittelualueesta käytetään työnimeä 
”Veturiaukio”. Suunnitelmapiirustukset Veturiaukiosta sisältäen 
asemapiirustuksen, liikenteenohjaussuunnitelman, pituusleikkauk-
sen sekä poikkileikkaukset paaluilta 45 ja 80 ovat esityslistan 
oheismateriaalina. 

 
Alueen suunnittelua varten järjestettiin keväällä kunnan Internet-
sivuilla kysely, jossa kuntalaisilta ja muilta alueen käyttäjiltä pyy-
dettiin ideoita ja toiveita torialuetta koskien. Kyselyyn vastanneet 
toivoivat viihtyisää ja esteetöntä kokoontumispaikkaa, jossa on 
penkkejä, kioski, esiintymislava, hyvät parkkipaikat, bussikatos, 
sekä paljon viheralueita istutuksineen. Lisäksi toivottiin kiinnitettä-
vän huomiota valittaviin materiaaleihin ja valaistukseen. Paikalli-
suudet toivottiin näkyvän alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Saatu palaute on esityslistan oheismateriaalina.  

 
Valmistuneessa suunnitelmassa on mahdollisuuksien mukaan 
huomioitu saatu palaute. Alueen Kotaniityntien puoleiseen päähän 
on suunniteltu parkkialue ja bussipysäkki tilausajoille ja reittiliiken-
teelle. Alueen Koulutien puoleisessa päässä on torialue, johon on 
suunniteltu muun muassa markkinapaikkoja, istuinpenkkejä, pöytiä 
ja esiintymisalue. Torimyyntiä palvelevat sähkö- ja vedenjakelupis-
teet sekä jätehuolto on huomioitu. Alueelle on esitetty runsaasti is-
tutuksia ja viheralueita. Suunnitelma tarkkojen kasvilajien, materi-
aalien ja valaisintyyppien osalta tarkentuu myöhemmin rakennus-
suunnitelmavaiheessa.  

 
Torialueelle on suunnitelmassa esitetty myös kioski, vesiaihe ja 
WC. Näille on tarkoitus rakentaa ensin vain varaukset (mm. säh-
kö- ja vesihuolto), jotka mahdollistavat toteuttamisen tulevaisuu-
dessa. Myös esiintymisalueelle on mahdollista toteuttaa myö-
hemmin rakennelma.  

 
Suunnitellun alueen maanpinnan korko on lähellä nykyistä korkoa. 
Sadevedet kerätään ritiläkaivojen kautta hulevesiviemäriin. Pysä-
köintialueen puolella on asfaltti ja torialueen puolella kiveys.  

 
Suunnittelutyön aikana päädyttiin siihen, että kaikki bussiliikenne 
olisi järkevintä ohjata alueelle ja alueelta pois Keskuskadun ja Ko-
taniityntien kautta kuten tälläkin hetkellä ja katkaista moottoriajo-
neuvoliikenne Kotaniityntien ja Koulutien väliltä kokonaan.  
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Jotta tällaiset liikennejärjestelyt mahtuvat alueelle, pitäisi tehdä 
vähäinen asemakaavan muutos niin, että katualuetta laajennettai-
siin suunnittelualueen eteläreunassa hieman asuin-, liike ja toimis-
torakennusten korttelialueelle, jotka ovat kunnan omistuksessa. 
Myös kerrostalojen nykyiset tonttiliittymät todettiin olevan syytä 
säilyttää. 

 
 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) pykälän § 43 mu-

kaan katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti 
nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä 
muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen 
nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeu-
desta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alu-
eeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Jos osalli-
sia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuk-
sen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset 
kunnassa julkaistaan. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa Veturiaukion suunnitelman 

nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti. 
 

Lisäksi suunnitelmasta pyydetään lausuntoja kunnanhallitukselta, 
vapaa-aikalautakunnalta, sivistyslautakunnalta, vanhusneuvostol-
ta, nuorisovaltuustolta ja ympäristöterveydenhuollolta.  

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti hy-

väksyä tehdyn ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 3 
10.1.2022 Keskusta-alueen liikennesuunnittelua ohjaa näkemys liikenteen ja 

liikkumisen turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Yleissuunnittelusta ja 
etenkin toteutuksessa on kuitenkin mahdollista osallistaa ja sitout-
taa kuntalaisia niin tässä projektissa, kuin kunnan tulevassa kehit-
tämisessä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että 
 

1. katusuunnitelma ja yleisen alueen suunnitelma ovat hyvä pohja 
hankkeen toteuttamiseen,   

 
2. valtuuston tahtotilan mukaisesti kuntalaisia osallistetaan inves-

toinnin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.  
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Osallistamisessa otetaan uudella tavalla käyttöön myös säh-
köiset tiedotuskanavat ajantasaisen tiedonjakamisen ja va-
paamuotoisemman vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Ryhmäperhepäivähoitokodin perustaminen 
 
