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Kokouspaikka Jokioisten Tietotalo 

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

Esala Martti 
Hacklin Jorma, pj. 
Heikkilä Timo 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Lehti Petri 
Lehtinen Rami 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 

Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Sakkinen Eija 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
Könkö Matti, varavalt. 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö 
Ojala Joose, nuorisovaltuuston pj. 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 
 

§ 18–30 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta 
taikka merkintä edellisen 
kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti Timo Heikkilä ja Petri Lehtonen. 

 
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 24.6.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Timo Heikkilä Petri Lehtonen  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, 
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 26.6.–2.8.2020. 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 18 
17.6.2020  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 12.6.2020. 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. 
 
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoit-
tanut valtuutettu Sirpa Larko. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa hänen tilalleen ryhmän vara-
valtuutetun Matti Könkön. 
 
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

mailto:mika.rantala@jokioinen.fi
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 19 
17.6.2020  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 25.6.–1.8.2020.  

 
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 Timo Heikkilä ja Petri Lehto-
nen. 

 
Päätös  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Timo 

Heikkilä ja Petri Lehtonen. 
 
 
 

 

mailto:mika.rantala@jokioinen.fi
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Janne Roinisen luottamustoimet 
 
Kh § 26 
10.2.2020 SDP:n valtuutettu Janne Roininen on kuollut joulukuussa 2019. 
 

Janne Roininen oli valtuuston jäsen, valtuuston vaalilautakunnan 
jäsen, Forssan yhteislyseon johtokunnan jäsen ja vapaa-
aikalautakunnan varajäsen. 
 
Luottamushenkilön kuollessa hänen sijalleen nousee ko. puolu-
een 1. varavaltuutettu. Valtuuston puheenjohtaja kutsuu 1. vara-
valtuutetun valtuutetuksi valtuuston kokouksessa. Varavaltuutetun 
tilalle keskusvaalilautakunta nostaa uuden varavaltuutetun edellis-
ten kuntavaalien tulosten mukaisesti. 
 
SDP:n ensimmäinen varavaltuutettu on Eija Sakkinen. 
 
Forssan yhteislyseon johtokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. 
Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kunta nimeävät kukin johto-
kuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
Roinisen henkilökohtainen varajäsen on Niina Stenberg. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle 
 

1. että se toteaa Janne Roinisen luottamustoimet päättyneeksi 
kuoleman johdosta, 

2. että valtuuston puheenjohtaja kutsuu SDP:n ensimmäisen va-
ravaltuutetun Eija Sakkisen valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi 2017–2021, 

3. että se suorittaa valtuuston vaalilautakunnan jäsenen vaalin 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021, ja 

4. että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa 
nostamaan uuden varavaltuutetun edellisten kuntavaalien tu-
losten mukaisesti, 

5. että se suorittaa vapaa-aikalautakunnan varajäsenen vaalin. 
 

Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä Forssan yhteislyseon johto-
kuntaan uuden jäsenen Janne Roinisen tilalle jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi 2017–2021 ja uudelle jäsenelle henkilökohtaisen va-
rajäsenen. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja valitsi Forssan yhteislyseon johtokunnan jäseneksi 
Emmi Romppaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen 
Niina Stenbergin. 

 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 20 
17.6.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 

Valtuusto valitsi valtuuston vaalilautakunnan varajäseneksi jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi 2017–2021 valtuutettu Eija Sakkisen. 

 
Vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi valtuusto valitsi jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi 2017–2021 Petri Lehden. 
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Valtuustoaloite seutukunnallisesta kulttuuriyhteistyöstä 
 
Valt. § 12 
28.2.2019 Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen: 
 

”Tuoreen kulttuuritoimintalain mukaan kunnat voivat järjestää 
kunnallisen kulttuuritoimen yhdessä muiden kuntien ja toimijoiden 
kanssa.  

 
THL:n hyvinvointikertomuksen minimitietosuositusten mukaan 
kunnan kulttuuritoimen vaikuttavuutta seurataan syksyllä käyttöön 
otettavalla TEA-viisarilla. Mikäli maakuntauudistus toteutuu, osa 
kunnille maksettavista valtionosuuksista määräytyy hyvinvointi-
työn tuloksellisuuden mukaan. Ei pelkästään tulojen vaan ensisi-
jaisesti väestön hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää reagoida 
muutokseen nyt. Ei riitä, että kunta tarjoaa palvelua. Kunnan on 
myös osoitettava, että toiminta on asukaslähtöistä, osallistavasti 
suunniteltua sekä tuloksellista. Laskennallisesti hyvin toteutetulla 
hyvinvointityöllä kunta voi saada 15-30 000€ enemmän valtion-
osuuksia kuin välttävästi toteutetulla. Kulttuuritoimintalaki velvoit-
taa huomioimaan saavutettavuus ja eri väestöryhmät.  

