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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjan tarkastajien vaali (Petri Lehtonen ja Ursula 
Mansikka) 
Talousarvion toteutuminen 1.1.–28.2.2021 (16,7 %) 
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 
Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.3.2021 
Kunnanviraston kesäsulku 
Yhtymäkokousedustajan valinta / Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymä 
Lausunto lautamiesten lukumäärästä 
Testamenttilahjoitus 
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely 
Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
Ilmoitusasiat 
Muut asiat 
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänä pito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja 
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnan 
kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 26.4.–17.5.2021. 

 
Puheenjohtaja 

 

Sakari Raiskio 
Sakari Raiskio 

http://www.jokioinen.fi/
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–28.2.2021 (16,7%) 
 
Kh § 62 
19.4.2021  Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon 

toimintatuotot ovat toteutuneet 7,7 % ja toimintakulut 15,4 %. 
Toimintakate on toteutunut 17,4 %. Vuosikate on tässä vaiheessa 
positiivinen 868 285 euroa, joka on 294 291 euroa enemmän kuin 
vastaavaan aikaan vuonna 2020. Verotuloja on kertynyt 20,7 % ja 
valtionosuuksia 16,5 % suhteessa talousarvioon. 

 
  Tuloslaskelma 1.1.–28.2.2021 on viiteaineistona. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–

28.2.2021 tiedokseen. 
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Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 
 
Kh § 63 
19.4.2021 Kunnanhallituksen kokouksessa käsitellään vahvistusilmoituskirje 

tilinpäätökseen 2021 liittyen. 
 
 Vahvistusilmoituskirje on nähtävillä kokouksessa. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen ja päättää, että 

vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2021 tilinpäätökseen liittyen alle-
kirjoittavat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.3.2021  
 
Kh § 64 
19.4.2021  Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä 

Jokioisten kunnalle maaliskuun loppuun 2021. Selvitys perustuu 
verohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon. 

   
Tarkasteluvälillä 1.1.–31.3.2021 kunnalle on tilitetty kunnallisve-
roa ennen vähennyksiä 5 082 618 euroa, joka on 192 766 euroa 
(3,9%) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. 

    
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 717 105 euroa, 
joka on 305 578 euroa (74,3 %) enemmän kuin vuonna 2020 vas-
taavaan aikaan.  

 
Kiinteistöveroa on tilitetty 105 617 euroa, joka on 88 806 euroa 
(528,2 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan.  Kiin-
teistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuk-
sen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), jos-
sa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan 
vaan joustavasti touko-lokakuun välillä. Tuloverotuksen jäännös-
verojen maksamisen tavoin myös kiinteistöverot erääntyvät jous-
tavasti heinä-helmikuun välisenä aikana. Verovuoden 2020 kiin-
teistöveron kokonaismaksuunpanosta vuoden 2021 tammi-
helmikuun aikana erääntyy reilut 10 prosenttia. 
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
5 905 340 euroa, joka on 587 149 euroa enemmän kuin vuonna 
2020 vastaavaan aikaan. 

 
Ehdotus   Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilitykses-

tä tietoonsa saatetuksi. 
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Kunnanviraston kesäsulku 
 
Kh § 65 
19.4.2021  Kunnanvirastoa esitetään suljettavaksi neljäksi viikoksi heinäkuun 

alusta ajalle 5.7.–1.8.2021. 
 

Sulkuaikana kunnanvirastolle järjestetään päivystys kiireellisiä 
palveluja varten. Kunnanviraston henkilöstön kesälomia keskite-
tään mahdollisuuksien mukaan sulkuaikaan. 
 
Kunnanvirasto on suljettu koronatilanteen vuoksi toistaiseksi. Asi-
ointi puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse, tarvittaessa voi sopia 
tapaamisesta. Koronatilanteen perusteella erikseen päätetään, 
avataanko virastoa yleisölle ennen kesäsulkua. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnantoimisto pidetään 

suljettuna kesällä 5.7–1.8.2021 välisen ajan. Sulkuaikana on päi-
vystys kiireellisiä palveluja varten. 
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Yhtymäkokousedustajan valinta / Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 
Kh § 66 
19.4.2021 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää kuntaa valitse-

maan yhtymäkokousedustajansa 9.6.2021 klo 18 alkaen pidettä-
vään yhtymäkokoukseen.  

 
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen 
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan val-
tuuston päättämä kunnan muu toimielin. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokous-

edustajaksi FSHKY:n 9.6.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen 
Jorma Hacklinin, Kirsi Räisäsen ja Pauli Myllyojan. 
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Lausunto lautamiesten lukumäärästä 
 
Kh § 67 
19.4.2021 Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021. Kuntavaalit on toimi-

tettu viimeksi 2017. Vaaliajankohdan muuttumisen vuoksi vuoden 
2017 vaaleissa valitun valtuuston toimikautta jatketaan näillä nä-
kymin kuluvan vuoden heinäkuun loppuun saakka. 1.1.2017 voi-
maan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n (675/2016) 
mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston 
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi 
päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja 
valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. 