Koula § 34 
15.12.2021 Jokioisten kunnassa varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty sekä 

perhepäivähoitona että päiväkotihoitona. Päiväkoteihin sijoitetaan 
3–6-vuotiaita lapsia, perhepäivähoitoon pääsääntöisesti alle kol-
mevuotiaat lapset. Kunnassa on tällä hetkellä työssä 19 perhe-
päivähoitajaa, joista yksi on ns. varahoitaja, jolle voidaan sijoittaa 
toisista perhepäivähoitoryhmistä varahoitoa tarvitsevia lapsia. Yk-
si perhepäivähoitajista on pitkällä työlomalla. Perhepäivähoitopai-
kat ovat myös täyttyneet tämän syksyn aikana uusista lapsista. 
 
Molemmat päiväkodit ovat täynnä, kuitenkin esiopetusta tarvitse-
ville lapsille paikat saadaan vielä päiväkotiryhmistä järjestymään. 
Päiväkotipaikkojen määrään on vaikuttanut muuttunut henkilös-
tömitoitus, jonka vuoksi Jokioisten kahdessa päiväkodeissa on 15 
paikkaa vähemmän kuin vielä 1,5 vuotta sitten. Uusia hoitopaikko-
ja nuoremmille 3–5-vuotiaille lapsille todennäköisesti vapautuu 
vasta uuden toimintavuoden alkaessa eli elokuusta 2022 lukien. 
 
Kunnassa on ollut havaittavissa viime vuosina valtakunnallisesti-
kin tuttu ilmiö: uusien perhepäivähoitajien rekrytoinnissa on ollut 
suuria haasteita ja samalla varhaiskasvatuksen osallistumispro-
sentti on kasvanut.   
 
Kunta on ostanut vuorohoitopalveluita Forssan kaupungilta, koska 
vapaita päiväkotipaikkoja yli kolmevuotiaille lapsille Mäntypuiston 
vuorohoitopäiväkodissa ei ole ollut tarjota. Alle kolmevuotiaiden 
vuorohoitopaikkoja ei päiväkodissa ole lainkaan. Tällä hetkellä os-
topalvelusopimuksia Forssan kaupungin kanssa on yhteensä 
seitsemän.  
 
Ensi talvelle lapsia on jonossa muutamia. Lasten hoidon tarve tu-
lee usein nopeallakin aikataululla ja hoitopaikan järjestelyihin ei 
aina jää riittävää aikaa. 
  
Perhepäivähoidon varahoitojärjestely, jossa yksi perhepäivähoita-
ja hoitaa toisten perhepäivähoitajien hoitolapsia, on ollut ajoittain 
isoissa haasteissa, koska myös varahoitotilanteissa lain sallimia 
ryhmäkokoja ei saisi ylittää.  
 
Jotta Jokioisten kunta pystyy muuttuvassa tilanteessa jatkossakin 
tarjoamaan lainmukaiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut,  
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on kunnan sivistystoimi yhdessä teknisen toimen, yleishallinnon 
osaston ja hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon 
kanssa suunnitellut ryhmäperhepäiväkodin perustamista. 
 
Kunta omistaa kerrostaloneliön keskusta-alueella, jota on kaavail-
tu ryhmäperhepäivähoitokodiksi. Kerrostaloasunto vaatii toki re-
monttia ja esimerkiksi kalustehankintoja, jotta se voidaan ottaa 
päivähoidon käyttöön. Lisäksi tilan käyttö ryhmäperhepäiväkotina 
vaatii ympäristöterveydenhuollon ja taloyhtiön hyväksynnän.  

 
Ryhmäperhepäivähoitokodin perustamisen kautta uusien lasten 
hoitojärjestelyihin sekä varahoitotilanteisiin pystyttäisiin vastaa-
maan aiempaa paremmin. Todennäköisesti ryhmäperhepäivähoi-
tokotiin olisi myös huomattavasti helpompi saada palkattua henki-
lökuntaa kuin kotiin perhepäivähoitajaksi. 
 
Ryhmäperhepäivähoitokoti (ryhmis) on kahden perhepäivähoita-
jan ja 8 lapsen tai kolmen perhepäivähoitajan ja 12 lapsen hoito-
paikka. Jokioisten kuntaan on suotavaa perustaa ryhmäperhepäi-
vähoitokoti 12 lapselle, jotta saamme riittävästi vapaita paikkoja 
sekä uusille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille että perhepäi-
vähoidon varahoitolapsia varten. Tällöin ryhmikseen tarvitaan 
työhön kolme perhepäivähoitajaa, joista yhdellä on oltava vähin-
tään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 
annetun asetuksen 5 §:n mukainen ammatillinen kelpoisuus (lähi-
hoitaja).  
 
Ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta koituu kustannuksia 
(esim. kalusteet), joita ei toistaiseksi ole budjetoitu talousarvioon. 
Päivähoidon talousarvioin palkkakustannukset mahdollistavat uu-
sien perhepäivähoitajien palkkaamisen. Näin ollen perhepäiväko-
din hoitajien palkkakustannukset eivät varsinaisesti suuresti lisää 
päivähoidon tarvitsemia palkkamäärärahoja. Kunta omistaa vuok-
rataloyhtiön, jonne ryhmäperhepäiväkotia on suunniteltu. Suuri 
asunto on ollut tyhjillään ja kunnan kustannukset tältäkin osin jäi-
sivät suhteellisen pieniksi verrattuna esimerkiksi vapailta markki-
noilta vuokrattavaan hoitotilaan.  
 
Asiaan liittyen tarkempien kustannusten ja talousarvioin laatimi-
nen ei ole ollut vielä tarkemmin mahdollista / ajankohtaista. Tar-
kempi ryhmäperhepäiväkodin vaatima talousarvio laaditaan, kun 
suunnitelmat teknisen toimen, taloyhtiön ja ympäristöterveyden-
huollon asian tiimoilta etenevät suotuisasti.  
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Ehdotus Lautakunta ottaa tiedoksi ja hyväksyy suunnitelman ryhmäperhe-

päiväkodin perustamisesta. Lopullinen päätös ryhmäperhepäivä-
kodin perustamisesta saatetaan koulutuslautakunnan ja kunnan-
hallituksen päätettäväksi.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 4 
10.1.2022 Koulutuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2021 perustanut työ-

ryhmän kartoittamaan ja selvittämään varhaiskasvatuksen koko-
naistilaa ja tiekarttaa tulevaisuuteen. Lautakunnan kokonaisselvi-
tys antaa tarvittavaa pohjaa pitkän aikavälin ratkaisuihin ottaen 
huomioon kokonaisuuden mm. hoidon tarpeesta, kiinteistöistä, or-
ganisoinnista ja muista lainsäädännöllisistä reunaehdoista. 

 
Koulutuslautakunnan esityksen ja perusteluiden mukaisesti on 
ryhmäperhepäiväkodin perustamista alettu valmistelemaan. Ky-
seessä on kunnan peruspalvelu, jonka toimivuus on myös vahva 
vetovoimatekijä kunnalle. Nyt lautakunnan esittämä päätös kun-
nanhallitukselle vastaa lyhyen aikavälin tilanteeseen erityisesti 
ryhmäkokojen, rekrytoinnin ja varahoidon järjestämisen näkökul-
masta. 
 
Ryhmäperhepäivähoito on hoitomuotona lähtökohtaisesti taloudel-
lisesti kallein hoitomuoto. Tässä tilanteessa kuitenkin kunnalla on 
tarjota ryhmäperhepäivähoitoon soveltuva kiinteistö, joka vähentää 
kustannuksia kuntakonsernitasolla. Rekrytoinnin kannalta tämä on 
myös kortti, joka kannattaa katsoa. 
 
Varhaiskasvatus, ympäristöterveydenhuolto (terveystarkastaja) ja 
tekninen toimi valmistelevat yhteistyössä tilan käyttöönottoa. Kun-
nalla jo olevia kalusteita, mm. kuivauskaapit, pyritään hyödyntä-
mään kalustamisessa, mutta myös uutta irtaimistoa tullaan tarvit-
semaan. Kokonaiskustannus tarkentuu selvityksen myötä.  
 
Keskeinen taloudellinen asia on, että suuri osa kustannuksista 
kohdentuu kunnan tytäryhteisö Jokioisten vuokra-asuntoihin, jolla 
on tyhjä ja sopiva tila tarjota toimintaan.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ryhmäperhepäiväkodin perustamisen. 
Kustannusvaikutuksen täsmentyessä koulutuslautakunta tuo mah-
dollisen lisätalousarvion tarpeen kunnanvaltuuston päätettäväksi.   
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Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja teki seuraavan 
muutetun päätösehdotuksen. 

 
1. kunnanhallitus päättää suhtautua myönteisesti ryhmäperhe-

päivähoitokodin perustamiseen, 
2. kunnanhallitus päättää lähettää asian koulutuslautakunnan 

valmisteluun ja päätöksentekoon kustannusten ja sijainnin / ti-
lavaihtoehtojen osalta, ja 

3. päättää, että se käsittelee asian uudelleen koulutuslautakun-
nan valmistelun ja päätöksenteon jälkeen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdo-

tuksen. 
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Valtuustoaloite maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin  
 
Koula § 36 
15.12.2021 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt 22.4.2021 seuraavan 

valtuustoaloitteen maksuttoman aamupalatarjoilun aloittamisesta 
Jokioisten peruskouluissa: 

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

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

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

 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.5.2021 päättänyt pyytää 
aloitteesta lausunnon koulutuslautakunnalta.  

