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

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)
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Keskiviikko 17.11.2021 klo 18.00–18.20
Valtuustosali
Aaltonen Sami
Mansikka Ursula
Ahonen Kristian
Marttila Pauli
Esala Martti
Nummenranta Charlotte
Hacklin Jorma, pj.
Nurmi Satu
Hakamäki Jenni
Okkonen Petri
Heikkilä Timo
Raiskio Sakari
Into Petri
Ristolainen Sanni
Kanerva Jyrki
Romppainen Emmi
Kirkkola-Helenius Tarja
Räisänen Kirsi
Kulmala-Sjöman Mira
Saarinen Satu
Lax Minna
Stenberg Niina
Lehti Petri
Tiensuu Jussi
Lehtinen Rami
Yrjänä Mervi
Lehtonen Petri
Jukka Matilainen, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö
Syrjänpää Tommi, nuorisovaltuuston pj.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Asiat

§ 66–73

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

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

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Martti Esala ja Tarja Kirkkola-Helenius.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jorma Hacklin

Mika T. Rantala

Tarkastusaika

Jokioinen 23.11.2021
Allekirjoitukset

Martti Esala

Tarja Kirkkola-Helenius

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat,
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 24.11.–31.12.2021.
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

17.11.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt. § 66
17.11.2021

Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 11.11.2021. Samana päivänä
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Ilmoitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on
saapuvilla.
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa,
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Pöytäkirjan tarkastus
Valt. § 67
17.11.2021

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 24.11.–31.12.2021.
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Martti Esala ja Tarja KirkkolaHelenius.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Martti
Esala ja Tarja Kirkkola-Helenius.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Jokioisten kunnan veroprosentit 2022
Kh § 189
18.10.2021

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee
ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä
(Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §).
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosenttivälit ovat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–
2,00 %
vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä
0,41–1,00 %
muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä
0,93–3,10 %
yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä
0,00–2,00 %
rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 % (KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)

Jokioisten kunnan tuloveroprosenttia nostettiin 0,75 % vuodelle
2018. Se on nyt 21,25. Kiinteistöveroprosentteihin on viimeksi
tehty vähäisiä tarkistuksia kuluvalle vuodelle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat tällä hetkellä seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50
muiden rakennusten veroprosentti 1,10
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10

Kunnan vuoden 2022 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen
tuloveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin. Kunnan tuloveroa arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella kertyvän ensi
vuonna 18 383 00 euroa (+ 2,6 % verrattuna tämänhetkiseen arvioon vuoden 2021 toteumasta), yhteisöveroa 1 399 000 euroa
(- 25,5 %) ja kiinteistöveroa 1 133 000 euroa (+1,3 %). Yhteensä
20 915 000 euroa (- 0,0 %).
Ennusteessa näkyy yhteisöveron jako-osuuden muutos (pienentyminen) vuodelle 2022. Mikäli muutos toteutuu, arvioidaan yhteisöveron vähenevän ensi vuonna noin 500 000 euroa.
Tämän hetken arvio vuoden 2021 verotulokertymässä on muuttunut Kuntaliiton ennusteissa seuraavasti siitä, kun vuosi sitten verotulopäätöstä tehtiin: Tulovero + 450 000 euroa, yhteisövero
+ 600 000 euroa ja kiinteistövero - 50 000 euroa. Eli ilman jakoosuusmuutoksia talousarvioluvuissa korostuu sana arvio, ja alueelliset sekä globaalit muutokset vaikuttavat voimakkaasti arvioihin.
Vuonna 2021 Kanta-Hämeen keskimääräinen tuloveroprosentti
on 20,93. Alueen kunnista kolmessa prosentti on 20,50–20,75.
Kuudessa kunnassa se on 21,00–21,50 ja kahdessa kunnassa
22,00.
Jokioisten kunnan kokoluokassa (5 001–10 000 asukasta) tuloveroprosentti on keskimäärin 21,00. Yleisin tässä kokoluokassa on
21,00–21,50.
Maan korkein tuloveroprosentti on Halsualla, 23,50 ja matalin Jomalassa, 16,50.
Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle
hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloveroja
siirretään noin maan tasolla 12,8 miljardia euroa ja yhteisöveroja
noin 0,67 miljardia euroa vuoden 2022 tasossa arvioituna.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan yhtä monella prosenttiyksiköllä (vuoden 2022 tasossa arvioituna 12,39 prosenttiyksiköllä, tarkentuu vielä myöhemmin), ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti.
Valtionverotuksen kiristäminen toteutetaan muuttamalla tuloveroasteikkoa sekä useita eri ansiotuloverotuksen vähennysten parametreja. Samalla valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosta tehtävät vähennykset
myönnetään jatkossa samoin perustein ja samansuuruisena sekä
valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa
Jokioisten kunnan vuoden 2022 veroprosentit seuraaviksi:
-

