Kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus
Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla
olleet jäsenet
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet

Sivu

Nro

257

14

Maanantai 16.8.2021 klo 17.00–18.37
Jokioisten Tietotalo / Teams
Raiskio Sakari, pj.
Heikkilä Timo
Kanerva Jyrki
Kiiski Elina
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula, klo 17.04–
Nummenranta Charlotte / Teams
Nurmi Satu
Stenberg Niina

(ja läsnäolon peruste)

Hacklin Jorma, valtuuston pj.
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj.
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj.
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 133–158

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

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet
Timo Heikkilä ja Charlotte Nummenranta.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Sakari Raiskio

Mika T. Rantala

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jokioinen 20.8.2021
Allekirjoitukset

Timo Heikkilä

Charlotte Nummenranta

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 23.8.–13.9.2021
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro

258

14

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
Kh § 133
16.8.2021

Ehdotus

Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei se ole päättänyt, että heidän toimikautensa on
kunnanvaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Varapuheenjohtajien määrästä voidaan määrätä hallintosäännössä tai siitä
voidaan päättää ennen puheenjohtajiston vaalia. Jokioisten kunnan hallintosäännössä todetaan, että ennen puheenjohtajiston
vaalia päätetään toimikaudesta ja puheenjohtajien lukumäärästä.
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
1. päättää kunnanvaltuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi valtuustokauden, vuodet 2021–2025,
2. päättää kunnanvaltuuston varapuheenjohtajien määräksi kolme, ja
3. suorittaa kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro

259

14

Valtuuston vaalilautakunnan vaali
Kh § 134
16.8.2021

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien
toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kunnan
hallintosäännön mukaan kuusi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäseniksi valituista valitaan lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lautakunnan sihteerinä toimii kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei kunnanvaltuusto toisin päätä.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa
kunnanvaltuuston vaalilautakunnan sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että jäsen Ursula Mansikka saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Kunnanhallituksen vaali
Kh § 135
16.8.2021

Ehdotus

Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä.
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
1. päättää kunnanhallituksen puheenjohtajiston toimikaudeksi
valtuustokauden, vuodet 2021–2025,
2. päättää kunnanhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi
kaksi, ja
3. suorittaa kunnanhallituksen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Keskusvaalilautakunnan vaali
Kh § 136
16.8.2021
Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Siihen kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
viisi. Varajäsenet on asetettava kutsumajärjestykseen. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Edellisissä kuntavaaleissa esiintyneiden äänestäjäryhmien edustavuuden huomioon ottamiseksi kustakin äänestäjäryhmästä valitaan yksi edustaja, kunnes viisi huomioon otettavaa äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa. Yhdenkin huomioon otettavan
äänestäjäryhmän ollessa vailla edustusta muusta ryhmästä ei saa
valita keskusvaalilautakuntaan kahta edustajaa. Vaikka säännös
ei sitä edellytäkään, käytännössä on useimmiten valittu viisi eniten ääniä edellisissä kuntavaaleissa saanutta äänestäjäryhmää.
Äänestäjäryhmien edustus on arvioitava erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä valittaessa.
Kuntalain 71 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on se, jonka kotikunta kunta on, jolla on äänioikeus
kuntavaaleissa ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kunnanvaltuustoon ei kuntalain 72 §:n mukaan ole vaalikelpoinen
1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa
koskevia valvontatehtäviä,
2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä,
3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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14

Kuntalain 74 §:n mukaan kunnanvaltuustoon vaalikelpoinen on
vaalikelpoinen keskusvaalilautakuntaan, ei kuitenkaan
1. keskusvaalilautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö,
2. keskusvaalilautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva,
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä
tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
keskusvaalilautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin
mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun ottamatta valtuustoja,
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Varajäseniä on syytä valita kahdeksan, jotta ne riittävät kaikissa
vaaleissa, myös mahdollisissa esteellisyystilanteissa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että kunnanvaltuusto
1. suorittaa keskusvaalilautakunnan vaalin sekä valitsee lautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 viisi jäsentä ja kutsumajärjestyksessä kahdeksan varajäsentä, ja
2. valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenistä samaksi ajaksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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14

Tarkastuslautakunnan vaali
Kh § 137
16.8.2021

Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa tarkastuslautakunnan sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Henkilöstölautakunnan vaali
Kh § 138
16.8.2021