 
Kulttuuritoiminta on suhteellisesti edullista toteuttaa ja ryhmätoi-
mintana myös vaikuttavaa.  
Itsenäisten ammatinharjoittajien käyttäminen edistää alan työlli-
syyttä mikä on myös kulttuuritoimintalain kunnille asettama tehtä-
vä, tämä luo alueelle elinvoimaa. 

 
Taiteen edistämiskeskus ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat lan-
seeranneet käyttöön kulttuurihyvinvointisuunnitelman. Suositus 
toimii samalla tavalla kuin terveysliikuntasuositus tai ravitsemus-
suunnitelma. Valtakunnallisesti on 2019 alusta otettu käyttöön 
”Jokaisella on oikeus 100 minuuttiin kulttuuria viikossa” -suositus. 
  
Tuoreen Forzan (tulevaisuuden Forssan seutu -raportti) mukaan, 
alueella olisi kehitettävää elinvoimassa, vetovoimassa ja pitovoi-
massa. Hyvin organisoitu kulttuuritoimi vastaa osaltaan näihin 
kaikkiin kehittämisen painopistealueisiin.  

 
Kulttuurimatkailu on opetus- ja kulttuuriministeriön strateginen 
painopistealue. Tähän on haettavissa myös avustuksia. Lounais-
Hämeellä on potentiaalia helpon saavutettavuuden, turvallisuuden 
ja historian myötä. Kotimaanmatkailulla arvioidaan olevan uusi tu-
levaisuus ilmastonmuutoksen ja eettisen matkailun myötä.  

mailto:mika.rantala@jokioinen.fi
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Hevoset, höyryveturit, kartanot, maaseuturomantiikka (-ja realis-
mi) ovat pienellä työllä työstettävissä esim. perheille soveltuviksi 
matalankynnyksen huokeiksi kulttuurimatkailupaketeiksi, joista 
hyötyy myös paikallinen elinkeinotoiminta. 

  
Alueen väestö ikääntyy. Tutkimusten mukaan osallisuus taitee-
seen ja kulttuuriin parantaa kokemusta terveydentilasta ja voi jopa 
vähentää lääkityksen tarvetta. Koettu terveydentila on THL:n 
avainindikaattori, jota seurataan. Liikunta ja hyvät liikuntapalvelut 
ovat tärkeää kuntien ennaltaehkäisevää työtä. Ennaltaehkäise-
vään työhön voivat vastata osaltaan myös kulttuuripalvelut.  
Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät erikoissairaanhoidon kulu-
ja. 

 
Sipilän hallituksen kärkihankkeita on nuoren harrastustakuu. Jo-
kaiselle nuorelle halutaan harrastus, millä halutaan vähentää yk-
sinäisyyden kokemusta. Yhdenvertaista on, että kunta tarjoaa 
harrastusmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin eri aloilta sekä lii-
kunnasta.  

 
Kulttuuri sopii virkistykseen, kohentaa kuntakuvaa, lisää elinvoi-
maa sekä on itsessään kohdennettuna ennaltaehkäisevää työtä. 
Lisäksi kulttuuri on käytännössä edullista ja vaikuttavaa toteuttaa. 
Toteutukseen on vaivatonta ja luonnollista liittää yhteisöllisiä, yk-
sinäisyyttä vähentäviä menetelmiä.  

 
Mitä näemme, että kunnissa järjestettäisiin lähivuosien aikana 
käytännössä:  

 
Kiertäviä lasten- ja seniori teatteriesityksiä 
Taideterapiaryhmiä riskiryhmille (itsetuntemuksen, keho- mieliyh-
teyden parantamiseksi) 
Perhesirkusta perheen sisäistä vuorovaikutusta kohentamaan 
Draamamenetelmiä erotilanteiden käsittelyyn 
Teatteria, iltamia ja muita kulttuuritapahtumia kulttuurihistoriallisis-
sa tiloissa 
Tiedotusta ja tilaisuuksia taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuk-
sista 
Näyttelytoimintaa - näyttelyt avaavat ilmiöitä ja lisäävät kiinnostus-
ta  
Lastenkulttuuria, graffitityöpajoja, räp-työpajoja jne. 
Mahdollisuudet ovat rajattomat! 
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Esitämme, että osana Forza elinvoimahanketta toteutettaisiin 
kahden vuoden pilottihanke, Seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö, 
joka vie kulttuuritoimen toteutusta käytännön toteutukseen esim. 
palveluiden yhteishankinnoilla.  

 
Toimikuntaan suositellaan kuuluvaksi mm. kuntien kulttuuritoimes-
ta vastaavat johtavat viranhaltijat, edustus kulttuuriyhdistys Kuvi-
osta, FSHKY:stä hyvinvointikoordinaattori (tai vastaava), edustus 
nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta.  