Päätös

tuloveroprosentti 21,25
yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50
muiden rakennusten veroprosentti 1,10
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10.

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

Valt. § 68
17.11.2021
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus
Kh § 195
18.10.2021

Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kunnat ylläpitävät yhdessä Jokiläänin kansalaisopistoa. Opisto järjestää opetusta kuntien alueella
yli 4000 tuntia vuodessa. Opisto käyttää noin 40 opetustilaa em.
kunnissa.
Nykyisin voimassa oleva Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan
järjestämistä koskeva sopimus on allekirjoitettu Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien kesken vuonna 1999
Sopimukseen on aiemmin päivitetty rehtoripalvelujen muutos. Niitä ei enää osteta Forssan kaupungilta, vaan opistolla on oma
50 % työaikaa tekevä rehtori. Koska sopimus on n. 20 vuoden takaa, on todettu, että on tarpeellista päivittää se tarvittavilta osin,
mm. opetustiloista perittävien vuokrien ja hallintoon liittyvien asioiden osalta. Sopimuksen päivitystä on valmisteltu kevään ja kesän aikana. Siitä neuvoteltiin ylläpitäjäkuntien kesken 10.6.2021.
Neuvotteluissa päädyttiin yksimielisesti esittämään liitteenä olevaa päivitettyä sopimusta hyväksyttäväksi.
Viitemateriaalina asiaa koskeva vanha sopimus vuodelta 1999.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. ehdottaa Humppilan ja Ypäjän kunnille liitteenä olevan (esityslistan liite 9/2021) Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen hyväksymistä siten, että se
tulee voimaan 1.1.2022 alkaen, ja
2. ehdottaa Jokioisten kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Jokioisten kunnan puolesta esityslistan liitteenä (liite 9/2021) olevan Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen siten, että se tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 9/2021.
-----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

Valt. § 69
17.11.2021
Päätös

kokouspäivämäärä
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Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 3/2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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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.
-----------

Valt. § 39
26.8.2021
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen, ja
päätti yksimielisesti valita teknisen lautakunnan lupajaostoon toimikaudeksi 2021–2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Heinämäki Jaana (vas.)
Kulmala-Sjöman Mira (ps.)
Laajalehto Tomi (sd.)
Okkonen Petri (kesk.)
Nikander Markku (kesk.)

Hannula Jonna (vas.)
Heino Maritza (ps.)
Räsänen Sami (sd.)
Saarinen Satu (kesk.)
Heikkilä Timo (kesk.)

Puheenjohtaja Okkonen Petri
Varapuheenjohtaja Laajalehto Tomi.
----------Kh § 202
18.10.2021

Kunnanvaltuusto on 26.8.2021 suorittanut teknisen lautakunnan
lupajaoston vaalin. Kuntalain 31 § sääntelee jaoston kokoonpanoa. Siinä todetaan, että jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Edelleen todetaan, että valtuusto voi päättää, että

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita
muitakin, kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.
Puheenjohtajaksi valittu Petri Okkonen ei ole teknisen lautakunnan jäsen eikä varajäsen. Tämän vuoksi teknisen lautakunnan lupajaoston vaali tulee suorittaa uudelleen ja valita puheenjohtaja
kuntalain 31 § mukaisesti.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1. se kumoaa 26.8.2021 tekemänsä teknisen lautakunnan lupajaoston vaalia koskevan aiemman päätöksensä (§ 39), ja
2. suorittaa uudelleen teknisen lautakunnan lupajaoston, sekä
sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