Ehdotus

Hallintosäännön mukaan henkilöstölautakunnassa on viisi jäsentä. Jäsenistä nimetään puheenjohtajat. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
1. päättää henkilöstölautakunnan varapuheenjohtajien lukumääräksi yksi, ja
2. suorittaa henkilöstölautakunnan sekä sen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Koulutuslautakunnan vaali
Kh § 139
16.8.2021

Ehdotus

Hallintosäännön mukaan koulutuslautakunnassa on seitsemän
jäsentä. Jäsenistä nimetään puheenjohtajat. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
1. päättää koulutuslautakunnan varapuheenjohtajien määräksi
yksi, ja
2. suorittaa koulutuslautakunnan sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Vapaa-aikalautakunnan vaali
Kh § 140
16.8.2021

Ehdotus

Hallintosäännön mukaan vapaa-aikalautakunnassa on seitsemän
jäsentä. Jäsenistä nimetään puheenjohtajat. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
1. päättää vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajien määräksi
yksi, ja
2. suorittaa vapaa-aikalautakunnan sekä sen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Teknisen lautakunnan vaali
Kh § 141
16.8.2021

Ehdotus

Hallintosäännön mukaan teknisessä lautakunnassa on seitsemän
jäsentä. Jäsenistä nimetään puheenjohtajat. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
1. päättää teknisen lautakunnan varapuheenjohtajien määräksi
yksi, ja
2. suorittaa teknisen lautakunnan sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Teknisen lautakunnan lupajaoston vaali
Kh § 142
16.8.2021

Ehdotus

Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan lupajaostossa on
viisi jäsentä. Jäsenistä nimetään puheenjohtajat. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
1. päättää teknisen lautakunnan lupajaoston varapuheenjohtajien
määräksi yksi, ja
2. suorittaa teknisen lautakunnan lupajaoston sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–
2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenten ja
varajäsenten vaali
Kh § 143
16.8.2021

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän yhtymävaltuustoon valitaan Jokioisten kunnasta neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän valtuuston neljän
jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja
varajäsenten vaali
Kh § 144
16.8.2021

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän valtuustoon valitaan
Jokioisten kunnasta kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kahden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan
jäsenehdokkaiden valinta
Kh § 145
16.8.2021

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on pyytänyt jäsenkuntia ja osajäsenkuntaa nimeämään ehdokkaansa jäseneksi ja varajäseneksi, jotka valitaan kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan.
Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valita yksi jokaisesta jäsenkunnasta ja osajäsenkunnasta. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla kuntien valtuustojen jäseniä.
Kukin jäsenkunta nimeää ehdokkaansa lautakuntaan, jonka yhtymäkokous valitsee. Yhtymäkokous valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus määräytyy kuntalain 75 §:n mukaisesti. Vaalikelpoinen kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan ei siten ole kuntayhtymän hallituksen jäsen, hallituksen
jäseneen tai kuntayhtymän johtavaan viranhaltijaan hallintolain 28
§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, kuntayhtymään tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelusuhteessa oleva
henkilö taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa
oleva henkilö eikä henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän hallitukseen.
Toimielimiä valittaessa on lisäksi otettava huomioon naisten ja
miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Puheenjohtajistoa
vaatimus ei erikseen koske.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano on vahvistettu sellaiseksi, että
se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti;
Suomen keskusta yksi jäsen, SDP kolme jäsentä, joista yksi on
Someron valtuutettu, kokoomus yksi jäsen ja Perussuomalaiset
yksi jäsen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu

nro
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Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että kunnanvaltuusto nimeää
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan
jäseneksi valittavan ehdokkaan ja tämän varajäseneksi valittavan
ehdokkaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021

sivu
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Kanta-Hämeen käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Kh § 146
16.8.2021

Käräjäoikeuslain mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet
kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa
kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Jokioisten kunnasta valitaan kaksi lautamiestä.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen valittavien kahden lautamiehen vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
Kh § 147
16.8.2021

