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Kokousaika Maanantai 30.11.2020 klo 17.00–19.57 

Kokouspaikka Jokioisten Tietotalo, yläkerta / Teams 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki, Teams 
Kiiski Elina, Teams klo 17.32–19.57 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula  
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina, Teams klo 17.00–19.17 
Esala Martti, Teams klo 17.00–17.32 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj., Teams 
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs. 
Lilja Leena, pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 175–181 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
Niina Stenberg ja Charlotte Nummenranta sekä klo 19.17 
alkaen Jyrki Kanerva. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Leena Lilja 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 7.12.2020 
Allekirjoitukset 
 
Niina Stenberg            Jyrki Kanerva             Charlotte Nummenranta 
§ 175-180                  § 181 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 7.12.–28.12.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnanjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Salainen asia 
 
Kh § 175 
30.11.2020 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan jul-

kisuudesta / 24 § salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
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Kunnanjohtajan viran täyttäminen 
 
Kh § 153 
26.10.2020 Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määtälle on myönnetty ero viras-

taan eläkkeelle jäämisen vuoksi siten, että hänen virkasuhteensa 
viimeinen päivä on 31.3.2021. Kunnanjohtajan virka täytetään va-
kinaisesti 1.4.2021 alkaen. 

 
Jokioisten kunnanjohtajan virka oli haettava 23.10.2020 klo 15.00 
mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin 12 hakemusta.  

 
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran ha-
kumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Kunnanjohtajan haku-
menettelyyn sovelletaan kunnallisen viranhaltijalain säännöksiä. 
Sen mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa 
nojalla ottaa sellainen henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka 
kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. Suostumus voidaan 
antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin, kuitenkin ennen valtuus-
ton valintapäätöstä. Kunnanjohtajan vaalimenettelyssä sovelle-
taan, mitä kuntalaki säätää vaaleista. Vaali on enemmistövaali, 
joka voidaan toimittaa suljetuin lipuin. Valinnan ollessa yksimieli-
nen, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista käytännön vaalitoi-
mitusta. 

 
Viran kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva korkeakoulututkinto. 
Lisäksi kunta ilmoitti mm. arvostavansa kuntakonsernin, julkishal-
linnon ja julkistalouden tuntemusta sekä riittävää käytännön ko-
kemusta vaativista johtamistehtävistä. Edelleen odotettiin elinkei-
noelämän tuntemusta sekä perehtyneisyyttä ja osaamista elinkei-
noelämän edistämisessä. 

 
Virkaa hakivat seuraavat henkilöt: 

 
Eklund Kalle, hallintopäällikkö, Vantaa 
Hietaniemi Anitta, hallintojohtaja, Pälkäne 
Högnäs Joona, vartija, Pornainen 
Kannus Matti, talousasiantuntija, Kangasala 
Kaunisto Timo, maatalousyrittäjä, ent. kansanedustaja, Hämeen-
linna 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja, Jokioinen 
Mäkilä Minna-Liisa, hallintosihteeri, Tammela 
Niskala Markku, hallintojohtaja, Kauhava 
Rautiainen Esko, vs. kunnanjohtaja, Puolanka 
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Saarni Hanna, hallintojohtaja, Tammela 
Varis Ismo, lehtori, Forssa 
Usvasalo Unto, suunnittelu-upseeri, Helsinki 

 
Kaikki hakijat täyttävät koulutuksen osalta hakukelpoisuuden eh-
dot. 

 
Yhteenveto hakijoista on kunnanhallituksen esityslistan oheisma-
teriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. 
 
 Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle virkaan määräajassa 

hakeneiden hakemukset. 
 
Päätös Keskusteltiin jatkotoimenpiteistä ja päätettiin, että asiaa valmistel-

laan käytyjen keskustelujen pohjalta seuraavaan 2.11. pidettä-
vään kunnanhallituksen kokoukseen. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 159 
2.11.2020 Kunnanjohtajan viran täyttämiseen liittyen seuraavaksi on tarpeen 

valita hakijoiden joukosta haastateltavat hakijat, päättää haastat-
telu- ja valmisteluryhmästä sekä päättää haastatteluaikataulusta. 
Haastattelu- ja valmisteluryhmän tulee myös valmistella haastatte-
lut ja haastatteluissa esitettävät kysymykset, jotta haastatteluista 
saadaan keskenään verrannolliset. 

