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Maanantai 27.9.2021 klo 17.00–19.12
Kunnantalon valtuustosali
Raiskio Sakari, pj.
Hakamäki Jenni
Heikkilä Timo
Into Petri
Kanerva Jyrki
Lehtinen Rami
Nurmi Satu
Romppainen Emmi
Stenberg Niina
Hacklin Jorma, valt. pj.
Marttila Pauli, valt. 1. varapj.
Esala Martti, valt. 2. varapj.
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj.
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja
Tasala Kari, kunnaninsinööri
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
§ 176–188
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Emmi
Romppainen ja Petri Into.

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 1.10.2021
Allekirjoitukset

Emmi Romppainen

Petri Into

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 4.10.–25.10.2021
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Lausuntopyyntö Kanta-Hämeen alueellisesta hyvinvointikertomuksesta
ja -suunnitelmasta 2021–2024
Kh § 176
27.9.2021

Hämeen liitto pyytää alueen kunnilta ja muilta toimijoilta lausuntoa
Kanta-Hämeen alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021–2024.
Tausta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtakunnallinen tavoite on
turvata kestävä hyvinvointi kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Keskeistä
on vähentää hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden eriarvoistumista ja eriytymistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Kanta-Hämeessä, tarvitaan yhteistä näkyä tavoitteista ja toimista, joita niiden saavuttaminen edellyttää. Toimeenpanossa tarvitaan kaikkia alueen toimijoita.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön
myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä keskinäistä sopimista
ja yhdessä toimimista edellyttäviä yhdyspintoja muodostuu niin kunnan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kuin muiden julkisten toimijoiden,
järjestöjen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja yksityisten yritysten välille.
Parhaiten alueen hyvinvointihaasteisiin kyetään vastaamaan, kun
kaikkien voimavarat otetaan käyttöön ja työtä tehdään yhdessä.
Kanta-Hämeen ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus on laadittu osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta valmistelevaa hankekokonaisuutta yhteistyössä alueen kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirin, Pikassos Oy:n ja järjestöjen kanssa. Valmistelua on tehnyt alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
toimeenpanoa koordinoiva työryhmä, johon edellä mainitut toimijat
ovat nimenneet omat edustajansa.
Tavoitteet
Asiakirja on laadittu alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen työkaluksi alueen toimijoille ja jatkossa
yhteistyön välineeksi kuntien ja tulevan hyvinvointialueen välille. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä asiakirjaan tehdään tarvittavat päivitykset.
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Aiempaan maakunnan alueella tehtyyn yhteiseen valmisteluun ja
asiakirjoihin nojaten, indikaattoritarkastelun sekä kansallisten strategioiden ja ohjelmien tavoitteiden pohjalta on työryhmä hahmotellut
painopisteet ja tavoitteet Kanta-Hämeen alueen lähivuosien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyölle.
Hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteitä, joilla pyritään
edistämään tavoitteiden toteutumista niin alueellisesti kuin paikallisesti. Toimenpiteiksi on nostettu kokonaisuuksia, jotka nykytilakuvauksen perusteella ja asiakirjan taustalla oleviin strategioihin, ohjelmiin yms. peilaten on nähty ensisijaisiksi joko yksilöiden tai laajemmin väestön näkökulmasta.
Asiakirjaan on tehty myös nostoja, miten tavoitteiden toteutumista
edistävät toimenpiteet muun muassa voivat todentua käytännössä
alueellisesti ja paikallisesti lähivuosina. Esitetty listaus ei ole kaiken
kattava, vaan asiakirjassa esitetyt ovat suosituksia, joista kunnat voivat poimia oman harkintansa mukaan kunnan tilanteeseen soveltuvimmat tai ottaa käyttöön paremmin kunnan tarpeita palvelevia toteutustapoja. On hyvä huomata, että osa suosituksena listatuista perustuu laissa säädettyihin velvoitteisiin.
Tavoitteita ja toimenpiteitä täsmennetään tarvittaessa vuosittain raportoinnin yhteydessä tehdyn arvioinnin pohjalta.
Kunnat laativat valtuustokausittain lakisääteiset omat laajat hyvinvointikertomuksensa, jotka perustuvat kunnan oman väestön hyvinvointi- ja terveysseurantatietoihin. Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 on hyödynnettävissä kunnan hyvinvointityössä. Kunnan hyvinvointityö koskee kaikkia toimialoja, joten asiakirjasta toivotaan laajaa keskustelua eri toimielimissä.
Aikataulu ja Jokioisten tilanne
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2021.
Kanta–Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus- ja suunnitelma
2021-2024 päivitetään lausuntojen saavuttua, jonka jälkeen se viedään maakuntahallituksen käsittelyyn ja edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksymisen jälkeen asiakirja löytyy myös
www.hyvinvointikertomus.fi -verkkosivulta, koska työstämisessä on
käytetty sähköinen hyvinvointikertomus -työkalua.
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Jokioisten kunnan tulevaisuudessa yhä keskeisempää hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen työtä käynnistetään talousarviolaadinnan
yhteydessä tavoitteella, että vuoden 2022 aikana kuntaan saadaan
toimintasapluuna toimialarajat ylittävään työhön alueellisesti ja erityisesti kunnallisesti. Tämä on asia, jota ei voi kunta ulkoistaa vain seudulliseen toimintaan. Tämä vaatii hallinnollisesti myös tulevaisuudessa luottamushenkilöiden toimielinpäivityksiä ja sitä kautta hallintosääntöpäivityksiä.
Valmistelu ja asiakirjan tavoitteet tuovat alueellisia toimijoita yhteen,
ja hyviä käytäntöjä koko alueelle. Se on osaltaan iso tekijä valmistelun merkitystä arvioitaessa.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee alueellisen hyvinvointikertomuksen ja
-suunnitelman luonnoksen tiedokseen. Hyvinvointikertomus on hyvä
strategisen johtamisen työkalu murrosvaiheessa, jossa toimintamalleja ollaan kehittämässä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.7.2021 (58,3%)
Kh § 177
27.9.2021

Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimintatuotot ovat toteutuneet 56,7 % ja toimintakulut 58,4 %. Toimintakate on toteutunut 58,7 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 2 100 161euroa, joka on 607 423 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Verotuloja on kertynyt 65,0 % ja valtionosuuksia 57,8 % suhteessa talousarvioon.
Tuloslaskelma 1.1.–31.7.2021 on viiteaineistona.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–31.7.2021
tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja
liikenteen suunnitelma vuosille 2022–2025
Tela § 49
15.9.2021

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus) on tehnyt tienpidon ja liikenteen suunnitelman (TLS) vuosille 2022–2025. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain ja julkaistaan ainoastaan digitaalisessa muodossa ja se on luettavissa kokonaisuudessaan internetosoitteessa
www.tienpidonsuunnitelma.fi.
Suunnitelma kattaa toimialueen kolme maakuntaa (Uusimaa,
Kanta-Häme ja Päijät-Häme), joihin kuuluu vuonna 2021 yhteensä 47 kuntaa. Alueella asuu yli kaksi miljoonaa asukasta ja
maamme työpaikoista 41 prosenttia eli lähes miljoona työpaikkaa
sijaitsee alueella. Koko maan liikennesuoritteesta alueella ajetaan
noin kolmannes, lisäksi Suomen vilkasliikenteisimmät tieosuudet
sijaitsevat alueella.
Suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon ja toiminnan reunaehdot sekä painopisteet ja siinä on esitetty toimenpiteet, jotka todennäköinen tuleva perustienpidon rahoitus mahdollistaa toimialueella. Suunnitelmassa ei esitetä isompia useiden miljoonien
eurojen kehittämishankkeita, joiden toteutus vaatii eduskunnan
myöntämää erillisrahoitusta.
Uudenmaan ELY-keskuksen hankekartta kiireellisimmistä tarpeista suunnitelmakaudella 2022–2025 on esityslistan oheismateriaalina.
Mahdolliset lausunnot ja kommentit suunnitelmasta pyydetään
toimittamaan 31.10.2021 mennessä Uudenmaan ELY-keskuksen
kirjaamoon, jolloin ne voidaan ottaa huomioon laadittaessa seuraavia suunnitelmia.
Jokioisten kunnan alueelle ei ole suunnitelmassa mitään hanketta, eikä Uudenmaan ELY-keskus ole huomioinut kunnan vuosittaisia ehdotuksia.
Jokioisten kunta on liittynyt valtuuston päätöksellä 10.10.2019
kuntien Hinku-verkostoon. Hinku-verkosto on perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka mm. kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat. Kunnan omien
toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan
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maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan
alueella.
Jokioisten päästötilanteen suurimmaksi päästöjen aiheuttajaksi
esimerkiksi viikolla 26 on CO2 -raportin mukaisesti tieliikenne
(47 %), jota kunta ei omilla toimillaan pysty pienentämään merkittävästi, siksi kevyen liikenteen väylien rakentamiseen pitäisi panostaa seuraavalla suunnitelmakaudella.
Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle huomioitavaksi seuraavien kohteiden sisällyttämistä Uudenmaan ELYkeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmiin:
1) Vaulammintien (mt 2804) kevyen liikenteen väylän rakentaminen,
2) Turuntien (mt 13553) jkpp-yhteys mm. koulumatkojen turvaamiseksi asuntoalueelta keskustaan,
3) kevyen liikenteen väylä Valtatie 10 varteen välille TuruntiePaanatie mm. työmatkaliikenne teollisuusalueelle sekä Forssaan,
4) liikennejärjestelmäsuunnitelmasssa on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kevyen liikenteen väyläksi TammelaForssa-Jokioinen, josta Tammela-Forssa väli pinnoitettiin edellisvuonna. Tämän jatkoksi kaivataan vielä Forssa-Jokioinen
väylälle uutta pinnoitetta.
5) Valtatie 10 liittymät teollisuusalueille,
6) Valtatie 2 parantamisen jatkaminen,
7) Murronkulmantien (mt 13553) pinnoitteen uusiminen,
8) Kiipuntien (mt 13560) parantaminen sekä Saartentien asfaltointi mm. Museorautatieyhdistyksen toimintaa, lisäksi tieosuuksille kohdistuu maatalous- ja metsätyökoneiden rasitusta,
9) Lammintien (mt 13561) pinnoitteen uusiminen,
10) Keskuskadun kiertoliittymä mm. varalaskupaikan kiertotien
johdosta.
Lisäksi Keskuskadun-Humppilantien risteys on uusittava nopealla
aikataululla sekä Keskuskadun isojen vesilammikoiden veden
poisjohtaminen aloitettava nopeasti.