  
Jokioisissa 28.2.2019 
 
Vihreiden valtuustoryhmä, Ursula Mansikka ja Marjo Ramstadius” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 56 
18.3.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta Forssan kaupungin, 

Humppilan kunnan, Tammelan kunnan, Ypäjän kunnan, Forssan 
seudun hyvinvointikuntayhtymän sekä seudullisen Kulttuuriyhdis-
tys Kuvio ry:n lausunnon. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 37 
9.3.2020 Aloitteen johdosta ovat antaneet lausuntonsa Forssan seudun 

hyvinvointikuntayhtymä, Kulttuuriyhdistys Kuvio ja Tammelan kun-
ta. 

 
Kulttuuriyhdistys Kuvio on valmis seudullinen kulttuuriyhteistyön 
toiminta-alusta. Kaikki seudun kunnat ovat sen jäseniä. Kuvion 
toimintaa laajentamalla ja kehittämällä voitaisiin työstää valtuus-
toaloitteen mukainen pilottihanke kehittämään edelleen seudullis-
ta kulttuuritoimintaa.  
 
Uuden toimikunnan perustaminen tai alusta aloittavan hankkeen 
käynnistäminen olisi jo toimivan yhteistyömallin toistamista ja re-
surssien kuormittamista enemmän hallintoon kuin itse kulttuurin ja 
taiteen toteutukseen.  
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Seutukunnallisen kulttuuriyhteistyön resursseja olisi tuottavinta 
suunnata Kuvion toiminnan vahvistamiseen ja yhteistyöhön Kuvi-
on valmiin organisaation kautta.  
 
Kulttuuriyhdistys Kuvion hallitusta voisi täydentää siten, että siellä 
olisi kiinteä paikka FSHKY:n edustajalle, nuorisovaltuustojen 
edustajalle ja vanhusneuvostojen edustajalle. Tällä hetkellä Kuvi-
on hallituksessa on kuntaedustajien lisäksi yhteisöjen edustajia 
sekä henkilöjäseniä. 
 
Asiaa koskevissa lausunnoissa kannatetaan Kulttuuriyhdistys Ku-
vion hyödyntämistä seutukunnallisessa kulttuuriyhteistyössä ja 
yhdistyksen toiminnan edelleen kehittämistä.  
 
Aloitteessa esitetty hanke voitaneen toteuttaa Kulttuuriyhdistys 
Kuvion toimesta ja asiaa on tarkoituksenmukaista jatkoselvittää 
sen hallituksen toimesta. Tätä kautta voitanee tukea myös 
FSHKY:n jo käynnistämiä pilotteja, joissa hyödynnetään suunni-
telmallisesti taidetta, kulttuuria ja luontolähtöisiä menetelmiä osa-
na hoitoa, kuntoutusta ja asiakastyötä. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 
 

1. Seutukunnallista kulttuuriyhteistyötä on tarkoituksenmukaisinta 
edistää ja edelleen kehittää Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toi-
mesta. 

2. Seutukunnallisen kulttuuriyhteistyön pilottihanketta koskeva 
aloite lähetetään Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitukselle käsi-
teltäväksi siten, että se toteutettaisiin osana yhdistyksen toi-
mintaa ja heidän vetämänään. 

3. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa asiaa koske-
van valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

  
- - - - - - - - - - 

Valt. § 21 
17.6.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen ja 

merkitsi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen tietoonsa 
saatetuksi. 
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Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus vuosilta 2019–2020 
 
Tela § 8 
19.2.2020 
 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kunnan tulee 

vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa selos-
tetaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoi-
na vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vä-
häisiä. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille 
mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä ja esitellä ne ta-
vat, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa oman kuntansa kaavoituk-
seen.  

Jokioisten kunnan kaavoituskatsauksessa ovat esillä kaavat, jotka 
ovat aktiivisesti vireillä lähivuosien aikana. Kaavoituskatsauksen 
yhteydessä ei ilmoiteta uusia kaavahankkeita vireille.  

Kaavoituskatsaus asetetaan kuulutuksella virallisesti nähtäville 
Forssan Lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla, lisäksi kaavoitus-
katsaus julkaistaan internetissä (kunnan www-sivuilla). Virallisen 
kuulutuksen jälkeen kaavoituskatsauksia on saatavissa kunnan 
tekniseltä osastolta ja kirjastosta.  

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kaavoituskat-
sauksen hyväksymisestä ja kunnaninsinööri päättää sen tiedot-
tamisesta. 

Esityslistan oheismateriaalina on luonnos kaavoituskatsauksesta 
vuosilta 2019-2020. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta käsittelee asiaa oheisaineiston pohjalta ja 

lähettää kaavoituskatsausluonnoksen kunnanhallituksen hyväk-
syttäväksi.   

