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Keskusvaalilautakunnan vaali 
 
Kh § 92 
5.6.2017  
  Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikau-

dekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeel-
linen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet 
on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si-
jaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien 
mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa eh-
dokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka 
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mu-
kaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, 
ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisis-
sä vaaleissa. 

 
  Varajäseniä on syytä valita minimimäärää enemmän, jotta lauta-

kunnan toiminta ei vaarannu mahdollisissa esteellisyystilanteis-
sa. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se  
 

1. päättää keskusvaalilautakunnan varajäsenten luku-
määräksi kahdeksan, ja  

 
2. suorittaa keskusvaalilautakunnan sekä puheenjohta-

jan ja varapuheenjohtajan ja varajäsenten vaalin 
vaalilain mukaisesti toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuk-

sen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Valt. § 45 
12.6.2017  
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen 

sekä valitsi keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi toi-
mikaudeksi 2017–2021 seuraavat: 

 
  Jäsenet 
 

Leino Heikki, pj. 
Raiskio Kirsi   
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Paasikangas Jaana   
Kauranen Toni    
Tujunen Anu 
 
Varajäsenet 
 
Ilola Juha (1.vara) 
Suokas Antti (2.vara) 
Sakkinen Eija (3.vara) 
Komulainen Seppo (4.vara) 
Pesola Jukka (5.vara) 
Ramstadius Marjo (6.vara) 
Kulmala-Sjöman Mira (7.vara) 
Suonpää Antero (8.vara) 

 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 34 
8.3.2021 Heikki Leinolle on myönnetty ero luottamustoimista paikkakunnal-

ta pois muuton vuoksi, ja valtuusto on kokouksessaan 19.12.2018 
§ 92 valinnut keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja puheenjohta-
jaksi Kimmo Raitasen. 

 
Keskusvaalilautakunnan varajäseniä on kuntavaaleihin liittyvien 
esteellisyyksien vuoksi tarpeen valita lisää, jotta lautakunnan toi-
minta voidaan turvata. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kes-
kusvaalilautakuntaan kaksi uutta varajäsentä (9. vara ja 10. vara) 
kutsumajärjestyksessä. 
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Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta 
 
Kh § 20 
8.2.2021 Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava ku-

takin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimi-
tettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimi-
kunta (vaalilain 15 §). 
 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kui-
tenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaali-
toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat 
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van-
hempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä vara-
jäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä 
henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun su-
kulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että 
henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. 
 
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy 
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuu-
desta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole 
estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikun-
taan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. 
 
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asuk-
kaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita 
asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat 
edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. 
Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolu-
eisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, 
puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. 
 
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan 
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään  
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siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan kes-
kusvaalilautakunnalle. 
 
Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta 
äänestyspaikalla klo 9–20 välisenä aikana. Vaalitoimikunta, huo-
lehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella ole-
vissa laitoksissa. 

 
Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Ennakkoää-
nestyspaikkana ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toi-
mii kunnanvirasto. 
 
Ennakkoäänestys toimitetaan kuntavaaleissa 7.-–13.4.2021. Var-
sinainen vaalipäivä on 18.4.2021. 
 
Oheismateriaalina on edellisten vaalien vaalilautakunnan ja vaali-
toimikuntien kokoonpano. 
 
Valinnoissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että valitaan 
sellaisia henkilöitä, jotka ovat käytettävissä ja pääsevät paikalle 
(siviilityön rajoitteet yms.). Koronapandemiasta ja mahdollisista 
sairastumisista johtuen varajäseniä on tarpeen valita normaalia 
enemmän, vaalilautakuntaan 10 varajäsentä ja vaalitoimikuntaan 
6 varajäsentä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja 

varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan. 
 

Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja 
6 varajäsentä. 