 
Valittavan kunnanjohtajan kanssa tehdään kuntalain mukainen 
johtajasopimus ja hänen kanssaan neuvotellaan siitä. Tässä vai-
heessa on tarpeen linjata siihen liittyen kaksi keskeistä asiaa, 
kunnanjohtajan palkkataso ja mahdollisen erokorvauksen määrä 
(kuinka monelta kuukaudelta maksetaan), jotta ne ovat hakijoiden 
tiedossa jo haastattelutilanteessa. 
 
Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella. Työmatkat, vuo-
siloma, sairausloma, perhevapaat ja muut virkavapaat määräyty-
vät samoin kuin muillakin viranhaltijoilla. Näistä ei voida sopia joh-
tajasopimuksessa eikä niistä ole tarpeen ottaa viittauksia johtaja-
sopimukseen. Kunta päättää harkintansa mukaan ainoastaan 
kuntajohtajan palkkauksesta ja työaikakorvauksista. Näistäkään ei 
voida sopia johtajasopimuksessa vaan niistä tehdään omat, erilli-
set päätöksensä. 
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Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1. uuden kunnanjohtajan palkkatason ja erokorvauksen määrän, 

2. valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat, 

3. päättää haastattelu- ja valmisteluryhmästä, ja 

4. päättää haastatteluaikataulusta. 

 

Suostumuksensa kunnanjohtajan virkaan on 2.11.2020 saapu-

neella sähköpostilla ilmoittanut Hanna-Maria Grandell. 

 

Päätös  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti seuraavaa: 

 

1. kunnanjohtajan palkka on n. 7 000 euroa/kk ja erokorvaus 

maksetaan 6 kuukaudelta, 

2. haastatteluun kutsutaan Matti Kannus, Jukka Matilainen, Anit-

ta Hietaniemi, Hanna Saarni ja Esko Rautiainen, 

3. haastattelu- ja valmisteluryhmä: kunnanhallituksen jäsenet, 

valtuuston puheenjohtajisto, nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

ja vs. kunnanjohtaja,  

4. haastattelut suoritetaan viikkojen 46 ja 47 aikana. 

 

Lisäksi kunnanhallitus merkitsi Hanna-Maria Grandellin suostu-

muksen kunnanjohtajan virkaan tietoonsa saatetuksi. 

 

  - - - - - - - - - - - 

Kh § 174 

16.11.2020  

Päätös Kunnanhallitus keskusteli hakijoista ja päätti kutsua haastatteluun 

lisäksi Hanna-Maria Grandellin ja Markku Niskalan. 

 

- - - - - - - - - - - 

Kh § 176 
30.11.2020 Haastatteluun kutsutuista Matti Kannus ja Markku Niskala ovat 

peruneet hakemuksensa. Haastattelut suoritettiin 12.11., 19.11. ja 
24.11.2020. 
Kuntalain mukaan kunnanjohtajan vaali on enemmistövaali, joka 
voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin lipuin. Jos valinnasta ol-
laan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista vaali-
toimitusta. Kuntalain 41 §:n mukaan jos kunnanjohtajan vaalissa  
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kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uu-
si vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eni-
ten ääniä saanut tulee valituksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus käy keskustelun haastatteluista ja päättää jatko-

toimenpiteistä. 
 
Päätös Kunnanhallitus kävi suoritettujen haastattelujen perusteella yh-

teenvetokeskustelun ja päätti, että haastatellut hakijat ja haastat-
telujen tulokset esitellään valtuustolle valtuuston iltakoulussa 
8.12.2020 ja että kunnanhallituksen ehdotus kunnanjohtajan vir-
kaan valittavasta henkilöstä tehdään tämän jälkeen. 
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Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä  
Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutos 
 
Tela § 1 
15.1.2020 Asemakaavan muutoksen laadinta koskee kolmea osa-aluetta 

valtatien 10 länsi- ja itäpuolella. Valtatien länsipuolella on kaksi 
osa-aluetta, joista toinen rajautuu vt 10:n ja Pellilänkolmiontien 
väliselle alueelle. Toinen osa-alue sijoittuu Pikku-Pelliläntien län-
siosan ja Sällintien väliselle alueelle. Valtatien itäpuolella suunnit-
telualueena ovat valtatiehen ja Lintukankaantien länsiosaan rajau-
tuvat kortteli- ja katualueet. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 
10 hehtaaria. 