 
Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava 
jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, 
täysipainoinen maksuton ateria. Perusopetuslain mukaan koulu-
tuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta tarjota muita aterioita kuten 
esimerkiksi aamupalaa tai iltapäivän välipalaa.  
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Vuoden 2021 kouluterveystutkimuksen mukaan Jokioisten koulu-
jen 4.–5. luokkalaisista 63 % ja 8.–9. luokkalaisista 56 % syö aa-
mupalan kotona jokaisena arkiaamuna. Vastaavasti pääruuan 
koulussa kaikkina koulupäivinä syö 4.–5. luokkalaista 76 % ja 8.–
9. luokkalaisista 80 % oppilaista. Käytännössä kaikki alakouluop-
pilaat ja suurin osa yläkouluoppilaista osallistuu päivittäin Jokiois-
ten kouluissa kouluruokailuun. Jokioisten kunnan ruokahuolto on 
kehittänyt kouluruokailua määrätietoisesti yhdessä koulujen kans-
sa ja kouluruokailun arvostus on Jokioisilla erinomainen.  
 
Aamupalalla on koululounaan kanssa tärkeä merkitys oppilaiden 
jaksamiseen ja koulupäivän sujumiseen. Kouluterveyskyselyjen 
perusteella osa oppilaista ei syö joka päivä aamupalaa eikä toi-
saalta myöskään koulussa lounasta. Aamupalan syömisellä on 
ilman muuta yhteys oppilaiden hyvinvointiin ja koulupäivän suju-
miseen. Aamupalan tarjoaminen ja ohjaaminen sen päivittäiseen 
syömiseen kuuluu kuitenkin vanhempien perustehtäviin. Perus-
koulu ei voi olla vastuussa vanhemmille kuuluvien perustehtävien 
hoitamisesta. 
 
Lainsäädäntö määrittelee kunnan velvollisuudet liittyen perusope-
tuksen järjestämiseen. Aamupalan tarjoaminen ei näihin tehtäviin 
siis kuulu. Mikäli kunta päättäisi tarjota aamupalan oppilaille, niin 
sen nauttiminen kotona luonnollisesti väheni. Tämä ei voi olla pe-
ruskoulun ja yhteiskunnan tavoitteena. Tavoitteena perusopetuk-
sessa tulee olla opetussuunnitelman mukaisesti terveellisten elä-
mäntapojen opettaminen ja niihin kannustaminen. Tähän asiaan 
koulu voi ja sen kannattaa tulevaisuudessa kiinnittää nykyistä vie-
lä enemmän huomiota.  
 
Aamupalan tarjoaminen olisi myös kallista ja myös monilta osin 
hankala toteutettava.  
 
Aamupalan tarjoaminen Jokioisten peruskouluissa olisi haastava 
järjestää johtuen erityisesti siitä, että noin puolet oppilaista on 
koulukuljetuksen piirissä. Koulukuljetukset lähtevät liikkeelle aa-
mulla klo 8.00. Jotta koulukuljetuksessa olevat oppilaat ehtisivät 
kouluun aamupalalle, tulisi kuljetusten lähteä liikkeelle nykyistä 
aiemmin viimeistään noin klo 7.40. Tämä aiheuttaisi koulukulje-
tusaikojen huomattavan pidentymisen ja myös lakisääteisen päi-
vittäisen koulukuljetukseen kuluvan ajan ylittymistä. Lisäksi koulu-
kuljetusten hinta todennäköisesti kasvaisi johtuen esimerkiksi kul-
jettajien työaikojen pidentymisestä.  
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Aamupalan tulisi olla koulussa tarjolla päivittäin usean tunnin 
ajan. Oppilaiden koulupäivät alkavat opetusryhmästä riippuen klo 
8.00–10.00. Aamupalan tulisi näin ollen olla tarjolla esimerkiksi 
klo 7.40–10.00 välisen ajan. 
 
Aamupalatarjoilun vuoksi kunnan tulisi palkata lisää keittiö- ja sii-
voushenkilökuntaa tilaamaan, valmistamaan ja tarjoamaan aa-
mupala sekä tiskaamaan astiat ja siistimään ruokasali ennen kou-
lulounaan tarjoamista.  
 
Ruokapalvelumme tämänhetkisen hinnoittelun mukaan koulussa 
tarjottavan aamupalan (aamupala tarjolla aamutoiminnassa olevil-
le oppilaille) hinta on vuonna 2022  2,05 € / ateria.  Voimassa ole-
van hinnoittelun perusteella kaikille oppilaille tarjottavan aamupa-
lan hinta olisi ilman valvontakustannuksia / ruokasalin siivousta yli 
200 000 € vuosi. Todellinen lopullinen vuotuinen kustannus mää-
räytyisi ruokahuoltoyksiköltä päivittäin tilattavien aamupalojen 
määrästä.  
 