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

Valt. § 70
17.11.2021
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Suoritetussa vaalissa teknisen lautakunnan lupajaostoon
valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.
Heinämäki Jaana (vas.),
henkilökohtainen varajäsen Hannula Jonna (vas.)
Kulmala-Sjöman Mira (ps.),
henkilökohtainen varajäsen Heino Maritza (ps.)
Laajalehto Tomi (sd.),
henkilökohtainen varajäsen Räsänen Sami (sd.)
Saarinen Satu (kesk.),
henkilökohtainen varajäsen Heikkilä Timo (kesk.)
Okkonen Petri (kesk.),
henkilökohtainen varajäsen Nikander Markku (kesk.)
Puheenjohtaja Saarinen Satu
Varapuheenjohtaja Laajalehto Tomi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Valtuustoaloite yömajan ja turvakodin perustamisesta
Valt. § 71
17.11.2021

Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Esitämme yömajan perustamista kuntayhteistyönä ja nopealla aikataululla. Yömaja tarjoaisi turvaa, mutta myös keräisi ilman henkilötietoja tietoa asunnottomien määrästä. Yömajassa voidaan
myös tarjota matalalla kynnyksellä palveluohjausta tms.
Lisäksi esitämme turvakodin perustamista seutukunnallamme.
Lähin on Hämeenlinnassa. Rehellinen kysymys arvoisat valtuutetut, onko järjestely matalan kynnyksen järjestely? Kotiväkivallan
kohdalla ensimmäisenä mieleen tulee ehkä aikuisten ongelmat ja
riidat. Mutta on nuoria, jotka joutuvat puntaroimaan kodin tilanteiden johdosta, onko turvallista jäädä tai mennä kotiin? Näihin tilanteisiin voi liittyä päihteet, väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö
tai sen pelko tai kaikki yhtä aikaa. Pääseekö hän Hämeenlinnaan? Onko meillä vastaavasti turvallista paikkaa ihmiselle, joka
jostakin syystä on kunnan alueella yöllä ja vailla rahaa? Näitä tilanteita on, valitettavasti.
Jokaisella on oikeus turvaan. Turvakodissa voidaan antaa palveluohjausta aikuisille, sekä nuori ohjata ankkuritiimin asiakkaaksi,
joka on moniammattillinen ja palkittu tapa lisätä turvallisuutta.
Jokioisilla 17.11.2021
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä”.

Päätös

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto
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17.11.2021

sivu

nro

132

5

Valtuustoaloite tapahtumien yöstä
Valt. § 72
17.11.2021

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet
esitämme, että Jokioisten kunta koordinoisi Jokioislaisten yrityksien ja yhdistysten kanssa Tapahtumien yö -tilaisuuden.
Tilaisuutta varten perustettaisiin työryhmä, jossa olisi edustus
paikkakunnan yrityksistä, yhdistyksistä sekä kunnasta. Ideana on
esitellä omia toimintojaan, eli tapahtuma palvelisi yksin- ja pienyrittäjiä erinomaisesti. Tapahtumien yö kokoaisi yhdistykset ja yritykset yhteen markkinoimaan järjestöään, tuotteitaan ja samalla
kotikuntaamme. Tapahtuma-aika olisi syyskuun loppupuolella pimeän tullessa. Paikkana Rantabulevardi, Virastotalon aukio, Kartanon puisto ja mahdollisesti Elonkierto. Yhtenä ohjelmanumerona olisi valoshow.
Museojuna-ajelun ja muita oheistapahtumia työryhmä miettisi itse.
Kuntalaisille voi tarjota esim. makkaraa, mehua, lettuja ym. tai
pientä korvausta vastaan myydä tuotteitaan, mikä kullekin toimijalle parhaiten sopii.
Suunnittelutyöryhmä pitäisi perustaa heti alkuvuodesta, jotta
saamme tapahtumien yön järjestettyä jo syksyllä 2022!
Mikäli kunnan viranhaltijat eivät ajallisesti pysty koordinoimaan
hanketta, sen työn voisi hoitaa joku paikallinen yhdistyskin.
Jokioisilla 17.11.2021
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Tarja Kirkkola-Helenius
Jenni Hakamäki
Charlotte Nummenranta”.