 
 Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 24.6.2019 § 123. 
 Sweco Ympäristö Oy on laatinut MRL 63 §:n mukaisen 

20.12.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).  
 OAS on esityslistan oheismateriaalina. 
 
 Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuus- ja varasto-

rakentamiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen varattujen 
korttelialueiden ja rakennuspaikkojen laajentaminen Pellilän ja 
Pellilänkolmion teollisuusalueilla. Näihin muutoksiin liittyen tarkis-
tetaan kulkuyhteyksiä ja katuverkostoa Lintukankaantien päässä 
sekä Pellilänkolmiontien ja Sällintien välillä. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää 

1. hyväksyä 20.12.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunni-
telman kaavoitustyön pohjaksi, 

2. kuuluttaa kaavan vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, kun-
nan Internet-sivuilla sekä Forssan Lehdessä, 

3. asettaa yleisesti nähtäväksi Pellilän ja Pellilänkolmion teolli-
suusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutok-
sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman kunnan Internet-
sivuille, OAS on nähtävillä myös teknisellä osastolla kaavan 
laadinnan ajan, 

4. lähettää OAS viranomaisille tiedoksi osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman kohdan 6 (osalliset) mukaisesti sekä alueen kiin-
teistönomistajille. 

 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - 
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Tela § 6 
19.2.2020  Tekninen osasto kuulutti Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalu-
  een sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavamuutoksen  
  vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä
  olosta 29.1.2020 kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet- 
  sivuilla sekä Forssan Lehdessä 30.1.2020 olleella ilmoituksella. 
 
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti OAS on lähetetty 
  tiedoksi 29.1.2020 Hämeen ELY-keskukselle, Väylävirastolle ja 
  Hämeen liitolle sekä Jokioisten Leivälle ja FM-Hausille. 
  Kuulutus ja OAS on jaettu 30.1.2020 alueen kiinteistöjen postilaa-
  tikoihin; Pikku-Pelliläntie kokonaisuudessaan, Mikonkedontie 2, 
  Lintukankaantie 6 ja Timontie 2. 
 
  Kaavaluonnoksessa (päiväys 5.2.2020) muutoksen pinta-ala on 
  tarkentunut, se on yhteensä 8,0950 hehtaaria. 
  Asemakaavalla osoitetaan: 

- liike- ja toimisto- sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien  
teollisuusrakennusten korttelialueeksi (KTY) 2,8489 ha, 

- teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T) 4,6650 
ha, 

- yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-
ten alueeksi (ET) 0,0244 ha sekä 

- katualueeksi 0,5567 ha. 
   
  Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten asemakaavan 5.2.2020 
  päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan nähtäville 
  MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi sekä  
  pyydetään lausunnot viranomaisilta. 
 
  Kaavaluonnos, jonka liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
  sekä kaavakartta ovat esityslistan oheismateriaalina. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää 

- asettaa asemakaavan 5.2.2020 päivätyn valmisteluaineiston 
nähtäville 30 päivän ajaksi,  

- pyytää lausunnot viranomaisilta sekä 
- tiedottaa maanomistajia ja asukkaita. 

 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  ------------------ 
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Tela § 36 
17.6.2020 Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän 

alueen asemakaavan muutoksesta on MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n 
mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen suoritettu. 

 
 Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten kaavaluonnos asetettiin 

nähtäville ajalle 31.3.–7.5.2020 kunnan Internet-sivuille. Lisäksi 
kuulutus julkaistiin Forssan Lehdessä 31.3.2020. Pikku-
Pelliläntien, Mikonkedontie 2:n, Lintukankaantie 6:n ja Timontie 
2:n kiinteistöille on jaettu kuulutus 31.3.2020 sekä lähetetty säh-
köpostilla Jokioisten Leivälle ja FM-Hausille. 
Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta: Hämeen Ely-keskus, 
Hämeen liitto sekä Väylävirasto. Mahdolliset lausunnot piti jättää 
5.5.2020 mennessä.  

 
 Lausunnon antoivat Hämeen Ely-keskus ja Hämeen liitto sekä 

yhteisen mielipiteen jättivät osa Pikku-Pelliläntien asukkaista. 
 
 Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on valmistunut 8.6.2020    

päivätty kaavaehdotus, joka on esityslistan oheismateriaalina. 
 