Lisäksi kunnan tulisi palkata henkilökuntaa valvomaan ruokasalia 
ja aamupalan nauttimista. Pelkästään valvonnan kustannukset 
olisivat yli 30 000 € vuodessa (1,5 valvojaa molemmissa kouluis-
sa noin 3 h päivässä). Tämän lisäksi kustannuksia tulisi ruokasa-
lin lisääntyneestä siivoamisesta.  
 
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että aamupalan tarjoaminen 
olisi kunnalle huomattavan kallista.  

 
Ehdotus  Lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että Jokioisten kunta ei 

aloita maksuttoman aamupalan tarjoamista Jokioisten peruskou-
luissa johtuen siitä, että aamupalan tarjoaminen kuuluu lähtökoh-
taisesti vanhempien ja kotien vastuulle sekä siitä, että aamupalan 
tarjoaminen Jokioisten peruskouluissa olisi huomattavan kallista 
ja myös koulukuljetusten vuoksi haastava toteuttaa.  

 
Lautakunta toteaa lisäksi, että Jokioisten ruokahuolto ja koulut 
pyrkivät jatkossakin siihen, että kouluruokailua kehitetään määrä-
tietoisesti ja sen arvostus pidetään hyvänä. Näin taataan se, että 
oppilaat osallistuvat edelleen aktiivisesti päivittäiseen kouluruokai-
luun.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 - - - - - - - - - - 
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Kh § 5 
10.1.2022 Koulutuslautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan joulukuus-

sa. Selvityksessä on otettu huomioon niin laillisuus-, taloudelli-
suus- ja käytännön perusteet tehtäessä arviota toiminnan muutok-
sen tarkoituksenmukaisuudesta. 

 
Ehdotus Koulutuslautakunnan esittämin perustein kunnanhallitus esittää 

kunnanvaltuustolle, että 
 

1. Jokioisten kunta ei tässä vaiheessa aloita maksuttoman aamu-
palan tarjoamista Jokioisten peruskouluissa. 
 

2. valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 
 

Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Kuntalaisaloite koirapuistosta 
 
Kh § 3 
11.1.2021 Kuntaan on saapunut kuntalaisaloitepalvelun kautta joulukuun 

2020 lopussa aloite koirapuistosta keskustaajamaan. 
 

Aloitteessa ehdotetaan, että Jokioisten kunta rakentaa koirapuis-
ton keskustaajaman alueelle. Perusteluna todetaan, että koiran-
omistajat kunnassa tarvitsevat aidattua puistoa koirien ulkoilutta-
miseen. Puisto mahdollistaa myös samanhenkisten ihmisten ko-
koontumisen harrastuksen parissa.  

 
Aloitteen vastuuhenkilö on Sami Räsänen. Aloitteessa on 116 
osallistujaa, joista 87 jokioislaista. 

 
Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat 
tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Kuntalaisaloite on yksit-
täisen asukkaan tai asukasryhmien laatima kirjallinen aloite, jonka 
kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa toi-
mintaan ja päätöksentekoon. Kuntalaisten aloiteoikeudesta sää-
detään kuntalain 23 §:ssä. Kunnan asukkaiden lisäksi yhteisöillä 
ja säätiöillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevis-
sa asioissa. Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita 
kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Kun kuntalaisaloit-
teen tekee vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, on se 
käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää koirapuistoa koskevan kuntalais-

aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
 

Tela § 56 
20.10.2021 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi kuntalaisaloitteen koirapuiston rakentamisesta keskustaa-
jaman alueelle. 

 
 Koirapuiston perustamista on käsitelty aiemmin kuntalaisaloitteen 

johdosta vuosina 2013–2014. Tuolloin todettiin, että kunta on  
valmis vuoropuheluun koiraharrastajien kanssa sopivan alueen  
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löytämiseksi koirapuistolle, mikäli harrastajat sitoutuisivat osallis-
tumaan puiston rakentamiseen ja kunnossapitoon. Lisäksi kun-
nanhallitus päätti, että koirapuiston toteuttaminen on tarkoituk-
senmukaista huomioida tulevien asemakaavojen valmistelussa. 
Nykyisellä asemakaava-alueella ei ole osoitettuna paikkaa koira-
puistolle. Tällä hetkellä kunnassa toimii yksi yksityinen koirametsä 
Latovainion alueella. 
 
Rakentamisen kustannusarvioon vaikuttaa kohteen sijainti ja ra-
kentamisen laajuus, mm. paljonko tehdään liitännäistöitä, kuten 
pysäköintialue. Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa puiston laajuus, 
onko se 1- vai 2-osainen, isoille ja pienille koirille oma alueensa. 
 
Tekninen osasto on selvittänyt koirapuiston rakentamisen ja kun-
nossapidon kustannuksia. Eri kunnista saatujen tietojen perusteel-
la koirapuiston rakentaminen maksaa koosta ja sijainnista riippu-
en 30 000 – 50 000 euroa (alv 0 %). Puisto vaatii viikoittaista yllä- 
pitoa mm. roskien ja jätteiden keruun, pussiautomaattien täytön 
sekä vuotuista kalusteiden ja varusteiden huoltamista. Vuotuiset 
kunnossapidon kustannukset ovat noin 2 000 – 3 000 euroa 
(alv 0 %) vuodessa. 
 