 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.2.2019/211) mukaan 
käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuin-
virasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, 
Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien 
lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen 
asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kui-
tenkin valittava vähintään yksi lautamies. Lautamiesten määrää 
voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä muut-
taa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoi-
keudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa 
kokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä on oleellisesti muut-
tunut.  

 
Tuomioistuinvirasto voi muuttaa lautamiesten määrää ilman 
2 momentissa tarkoitettua esitystä. Samalla Tuomioistuinvirasto 
voi määrätä, että asianomaisten kuntien alueilta valittujen lauta-
miesten vaali on toimitettava uudelleen jäljellä olevaksi vaalikau-
deksi. Ennen lautamiesten määrän vahvistamista tai muuttamista 
käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnal-
le on varattava tilaisuus antaa asiassa lausunto. Lautamiesten lu-
kumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön päätöksellä 
28.4.2017 (OM 14/31/2016).  

 
Edellä esitetyn johdosta Tuomioistuinvirasto pyytää käräjäoikeuk-
sia (pl.Ahvenanmaan käräjäoikeus) arvioimaan lautamiesten tar-
peen kokonaismäärän ja kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan 
osalta. Lukumäärää arvioitaessa tulee ottaa huomioon lautamies-
kokoonpanossa ratkaistavien asioiden määrän kehittyminen. 
Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuo-
lisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kieli- 
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jakaumaa. Tuomioistuinvirasto pyytää myös, että ennen virastolle 
tehtävää esitystä käräjäoikeudet varaisivat tuomiopiirinsä kuuluvil-
le kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valittavien 
lautamiesten lukumäärän osalta. 

 
Kanta-Hämeen käräjäoikeus on sähköpostillaan 15.4.2021 varan-
nut kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valitta-
vien lautamiesten lukumäärän osalta. Lausunto tulee toimittaa kä-
räjäoikeudelle 29.4.2021 mennessä. Jokioisten kunnasta on ollut 
nimettynä kaksi lautamiestä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle, 

että Jokioisten kunnasta valitaan uudella valtuustokaudella edel-
leen kaksi lautamiestä. 
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Testamenttilahjoitus  

 
Kh § 68 
19.4.2021 Loppuvuonna 2020 edesmennyt jokioislainen taiteilija Jouko Ros-

tila testamenttasi omistuksessaan olleet, itse tekemänsä ja omis-
tamansa muiden taiteilijoiden tekemät taulut Jokioisten kunnalle, 
liitettäväksi kunnan taidekokoelmiin. 

 

Testamenttilahjoitus sisältää maatalousaiheisia tauluja (Elonkier-
to), tauluja ”hullunkurisista” eläimistä, muotokuvia, henkilökuvia, 
uskonnollisia aiheita, abstrakteja kuvia, sekalaisia aiheita ja kol-
laaseja. Yhteensä noin 50 työtä.  

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää Jouko Rostilan muistoa kunnioittaen kiitol-

lisena ottaa vastaan merkittävän testamenttilahjoituksen liitettä-
väksi Jokioisten kunnan taidekokoelmiin.  
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely 
 
Kh § 69 
19.4.2021  Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja 

9.3.2021 pidetystä kokouksesta. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 

tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 19.4.2021 144 8 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 70 
19.4.2021 Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seuranta-

ryhmä 4.3.2021 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja 
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kun-
nan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 71 
19.4.2021 Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston päätös 

31.3.2021 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden oikaisusta 
vuodelta 2020. Jokioisten kunnan alkuperäinen valtionosuus oli 
231 982 euroa, korjattu 234 299 euroa, joten erotus on 
+ 2317 euroa. 

 
 Sosiaali- ja terveysministeriön 8.4.2021 päivätty ohjauskirje ”Ra-

joitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen es-
tämiseksi”. Kirjeellä annetaan ohjaus 30.4.2021 saakka. 

 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön 8.4.2021 päivätty kirje ”Vähälevik-

kisen laatukirjallisuuden (ostotuki) kuntakohtainen määräraha 
vuonna 2021 ja yleisten kirjastojen kirjatilaukset”. Jokioisten kun-
nan kuntakohtainen määräraha on 2 700 euroa. 

 
 Metsähallitus, Luontopalvelut: 

- Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen 
hallinnassa olevilla suojelualueilla. Lupa oikeuttaa luvan halti-
jan sieni- ja lahopuunäytteiden ottoon ja siihen liittyvään liik-
kumiseen. 

- Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen 
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueil-
la koko maassa. Lupa oikeuttaa luvan haltijaa liikkumiseen ja 
hyönteisnäytteiden ottoon. 

 
Kauppakirja 14.4.2021. Myyty omakotitontti Harluntieltä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  19.4.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
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.  

 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