Päätös

Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdotuksen sekä päätti lisätä Kankaantien ja
Vehmaantien peruskorjauksen sisällyttämistä suunnitelmiin.
----------
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Uudenmaan ELY-keskuksen hankekartta kiireellisimmistä tarpeista
suunnitelmakaudella 2022–2025 on esityslistan oheismateriaalina.
Suunnitelmassa ei esitetä isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joiden toteutus vaatii eduskunnan myöntämää erillisrahoitusta. Valtion väyläverkon investointiohjelmasta on tehty lausunto jo aikaisemmin. Siinä painotettiin erityisesti maakuntakaavan mukaisen raideverkoston kehittämistä ja 10-tien kehittämisselvityksen
mukaisista kehittämistarpeista.

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan lausunnon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Kunnanjohtajan vuosiloma
Kh § 179
27.9.2021

Kunnanjohtaja Jukka Matilaisella on KVTES:n mukaisesti kertynyttä vuosilomaa 9 päivää, joista hän esittää pidettäväksi 20.–
22.10.2021 (3 päivää).
Virkatehtävien niin vaatiessa kunnanjohtaja ilmoittaa olevansa
valmis keskeyttämään vuosilomansa.

Ehdotus
(hallinto- ja talousjohtaja)

Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Jukka Matilaiselle
vuosilomaa kolme (3) päivää edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti hallinto- ja talousjohtajan
päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Jukka Matilainen ei esteellisenä
(osallisuusjäävi) osallistunut asian käsittelyyn.
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Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista
Valt. § 12
22.4.2021

”Hyvinvointikuntayhtymän vastauksen pohjalta voitaisiin vielä selvittää mahdollisuutta poistaa terveyskeskusmaksu Jokioisten
kunnan asukkailta. Vastauksen mukaan kunnalla on oikeus poistaa omalla päätöksellään terveyskeskusmaksut.
Tuloista riippumaton terveydenhoito tulee mahdollistaa tasaveroisesti kaikille. Hyvinvoinnin ennakoiva ylläpito ja parantaminen sekä sairaitten toimintakyvyn vahvistaminen puoltavat maksun poistoa. Ratkaisu toisi pitkällä aikavälillä asiakas- ja tuottaja -näkökulmista positiivisen signaalin ja hyvän lopputuloksen.
Hyky:n vastauksen mukaisesti terveyskeskusmaksun poisto olisi
oikean suuntainen toimi ennaltaehkäisevän hoidon kannalta.
Esitämme, että Jokioisten kunta selvittää mahdollisuutta poistaa
terveyskeskusmaksu Jokioisten kunnan omilta asukkailta.
Jokioinen 22.4.2021
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Pauli Myllyoja, Jukka Heinämäki, Tarja Kirkkola-Helenius, Petri
Lehtonen ja Charlotte Nummenranta”.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
----------