Yllä mainitut summat ovat yhden koirapuiston rakentamisen ja 
kunnossapidon kustannukset.  
 
Koirapuiston rakentaminen on investointihanke ja se tulee sisällyt-
tää kunnan investointiohjelmaan, mikäli kunta päättää toteuttaa 
koirapuiston rakentamisen. 
 

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää kuntalaisaloitteen koirapuis-
ton rakentamisesta keskustaajamaan kunnanhallituksen käsitte-
lyyn. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Sami Räsänen poistui 

kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsitte-
lyn ajaksi, kello 19.00–19.05 väliseksi ajaksi. 

 
 - - - - - - - - - 
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Kh § 6 
10.1.2022 Tekninen lautakunta on käsitellyt asian lokakuussa 2021. 
 

Aikaisemmankin käsittelyn mukaisesti kunta on valmis vuoropuhe-
luun sijoituspaikasta, mikäli koiraharrastajat / -yhdistykset sitoutu-
vat koirapuiston rakentamiseen ja kunnossapitoon. Mikäli koira-
puisto tulee kunnan hankkeeksi, on se talousarvioasia ja raken-
taminen / rakentamatta jättäminen sekä mahdollinen sijoituspaik-
ka tulevat kunnanvaltuutettujen päätettäväksi talousarvion ja ta-
loussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus esittää asiatekstin mukaisin perustein kunnanval-

tuustolle, että  
 

1. mahdollinen koirapuiston rakentaminen kunnan toimesta on 
päätettävissä talousarviokäsittelyn yhteydessä 

 
2. kuntalaisaloite on loppuun käsitelty. 

 

Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman  
täytäntöönpano 
 
Kh § 7 
10.1.2022 Valtuusto on 16.12.2021 hyväksynyt kunnalle talousarvion vuo-

delle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. 
 

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustu-
vat, omaa toimialuettaan ja omia valtuustotasoisia määrärahojaan 
koskevat käyttösuunnitelmat, joilla päätetään ja kohdennetaan 
yksityiskohtaisesti valtuuston hyväksymien määrärahojen käyttö.  

 
Talousarviokirja (valtuustotaso) lähetään täytäntöönpano-ohjeiden 
liitteenä hallintoelimille. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää Jokioisten kunnan vuoden 2022 

talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman hallinto- ja 
toimielimille täytäntöön pantavaksi ja talousarviovuoden käyttö-
suunnitelmien laatimista ja hyväksymistä varten ja toteaa, että ta-
lousarvio sitoo valtuuston päätöksen mukaisesti toimielimiä niin, 
ettei lisämäärärahoja myönnetä vuonna 2022 millekään toimieli-
melle vaan mahdolliset ylitystarpeet on katettava sisäisin siirroin 
ja ajoissa toteutetulla hallintoelimen omalla talouden tasapainot-
tamisella. 

 
Lisäksi annetaan seuraavat täytäntöönpano-ohjeet: 

 
1) Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava tarkkaa ja 

taloudellista toimintaa. Hallintoelinten on oma-aloitteisesti me-
neteltävä siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan koko 
talousarviovuoden ajan menokehityksen hillitseminen ja mieti-
tään kunkin päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja mahdollises-
ti useampaa vuotta koskevaa ratkaisua tehtäessä kertautuvia 
vaikutuksia ja huolehditaan pitkäjänteisestä kunnan menojen 
ja tulojen toisiinsa sopeuttamisesta sekä kokonaistalouden ta-
sapainottamisesta. 
 
Kunkin toimielimen tulee tarkastella kriittisesti omaa menora-
kennettaan ja löytää menosäästöjä ja/tai lisätuloja sekä so-
peuttaa palvelutuotantorakenteensa vallitsevaan kysyntään ja 
asiakasmäärään. 
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2) Talousarvion meno- ja tulomäärärahojen valtuuston päätöksen 
mukaiseen sitovuuteen on kiinnitettävä edelleen erityistä huo-
miota.  

 
3) Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota ja sekä tavoitteiden että mittareiden kehit-
tämistä tulee yhä jatkaa.  

 
4) Uuden henkilöstön rekrytointiin (virkojen ja toimien täyttämi-

seen) on etukäteen pyydettävä kunnanhallituksen erillinen lu-
pa, siitäkin huolimatta, että uusi tai vakinaistettava vakanssi 
sisältyy talousarvioon. 

 
5) Vanhojen avoimeksi tulleiden toimien ja virkojen uudelleen-

täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa, ennen toi-
men tai viran auki julistamista. Uudelleentäyttämisen perus-
teista ja tarpeesta on annettava riittävä, perusteltu selvitys. 