Päätös

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
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Valtuusto
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Ilmoitusasiat
Valt. § 73
17.11.2021

Kunnanjohtaja ilmoitti, että seuraava kunnanvaltuuston kokous
pidetään 16.12.2021 klo 18.00.
Lisäksi kunnanjohtaja ilmoitti, että tammikuussa 2022 aloitetaan
kunnan strategiatyö valtuustoseminaarilla, johon osallistuvat valtuutettujen lisäksi kaikki kunnan esimiehet.
Edelleen kunnanjohtaja piti lyhyen katsauksen vaikeutuvasta koronatilanteesta.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

Valitusosoitus
17.11.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 66, 67, 71–73
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200
Faksinumero: 029 56 42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät: 68–70
_______________________________________________________
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
____________________________________________________
Valitusaika ________ päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät:
Valitusaika ________ päivää
___________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).
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.

Lisätietoja
1)Jos

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan liite nro 3/2021
Valtuusto 17.11.2021 § 69

Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus
Opiston perustamislupa myönnetty 2.7.1973
Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kunnat sopivat Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä
seuraavaa:
1. Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kunnat ylläpitävät yhdessä Jokiläänin kansalaisopistoa, jota tässä
sopimuksessa kutsutaan opistoksi. Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntia kutsutaan tässä
sopimuksessa sopimuskunniksi, Jokioisten kuntaa sijaintikunnaksi.
2. Opistotoiminnalla tarkoitetaan vapaasta sivistystyöstä säädetyssä laissa tarkoitettua opetusta, taiteen
perusopetusta sekä muuta kansalaisopiston toimintaan liittyvää opetus- ja palvelutoimintaa. Opiston
koulutustehtävä on järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää ihmisen monipuolista
kehittymistä, hyvinvointia ja aktiivista kansalaisuutta. Jokiläänin kansalaisopisto järjestää opetusta
pääasiassa Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien alueilla sekä verkko-opetuksena.
3. Sijaintikunta huolehtii opiston hallinnosta.
Hallinnosta määrätään sijaintikunnan hallintosäännössä, jonka opistoa koskevat muutokset
sijaintikunnan valtuusto hyväksyy sopimuskuntien hallituksia kuultuaan. Sijaintikunnan
hallintosäännössä nimetty lautakunta ohjaa ja valvoo opiston toimintaa.
Opistolle nimetään ohjausryhmä, joka koostuu sopimuskuntien valitsemista jäsenistä.
Ohjausryhmässä on opiston rehtorin lisäksi kullakin sopimuskunnalla kaksi jäsentä varajäsenineen,
joista toinen on sivistyspalveluiden johtava viranhaltija. Ohjausryhmä valitaan valtuustokaudeksi
kerrallaan ja sen puheenjohtajana toimii sijaintikunnan sivistystoimenjohtaja. Ohjausryhmän
tehtävänä on toimia opiston sopimuskuntien omistajaohjauksen välineenä. Kukin kunta vastaa omien
edustajiensa kokouspalkkioista ja matkakustannuksista.
4. Jokioisten kunta huolehtii opiston taloudenhoidosta.
Opisto toimittaa sopimuskunnille suoraan maksettavien valtionosuuksien hakemisessa tarvittavat
tiedot.
Sopimuskunnan sijaintikunnalle korvattava määrä opiston käyttömenoihin lasketaan siten, että opiston
tilinpäätöksen osoittama todellisten menojen ja tulojen erotus jaetaan varainhoitovuoden aikana
opistossa pidettyjen tuntien lukumäärällä ja osamäärä kerrotaan sopimuskunnissa pidettyjen tuntien
määrällä. Sopimuskuntien tulee suorittaa sijaintikunnalle korvauksena opiston kustannuksista
vuosittain ennakkoa määrä, joka on 80 % edellisen varainhoitovuoden kustannuksista. Ennakko
suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä, jotka maksetaan ensimmäinen maaliskuun ja toinen
syyskuun loppuun mennessä.
Opiston käyttökustannusten lopputilitys on annettava varainhoitovuosittain helmikuun loppuun
mennessä ja sen edellyttämät sopimuskunnilta vielä perittävät määrät tai liikaa kannetut ennakot on
maksettava tilityksen antamista seuraavan kalenterikuukauden aikana. Jollei ennakkoa suoriteta
määräajassa, sille on maksettava korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko eräpäivästä
maksupäivään.
Sopimuskunnilla on oikeus tarkastuttaa opistoa koskevat tilitykset ja saada tarpeelliset tiedot niiden
perusteista.
Verkko-opetuksen ja maksullisen palvelutoiminnan menot (muiden kuin tilakustannusten osalta) ja
tulot kohdistetaan opiston yhteisiksi menoiksi ja tuloiksi.