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 41 
23.3.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jokioisten kunnan kaavoituskat-

sauksen vuosilta 2019–2020 ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 - - - - - - - - - - 

mailto:mika.rantala@jokioinen.fi


 
           Jokioisten kunta  kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 17.6.2020 58 2 

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

050 592 5858  
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi 
 
 

 
 
 
 
Valt. § 22 
17.6.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Eroanomus luottamustoimista (Saarinen) 
 
Kh § 45 
6.4.2020 Harri Saarinen anoo eroa luottamustoimista 1.7.2020 alkaen 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Saarinen on teknisen lauta-
kunnan jäsen ja teknisen lautakunnan lupajaoston puheenjohtaja. 
Lisäksi hän on Suomen Keskustan 3. varavaltuutettu Jokioisilla. 

 
Saarisen eroanomuksen vuoksi tulee suorittaa teknisen lautakun-
nan uuden jäsenen vaali. Lisäksi tulee suorittaa teknisen lauta-
kunnan lupajaoston uuden jäsenen ja puheenjohtajan vaali sekä 
täydentää varavaltuutettujen määrää. 
 
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 
4 a §:n 1 momentti: 
 
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa 
toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun otta-
matta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan 
toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi: 
 
- kunnanhallitus ja sen jaostot 
- lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot 
- johtokunnat ja niiden jaostot sekä 
- toimikunnat. 

 
Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoon-
panossa on huomioitava tasa-arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen 
valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja. 

 
Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten 
että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava 
samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erik-
seen koske. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, 
 

1. että se toteaa Harri Saarisen luottamustoimet päättyneeksi 
1.7.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi, 

2. että se suorittaa teknisen lautakunnan jäsenen ja teknisen lau-
takunnan lupajaoston jäsenen sekä lupajaoston puheenjohta-
jan vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021, ja 

3. että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa 
nostamaan Suomen Keskustalle uuden varavaltuutetun edel-
listen kuntavaalien tulosten mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen.  
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 23 
17.6.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 

Valtuusto valitsi teknisen lautakunnan jäseneksi Markku Nikande-
rin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Petri Okkosen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Teknisen lautakunnan lupajaoston jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
valittiin Markku Nikander jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–
2021. 
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Eroanomus luottamustoimista (Pelto-Knuutila) 
 
Kh § 46 
6.4.2020 Suvi Pelto-Knuutila (e. Hossi) anoo eroa luottamustoimista henki-

lökohtaisista syistä. Pelto-Knuutila on vapaa-aikalautakunnan jä-
sen ja koulutuslautakunnan varajäsen (Kirsi Räisäsen varajäsen). 

 
Pelto-Knuutilan eroanomuksen vuoksi tulee suorittaa vapaa-
aikalautakunnan jäsenen ja koulutuslautakunnan varajäsenen 
vaali. 
 
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 
4 a §:n 1 momentti: 
 
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa 
toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun otta-
matta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan 
toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi: 
 
- kunnanhallitus ja sen jaostot 
- lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot 
- johtokunnat ja niiden jaostot sekä 
- toimikunnat. 

 
Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoon-
panossa on huomioitava tasa-arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen 
valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja. 

 
Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten 
että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava 
samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erik-
seen koske. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle 
 

1. että se myöntää Suvi Pelto-Knuutilalle eron Jokioisten kunnan 
luottamustoimista, 
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2. että se suorittaa vapaa-aikalautakunnan jäsenen ja koulutus-
lautakunnan varajäsenen vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
2017–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen.  
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 24 
17.6.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen ja 

valitsi vapaa-aikalautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikau-
deksi 2017–2021 Eeva Lääverin (aiempi varajäsen) ja hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Satu Nurmen. 

 
Lisäksi valtuusto valitsi koulutuslautakunnan varajäseneksi jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi 2017–2021 Mervi Yrjänän. 

 
 
 
 
 
 

mailto:mika.rantala@jokioinen.fi


 
           Jokioisten kunta  kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 17.6.2020 63 2 

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

050 592 5858  
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi 
 
 

 

 

 

 

Ajokujan ja Miina Sillanpääntien rakentaminen 
 
Tela § 24 
15.5.2020 Tekninen osasto pyysi 23.4.2020 tarjouksia Ajokujan ja Miina Sil-

lanpääntien rakentamisesta. 
 Hankintailmoitus julkaistiin ilmoituskanava Hilmassa (julkisten 

hankintojen ilmoituskanava) ja tarjouspyyntö oli nähtävillä koko-
naisuudessaan Tarjouspalvelussa, josta myös tarjouspyyntöai-
neisto oli saatavilla. Tarjouspyyntöaineistosta oli ilmoitus myös 
kunnan www-sivuilla. 