Kh § 180
27.9.2021

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.4.2021 käsitellyt vastaavan sisältöisen valtuustoaloitteen ja merkinnyt Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän asiasta antaman lausunnon tietoonsa
saatetuksi, päättänyt, että lausunnon perusteella yleisten terveyskeskusmaksujen poistaminen hyvinvointikuntayhtymän alueella ei
ole tarkoituksenmukaista, eikä valtuusto näin ollen esitä Jokioisten
kunnan kantana niiden poistamista. Samalla valtuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tämän jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia
on uudistettu. Uudistuksella on tarkoitus parantaa palvelujen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

27.9.2021

sivu

nro

329

16

yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon
esteitä. Asiakasmaksulaki on tullut voimaan 1.7.2021. STM:n tiedotteen mukaisesti uudistettu asiakasmaksulaki laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös
kauan säännökset palveluasumisen maksuista. Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä.
Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n
ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville raskaana
oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta
sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa
maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.
Tulevaisuudessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävät
korostuvat kunnassa. Valtuustoaloitteen mukaisia varhaisen tuen
positiivisia signaaleja voidaan ottaa käyttöön hyvinvointityön avulla
mm. palveluohjauksen ja neuvonnan keinoin.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
1. päättää, että esittelytekstin vahvistamin perustein yleisten terveyskeskusmaksujen poistaminen hyvinvointikuntayhtymän
alueella ei ole tarkoituksenmukaista, eikä valtuusto näin ollen
esitä Jokioisten kunnan kantana niiden poistamista, ja
2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen hallituksen jäsenehdokkaat
Kh § 181
27.9.2021

Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoilla on yhtiöjärjestyksen
mukaan hallitus, johon varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi
kerrallaan kolmesta viiteen (3–5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2)
varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Jokioisten kunta omistaa yhtiön koko osakekannan.
Hallitukseen on tarkoituksenmukaista ehdottaa sekä viranhaltijoita
että luottamushenkilöitä.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita kaudelle 2021–2025 ehdokkaat Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen hallitukseen kokouksessa
tehtävän päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi
seuraavat henkilöt:
Jukka Heinämäki
Rami Lehtinen
Jukka Matilainen
Mika T. Rantala
Mervi Yrjänä
Lisäksi kunnanhallitus valitsi yksimielisesti varajäsenehdokkaiksi
seuraavat henkilöt:
Petri Okkonen
Jussi Tiensuu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

27.9.2021
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Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalon hallituksen jäsenehdokkaat
Kh § 182
27.9.2021

Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalolla on yhtiöjärjestyksen mukaan
hallitus, johon varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan kolmesta viiteen (3–5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä). Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Jokioisten kunnalla on kaksi hallituspaikkaa. Kolme hallituksen jäsentä
edustavat yhtiön osakkaina olevia yrittäjiä.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita kaudelle 2021–2025 ehdokkaat Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalon hallitukseen kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi
seuraavat henkilöt:
Jorma Hacklin
Mika T. Rantala
Lisäksi kunnanhallitus valitsi yksimielisesti varajäsenehdokkaaksi
Jyrki Kanervan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

27.9.2021
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Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon hallituksen jäsenehdokkaat
Kh § 183
27.9.2021

Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalolla on yhtiöjärjestyksen mukaan
hallitus, johon varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan kolmesta viiteen (3–5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Jokioisten kunta omistaa tällä hetkellä yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.
Hallitus on toiminut 3-jäsenisenä sen jälkeen, kun koko osakekanta siirtyi kunnan omistukseen.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita kaudelle 2021–2025 ehdokkaat Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon hallitukseen kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi
seuraavat henkilöt:
Emilia Naatula
Mika T. Rantala
Kari Tasala
Lisäksi kunnanhallitus valitsi yksimielisesti varajäsenehdokkaiksi
seuraavat henkilöt:
Leena Lilja
Birgitta Mäkelä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

27.9.2021
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Kuntapäiväkokouksen edustajien valinta
Kh § 184
27.9.2021

Kuntapäivillä vaalipiirien kunnat hyväksyvät vaalipiirin ehdokaslistat Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleja varten. Valtuuskunta on Suomen Kuntaliiton ylin toimielin ja siihen kuuluu 76 jäsentä
ja 76 varajäsentä. Kuntapäiväkokoukset järjestetään etänä
5.10.2021 Teams-kokouksina. Varsinainen vaali järjestetään kunnissa 15.11.–31.12.2021 välisenä aikana.
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen. Kunnalla on 1–4 edustajaa. Edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan.
•

Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan
yksi edustaja.