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee
valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään
kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käytännössä on tarkoituksenmukaista valita heitä enemmän.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Uskotuksi mieheksi ei saa siten valita henkilöä, joka on alle 25vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Uskottuja miehiä valittaessa on huomioitava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.
Kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen tulisi uskotuiksi miehiksi
valita sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus suorittaa tätä luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-olosuhteissa. Myös
aiemmin uskottuna miehenä toimineiden uudelleenvalinta olisi
suositeltavaa. Kiinteistötoimitukset ovat usein pitkäkestoisia ja
monimutkaisia, jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä.
Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan
ymmärryksensä ja omatuntonsa mukaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään vääryyttä mistään
syystä.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
1. päättää Jokioisten kiinteistötoimitusten uskottujen miesten lukumääräksi yhdeksän, ja
2. suorittaa kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen vaali
Kh § 148
16.8.2021

Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan valitaan Jokioisilta
yksi jäsen ja varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Neuvottelukunnassa on yhteensä
26 jäsentä.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunnan Jokioisten kuntaa
edustavan jäsenen ja tämän varajäsenen vaalin toimikaudeksi
2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuuston kokousten kokousaika, pöytäkirjojen tarkastaminen ja
pitäminen yleisesti nähtävänä sekä esityslistojen toimittaminen
varavaltuutetuille
Kh § 149
16.8.2021

Kuntalain mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen
tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava
kiireellisesti.
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin
asian kohdalla toisin päätä.
Pöytäkirjojen tarkastamisessa voitaneen soveltuvin osin jatkaa
aikaisempaa käytäntöä, jonka mukaan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä kahdesta eri ryhmästä.
Valtuustokaudella 2021–2025 kunnanvaltuuston pöytäkirjat allekirjoitetaan ensisijaisesti sähköisesti.
Kuntalain mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Esityslistat on toimitettu valtuutettujen lisäksi kunkin ryhmän niin
monelle varavaltuutetulle, että määrä vastaa neljännestä ryhmän
valtuutettujen määrästä.
Valtuuston kokouskutsu on julkaistu kunnan www-sivuilla ja
Forssan Lehdessä.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättä, että
1.

valtuuston kokoukset valtuustokautena 2021–2025
pidetään tarpeen mukaan pääsääntöisesti torstaisin
klo 18.00 alkaen,

2.

valtuuston kokousten pöytäkirjat valtuustokautena
2021–2025 tarkastetaan siten, että tarkastuksen
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suorittavat kullakin kerralla vuoroittaisperiaatteen
mukaan valittavat kaksi valtuutettua,

Päätös

3.

valtuuston kokousten asianmukaisesti allekirjoitetut
ja tarkastetut pöytäkirjat valtuustokautena 2021–
2025 laitetaan yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille www.jokioinen.fi viidentenä työpäivänä kokouksen
jälkeen,

4.

valtuuston kokousten esityslistat toimitetaan valtuutettujen lisäksi kunkin ryhmän niin monelle varavaltuutetulle, että määrä vastaa neljännestä ryhmän
valtuutettujen määrästä,

5.

valtuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan wwwsivujen lisäksi Forssan Lehdessä.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Edustajan ja varaedustajan valitseminen Hämeen liiton kuntien
edustajainkokoukseen sekä kunnan maakuntavaltuustoon
valittavista ehdokkaista päättäminen
Kh § 150
16.8.2021

13.6.2021 pidettyjen kuntavaalien jälkeen valitaan vaalitulokseen perustuen Hämeen liiton maakuntavaltuusto. Liiton perussopimuksen mukaan kuntien edustajainkokous valitsee vaalikaudeksi valtuustoon jäsenkuntia edustavat jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajainkokous on 20.8.2021
sähköisenä etäkokouksena. Kuntaa pyydetään ilmoittamaan kokousedustajansa 18.8.2021 mennessä.
Kunnan edustaja esittää kunnan ehdokkaat maakuntavaltuuston
jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen.
Jokioisten kunnalla on asukaslukunsa perusteella maakuntavaltuustossa 2 jäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja ja maakuntavaltuustossa edustettuina olevien poliittisten
ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa samaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. valita Jokioisten kunnan kokousedustajan ja varaedustajan
Hämeen liiton kuntien edustajainkokoukseen 20.8.2021, ja
2. nimetä kaksi ehdokasta maakuntavaltuustoon sekä heille henkilökohtaiset varajäsenehdokkaat.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti
1. valita Jokioisten kunnan edustajaksi Hämeen liiton kuntien
edustajainkokoukseen Sakari Raiskion ja varaedustajaksi Jyrki
Kanervan,
2. nimetä ehdokkaaksi maakuntavaltuustoon Jorma Hacklinin
(henkilökohtainen varajäsenehdokas Jyrki Kanerva) ja Tarja
Kirkkola-Heleniuksen (henkilökohtainen varajäsenehdokas
Charlotte Nummenranta).
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Yhtymäkokousedustajan valinta / Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kh § 151
16.8.2021