 Ehdotusaineisto sisältää Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalu-

een sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutosta koskevan 
kaavaselostuksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, poistu-
van asemakaavan, vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä 
kaavakartan. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta 
 

- toteaa, että on valmistellut Pellilän ja Pellilänkolmion teolli-
suusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavamuutok-
sen ehdotusvaiheeseen asti sekä 

- lähettää asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen käsitte-
lyyn. 
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 107 
10.8.2020 Esityslistan liitteenä (liite 10/2020) ovat kaavaselostus, osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma, tiivistelmä kaavaluonnoksen lausun-
noista ja mielipiteistä, kartta kaavaehdotuksesta ja kartta poistu-
vasta kaavasta. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä 8.6.2020 päivätyn Pellilän ja 

Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen ase-
makaavan muutosta koskevan kaavaehdotuksen ja asettaa sen 
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - 
Kh § 177 
30.11.2020 Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä 17.8. – 16.9.2020. Kaava-

ehdotuksesta jätettiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta, joihin 
laadittiin vastineet ja joiden perusteella kaavaan tehtiin tarkistuk-
sia.  
  
Esityslistan liitteenä (liite16/2020) on lopullinen kaavaselotus (päi-
vätty 11.11.2020) sekä kaavan valmistelua koskeva osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma, tiivistelmä kaavaluonnoksen 5.2.2020 lau-
sunnoista ja mielipiteistä, tiivistelmä kaavaehdotuksen 8.6.2020 
lausunnoista ja muistutuksista, kaavakartta ja kartta poistuvasta 
kaavasta.  
  

Ehdotus  Kunnanhallitus hyväksyy Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalu-
een sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutoksen 
11.11.2020 päivätyn kaavaselostuksen mukaisesti ja esittää edel-
leen valtuustolle, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuutettujen määrä 

 

Kh § 178 
30.11.2020 Kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää kunnan-

valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asu-
kasluvun perusteella. Kun kunnan asukasluku on enintään 5 000, 
pitää valtuutettuja olla vähintään 13. Kunnan asukasluvun ollessa 
5 001 – 20 000 tulee valtuutettuja olla vähintään 27. Tässä tarkoi-
tettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmässä vaalivuotta 
edeltävän marraskuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mu-
kaan. Lokakuun 2020 lopussa Jokioisten kunnassa oli 5 052 asu-
kasta. 

Kuntalaki antaa valtuustolle harkintavaltaa päättää laissa säädet-
tyä vähimmäismäärää suuremmasta valtuuston koosta. Kunnassa 
on syytä nyt kuntavaalivuotta edeltävänä vuotena arvioida, onko 
valtuuston kokoa tarvetta muuttaa. 

Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen 
lukumäärästä on ilmoitettava oikeusministeriölle viimeistään 
31.12.2020. 

Jokioisten kunnan tämänhetkisessä valtuustossa on 27 valtuutet-
tua.  

Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Jokioisten kun-
nanvaltuustoon valitaan vuoden 2021 kuntavaaleissa edelleen 27 
valtuutettua. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma 
 
Kh § 126 
7.9.2020 Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi Jokioisten kunnan vuo-

sien 2020–2023 talouteen. Pandemian keston pituutta ja vaiku-
tuksia talouteen ei ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida. 
Tämä vaikeuttaa huomattavasti talouden suunnittelua. Kaikki ar-
viot tarkentuvat syksyn aikana talousarviovalmistelun edetessä. 

 
Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden 
2020 kustannustason mukaiseksi 1 %:lla vähennettynä (pl. henki-
löstömenot ja sote) ja pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esi-
tyksistä. Palvelutarpeen osittainen mahdollinen kasvu on rahoitet-
tava talousarvion sisäisin siirroin. Palvelutarpeen mahdollinen vä-
heneminen on huomioitava siten, että palveluiden tuotanto sopeu-
tetaan tarpeeseen ja kysyntään. 

 
Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen laa-
jentamisia ei voida hyväksyä vuoden 2021 talousarviovalmiste-
lussa. Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan 
päättää syksyn aikana, kun mm. hallituksen budjettiriihen kuntata-
lousvaikutukset ovat selvillä ja kuntakohtainen talousennuste voi-
daan tarkentaa. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin si-
sältyy tässä vaiheessa epävarmuutta. 

 
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta 
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. 

