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Pöytäkirjan nähtävänä 
pito 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään 
yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / 
Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja esityslistat) 29.10.–5.12.2020. 

 
Puheenjohtaja 

 

Jorma Hacklin 
Jorma Hacklin 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 46 
22.10.2020  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 16.10.2020. 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. 
 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 47 
22.10.2020  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 29.10.–5.12.2020.  

 
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 Elina Kiiski ja Charlotte Num-
menranta. 
 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Rami Lehtisen eroilmoitus 
 

Kh § 132 
21.9.2020 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Lehtinen on 7.9.2020 il-

moittanut eroavansa Jokioisten kunnanhallituksen puheenjohtajan 
tehtävästä 8.9.2020 alkaen.  

 
Lehtisen erokirjeen sisältö on seuraava: 

 
”Ilmoitan eroavani Jokioisten kunnanhallituksen puheenjohtajan 
tehtävästä 8.9.2020 alkaen.  
 
Eron syynä on se, että Jokioisten Keskustan kunnallisjärjestö on 
ilmoittanut menettäneensä henkilökohtaisen luottamukseni ja pyy-
tänyt minua eroamaan puolueelle kuuluvista luottamustehtävistä. 
Luottamuksen menetys on johtunut ilmoituksestani hakeutua Pe-
russuomalaisten ehdokkaaksi tulevissa kuntavaaleissa. 
 
Henkilökohtaisesti olisin halunnut jatkaa tehtävässäni vaalikauden 
loppuun, jolloin olisin voinut kantaa äänestäjiltäni saamani vas-
tuun kunnialla. Jokioisten Keskustan kunnallisjärjestön päätös on 
mielestäni kuitenkin oikeutettu ja haluan kunnioittaa sitä eroamal-
la tehtävästä oma-aloitteisesti.  
 
Luottamuspulan johdosta oman eroamisen vaihtoehtona olisi erot-
taminen, joka johtaisi kunnan päätöksenteon jumiutumiseen ja po-
liittiseen valtataisteluun. Tämä ei olisi kunnan ja kuntalaisten kan-
nalta hyvä, koska mielestäni kunnan päätöksenteossa pitää kes-
kittyä puolueiden ja päättäjien riitojen sijasta laadukkaaseen pää-
tösten valmisteluun ja kunnan hyvän julkisuuskuvan huomioimi-
seen. 
 
Kiitän kunnanhallitusta, johtavia virkamiehiä sekä Jokioisten Kes-
kustan kunnallisjärjestöä hyvästä yhteistyöstä sekä faktapohjai-
sesta päätöksenteosta.  
 
Jokioinen on maineeltaan hyvä ja taloudeltaan hyvin hoidettu kun-
ta ja toivon, että sellaisena myös säilyy”. 
 
Valtuusto on 12.6.2017 (§ 43) valinnut hänet kunnanhallituksen 
jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Lehtisen henkilökohtaiseksi varajä-
seneksi valittiin tuolloin Petri Okkonen. 
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Kunnanhallituksen I varapuheenjohtajana toimii Jyrki Kanerva ja 
II varapuheenjohtajana Petri Lehtonen. 
 
Valtuuston tulee suorittaa kunnanhallituksen uuden jäsenen ja 
tämän henkilökohtaisen varajäsenen, sekä puheenjohtajan vaali. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. myöntää Rami Lehtiselle eron kunnanhallituksen jäsenen ja 
puheenjohtajan tehtävästä, 

2. suorittaa kunnanhallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen 
varajäsenen vaalin, ja 

3. suorittaa kunnanhallituksen puheenjohtajan vaalin. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 48 
22.10.2020 
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Jokioisten kunnan veroprosentit 2021 
 
Kh § 138 
5.10.2020 Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee 

ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään 
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.  

 
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvä-
lien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen sa-
malla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle vii-
meistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.  

 
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tu-
lee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä 
(Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuo-
den 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoit-
taa tänä vuonna Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun 
19. päivänä 2019.  

 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuu-
della.  

 
Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuu-
della. Kiinteistöveroprosenttivälit ovat: 
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–

2,00 % 
- vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 

0,41–1,00 % 
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrä-

tä välillä 0,93–2,00 % 
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 

0,93-3,10 % 
- yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 

0,00–2,00 %  
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voi-

daan määrätä välillä 2,00–6,00 % (KiintVL 12 b §:ssä maini-
tuissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä ylei-
nen veroprosentti + 3,00 %) 
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Jokioisten kunnan tuloveroprosenttia nostettiin 0,75 % vuodelle 
2018. Se on nyt 21,25. Kiinteistöveroprosentteihin on viimeksi 
tehty vähäisiä tarkistuksia vuodelle 2017 pakollisten alarajamuu-
tosten vuoksi. 

 
Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat tällä hetkellä seuraavat: 
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 (alarajassa) 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 (alarajassa) 
- muiden rakennusten veroprosentti 1,00 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 
- voimalaitosten veroprosentti 3,10 

 
Kunnan vuoden 2021 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen 
tuloveroprosenttiin ja tarkistettuihin kiinteistöveroprosentteihin. 
Kunnan tuloveroa arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella 
kertyvän ensi vuonna 17 457 000 euroa, yhteisöveroa 1 207 000 
euroa ja kiinteistöveroa 1 163 000 euroa. Yhteensä 19 827 000 
euroa.  
Vuoden 2020 kokonaiskertymäksi on talousarviossa arvioitu 
19 547 000 euroa. Näin verotulot kasvaisivat 280 000 euroa tähän 
vuoteen verrattuna.  
 
Vuonna 2020 Kanta-Hämeen keskimääräinen tuloveroprosentti 
on 20,92. Alueen kunnista neljässä prosentti on 20,25–20,75. Vii-
dessä kunnassa se on 21,00–21,50 ja kahdessa kunnassa 21,75-
23,50. 
 
Jokioisten kunnan kokoluokassa (5 001 – 10 000 asukasta) tulo-
veroprosentti on keskimäärin 20,93. Yleisin tässä kokoluokassa 
on 21,00 – 21,50. 
 
Maan korkein tuloveroprosentti on Halsualla, 23,50 ja matalin Jo-
malassa, 16,50. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa 

Jokioisten kunnan vuoden 2021 veroprosentit seuraaviksi: 
 

- tuloveroprosentti 21,25 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 (korotus 0,17) 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 (korotus 0,09) 
- muiden rakennusten veroprosentti 1,10 (korotus 0,10) 
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- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 
- voimalaitosten veroprosentti 3,10. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 49 
22.10.2020 
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Eron myöntäminen kunnanjohtajan virasta 
 
Kh § 139 
5.10.2020 Kunnanjohtaja Jarmo Määttä on irtisanoutunut kunnanjohtajan 

virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.4.2021 alkaen. Hän on 
jäänyt vuosilomalle 1.7.2020. Vuosiloma jatkuu eläköitymiseen 
saakka. 

 
Eron virasta myöntää se viranomainen, joka valitsee viranhaltijan. 
Kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 

Jarmo Määtälle eron kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen 
virkasuhdepäivä on 31.3.2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 50 
22.10.2020 
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Kiireelliset asiat 
 
Valt. § 51 
22.10.2020 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 52 
22.10.2020 
 

 
 



Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 22.10.2020  

Muutoksenhakukiellot 

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