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää kuntaa valitsemaan yhtymäkokousedustajansa 22.9.2021 klo 18 alkaen pidettävään yhtymäkokoukseen.
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokousedustajat FSHKY:n 22.9.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen.
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että
asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
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Vaulammin jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä lausunto tiesuunnitelmasta
Tela § 10
17.2.2021

Jokioisten kunta ja Uudenmaan ELY-keskus ovat allekirjoittaneet
joulukuussa 2018 suunnittelusopimuksen Maantien 2804 (Vaulammintie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä
välille Jokioinen–Vaulammi, Jokioinen. Sopimuksessa sovittiin tiesuunnitelman laatimisesta kunnan toimesta ja kustannuksella.
Myös hankkeen toteuttamiskustannuksista vastaa kunta, suunnitelman takia ei teille ole tulossa hallinnollisia muutoksia.
Hankkeen tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä
sekä liikenneturvallisuutta. Kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävä
Tammela-Forssa-Jokioinen jatkuu uuden väylän rakentamisen
myötä Vaulammille asti.
Jalankulku- ja pyöräilyväylää koskeva tiesuunnitelma laadittiin
vuoden 2019 aikana yhteistyössä Jokioisten kunnan ja ELYkeskuksen edustajien sekä alueen maanomistajien kanssa. Väylästä laadittiin myös kunnossapidon kustannusarvio. Suunnittelijakonsulttina toimi Destia Oy. Suunnitelma käsittää jalankulku- ja
pyöräilyväylän rakentamisen noin 4,0 km matkalle sekä yksityistieliittymien ja linja autopysäkkien parantamistoimenpiteitä. Kävely- ja pyöräilyväylä lähtee Vaulammin kylän kohdilla Teollisuustien
liittymästä ja jatkuu maantietä 2804 pitkin Jokioisten keskustaan
päin Anttilantielle. Kävely- ja pyöräilyväylä sijoittuu koko matkalta
maantien eteläpuolelle. Väylän vuosittaisiksi kunnossapidon kustannuksiksi on suunnittelijakonsultti arvioinut 10 500 – 11 500 euroa (alv 0 %).
Tiesuunnitelmaselostus, rakentamisen- ja kunnossapidon kustannusarviot sekä suunnitelmakartat ovat esityslistan oheismateriaalina.
Tiesuunnitelmassa on valaistuksen yleiskartalla esitetty tällä hetkellä valaistu osuus sekä valaisematon noin kolmen kilometrin
osuus, josta kunnan on tehtävä päätös, valaistaanko myös se
osuus. Valaistuksen uuden sijainnin periaatteet on esitetty liikenneteknisissä poikkileikkauksissa. Valaisemattoman osuuden rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 170 000 euroa (alv 0 %). Mikäli väylä on valaistu koko matkalta, on vuosittaisiksi valaistuskustannuksiksi arvioitu 2 850 euroa (alv 0 %).
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Jokioisten kunnalla on ollut suunnitelmissa rakentaa jätevesiviemäri Vaulammille tulevaisuudessa. Viemärin rakentaminen on järkevä toteuttaa jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen yhteydessä. Suunnitelmakuvissa on esitetty paineviemärin ohjeellinen
sijainti. Kunnan on tehtävä viemäröinnistä päätös.
Seuraavaksi kohteesta laaditaan rakennussuunnitelma, jonka perusteella kohteen rakentaminen voidaan kilpailuttaa ja toteuttaa.
Rakentamissuunnitelma sisältyy tämän vuoden talousarvioon.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus) on pyytänyt 24.9.2020 kunnan lausuntoa Maantien 2804
(Vaulammintie) parantamista koskevasta tiesuunnitelmasta ja sitä
vastaan tehdyistä muistutuksista. Lausuntoon on liitettävä kaavaotteet kaavamääräyksineen tiesuunnitelman käsittämälle alueelle
hyväksytyistä oikeusvaikutteisista yleis-, asema- tai rantaasemakaavoista. Lausuntopyyntö on esityslistan oheismateriaalina.
Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 1.10.–2.11.2020 välisen ajan.
Jokioisten kunnan tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa:
Tiesuunnitelman käsittely ja sisältö:
Kunnalla ei ole huomautettavaa lausuntopyynnössä esitettyihin
tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä yleisesti koskeviin kohtiin.
Kannanotot lausuntopyynnössä pyydettyihin asioihin:
Ilmoitus suunnittelun käynnistämisestä ja tutkimusoikeudesta julkaistiin Jokioisten kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä Forssan Lehdessä 9.5.2019 ja lähetettiin kirjeellä maanomistajille.
Tiesuunnitelman yleisötilaisuudesta ilmoitettiin Jokioisten kunnan
sähköisellä ilmoitustaululla 31.8.2019 ja Forssan Lehdessä
1.9.2019. Alueen maanomistajille lähetettiin asiasta kirjeet
30.8.2019. Yleisötilaisuus pidettiin 11.9.2019. ELY-keskuksen ilmoitus tiesuunnitelman kuuluttamista koskien on ollut kunnan
sähköisellä ilmoitustaululla 1.10.–2.11.2020 välisen ajan.
Tiesuunnitelmaan on voinut tutustua myös Jokioisten kunnanviraston teknisellä osastolla suunnitelman nähtävilläoloaikana.