 
 Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet: 
 
 Vaalilautakunta 
 
 Heikki Aaltonen 
 Marianne Mänki 
 Kari Raiskio 
 Satu Söderström  
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 Varalle vaalilautakuntaan 
 
 Sirkka-Liisa Ågren 
 Petteri Honkanen 
 Seppo Komulainen 
 Antero Suonpää 
 
 Vaalitoimikunta 
 
 Maire Ahonen, pj. 
 Marja Widén. 
 
Päätös Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa 

kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää va-
rajäsenten kutsumajärjestyksen. 

 
 - - - - - - - - - 
Kh § 27 
22.2.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. 
 
 Kunnanhallitus jatkoi asian käsittelyä ja nimesi seuraavat jäsenet: 
 
 Vaalilautakunta 
 
 Heikki Aaltonen 
 Elina Kiiski 
 Marianne Mänki 
 Kari Raiskio 
 Satu Söderström  
 
 Varalle vaalilautakuntaan 
 
 Petteri Honkanen 
 Matti Kojonsaari 
 Sari Kortepohja 
 Erja Liuski 
 Ella Niemi 
 Sirkka-Liisa Ågren 
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Vaalitoimikunta 
 
 Maire Ahonen, pj. 
 Bengt Lindqvist 
 Marja Widén. 
 
 Varalle vaalitoimikuntaan 
 
 Pirjo Lehtinen 

Erja Liuski 
Pauli Myllyoja 

 Ella Niemi 
 Marja-Leena Puntila 
 Juha Seppälä 
 
Päätös Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa 

kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää va-
rajäsenten kutsumajärjestyksen. 

 
 - - - - - - - - - 
Kh § 35 
8.3.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja 

varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan. 
 

Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja 
6 varajäsentä. 
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Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista 
 
Valt. § 67 
17.12.2020 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 
 ”Terveyskeskusmaksut 
 
 Meillä tulee olla vahva tahto tukea jokaisen ihmisen tulotasosta 

riippumatta olevaan oikeuteen tasavertaisiin terveyskeskuspalve-
luihin. Palvelut tulee järjestää pääsääntöisesti julkisin verovaroin. 

 
 Yhteiskuntana meidän velvollisuutemme on panostaa hoitoon jo-

ka on ennakoivaa ja hyvinvointia parantavaa sekä toimintakykyä 
vahvistavaa. 

 
 Korkeat asiakasmaksut nostavat pienituloisten kynnystä hakeutua 

hoitoon tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. 
 
 Esitämme kunnanvaltuustolle että se esittää Forssan seudun hy-

vinvointikuntayhtymälle Jokioisten kunnan kantana yleisten ter-
veyskeskusmaksujen poistamista hyvinvointikuntayhtymän alueel-
la. 

 
 Jokioinen  Vasemmiston valtuustoryhmä 
 
 Jukka Heinämäki Charlotte Nummenranta 
 
 Petri Lehtonen Tarja Kirkkola-Helenius 
 
 Pauli Myllyoja” 
 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 1 
11.1.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää terveyskeskusmaksujen poistoa 

koskevasta aloitteesta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
lausunnon. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 - - - - - - - - - - 
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Kh § 36 
8.3.2021 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on 

22.2.2021 käsitellyt asian seuraavasti ja antanut aloitteen johdos-
ta lausunnon. 

 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on juuri 
uudistettu. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista 
saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Laki 
laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Esimerkiksi 
hoitajavastaanotot muuttuvat maksuttomiksi perusterveyden-
huollossa. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021.   

  
Uudessa laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja 
perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa 
toimeentuloturvaan. Lisäksi kunnan velvoitetta tiedottaa asiakasta 
maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä vahvistetaan 
säätämällä tästä nimenomaisesti laissa.   