 
Talousarvion laadinnan keskeiset lähtökohdat: 

 
Positiiviset 

- kunnan taseessa ei ole kertynyttä alijäämää 
- vuoden 2020 talousarvion käyttömenot ovat Jokioisilla al-

haisimmat asukasta kohden seudun kuntiin verrattuna 
(kunta toimii tehokkaasti) 

- ei suuria investointitarpeita, palvelutuotannon kiinteistöt 
hyvässä kunnossa (uudisrakennettu, peruskorjattu) 

- palveluverkkoa kehitetty johdonmukaisesti 
- lainakannan kasvu hallinnassa/laskeva 

 
Negatiiviset 

- valtionosuudet eivät kasva/laskevat 
- verotulot laskevat / kehitys polkee paikallaan 2021–2022 
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- sote-menot kasvavat (arvio tässä vaiheessa n. 300 000 – 
500 000 euroa) 

- henkilöstömenot kasvavat (n. 150 000 euroa) 
- kunnan asukasluku on laskeva 
- koronan aiheuttamat lisäkustannukset, tulomenetykset ja 

viivevaikutukset 
- painelaskelmat synkkää luettavaa niin Jokioisten kuin 

useiden muidenkin Kanta-Hämeen kuntien osalta 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää  
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2021 käyttötalouden 
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonais-
menoissa pyritään 1 %:n vähennykseen vuoden 2020 ta-
lousarvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja sosiaa-
litoimi sekä terveydenhuolto),  

2) että vuoden 2021 kunnan kokonaisinvestointien maksimimää-
rä on 800 000 euroa,  

3) vuoden 2020 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2021–2022 toimivat talousarvion 2021 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet,  

4) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tu-
lee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että ta-
lousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,  

5) että talousarvio-ohjeita tulee noudattaa ja laatia talousarvioeh-
dotukset suoraan niiden mukaisiksi, ja 

6) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 15.10.2020, joka myös antaa tarvittavia tar-
kempia talousarvion valmisteluohjeita. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
 
Kh § 156 
2.11.2020 Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallintokuntien ta-

lousarvioehdotuksista sivistysosaston (koulutuslautakunta ja va-
paa-aikalautakunta) sekä teknisen osaston (tekninen lautakunta 
ja lupajaosto) talousarvioehdotukset. 
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Talousarvioehdotukset ltk-tasolla ovat esityslistan oheismateriaa-
lina. 

  
Talousarvioesittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvioesitykset tiedoksi. 
 
 Sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää esitteli kunnanhallitukselle 

koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdo-
tukset. 

 
Kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli kunnanhallitukselle teknisen 
lautakunnan ja lupajaoston talousarvioehdotukset, sekä investoin-
tiosan. 

 

Päätös  Kunnanhallitus merkitsi talousarvioesitykset tiedoksi. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 168 
16.11.2020 Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallinto- ja talous-

osaston talousarvioehdotus ja kunnan tuloslaskelma sekä rahoi-
tuslaskelma tämänhetkisessä talousarvion valmistelutilanteessa. 

 
Talousarvioehdotukset ltk-tasolla ovat esityslistan oheismateriaa-
lina.  

 
Seuraavaan kokoukseen valmistellaan lopullinen talousarvioehdo-
tus. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvioesitykset tiedoksi. 
 
 Kunnanhallitukselle esiteltiin tämänhetkisen valmistelutilanteen 

mukaiset hallinto- ja talousosaston talousarvioehdotus, kunnan tu-
loslaskelma ja rahoituslaskelma. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

 - - - - - - - - 
 
Kh § 179 
30.11.2020 Vuoden 2021 talousarvion lopullisessa ehdotuksessa kunnan tili-

kauden vuosikate on 1 546 400 euroa ja tulokseksi muodostuu 
36 930,00 euroa. Kunnan toimintatuotot kasvavat 2,0 %,  
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161 810 euroa. Toimintakulut kasvavat 2,9 %, 1 401 340 euroa. 
Kunnan kokonaistoimintakulut ovat 36 381 780 euroa.   
 
Toimintakulujen suurimmat kasvuerät ovat henkilöstökulut, joissa 
kasvua 265 010 euroa ja asiakaspalvelujen ostot kunnil-
ta/kuntayhtymiltä (sosiaali- ja terveyspalvelut), joissa kasvua 
1 256 000. Osa toimintakuluista laskee edelliseen vuoteen verrat-
tuna.  
 