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Suunnitelma ei ole ristiriidassa alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumisen kanssa kunnan alueella.
Voimassa olevat oikeusvaikutteiset yleis- ja asemakaavat ovat
tämän lausunnon ajankohtana yhdenmukaiset tiesuunnitelman
kanssa. Alueen kaavat ovat lausunnon liitteenä sekä esityslistan
oheismateriaalina.
Kunta laatii tiesuunnitelman ratkaisuihin ja toteuttamiseen liittyvät
omat suunnitelmansa ja vastaa suunnitelmien käsittelyprosessista
hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.
Kunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan sisältyviin tukimuureihin eikä muihin merkittäviin rakenteisiin.
Kunta osallistuu koko hankkeen rakentamisesta aiheutuviin rakentamiskustannuksiin tiesuunnitelman kustannusarviossa ja kustannusjakoehdotuksessa esitetyllä tavalla. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 1 340 000 euroa
(MAKU-ind. 04/2019=106,4 2015=100, alv 0 %), josta kunnan
osuudeksi esitetään 1 201 000 euroa (alv 0 %). Lopullinen kustannusjako hyväksytään ennen toteutusta.
Kunta luovuttaa maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa
maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin. Rakentamishankeen takia ei tarvitse rakentaa uutta katuverkostoa.
Kunta suostuu vastaamaan rakennettavan jalankulku- ja pyöräilyväylän kunnossapitokustannuksista sen jälkeen, kun väylä on rakentamisen jälkeen luovutettu yleiseen liikenteeseen. Asiasta sovitaan vielä erikseen toteuttamissopimuksessa.
Muistutukset ja niiden vastineet tiesuunnitelmasta:
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt kunnan vastinetta tiesuunnitelmaa vastaan tehdyistä muistutuksista. ELY-keskus on toimittanut kunnalle kaksi suunnitelmasta jätettyä muistutusta.
M&M Sundholm Oy, jalankulku- ja pyöräilyväylä paaluväli 535635 oik. (3T-1), kiinteistönumero 410-1-21, toteaa muistutuksessa, että yrityksen M&M Sundholm Oy:n käytössä olevien kahden
ison kurottajan, autonosturin ja kurottajia siirrettävän ison lavetin
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tulee turvallisesti mahtua kulkemaan ja kääntymään maantieltä
2804 yksityistielle (Y6) ja pihapiiriin.
Jokioisten kunta toteaa, että maantieltä 2804 lähtevän yksityistien
(Y6) liittymäkaarten arvot suurennetaan R=6:sta R=8:aan, jotta
raskailla kalustoilla on turvallista kulkea liittymästä.
Kiinteistönomistaja Kyyhkysmäentieltä toivoo muistutuksessaan,
että Vaulammintien kehittämisessä huomioitaisiin seuraavat asiat:
- Kyyhkysmäentieltä tultaessa maantielle 2804 on näkemäesteenä lato.
- Linja-autopysäkin vuoksi kevyen liikenteen väylä tulee entistä
lähemmäksi latoa, jolloin näkemä maantielle 2804 entisestään
heikkenee. Ehdotuksena olisi linja-autopysäkin sijoittaminen
Vaulammille päin, jolloin kevyen liikenteen väylä voitaisiin sijoittaa maantien reunaan.
- Oletettavasti Kyyhkysmäentie tulee muuttumaan myöhemmin
kaavatieksi. Kyyhkysmäentien varrella on tällä hetkellä yhdeksän taloutta.
- Kyyhkysmäentiellä ladon kohdalla oleva notkelma tulee nostaa
Vaulammintien korkoon.
- Nopeusrajoitus tulee laskea koko Vaulammintiellä samaksi 50
km/h tai 60 km/h, koska maantiellä on taajassa liittymiä ja näkemäesteitä.
- Nykyinen taajamamerkki tulisi siirtää Kyyhkysmäentieltä alkavaksi.
Jokioisten kunta toteaa, että toteutusvaiheessa Kyyhkysmäen yksityistien liittymään asetetaan pakollinen pysähtyminen (STOP)
liikennemerkki rajoittuneen näkemän takia (nykyinen lato). Lisäksi
Kyyhkysmäentietä tullaan nostamaan hieman, jotta odotustasanne liittymässä paranee nykyisestä tilanteesta. Nykyinen linjaautopysäkki siirretään liittymän jälkeen Jokioisten keskustan puolelle. Etelänsuunnan nykyinen linja-autopysäkki puretaan ja korvaava pysäkki rakennetaan etelämmäksi (toteutus sivuojan putkituksella, jotta pysytään tiealueella). Tiesuunnitelmalla ei voida
muuttaa maantien nopeusrajoitusta ja taajamamerkin paikkaa.
ELY-keskus voi muuttaa nopeusajoituksen ja taajamamerkin sijoituksen yhdessä Jokioisten kunnan kanssa käymien keskustelujen
perusteella.
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Esityslistan oheismateriaalina Keskustan ja lähiympäristön oikeusvaikutteinen yleiskaava, kartta ja kaavamääräykset, Kyyhkysmäen teollisuusalueen asemakaava 1983 ja Keskustan liikennealue ympäristöineen, asemakaava 1988.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan kunnanhallitukselle edelleen toimitettavaksi Uudenmaan ELY-keskukselle yllä
olevan lausunnon Maantien 2804 (Vaulammintie) parantaminen
rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille JokioinenVaulammi tiesuunnitelmasta. Lisäksi tekninen lautakunta esittää
kunnanhallitukselle, että väylä valaistaan kokonaan.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
---------