 
Ajokujan ja Miina Sillanpääntien rakentamiseen on vuoden 2020 
talousarviossa varattu määrärahaa investointiosassa menokoh-
dalle 009402 330 000 €. 
Tästä rahasta maksetaan myös teiden suunnittelu sopimuksen 
mukaisesti, 31 100 €.  Valvonta tehdään kunnan omana työnä. 
 
Lisäksi tehdään samassa urakassa vesijohdon runkolinjan uusinta 
välillä Paronintie-Kenttätie, määräraha varattu investointiosan 
menokohdalle 009451, Vesijohtoverkon saneeraus 35 000 €. 
 
Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 8.5.2020 kello 9 mennessä. 
Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaishinta. 
Kaikkien rakennustöiden on oltava valmiina 31.8.2020 mennessä. 
 
Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä ei ole esitetty. 
 
Määräaikaan mennessä jätettiin viisi tarjousta; Somersora Oy, 
Maanrakennusliike Isomäki Oy, LM Infra Oy, Lakeuden Maanra-
kennus Oy sekä Forssan Ympäristöurakointi Oy. Kaikki tarjoukset 
olivat tarjouspyynnön mukaisia. Saapuneista tarjouksista laadittu 
tarjousten avauspöytäkirja vertailutaulukkoineen ovat esityslistan 
oheismateriaalina. 
 
Talousarvion investointiosan määräraha ei riitä halvimman tar-
jouksen mukaiseen urakkaan, joten tekninen lautakunta esittää 
kunnanhallitukselle/valtuustolle määrärahan siirtoja vuoden 2020 
talousarvion investointikohtien kesken. Lisäksi vesijohdon runko-
linjan uusinta on tarjouksen mukaisesti 42 000 €, joten myös tälle 
menokohdalle esitetään määrärahasiirtoa. 
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Ajokujan ja Miina Sillanpääntien rakentamisurakassa on katuva-
laistuksen osuus 9 000 €. Lisäksi talousarviossa on varattu liiken-
nealueiden vihertöihin 10 000 € sekä katujen päällystämisen me-
nokohdasta kohteiden asfaltointiin 35 000 €.   
 
Kunnaninsinööri selostaa asiaa kokouksessa mitkä talousarvion 
investoinnit siirtyvät seuraaville taloussuunnitelmavuosille ja mitä 
vuoden 2020 investointitöitä tehdään. 

 
Ehdotus  Tekninen lautakunta 

1) päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi LM Infra 
Oy:n 8.5.2020 päivätyn tarjouksen, summaltaan 498 700 € 
(alv 0 %) Ajokujan ja Miina Sillanpääntien rakentamisesta 
edullisimpana, 

 
2) päättää esittää kunnanhallitukselle määrärahasiirtoa me-

nokohdalle 009402, Muut tiet seuraavasti: 
 
- investointiosan menokohdasta 009406, Torialue (keskusta-

alueen kehittäminen) siirretään 10 000 €, 
- investointiosan menokohdasta 009414, Kevyen liikenteen 

väylä/Vaulammi siirretään 7 000 €, 
- investointiosan menokohdasta 009471, Hulevesijärjestel-

män saneeraus siirretään 10 000 €, 
- investointiosan menokohdasta 009461, Viemäriverkoston 

saneeraus siirretään 17 000 €, 
- investointiosan menokohdasta 09470, Kylien viemäröinti-

hanke siirretään 25 000 €, 
- investointiosan menokohdasta 009598, Paikkatietoaineisto 

siirretään 25 000 €. 
 

Menokohdan 009402, Muut tiet menojen summaksi muodostuu 
siirtojen jälkeen 424 000 €. 
 
3) Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle 

määrärahasiirtoa vesijohdon runkolinjan uusinnan kustannuk-
siin menokohdalle 009451, Vesijohtoverkon saneeraus seu-
raavasti: 
-  investointiosan menokohdasta 009459, Haja-asutuksen 

vesijohdot 7 000 €.  
 

Menokohdan 009451, Vesijohtoverkon saneeraus menojen 
summaksi muodostuu siirron jälkeen 42 000 €. 
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Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 74 
18.5.2020  
Ehdotus Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

Ajokujan ja Miina Sillanpään tien rakentaminen toteutetaan tekni-
sen lautakunnan 15.5.2020 tekemän esityksen mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen, ja esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lauta-
kunnan esittämät määrärahasiirrot. 

 
 Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli asiaa kunnan-

hallituksen kokouksen alussa. Hän poistui kokouksesta ennen tä-
tä asiaa koskevaa päätöksentekoa klo 17.24. 

