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pito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään
yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /
Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja esityslistat) 2.5.–8.6.2019.

Puheenjohtaja

Jorma Hacklin
Jorma Hacklin
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt. § 16
24.4.2019

Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle18.4.2019. 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Pöytäkirjan tarkastus
Valt. § 17
24.4.2019

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 2.5.–8.6.2019.
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Sakari Raiskio ja Marja
Widén.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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nro

24.4.2019
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Sidonnaisuusilmoitukset
Tarkastusltk. § 7
24.1.2019

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen
ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja
apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut muutokset sidonnaisuusilmoituksiin ja saattaa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti saadut sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Merkittiin, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jussi Tiensuu
ei esteellisenä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn ja poistui
siksi ajaksi kokouksesta. Tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jukka Heinämäki.
Lisäksi tarkastuslautakunta haluaa muistuttaa luottamushenkilöitä
ja viranhaltioita sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä kahden
kuukauden kuluessa muutoksen tapahduttua.
------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Tarkastusltk. § 16
20.2.2019

kokouspäivämäärä

sivu

nro

24.4.2019

33

2

Kokouksessa käsiteltiin uudelleen § 7, 24.1.2019 sattuneen muotovirheen vuoksi.
Edellisessä kokouksessa 24.1.2019 pykälän 7 aikana puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja oli valittu myös kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut muutokset sidonnaisuusilmoituksiin ja saattaa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti saadut sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Merkittiin, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jussi Tiensuu
ei esteellisenä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn ja poistui
siksi ajaksi kokouksesta. Tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jukka Heinämäki.
-----------

Valt. § 18
24.4.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1.3.2019
Kh § 52
18.3.2019

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 1.3.2019 kumonnut osittain kunnanvaltuuston hyväksymän keskustan asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 54 § 3 momentin nojalla.
Hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen Ajokujan katualuevarauksen, korttelin 100 tonttien 8 ja 9 sekä korttelin 91
osalta (kartta oheismateriaalina).
Hallinto-oikeuden päätöstä selostetaan kunnanhallitukselle kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen tietoonsa
saatetuksi ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.
Kunnanhallitus päättää, että kunta ei valita Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Päätös

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

Valt. § 19
24.4.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Takauksen antaminen Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen lainalle
Kh § 54
18.3.2019

Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen hallitus on kokouksessaan 28.2.2019 päättänyt anoa Jokioisten kunnalta omavelkaista
takausta yhtiön 500 000,00 euron lainalle. Jokioisten kunta omistaa yhtiön osakekannan 100 %:sti.
Lainalla maksetaan pois aiemman, vuonna 1999 OKO Investointiluottopankki Oyj:n myöntämän lainan jäljellä oleva kertalyhenteinen erä. Myös vanha laina on kunnan takaama.
Laina on otettu Rinnetie 4:n rivitalon rakentamiseen.
Yhtiö on kilpailuttanut lainan. Edullisimman tarjouksen teki Someron Säästöpankki. Yhtiön hallitus on valinnut lainaksi markkinakorkoisen vaihtoehdon (6 kk euribor + 1,25 % marginaali). Lainaaika 15 vuotta. Lyhennykset ja koron maksu 2 kertaa vuodessa.
Laina nostetaan toukokuussa 2019.
Esityslista oheismateriaalina on Someron Säästöpankin tarjous.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen Someron Säästöpankista otettavalle, 27.2.2019 päivätyn tarjouksen mukaiselle
500 000,00 euron 15 vuoden lainalle ja siihen liittyville vastuille
Jokioisten kunnan omavelkaisen takauksen.

Päätös

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

Valt. § 20
24.4.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu
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Hämeen maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen
Hämeen kesäyliopistotoiminnan osalta
Kh § 55
18.3.2019

Hämeen maakuntahallitus on 18.2.2019 päättänyt, että Hämeen
kesäyliopiston toiminta siirretään Hämeen ammattikorkeakoulu
Oy:n toimesta perustettavaan tytäryhtiöön.
Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020.
Kesäyliopiston uutta ylläpitämislupaa on haettava opetus- ja kulttuuriministeriöltä 31.5.2019 mennessä. Tästä syystä kuntien valtuustojen tulisi päättää asiasta 18.4.2019 mennessä.
Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopineet, että Hämeen liitto ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, tulee jäsenkuntien valtuustojen tehdä päätös kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyliopiston ylläpitämisen osalta, ennen
kuin kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle.
Esityslistan liitteenä (liite 9/2019) on Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän uusi perussopimus 1.1.2020 alkaen.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän uuden, 1.1.2020 voimaan
tulevan perussopimuksen esityslistan liitteen (liite 9/2019) mukaisesti.

Päätös

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

Valt. § 21
24.4.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Elonkiertopuisto
Kh § 68
1.4.2019

Elonkiertopuiston tulevaisuudesta järjestettiin keskustelutilaisuus
tietotalolla 21.3.2019. Tilaisuudessa Luke ilmoitti luopuvansa
Elonkiertopuiston ylläpitämisestä kesäkauden 2019 jälkeen. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen sovittiin, että kunta kokoaa työryhmän pohtimaan puiston tulevaisuutta.
Tilaisuudessa todettiin, että Luken nykyisellä resurssilla puiston
toimintaa ei pystytä nykylaajuudessa ylläpitämään kuluvan kesän
aikana. Esitetty lisäresurssitarve on 20 000 euroa.
Kunnanhallitukselle selostetaan tilannetta kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tietoonsa saatetuksi.
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää 20 000,00 euron lisämäärärahan
kunnan vuoden 2019 talousarvion kustannuspaikalle elinkeino- ja
projektirahat (000422) Luke:lle Elonkierron ylläpitoon vuodelle
2019 myönnettävää avustusta varten.

Päätös

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

Valt. § 22
24.4.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Valtuuston huoneentaulu ja vuosikello
Kh § 84
15.4.2019

Kuntastrategian hyväksymisen yhteydessä sovittiin, että valtuusto
hyväksyy itselleen huoneentaulun ja, että valtuustotyöskentely
pohjautuu etukäteen laadittuun vuosikelloon.
Kunnanhallitus on seminaarissaan 9.4. keskustellut huoneentaulusta ja vuosikellosta. Luonnokset asiakirjosta on lähetetty kunnanhallitukselle esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käsittelee huoneentaulun ja vuosikellon

Päätös

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

Valt. § 23
24.4.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Kiireelliset asiat
Valt. § 24
24.4.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Ilmoitusasiat
Valt. § 25
24.4.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Valitusosoitus
24.4.2019

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
______________________________________________________
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 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, pykälät:
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.
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

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
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