Kh § 152
16.8.2021

Tiesuunnitelmassa on selvitetty keskeiset perustelut ja reunaehdot hankkeelle. Keskeinen rakentamiseen liittyvä asia on pääviemäri- ja päävesijohtolinjan mahdollinen rakentaminen samassa
yhteydessä.
Toiminnallisesti on keskeisin asia liikenneturvallisuuden parantaminen ja kunnan vetovoimatekijät. Kokonaisuutena kunnan liikenneturvallisuutta käsitellään kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa, joka tulee päivitettäväksi vuoden 2022 aikana.
Kaavoituksen osalta alueella ei ole 10-tien ja Vaulammin alueella
osayleiskaavaa.
Rahoituksen kannalta keskeinen asia on kunnan rahoituspohjan
epävarmuus verotulojen ja valtionosuuksien osalta tulevina vuosina. Jo verotulouudistus aiheutti vuosivälillä 2017–2019 ennakoimattomia vaihteluita, jotka vaaransivat monen kunnan toimintavarmuutta lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.
Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Soteuudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen.
Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan
rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään,
omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021
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Nykyisessä tulevan rahoituspohjan epävarmassa tilanteessa olisi
perusteltua ottaa taloussuunnitelmassa huomioon rakentaminen
kokonaisuutena tai osittain, jos kevyen liikenteen investointeihin
tulee haettavaksi avustuksia tulevina vuosina.
Jos avustukset kohdentuvat tietylle vuodelle, asia voidaan tarvittaessa käsitellä lisätalousarvioasiana nopeallakin aikataululla.
Samalla tulee olla valmius ja asian vaatimat selvitykset tehdä
päätös Vaulammin viemäröinnistä.
Talousarvion mukaisesti rakentamissuunnitelma tehdään vuoden
2021 aikana, jolloin suunnittelupaketti on valmis mahdollisiin rahoitusavustuksiin.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä lausunnon muilta osin, mutta
kunta ei voi sitoutua esitettyihin rakentamiskustannuksiin esitetyllä
laajuudella ilman kunnanvaltuuston talousarviopäätöstä asiasta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.7.2021
Kh § 153
16.8.2021

Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä
Jokioisten kunnalle heinäkuun loppuun 2021. Selvitys perustuu
verohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon.
Tarkasteluvälillä 1.1.–31.7.2021 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa ennen vähennyksiä 11 526 277 euroa, joka on 495 740 euroa
(4,5%) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan.
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 1 298 400 euroa,
joka on 409 398 euroa (46,1 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Yhteisöverojen osalta huhtikuun tilitykset näyttävät myös valtakunnallisesti edelleen huomattavasti viime vuotta
paremmilta. Heinäkuussa kasvua on erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa.
Kiinteistöveroa on tilitetty 352 495 euroa, joka on 75 905 euroa
(27,4 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Kiinteistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan
vaan joustavasti touko-lokakuun välillä.
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja
13 177 172 euroa, joka on 981 223 euroa enemmän kuin vuonna
2020 vastaavaan aikaan.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021
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Forssan seudun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseksi ja
kehittämiseksi vuosille 2021–2024
Kh § 154
16.8.2021

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) säädetään viidennessä pykälässä kunnan velvollisuudesta laatia suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden sekä omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Suunnitelmassa tulee määritellä myös ne tarvittavat ja riittävät
voimavarat, joita vaaditaan sen toteuttamiseksi käytännössä.
Suunnitelman tulee painottaa kotona asumista ja kuntoutumista
edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman tulee olla myös osa kuntien
strategista suunnittelua ja se tulee tarkistaa valtuustokausittain.
Suunnitelman hyväksyjänä toimivat kunnanvaltuustot.
Forssan seudulla ko. lain mukainen yhteinen suunnitelma laadittiin ensimmäisen kerran siten, että se oli voimassa puolentoista
valtuustokauden ajan 2015–2020.
Viiteaineistona on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vanhuspalveluiden edustajien sekä kuntien vanhusneuvostojen edustajien yhteistyössä vanhan suunnitelman perustalle päivittämä
suunnitelma ko. lain mukaiseksi suunnitelmaksi ajalle 2021–2024.
Kuntien vanhusneuvostoilta on pyydetty lausuntoja suunnitelmaehdotuksesta.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on omalta osaltaan käsitellyt suunnitelman kokouksessaan 25.5.2021 § 5.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se omalta
osaltaan hyväksyy Forssan seudun suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2021–2024.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021
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Toimielinten osavuosiraportit 2021/6 (50 %) kunnanhallitukselle / kunnanvaltuustolle
Kh § 155
16.8.2021

Hallintokuntien tulee seurata vuoden aikana tarkasti talousarvionsa toteutumista sekä valtuuston asettamien tavoitteiden että määrärahojen riittävyyden kannalta. Hallintokunnat raportoivat kunnanhallitukselle talousarvion tehtävätason toteutumisen 30. kesäkuuta toteutumien mukaan.
Osavuosiraportti tehdään samalla kaavalla kuin toimintasuunnitelma ja tilinpäätös, jolloin se on jo osa vuoden 2021 tilinpäätöstä
ja täydennetään vuoden lopun tapahtumilla.
Raportti on annettu myös investointien toteutumisesta.
Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu 1.1.–30.6.2021
toimielimittäin on kunnanhallituksen esityslistan viiteaineistona.
Uusin tuloslaskelma toimitetaan myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon
toimintatuotot ovat toteutuneet 49,3 % ja toimintakulut 50,4 %.
Toimintakate on toteutunut 99,1 %. Vuosikate on tässä vaiheessa
positiivinen 1 532 224 euroa. Verotuloja on kertynyt 54,9 % ja valtionosuuksia 49,5 % suhteessa talousarvioon.
Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointitoteuma 1.1.–
30.6.2021 ovat viiteaineistona.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle osavuosiraportin 30.6.2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021
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Kahvioravintola Wendlan vuokra
Kh § 156
16.8.2021