 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 25 
17.6.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Jokioisten kunnan tilinpäätös 2019 
 
Kh § 48 
6.4.2020 
 Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan 

kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpito-
lain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakun-
nan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 §:n 
edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayh-
tymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. 

  
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilin-
päätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous-
arvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla 
on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja 
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

  
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 3 kk:n kuluessa tili-
kauden päättymisestä. 

  
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilin-
päätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on esittää 
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta-
voitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimin-
takertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja 
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei 
ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslas-
kelmassa tai rahoituslaskelmassa. 
  
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakerto-
muksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumi-
sesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja 
toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 
  
Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun lop-
puun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito, tilinpäätös. Tilintarkastajan 
tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia eri-
tyisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johto-
sääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
  
Tilinpäätökseen sisältyvät konsernituloslaskelma, konsernitase ja 
konsernirahoituslaskelma. Tilinpäätökseen sisältyvät myös arvio  
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merkittävämmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonte- 
ko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja konsernivalvon-
nasta. 

 
Tulos 
Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2019 osoittaa 3 346,01 eu-
ron ylijäämää. Edellinen vuosi 2018 toteutui 30 783,95 euroa ali-
jäämäisenä.  
 
Vuosikate oli 1,56 miljoonaa euroa ja se kattoi poistot 
100,21 %:sti.  

 
Kokonaisverotulot jäivät budjetoidusta 516 824,26 euroa. Kunnal-
lisverotulot alittuivat 300 739,50 euroa ja yhteisöverotulot 
249 221,99 euroa. Kiinteistöverotulot puolestaan ylittyivät 
33 137,23 eurolla. 

 
Valtionosuuksia kertyi 9 480 203,00 euroa. Tämä on 
251 245,00 euroa budjetoitua enemmän. Näin valtionosuudet 
kompensoivat osittain verotulojen kertymävajetta. 

 
Toimintatuottoja (ulkoiset) kertyi 4 377 183,04 euroa. Tämä on 
428 493,04 euroa budjetoitua enemmän. Toimintatuotot oli alun 
perin arvioitu kohtuullisen varovaisesti talousarviota laadittaessa. 

 
Käyttötalouden osalta talousarvio toteutui hyvin. Teknistä lauta-
kuntaa lukuun ottamatta kaikki tehtäväalueet alittivat budjetoidut 
menomäärärahansa. Alitusten yhteismäärä on 359 457,00 euroa. 
Tekniselle lautakunnalle muodostui ylitystä 144 865,00 euroa. 
Teknisen lautakunnan tuloarvio puolestaan ylittyi 
305 070,00 eurolla. 
 
Poistoja tehtiin 1 559 509,99 euroa. Tämä on 256 099,99 euroa 
budjetoitua ennakkoarviota enemmän, mutta lähes sama määrä 
kuin vuonna 2018. 

 
Lainat 
Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin toimintavuoden aikana 
1 100 000,00. Samaan aikaan vanhoja pitkäaikaisia lainoja mak-
settiin pois 1 391 103,98 euroa. Lyhytaikainen (kassalainat 1–
360 päivää) lainakanta kasvoi 1 300 000,00 eurolla (tilanne vuo-
den vaihtuessa). 
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Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 16,09 miljoonaa euroa. Tämä 
on 1 008 000 euroa edellisvuotta enemmän. Asukasta kohti las-
kettuna 3 137 euroa. Vuonna 2018 asukaskohtainen lainamäärä 
oli 2 903 euroa ja kokonaismäärä 15,08 miljoonaa euroa. Asukas-
kohtainen lainamäärä nousi vuoden aikana 234 eurolla. Asukas-
luvun lasku 67 henkilöllä vaikuttaa tähän omalta osaltaan. Vuoden 
2017 lopussa kunnan lainakanta oli 17,02 miljoonaa euroa ja asu-
kasta kohti tarkasteltuna 3 221 euroa.  
 
Kassatilanne oli edelleen kohtuullisen kireä, sillä kassan keski-
määräinen riittävyys oli 9 päivää. Maksuvalmiuden suunnittelu 
vaati jatkuvaa huomiota ja kuntatodistusten kanssa operoitiin 
säännöllisesti. Laskennallinen lainanhoitokate laski edellisestä 
vuodesta, ollen alimmillaan kolmeen vuoteen. 

 
Kunnan omavaraisuusaste oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. 
Se oli 50,0 %. Edellisvuonna se oli 50,1 %. Suhteellinen velkaan-
tuneisuus oli 55,9 %. Vuotta aiemmin 55,8 %. 

 
Tase ja aiemmat ylijäämät 
Taseen loppusumma oli 38,04 miljoonaa euroa. Edellisvuonna se 
oli 37,90 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa on aiemmilta vuosilta 
kertynyttä ylijäämää (vuoden 2019 ylijäämä huomioiden) 
6 166 000 euroa eli 1 201,94 euroa asukasta kohden. 