Kokonaisverotulojen arvioidaan kasvavan 723 000 euroa ja valti-
onosuuksien 523 340 euroa. Lainojen korkokulujen arvioidaan 
hieman laskevan. Niitä varten on budjetoitu 97 620 euroa. Pois-
toihin on varattu 1 509 470 euroa, joka on lähes saman verran 
kuin edellisinä vuosinakin. Vuoden 2021 investointimenot ovat 
1 157 000 euroa.  

Esityslistan oheismateriaalina on kunnan vuoden 2021 talousarvi-
on lopullisen ehdotuksen numero-osat (käyttötalous, investoinnit j 

Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2021 lopullisen talousarviokirjan 
laadittavaksi em. ehdotuksen perusteella.  

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen käydyn keskustelun jälkeen. 
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Lausuntopyyntö vanhusasiavaltuutettua koskevasta lakiluonnoksesta 
 
Kh § 180 
30.11.2020 Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esi-

tykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta. Kuntia on 
pyydetty välittämään lausuntopyyntö kunnan vanhusneuvostolle.  
 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on 
ikäystävällisyyden edistäminen. Tavoitteeseen vastataan muun 
muassa perustamalla vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto. 

 

Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viran-
omainen, joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteu-
tumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan 
sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun 
ja päätöksentekoon. 
 
Kyseessä olisi ikääntyneiden oikeuksia edistäviä ja valvovia vi-
ranomaisia ja muita toimijoita täydentävä viranomainen. Tavoit-
teena on välttää päällekkäisiä tehtäviä ja toimivaltuuksia muiden 
viranomaisten kanssa eikä esityksellä puututa olemassa olevien 
viranomaisten tehtäviin ja toimivaltuuksiin. 
 
Tavoitteena on luoda valtuutetulle hallinnollinen organisaatio, joka 
olisi linjassa muiden perus- ja ihmisoikeusalan erityisvaltuutettu-
jen kanssa.  

 
Lausunnot pyydetään antamaan 15.12.2020 mennessä. 

 
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Pentti Kirkkola on valmistellut 
ehdotuksen kunnan lausunnoksi. 

 
Esityslistan oheismateriaalina on luonnos hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa lakiluonnoksesta seuraavan lau-

sunnon: 
 

1. Luonnoksen kohtaan Vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto: 
Uudistus on tärkeä ja vahvasti perusteltu. Jo siitäkin syystä, että 
vanhusväestön osuus tulee ennusteiden mukaan tulevaisuudes-
sa kasvamaan. Vain hyvin toimivan ja riittävän valvonnan kautta 
voidaan ikääntyneiden hoitoa, oikeuksia ja huolenpitoa parantaa. 
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2. Luonnoksen kohtaan Lakiehdotuksen mukaan: vanhusasiaval-
tuutetun kelpoisuusvaatimusten tulee olla lakiehdotuksen 2 §:n 
mukainen. Toimiston esittelijöiden sekä muiden viranhaltijoiden 
ammattitaitoon tulee jo lainsäädännössä edellyttää pätevyyttä ja 
kokemusta vanhusten vaativan hoito- ja valvontatyön vuoksi. 

Luonnoksen kohtaan Taloudellisia esteitä: esteitä ei selvitysten 
mukaan pitäisi olla hyvin toimivan ja välttämättömän viran sekä 
toimiston perustamiselle. Suunniteltu aikataulu lain voimantulosta 
on hyvä tavoite 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen käydyn keskustelun jälkeen. 
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Ajankohtaiskatsaus koronatilanteesta 
 
Kh § 181 
30.11.2020 Kunnanjohtaja selostaa kunnan ja Kanta-Hämeen ajankohtaista 

koronapandemiatilannetta ja sen vaikutuksia kunnanhallitukselle. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi. 
 

Kunnanjohtaja kertoi katsauksessaan, että Kanta-Hämeessä on 
siirrytty leviämisvaiheeseen ja pahimman epidemiavaiheen arvel-
laan osuvan joulun tienoille. Vaikka tilanne on vielä Jokioisilla 
rauhallinen, siirrytään etupainotteisesti noudattamaan maakunnan 
ohjeita mm. kouluissa sekä perutaan tapahtumia. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  30.11.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 176–181 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 175 
 
______________________________________________________ 
 
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: 175 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 