 
Määräaikaista henkilöstöä ei saa palkata muutoin kuin ole-
massa olevan vakanssin / nimetyn henkilön sijaisuuteen sil-
loin, kun se on toiminnallisesti aivan välttämätöntä. Sijaisuudet 
tulee hoitaa ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. 
 
Työvoiman määrää ei siis saa lisätä palkkaamalla määräaikai-
sia työntekijöitä (pl. vakinaisen vakanssin sijaisuus) tai vuok-
raamalla työvoimaa. 
 
Aiempaa määräaikaista henkilökuntaa ei saa vakinaistaa il-
man kunnanhallituksen lupaa. 

 
6) Useampia hallintoelimiä koskevissa saman tava-

ran/tavararyhmän (esim. atk-laitteet, toimistotarvikkeet, elintar-
vikkeet jne.) hankinnoissa on käytettävä yhteishankintoja ja 
puitesopimuksia. 

 
7) Taloussuunnitelmavuosille hyväksytyt hankkeet tulee ao. hal-

lintoelinten hankkeiden suunnittelun ja valmistelun osalta 
käynnistää riittävän ajoissa ja huomioiden mahdollisen valtiolta 
anottavan rahoituksen määräajat. Hankesuunnitelmat tulee 
pääsääntöisesti olla hyväksyttynä/hyväksymiskäsittelyssä en-
nen talousarviokäsittelyä. 
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8) Jokaisella toimielimellä ja tilivelvollisella viranhaltijalla on eri-

tyinen vastuu talousarviossa olevien määrärahojen riittävyy-
destä ja toiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta siten, että 
määrärahat riittävät. 

 
9) Kunnanhallitus päättää tarvittaessa määrärahojen mahdollisis-

ta siirtoehdotuksista sektorilta toiselle talousarviovuoden aika-
na taloutta ja sen kehitystä koskevien raporttien ja selvitysten 
perusteella. 

 
10) Investointimäärärahat ovat ehdottoman sitovia. Valtuuston hy-

väksymään talousarvioon sisältyvät investoinnit on toteutetta-
va täsmällisesti talousarvion mukaisina ja täsmällisesti valtuus-
ton päättämiin kohteisiin. Määrärahoja ei saa osittainkaan 
käyttää muihin kohteisiin/asioihin. Mikäli jostakin investoinnista 
jää määrärahaa, ei sitä saa käyttää mihinkään muuhun. 

 
11) Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannukset voidaan jakaa 

enintään kymmeneen (10) kustannuspaikkaan kuukaudes-
sa/vuodessa. Jakoperusteen tulee olla käytössä koko toimin-
tavuoden ajan. Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannuspaik-
koja ei saa muuttaa kuukausittain, koska tämä aiheuttaa mer-
kittävän määrän manuaalista työtä, joka kertautuu palkka- ja 
taloushallinnon eri osioissa sekä syö kunnan tietojärjestelmän 
kehitystyöllä saavutettua toimintojen tehostamista ja päällek-
käisen työn poistoa. 

 
12) Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana antaa myös mui-

ta toiminta- ja täytäntöönpano-ohjeita kulloisenkin tilanteen 
edellyttämällä tavalla. 

 
13) Kunnanhallitus antaa lautakuntien ja osastojen tehtäväksi ltk-

tasoisten, kuntastrategiaa toteuttavien ja käytäntöön jalkautta-
vien tavoitteiden laadinnan ja toteaa, että näiden tavoitteiden 
toteutumista seurataan toimintavuoden aikana kunnanhallituk-
sen ja johtoryhmän iltakouluissa. Valtuuston hyväksymän kun-
tastrategian sisältö ja toimenpiteet tulee ottaa johdonmukai-
sesti huomioon toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa. 

 

Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kunnan ehdokkaat asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin 
 
Kh § 8 
10.1.2022 Kunta on osakkaana seuraavissa perustamissaan osa-

omisteisissa asunto-osakeyhtiöissä: 
 

Asunto Oy Jokioisten Aurinkopiha 
Asunto Oy Jokioisten Etelärinne 
Asunto Oy Jokioisten Kalliotie 
Asunto Oy Jokioisten Miilumäki 
Asunto Oy Jokioisten Mäntylä 
Asunto Oy Jokioisten Opintie 
Asunto Oy Jokioisten Päivärinne 
Asunto Oy Jokioisten Rinnetie 
Asunto Oy Jokioisten Pelliläntie 
Asunto Oy Jokioisten Sällinrinne 
 
Yhtiöiden hallitukset valitaan seuraavan kerran kevään 2022 yh-
tiökokouksissa, jolloin nyt valittavien ehdokkaiden toimikausi al-
kaa. Kussakin hallituksessa on kaksi kuntaa edustavaa jäsentä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita osaomisteisten asunto-

osakeyhtiöiden hallituksiin kunnan jäsenehdokkaat vuosiksi 
2022–2025. 

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja teki seuraavan 

muutetun päätösehdotuksen. 
 

Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko-
koukseen. 

 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdo-
tuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 9 
10.1.2022 Koulutuslautakunta 15.12.2021 
 Vapaa-aikalautakunta 16.12.2021 
 Tekninen lautakunta / lupajaosto 9.12.15.1.2021 
 Sivistystoimenjohtaja 7.12.2021 
 Kunnaninsinööri 30.11.2021 
 Hallinto- ja talousjohtaja 29.12.2021 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä / Yhtymäkokous 

8.12.2021 
 Hämeen liitto / Väliaikainen valmistelutoimielin 10.12.2021 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky. / hallitus ja valtuusto 

14.12.2021 
 Eteva ky. / yhtymäkokous 16.12.2021 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja 
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kun-
nan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 10 
10.1.2022 Oikeusministeriö 

- Kirje 3.1.2022 ”Koronarokotusten vauhdittaminen ennen aluevaa-
leja 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Korjattu versio ohjauskirjeestä tartuntatautilain mukaisista toi-

menpiteistä matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on 
todettu B.1.1.529-koronavirusmuunnoksen leviämistä – täyden-
nys 1.12.2021 annettuun ohjeistukseen 

- Kirje 21.12.2021 ”Rokottamisen ja tartunnanjäljityksen lisävoima-
varat” 

 
Ympäristöministeriö 
- Tiedote 22.12.2021 ”Avustushaku vihreää siirtymää edistävien 

investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin käynnistyy” 
 
Etelä-Suomen AVI 
- Tiedote 21.12.2021 ”Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueille” 
- Tiedote 28.12.2021 ”Tartuntatautilain 58 G §:n mukainen päätös 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueille” 
 
Lapsiasiavaltuutettu 
- 22.12.2021 ”Turvataan parempi arki lapsille ja nuorille, joilla on 

neuropsykiatrisia piirteitä” 
 
ARA 
- Tiedote 21.12.2021 ”Avustus kuntien omistamien kiinteistöjen öl-

jylämmityksestä luopumiseksi” 
 
 Suomen Kuntaliitto 

- Kirje 17.12.2021 ”Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksui-
hin 1.8.2022 alkaen” 

- Yleiskirje 16/2021 ”Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan kor-
vaus vuonna 2021” 

 
Hämeen ELY-keskus 
- Tiedote 16.12.2021 ”ELY-keskusten vesihuoltotehtävien vahvis-

taminen” 
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Kanta-Hämeen Pelastuslaitos 
- Etelä-Suomen AVI:n pyynnöstä lähetettävä kirje, joka koskee pa-

losuojelurahaston erityisavustusta kalustohankkeisiin v. 2022 
 
10.12.2021 allekirjoitettu yhteistyösopimus etsivästä nuorisotyöstä. 
 
Pöytäkirjanotteita 
- Lounais-Hämeen koulutusky. / yhtymähallitus 16.11.2021 § 121, 

Seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelu 
- Forssan kaupunginhallitus 29.11.2021 § 414, Kaupungin kirjas-

topalveluiden myynti seudun kunnille 
- Forssan kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 394, Jätelautakunnan 

vaali 
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri / yhtymähallitus 20.12.2021 

§ 224, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palvelusopimus vuodelle 
2022 

- Riihimäen kaupunginhallitus 14.12.2021 § 469, Sopimus Kanta-
Hämeen kuntien välisestä Lakeland-koordinoinnista ja matkai-
luyhteistyöstä 

- Humppilan kunnanhallitus 13.12.2021 § 360, Lounais-Hämeen 
koulutuskuntayhtymä ja seudullisen työllisyydenhoidon suunnitte-
lun aloittaminen 

- Hämeen liitto / Väliaikainen valmistelutoimielin 10.12.2021 § 75, 
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen talousarvio 2022 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Muut asiat 
 
Kh § 11 
10.1.2022 

- Markkinointi ja tiedottaminen 
- Neuvottelumuistio ja toimenpiteet Jokioisten Yritystalo Oy / Pelli-

länkolmio Oy / FM-Haus / Jokioisten kunta. 
 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan muita asioita koskevat 

selostukset tietoonsa saatetuksi.  
 
 Lisäksi päätettiin, että Pellilänkolmio Oy:n ja FM-Haus Oy:n kes-

ken laaditaan neuvottelumuistioon perustuva sopimus, jossa 
huomioidaan asiasta kunnanhallituksen kokouksessa käyty kes-
kustelu. Sopimuksen valmistelu annettiin Pellilänkolmio Oy:n halli-
tuksen tehtäväksi, jonka jälkeen yhtiön hallitus lähettää sen kun-
nanhallitukselle. 

 
Lisäksi merkittiin tiedoksi paikalliseen koronatilanteeseen liittyvä 
ajankohtaiskatsaus. 

 
 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  10.1.2022  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 1–11 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

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

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

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
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: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

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. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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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