 
Investoinnit 
Kunnan investointien tulorahoitusprosentti oli 162,09 (edellis-
vuonna 248,77). Eli käytännössä kaikki investointien omahankin-
tamenot pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Kokonaisinves-
tointimenot olivat 940 248,00 euroa. Rahoitusosuuksia ja tuloja 
investointeihin ei saatu. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-
tustuloja kertyi 18 000,00 euroa.  Investoinnit kasvoivat edellis-
vuodesta 301 000,00 eurolla. 

 
Suurimpia investointeja olivat: 
- kaavateiden rakentaminen ja Vaulammin kevyen liikenteen 

väylä (116 287) 
- tievalaistus (44 933) 
- vesi- ja viemäriverkosto (165 725) 
- osakkeet, KOY Jokioisten Vuokra-asuntojen osakepääoman 

korotus (536 360). 
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Tasekirja ja toimintakertomus 2019 ovat esityslistan oheismateri-
aalina.  
 
Jokioisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. 
 
Esityslistan oheismateriaalina, tilinpäätöstä 2019 täydentävänä 
materiaalina on myös Jokioisten kunnan henkilöstöraportti 2019. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus  
 

1. esittää valtuustolle, että tilikauden 2019 ylijäämäinen tulos,   
3 346,01 euroa kirjataan lisäykseksi tilikauden alijäämä / yli-
jäämä-tilille, 
 

2. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja merkitsee vuoden 
2019 henkilöstöraportin tiedoksi, 

 
3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, ja 

 
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen 

edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - 
 
Tarkastusltk. § 26 
7.5.1.2020 Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava 
 valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään 
 tarkastuksen tulokset. 
 
 Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 29.4.2020 
 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden  
 myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. 
 Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle 
 30.4.2020. 
 
Ehdotus Tarkastuslautakunta 
    

1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2019 valtuustolle 
tiedoksi, ja  
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2) esittää valtuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään 
ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–
31.12.2019. 

  
Päätös Tarkastuslautakunta päättää yksimielisesti saattaa tilintarkastus-

kertomuksen tilivuodelta 2019 valtuustolle tiedoksi ja esittää vas-
tuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–
31.12.2019.  

 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 26 
17.6.2020 Ennen asiaa koskevan keskustelun avaamista valtuuston puheen-

johtaja totesi, että ensiksi käydään asiasta yleiskeskustelu, jonka 
aikana ei tehdä muutosehdotuksia. Myös ryhmäpuheenvuorot 
käytetään tässä vaiheessa. Vasta sen jälkeen siirrytään päätök-
sentekoon. 
 
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja eh-
dotti asian käsittelyjärjestykseksi seuraavaa: 
 
1. käsitellään kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2019 ylijäämäi-

sen tuloksen käsittelystä, 
2. käsitellään tilintarkastajan kertomus ja merkitään se tiedoksi, 
3. käsitellään tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti kun-

nan vuoden 2019 tilinpäätös, konsernitase sekä siihen liittyvä 
toimintakertomus, 

4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä kunnan hallintoa ja 
taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhalti-
joille tilikaudelta 1.1.–1.12.2019. 

 
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen kä-
sittelyjärjestyksestä. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti kirjata kunnanhallituksen ehdotuk-

sen mukaisesti vuoden 2019 ylijäämäisen tuloksen, 3 346,01 eu-
roa lisäykseksi tilikauden alijäämä-/ylijäämä -tilille. 

 
 Valtuusto päätti lisäksi merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

sekä hyväksyä tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti kun-
nan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitaseen sekä myönsi 
vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielin-
ten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–
31.12.2019. 
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 
 
Tarkastusltk § 30 
7.5.2020 Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle 
  annettavassa arviointikertomuksessa. 
 
Ehdotus  Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen 
  valmistumisen aikataulun ja sisällön. 
 
Päätös  Tarkastuslautakunta valmisteli tarkastuskertomusta ja  
  päätti yksimielisesti jatkaa vielä valmistelua 20.5.2020. 
 
  - - - - - - - - - - 
Tarkastusltk § 35 
20.5.2020 
 Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti valmistella arviointiker-

tomusta klo 13 asti ja jatkaa tehtävää 27.5.2020 klo 16.30. 
 
  - - - - - - - - - - 
Tarkastusltk § 38 
27.5.2020 
Päätös Tarkastuslautakunta suoritti arviointityön loppuun vuodelta 2019 

ja päätti yksimielisesti hyväksyä tekemänsä arviointikertomuksen 
ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 27 
17.6.2020 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä tarkastuslautakunnan laati-

man arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja käsitellyksi. 
 