  
Yhtymähallitus on hyväksynyt 27.01.2020 § 10 asiakasmaksun 
poistoa koskevan ohjeistuksen lomakkeineen terveydenhuollon 
palvelualueella. Ohjeistuksen mukaan asiakasmaksun poistoa voi 
hakea niin sanotulla kevennetyllä menettelyllä, mikäli perheetön 
kuuluu Kela- päätösten piiriin (takuueläke, myönteinen toimeen-
tulotukipäätös, työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkina-
tuki). Kevennetyssä menettelyssä riittää hakemukseen liitettävä 
Kelan asiaa koskeva päätös ja verotustodistus tai sosiaalityön-
tekijän lausunto voimassa olevasta etuudesta. Myös perheellisellä 
hakijalla on mahdollisuus saada vapautuspäätös kevennetyllä 
menettelyllä, jos hänellä on Kelan myönteinen toimeentulotuki-
päätös.   

  
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron 
maksukatto kalenterivuotta kohden. Maksukaton täytyttyä asiakas 
saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen 
laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee. Alle 18-vuotiaiden maksut 
otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.  

  
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyt maksut 
ovat enimmäismaksuja. Kunnanvaltuusto tai yhtymähallitus tai 
johtosäännöllä määrätty luottamustoimielin päättää, peritäänkö 
palveluista enimmäismaksuja vai pienempiä maksuja. Kunta voi 
myös päättää olla perimättä maksua.  
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Hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksut ovat enimmäismaksujen 
mukaiset kuten useimmissa Suomen kunnissa. THL:n tilastojen 
mukaan joulukuussa 2018 noin 70 prosenttia väestöstä asui 
kunnassa, joka perii enimmäismaksuja. Terveyskeskuksen 
lääkärin vastaanoton kertamaksu hyvinvointikuntayhtymässä on 
20,60 euroa, joka peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä 
kalenterivuodessa.   

  
Hyvinvointikuntayhtymän avosairaanhoidon asiakasmaksu-
kertymä vuona 2020 oli 567 000 €, mikä on noin 10 prosenttia 
toiminnan kokonaiskuluista. Suun terveydenhuollossa 
maksukertymä oli 1 476 000, mikä on noin 36 prosenttia 
toiminnan kuluista.   

  
Terveyskeskusmaksujen poistamisella olisi ohjausvaikutusta 
asiakkaisiin ja se olisi ennaltaehkäisevän työn kannalta oikean 
suuntaista vaikutusta. On kuitenkin epävarmaa kuinka merkittäviä 
ohjausvaikutukset olisivat ja ovatko ohjausvaikutukset lopulta 
kaikilta osin toivottavia. Esimerkiksi STM:n mukaan toimivan 
asiakasmaksupolitiikan tavoitteena on, että maksut ovat 
kohtuullisia eivätkä ole esteenä palvelujen saamiselle. STM:n 
mukaan tavoitteena on myös ehkäistä epätarkoituksenmukaista 
palvelujen käyttöä.   

  
Terveyskeskusten asiakasmaksut ovat tärkeä osa kuntayhtymän 
rahoitusta ja niiden poistaminen ei olisi nykyisen omistajaohjauk-
sen mukaista.  

  
Lisätietoja 
Merja Kanervisto-Jokinen, puh. 040 648 6911  

  
Päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää antaa lausuntonaan, että nykyiset 
terveyskeskusmaksut ovat edellä selostetun mukaisesti 
perustellut.  

 
Käsittely kokouksessa: Palvelualuejohtaja Merja Kanervisto-
Jokinen oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ajan. 

  
YH: 
Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.  

  
Jorma Hacklin ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän asian 
käsittelyn ajaksi.  
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Merkittiin, että yhtymähallitus jatkoi § 42 tultua loppuun 
käsitellyksi § 31 käsittelyä ajankohtaisten asioiden esittelyä 
(klo 14.20-14.40) ja kuuli asiantuntijana palvelualuejohtaja 
Merja Kanervisto-Jokista.   