Ehdotus

Päätös

Vallitseva koronapandemia ja siitä johtuvat rajoitukset sekä etätyö on vähentänyt kahvioravintolan asiakkaiden määrää merkittävästi niin lounasruokailijoiden, kokous- ja juhlavieraiden kuin
matkailijoidenkin osalta. Pientä asiakasmäärän lisääntymistä on
kuitenkin tapahtunut viime aikoina. Aiemmalla päätöksellä vuokraa on alennettu 70 % elokuun 2021 loppuun saakka. Jatkossakin vuokran tarkistaminen on vallitsevasta tilanteesta johtuen
tarpeellista, jotta turvataan toimintaedellytykset ja palvelun säilyminen. Alennuksen määrää voidaan kuitenkin tarkistaa.
Kunnanhallitus päättää, että Kahvioravintola Wendlan (T:mi Mika
Salminen) vuokraa Jokioisten Tietotalolla alennetaan koronapandemiasta johtuen 50 %:lla normaalista, vuokrasopimuksen mukaisesta tasosta ajalla 1.9.–31.12.2021.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 157
16.8.2021

Henkilöstölautakunta 23.6.2021
Tekninen lautakunta / lupajaosto 3j0.6.2021
Hallinto- ja talousjohtaja 30.6. ja 20.7.2021
Forssan seudun hyvinvointiky. / yhtymähallitus 21.6.2021

Ehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

16.8.2021
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Ilmoitusasiat
Kh § 158
16.8.2021

Valtiovarainministeriön kirje 2.8.2021 ”Kuntien harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021”.
Sosiaali- ja terveysministeriö:
- ohjauskirje 24.6.2021 ”Hybridistrategian toimintasuunnitelman
päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset”,
- kirje 1.7.2021 ”Covid-19 tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa”,
- ohjauskirje 7.7.2021 ”Covid-19 tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä”,
- kirje 9.7.2021 ”Toiminnan mukauttaminen lisääntyviin liikennemääriin sekä tartuntatautilain vaatimuksiin sisärajojen maahantulorajoitusten päättyessä 25.7.2021”.
Kuntatyönantajien yleiskirje 9/2021 ”Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset/lisäykset”.
Digi- ja väestötietoviraston kirje 22.6.2021 ”Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2022 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastolle”.
Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen kirje 5.7.2021
”Kanta-Hämeen hyvinvointialueen yhteistyöpyyntö maakunnan kunnille ja kuntayhtymille tarvittavien virkavapauksien myöntämiseksi
hyvinvointialueen valmistelutehtäviin”.
Ote Hämeen liiton maakuntahallituksen 5.7.2021 olleen kokouksen
pöytäkirjasta § 133 ”Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen”.
Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen pelastustoimen palvelutasopäätösluonnos vuosille 2022–2025 alueen kunnille kuultavaksi. Mahdollinen lausuntopyyntö pyydetään toimittamaan 31.8.2021 mennessä.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä:
- ote yhtymähallituksen 21.6.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta
§ 125 ”Hyvinvointikuntayhtymän toimielinten kokoonpano valtuustokaudella 1.8.2021–31.5.2025”,
- ote yhtymähallituksen 21.6.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta
§ 126 ”Kuntayhtymän yhtymähallituksen vaali”.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Ilmoitukset osakesiirrosta:
- Kiinteistö Oy Jokilääni 28.7.2021, osakkeet nro 1173–1218,
- Asunto Oy Jokioisten Keskuskatu, osakkeet nro 33651–38780.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Päätettiin lisäksi valtuuttaa kunnanjohtaja antamaan
pelastustoimen palvelutasopäätöksestä kunnan lausunto
31.8.2021 mennessä. Merkittiin vielä tiedoksi, että Jokioisten kunta on maksanut heinäkuussa 2021 antamaansa omavelkaiseen
takaukseen perustuen Asunto Oy Jokioisten Tammenrivin erääntyneen lainasaatavan, n. 150 000,00 euroa OP Yrityspankille / OP
Osuuskunnalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus

1(3)

16.8.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 133–149, 151–155, 157, 158
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 150, 156
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 150, 156
_______________________________________________________
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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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200
Faksinumero: 029 56 42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää
_______________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
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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 muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle

Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on
4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6140 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi
valituksen peruutuksen vuoksi.
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa.
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.

Lisätietoja
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