5. Opiston henkilökunta on virka- ja tai työsuhteessa sijaintikuntaan. Perustettavista viroista ja toimista
sovitaan sopimuskuntien kesken. Opiston henkilökunnan palkkaus- ja sosiaalikulujen jaettaviin
menoihin lasketaan myös Jokioisten kunnan järjestämä yhden päätoimisen kurssisihteerin palkka- ja
sosiaalikuluja vastaavat menot palkkauksen mukaan.
6. Ylläpitäjäkunnat osoittavat omalla alueellaan opiston opetuskäyttöön tarvittavat tilat veloituksetta ja
kirjaavat opetustiloista aiheutuvat menot omaan kirjanpitoonsa.
Yhteisistä hallintotiloista aiheutuvat kustannukset jaetaan sopimuskunnille opetustuntien suhteessa.
Mikäli sopimuskuntien alueille opiston yhteiskäyttöön rakennetaan tai hankitaan tiloja, vastaa kukin
sopimuskunta yksin näistä hankkeista, ellei muuta ole erikseen sovittu. Valtion rahoituksella
suoritettavasta tilojen rakentamisesta tai hankkimisesta sovitaan erikseen.
Yhteisomistukseen hankittavasta käyttöomaisuudesta päätetään opiston talousarviossa.
Sopimuskunnat voivat hankkia myös yksin käyttöomaisuutta opiston käyttöön.
7. Kunta, joka haluaa erota tämän sopimuksen tarkoittamasta yhteistoiminnasta, vastaa sopimuksen
mukaisesti kustannuksista sen lukuvuoden loppuun (31.7.), jonka aikana eroamisilmoitus on jätetty
sijaintikunnalle. Eroilmoitus on tehtävä eroamista edeltävän kalenterivuoden marraskuun loppuun
mennessä.
8. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet sikäli, kun ne eivät ole muussa
järjestyksessä käsiteltäviä, ratkaistaan paikallisessa alioikeudessa.
Tätä kuntien valtuustojen hyväksymää sopimusta on tehty kolme saman sisältöistä kappaletta, yksi
kullekin sopimuskunnalle. Sopimusta noudatetaan 1.1.2022 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi.
Tämä sopimus korvaa 25.8.1999 (Humppila ja Jokioinen) ja 30.8.1999 (Ypäjä) allekirjoitetun
Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen.

9.

Allekirjoitukset
Jokioinen

.

.2021

Jokioisten kunta

Jukka Matilainen
kunnanjohtaja

Humppila

.

Jari Sillanpää
rehtori-sivistystoimenjohtaja

.2021

Humppilan kunta

Jyri Sarkkinen
kunnanjohtaja

Ypäjä

.

Anssi Lepistö
sivistysjohtaja-rehtori

.2021

Ypäjän kunta

Tatu Ujula
kunnanjohtaja

XX
sivistysjohtaja