  
Merkittiin, että Susanna Lahtinen poistui kokouksesta em. asian 
käsittelyn aikana klo 14.29 ja Jorma Hacklin klo 14.35. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. merkitsee Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän asiasta 
antaman lausunnon tietoonsa saatetuksi, 

2. päättää, että lausunnon perusteella yleisten terveyskeskus-
maksujen poistaminen hyvinvointikuntayhtymän alueella ei ole 
tarkoituksenmukaista, eikä valtuusto näin ollen esitä Jokioisten 
kunnan kantana niiden poistamista, ja 

3. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 
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Räyskälä-Säätiön hallintoneuvosto 
 
Kh § 37 
8.3.2021 Räyskälä-Säätiön sääntöjen 6. kohdan mukaan Kanta-Hämeen 

alueeseen kuuluvilla kunnilla on kullakin mahdollisuus valita yksi 
jäsen Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon.  

 
Säätiö pyytää Jokioisten kuntaa valitsemaan yhden edustajan 
kolmivuotiskaudeksi 2021–2023. Kunnan pitää ilmoittaa ehdok-
kaansa 31.3.2021 mennessä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan ehdokkaan 

Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2021–2023. 
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Lausuntopyyntö joukkoliikenteestä  

Kh § 38 

8.3.2021 Uudenmaan ELY-keskus pyytää Jokioisten kunnan lausuntoa 

seudun joukkoliikennettä koskevasta suunnitelmasta. Työtä on 

tehty kesästä 2020 alkaen. Alueen kunnista on ollut edustus työ-

ryhmässä. Suunnittelutyön tavoitteena on ollut sujuvoittaa liiken-

nettä eri käyttäjäryhmien näkökulmasta sekä sovittaa aikataulut 

paremmin toisiaan kohtaaviksi. Myös junayhteydet Humppilan 

asemalta on huomioitu aiempaa paremmin. Forssan aluelippuun 

ollaan myös lisäämässä toinen vyöhyke Loimaata, Urjalaa ja So-

meroa koskien. Suunnitellut kohteet ovat menossa kilpailutukseen 

maaliskuun aikana. 

 

Esityslistan oheismateriaalina ovat kohdekuvaukset ja rahoitus-

tiedot. Kohdekuvaukset koskevat reittejä Vieremä (Forssa)-

Jokioinen, Somero-Forssa ja Loimaa-Ypäjä-Jokioinen-Forssa se-

kä Forssa-Jokioinen-Humppila. 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnalla ei ole huomautet-

tavaa Jokioisten ja seudun joukkoliikennettä koskevasta kehittä-

mistyöstä, joka osaltaan parantaa joukkoliikenteen toimintaa.  
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Koulunkäynninohjaajan toimen täyttölupa 
 
Kh § 39 
8.3.2021 Paanan koulussa työskentelee lukuvuonna 2020–2021 kuusi kou-

lunkäynninohjaajaa, joista kolme on vakituisessa työsuhteissa ja 
kolme määräaikaisissa työsuhteissa. Ohjaajista kaksi työskente-
lee 5.–6. luokilla yleisopetuksen ryhmissä, kolme 7.–9. luokilla 
yleisopetuksen ryhmissä ja yksi 7.–9. luokkien pienryhmässä. 

 
Yksi koulunkäynninohjaajan toimi tuli avoimeksi kesällä 2020 yh-
den työntekijän irtisanouduttua. Toimi täytettiin määräaikaisesti 
lukuvuodeksi 2020–2021.  

 
Paanan koulussa on ollut pitkään tarve sekä myös työssä vähin-
tään viisi koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajien tarve ei 
ole ainakaan pienenemään päin, joten on perusteltua täyttää va-
kinaisesti yksi koulunkäynninohjaajan toimi lukuvuoden 2021–
2022 alusta lukien. Samalla vältetään työntekijöiden työsuhteiden 
ketjuttaminen ja varmistetaan pätevän henkilökunnan saaminen 
ja pysyminen Jokioisten kunnan palveluksessa. 