Lisäksi merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan 
kiitokset kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä tarkas-
tuslautakunnan jäsenille aktiivisesta osallistumisesta. 
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Sidonnaisuusrekisteri-ilmoitukset 
 
Tarkastusltk. § 47 
2.10.2019 Kuntalain 84§:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja  
  25.9.2018 viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus 
  johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa 
  harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä 
  varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi 
  olla merkitystä luottamus ja virkatehtävien hoitamisessa. 
  Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhalli- 
  tuksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) 
  tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston 
  ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, 
  kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä 
  kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on 
  tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on 
  valittu tehtäväänsä. 
 

  Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka 
  valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 
  ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä 
  sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa jollei 
  salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu 

                    
 

Ehdotus          Tarkastuslautakunta päättää pyytää tarvittavat päivitykset 
           sidonnaisuusilmoituksiin. 
 

Päätös Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti pyytää päivitetyt 
  sidonnaisuusilmoitukset kuntalain 84§:n mukaisilta  
  henkilöiltä. 
 

  - - - - - - - - - - 
 

Tarkastusltk § 6 
21.1.2020 Tarkastuslautakunta käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset 
  ja antaa se tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 

Ehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut ilmoitukset ja tiedottaa 
  ne valtuustolle. 
 

Päätös Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti siirtää käsittelyn seuraa-
vaan kokoukseen, koska tiedot eivät olleet vielä käytettävissä. 

  - - - - - - - - - - 
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Tarkastusltk § 27 
7.5.2020 Tarkastuslautakunta käsittelee päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset 

ja antaa ne tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Ehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset 

ja tiedottaa ne kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös Saatujen selvitysten perusteella tarkastuslautakunta päätti yksi-

mielisesti antaa kunnanvaltuustolle ilmoituksen, ettei sidonnai-
suusrekisteriin ole tullut muutoksia.  

 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 28 
17.6.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Valtuustoaloite Pride-liputuksesta Jokioisten kunnassa 
 
Valt. § 29 
17.6.2020 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloit-

teen: 
 

”Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma ja yksi 
vuoden suurimmista yleisötapahtumista. Helsinki Pride-viikkoa 
juhlitaan jälleen tänä kesänä juhannuksen jälkeisellä viikolla 
22.6.–28.6.2020. Viikon aikana järjestetään lähes 100 erilaista 
keskustelutilaisuutta ja muuta tapahtumaa. Viikko huipentuu lau-
antaina 27.6. järjestettävään Pride-kulkueeseen ja Puistojuhlaan. 
Viime vuosina marssille on arvioiden mukaan osallistunut yli 
100 000 ihmistä. 

 
Pride on ennen kaikkea ihmisoikeustapahtuma. Sen ydinviesti on, 
että riippumatta siitä, ketä rakastaa ja mihin sukupuoleen tuntee 
kuuluvansa, jokaisella meistä on oikeus olla oma itsensä, joutu-
matta pelkäämään syrjintää, häirintää tai väkivaltaa. Tällainen va-
paus ei ole ollut eikä ole itsestäänselvyys. 

 
Yhä useammat kaupungit, viranomaiset, yritykset ja muut toimijat 
osallistuvat vuosittain Pride-juhlintaan ja muistuttavat omassa 
toiminnassaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, 
yhdenvertaisuudesta ja jokaiselle meistä kuuluvista jakamattomis-
ta ihmisoikeuksista. Esimerkiksi Lahti, Riihimäki, Hämeenlinna ja 
Forssa ovat kaupunkeina jo tehneet päätöksen osallistua Pride-
liputukseen.  

 
Esitämme, että Jokioisten kunta juhlistaa Pride-liikettä liputtamalla 
Helsinki Pride-viikolla sateenkaaren väreissä ja huomioimalla yh-
denvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkyvästi omassa toimin-
nassaan kyseisen viikon aikana. 
 
Jokioisilla 17.6.2020 

 
Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä 

 
Ursula Mansikka ja Marjo Ramstadius”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite VT 2 pohjavesisuojauksesta 
 
Valt. § 30 
17.6.2020 Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä teki seuraavan valtuusto-

aloitteen: 
 

”Suojaus tulisi alkaa Forssasta tultaessa Loimijoen sillan jälkeen 
ja ulottua Ilmavoimien maantietukikohdalle asti. Osa valtatiestä 2 
menee muodostumisalueella ja maantietukikohta muodostaa suu-
ren riskin seudulliselle, merkittävälle pohjavesiesiintymälle, joka 
sijaitsee muutaman sadan metrin päässä ko. alueesta. 

 
Jokioisilla 17.6.2020 

 
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 17.6.2020  

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 18, 19, 22, 27–30 
______________________________________________________ 
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 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 20, 21, 23–26 
_______________________________________________________ 
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 Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 



Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