•

Kunnasta, jonka asukasluku on 10 001 – 50 000, valitaan kaksi edustajaa.

•

Kunnasta, jonka asukasluku on 50 001 – 100 000, valitaan
kolme edustajaa.

•

Kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä
edustajaa.

Kunnan kokousedustajat ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella, johon laitetaan kunnanhallituksen nimeämispäätöksen päivämäärä
ja pykälä sekä edustajien ja varaedustajien nimet ja sähköpostiosoitteet. Tiedot tulee ilmoittaa lomakkeella viimeistään
28.9.2021.
Kuntien ilmoittamille edustajille lähetetään kokouskutsu ja Teamslinkki oman vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen muutamaa päivää
ennen kokousta.
Kuntaliitto ei maksa kokouspalkkioita eikä ansionmenetyskorvauksia vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen osallistumisesta.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajan ja
tämän varaedustajan Suomen Kuntaliiton kuntapäiväkokoukseen.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Jokioisten kunnan edustajaksi Sakari Raiskion ja varaedustajaksi Jorma Hacklinin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

27.9.2021
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Jäsenehdotus Forssan kaupungin jätelautakuntaan
Kh § 165
6.9.2021

Ehdotus

Jokioisten kunta saa ehdottaa Forssan kaupungin jätelautakuntaan yhtä jäsentä ja tälle henkilökohtaista varajäsentä. Kaupungin jätelautakunta toimii alueellisena. Sen valitsee Forssan kaupunginvaltuusto.
Kunnanhallitus päättää tehdä ehdotuksen Forssan kaupungille
jätelautakuntaan valittavasta henkilöstä ja tämän henkilökohtaisesta varajäsenestä.
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että
asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, koska jätelautakunnan paikkajakoa koskevat seutukunnalliset neuvottelut ovat
vielä kesken.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
---------

Kh § 185
27.9.2021
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se tekee ehdotuksen
Forssan kaupungille jätelautakuntaan valittavasta henkilöstä ja
tämän henkilökohtaisesta varajäsenestä.
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

27.9.2021
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 186
27.9.2021

Tekninen lautakunta 15.9.2021
Hallinto- ja talousjohtaja 31.8.2021
Kunnaninsinööri 1.9.2021
Hämeen liitto / Kuntien edustajainkokous 27.8.2021
Hämeen liitto / Maakuntahallitus 3.9.2021

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

27.9.2021

sivu
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Ilmoitusasiat
Kh § 187
27.9.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirje 31.8.2021 ”Toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi”.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tuloslaskelma 1–8/2021.
Jokioisten kunnan lausunto 15.9.2021 valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022–2029.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Merkittiin lisäksi tiedoksi kunnanjohtajan selostus edellisen kunnanhallituksen kokouksen jälkeisistä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, joita hän on hoitanut tai joihin hän on osallistunut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

27.9.2021
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Muut asiat
Kh § 188
27.9.2021
Päätös

Kuntien ja SHP:n neuvottelut
Kunnan ja luonnonvarakeskuksen neuvottelu ja yhteistyö
Hevosopiston tilannekatsaus
Työllisyydenhoidon ekosysteemi
Hyvinvointialueen valmistelutoimielimen 3. kokous
Kunnanviraston ovien avaaminen 1.10.2021 alkaen
Valtuustoaloitteet, ympäristö ja kestävä kehitys
Kokousaikataulu ja valtuuston kokoukset ja tilaisuudet
Seutuseminaari ja seutuneuvosto
Iltakoulussa toimialojen esittely ja ajankohtaiset asiat.

Merkittiin em. aiheita koskevat kunnanjohtajat selostukset tietoon
saatetuksi.
Merkittiin, että seuraava kunnanvaltuuston kokous on 14.10.2021
Jokioisten Tietotalolla.
Merkittiin, että kunnanhallituksen iltakoulu oli klo 19.13–20.54. Sivistystoimenjohtaja, kunnaninsinööri ja henkilöstöpäällikkö sekä
hallinto- ja talousjohtaja selostivat kunnanhallitukselle osastojen ja
niiden toimintayksiköiden ajankohtaisia kuulumisia ja työn alla
olevia asiakokonaisuuksia.

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)

27.9.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 176–183, 185–188
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 184
______________________________________________________
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: 184
_______________________________________________________
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.