 
Sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että yksi koulun-
käynninohjan toimi, sijoituspaikkana Paanan koulu, voidaan täyt-
tää toistaiseksi lukuvuoden 2021–2022 alusta lukien. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan yhden koulunkäyn-

ninohjaajan toimen täyttämiseksi toistaiseksi lukuvuoden 2021–
2022 alusta lukien.  
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Oppilaanohjaajan lehtorin viran täyttölupa 
 
Kh § 40 
8.3.2021 Paanan koulun oppilaanohjauksen lehtorin virka tulee avoimeksi 

1.8.2021 alkaen viranhaltijan eläköitymisen vuoksi.  
 

Paanan koulussa tarvitaan oppilaanohjaaja lukuvuonna 2021–
2022 ja luonnollisesti myös jatkossa. Oppilasmäärä on Jokioisten 
kunnassa laskussa, joten jokaisen avoimeksi tulevan opettajan vi-
ran kohdalla tulee tarkkaan harkita, millä tavalla virka täytetään. 
Oppilaanohjauksen lehtorin viran kohdalla vaihtoehtona tulevai-
suudessa on esimerkiksi kokoaikaisen viran muuttaminen tun-
tiopettajan tehtäväksi tai muiden oppiaineiden liittäminen viran 
opetusvelvollisuuteen.  

 
Sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että avoimeksi 
tullut oppilaanohjauksen lehtorin virka täytetään lukuvuodeksi 
2021–2022 määräajaksi. Lukuvuoden 2021–2022 aikana kartoite-
taan tarkemmin kyseisen viran osalta, millä tavalla se on tarkoi-
tuksenmukaisinta täyttää vakinaisesti.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää oppilaanohjauksen lehtorin viran 

täyttöluvan lukuvuodeksi 2021–2022.  
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Sähköasentajan / huoltohenkilön toimen täyttölupa (LVIS) 
 
Kh § 41 
8.3.2021  Kunnaninsinööri anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa sähköasen-

tajan / huoltohenkilön toimen vakinaista täyttämistä varten 
1.4.2021 alkaen. 

 
 Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu mm. vastata Jokioisten kunnan 

IT-verkosta, rakennusautomaation toimivuudesta ja erilaisista val-
vontajärjestelmistä sekä kiinteistöjen sähkönjakelun toimivuudes-
ta. Uusi toimi on tullut tarpeelliseksi mm. eläketapahtumiin liittyen. 
Toimi sisältyy vuoden 2021 talousarvioon. Uudessa tehtävässä 
yhdistyy 1,5 henkilötyövuotta yhdeksi henkilötyövuodeksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan Sähköasentajan / 

huoltohenkilön (LVIS) toimen vakinaista täyttämistä varten 
1.4.2021 alkaen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 42 
8.3.2021 Vapaa-aikalautakunta 17.2.2021 
 Tekninen lautakunta 17.2.2021 
 Kunnaninsinööri 27.1. ja 2.2.2021 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 18.1. ja 22.2.2021 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 27.1. ja 

22.2.2021 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 26.1. ja 23.2.2021 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 17.2.2021 
 Forssan seudun vammaisneuvosto 20.11.2020 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä / Vanhuspalvelulain 5 §:n 

mukaisen suunnitelman päivittämisen prosessi – Forssan seutu 
18.1. ja 8.2.2021  

 

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. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 43 
8.3.2021 Valtiovarainministeriön kirje 18.2.2021 ”Avustuksen hakeminen kun-

tien digitalisaation edistämiseksi”. Lisätietoja avustuksesta ja hake-
misesta löytyy valtiovarainministeriön internetsivuilta Vuoden 
2021 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen. 

 
 Sosiaali- ja terveysministeriö: 
 

- Kirje 25.2.2021 ”Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epi-
demian leviämisen estämiseksi – tartuntatautilain uudet valtuudet 
ja hybridistrategian toimintasuunnitelma”. Ministeriö on päivittänyt 
hybridistrategian toimintasuunnitelman. Uutena potentiaalisesti 
merkittävänä epidemiologisena uhkatekijänä on ilmennyt SARS-
COV-2 virusmuunnoksia. Uusi virusmuunnos muodostaa merkit-
tävän uuden epidemiauhan. Uudet tilapäiset toimivaltuudet epi-
demian leviämisen estämiseksi ovat voimassa 30.6.2021 saakka. 
 

- Kirje 26.2.2021 ”Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä 
liikenteessä”. 

 
- Kirje 1.3.2021 ”Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epide-

mian leviämisen estämiseksi – tason kaksi käyttöönotto”. 
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.2.2021 ”Etelä-Suomen 
alueellinen valmiustoimikuntatyöskentely 2021–2022”. Päätöksen liit-
teenä on luettelo valmiustoimikuntaan ja valmiustoimikunnan sihtee-
ristöön nimetyistä jäsenistä. 
 
Maanmittauslaitoksen 2.3.2021 saapunut tiedote ” Maanmittauslaitos 
uudistaa organisaatiotaan 1.3.2021 alkaen”. Erilaisten viranomais-
päätösten rekisteröinnit keskitetään omalle, valtakunnallisesti toimi-
valle vastuualueelleen. Aikaisemmin käytössä olevat alueelliset säh-
köpostiosoitteet lakkaavat ja viranomaispäätökset liitteineen tulee 
jatkossa toimittaa osoitteella viranomaispaatokset(at)maanmittaus-
laitos.fi. 
 
Metsähallituksen 25.2.2021 myönnetyt tutkimusluvat näytteenottoon 
ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja 
suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. 
- Lupa MH 1074/2021/1 mm. oikeuttaa luvan haltijan kääväkäs- ja 

muiden sieninäytteiden ottoon liittyvään liikkumiseen sellaisillakin  
 

https://vm.fi/kuntien-digikannustinavustukset-2021
https://vm.fi/kuntien-digikannustinavustukset-2021
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Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla, joiden rau-
hoitusmääräyksissä näytteenotto on kielletty. 

- Lupa MH 1155/2021 mm. oikeuttaa luvanhaltijan liikkumisen ja 
nivelkärsäisten näytteenottoon haavimalla ja seulomalla sellaisil-
lakin Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla, joiden 
rauhoitusmääräyksissä näytteenotto on kielletty. 

 
Kuntaliiton yleiskirjeet: 
- 4/2021 Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen la-

tauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja oh-
jausjärjestelmillä (”Latauspiste- ja automaatiolaki”) 

- 5/2021 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 
alkaen. 

 
Eteva ky:n 12.2.2021 saapunut sähköposti, jolla kuntayhtymän tila-
päinen valiokunta pyytää omistajakunnilta lausuntoa Etevan yhtymä-
kokouksen päätöksen 12.11.2020 § 20 ja asianosaisten kirjallisen 
kuulemisen johdosta. Kunta ei anna asiasta lausuntoa. 
 
Pöytäkirjanotteita: 
- Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto 8.2.2021 18 § Ero luottamus-

toimesta ja uuden jäsenen vaali / Safonoff Tarja 
- Humppilan kunnanvaltuusto 17.2.2021 4 § Seutukirjaston sopi-

musneuvotteluihin osallistuminen 
- Humppilan kunnanvaltuusto 17.2.2021 8 § Forssan seudun ko-

touttamisohjelma 2021–2024. 
 
Kansalaisopiston laskelma v. 2020 kuntakohtaisista menoista. Menot 
olivat yhteensä 433 210,78 €, tulot 75 244,42 €, erotus 
357 966,36 €. Jokioisten kunnan osuus 189 217,65 €, Humppilan 
osuus 86 969,01 € ja Ypäjän osuus 81 779,70 €. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

 
 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  8.3.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
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 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: 
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 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. 


