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Maanantai 18.10.2021 klo 17.45–19.20
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.
Esala Martti, valt. 2. varapj.
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj.
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
§ 189–203
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Rami
Lehtinen ja Niina Stenberg.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Sakari Raiskio

Mika T. Rantala

Jyrki Kanerva § 196
Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

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

Jokioinen 22.10.2021
Allekirjoitukset

Rami Lehtinen

Niina Stenberg

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 25.10.–15.11.2021
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

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
Kunnanhallitus
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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
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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.
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.8.2021 (66,7 %)
Kh § 190
18.10.2021

Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimintatuotot ovat toteutuneet 64,8 % ja toimintakulut 66,3 %. Toimintakate on toteutunut 66,5 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 2 042 187 euroa, joka on 228 567 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Verotuloja on kertynyt 71,8 % ja valtionosuuksia 66,0 % suhteessa talousarvioon.
Tuloslaskelma 1.1.–31.8.2021 on viiteaineistona.
Kanta-Hämeen keskussairaalan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymien taloustilanne on kriisiytynyt lisää vuoden 2021 aikana. Tilanne tarkentuu vielä, mutta vuodelle 2021 on tulossa tämän päivän
arvion mukaan Jokioisten kunnalle noin 650 000 euron lisätalousarvio. Asia käsitellään erillisenä lisämääräraha-asiana kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–31.8.2021
tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–30.9.2021
Kh § 191
18.10.2021

Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä
Jokioisten kunnalle lokakuun loppuun 2021. Selvitys perustuu verohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon.
Tarkasteluvälillä 1.1.–30.9.2021 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa ennen vähennyksiä 13 631 560 euroa, joka on 458 210 euroa
(3,5 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan.
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 1 550 357 euroa,
joka on 476 640 euroa (44,4 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan.
Kiinteistöveroa on tilitetty 752 648 euroa, joka on 76 109 euroa
(11,2 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Kiinteistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan
vaan joustavasti touko-lokakuun välillä.
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja
15 934 565 euroa, joka on 1 010 958 euroa enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
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Valtuusto
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Vuoden 2022 aluevaalien äänestyspaikkojen määrääminen
Kh § 192
18.10.2021

Kunnanhallitus määrää jokaiselle äänestysalueelle äänestyspaikan. Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.
Kunnanhallituksen tulee lisäksi määrätä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt (laitosäänestys).

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että
1) vuoden 2022 aluevaalien varsinaisena äänestyspäivänä
23.1.2022 äänestysalueen 001, Jokioisten kunta, äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto (Keskuskatu 29 A, Jokioinen),
2) Palvelukeskus Intalankartano muodostaa yhden kokonaisuuden, jonka kaikki asukkaat saavat äänestää laitosäänestyksen
yhteydessä, ja
3) lisäksi laitosäänestys suoritetaan Hoivakoti Wanhassa Pehtoorissa / Terve Pehtoori Oy:ssä, Dementiakeskus Sateenkaari
Oy:ssä, Kaarnakodissa ja Opintien Palvelutalossa sekä Tukena Kotaniitty -palvelukodissa Opintiellä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestyspaikka ja
sen aukioloajat Jokioisten kunnassa
Kh § 193
18.10.2021
Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt sote-uudistusta koskevan
hallituksen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.
Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka
jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus.
Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.
Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan kuitenkin
vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja. Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle
valitaan 59 valtuutettua.
Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys on kotimaassa 12. – 18.1.2022 ja ulkomailla 12. –
15.1.2022.
Vaalilain mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa
määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman
harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa siten, että niitä on jokaisessa
kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa
ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat.
Vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen ja viikonloppuisin ei ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen. Jokaisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna
jokaisena ajanjakson 12. -18.1.2022 päivänä.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka ja että Jokioisten kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Jokioisten kunnanvirasto, osoitteessa
Keskuskatu 29 A.
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Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

18.10.2021

sivu

nro

346

17

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
Päätös

keskiviikko–perjantai klo 10–17
lauantai klo 11–15
sunnuntai klo 12–16
maanantai–tiistai klo 10–17.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Aluevaalien ulkomainonta
Kh § 194
18.10.2021

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys
on kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022. Suomen Kuntaliitto ry suosittaa vaalien ulkomainonnan aloittamista
kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa
ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona
5.1.2022.
Kunnalla ei ole vaalimainonnan järjestämisessä lakisääteisiä velvollisuuksia. Vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen, jota on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Suosituksen perusteena ovat aikanaan olleet vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kunta- ja maisemakuvalliset syyt
sekä ympäristön siisteys. Kunnallinen vaalimainonta on perinne,
jolla voidaan edelleen katsoa olevan jossain määrin tiedotusarvoa, vaikka vaaleihin liittyvä mainonta ja tiedotus on merkittävissä
määrin siirtynyt muihin kanaviin.
Kunkin ehdokkaita asettavan ryhmän julistetilan sijainnin tulisi vasemmalta oikealle luettuna määräytyä samassa järjestyksessä
kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kunnan järjestämä mainospaikka on ehdokkaita asettaneille ryhmille maksuton.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää,
1. että aluevaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kunnan pystyttämässä vaalimainostelineessä 5.1.2022,
2. että vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa
kunnan mainostelineestä neljän päivän kuluessa vaalien toimittamisesta eli viimeistään 27.1.2022,
3. että vaalimainokset saadaan asettaa telineisiin vaaleja varten
laadittavan ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä luettuna vasemmalta oikealle siten, että kullakin ehdokkaita asettaneella puolueella tai valitsijayhdistyksellä on kaksi
vaalimainospaikka, ja
4. että kunnan vaalimainosteline sijoitetaan kunnan keskustassa
Keskuskadun varteen, Jokioisten Osuuspankin viereen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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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.
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Hankkeen välirahoitus
Kh § 196
18.10.2021

Ehdotus

Elonkierron Ystävät ry anoo Jokioisten kunnalta hanketoimintaan
liittyvää välirahoitusta (hankelainaa). Hanketoiminta edellyttää
loppuvuoden aikana 12 000,00 euron välirahoitusta. Laina maksettaisiin takaisin vuoden loppuun mennessä tai viimeistään helmikuun 2022 loppuun mennessä, riippuen hanketilityksistä.
Kunnanhallitus päättää myöntää Elonkierron Ystävät ry:lle välirahoitusta (hankelainaa) 12 000,00 euroa siten, että se on maksettava takaisin viimeistään 28.2.2022.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että välirahoituksesta ei peritä korkoa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Satu Nurmi, Rami Lehtinen ja Sakari Raiskio eivät
esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn (yhteisöjäävejä).
Tämän asian käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi 1.
varapuheenjohtaja Jyrki Kanerva.
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Yhtymäkokousedustajan valinta / Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kh § 197
18.10.2021

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus pyytää
jäsenkuntia nimeämään edustajansa (enintään 3/kunta) keskiviikkona 8.12.2021 klo 18 alkaen pidettävään yhtymäkokoukseen.
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokousedustajaksi FSHKY:n 8.12.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen
Jorma Hacklinin, Rami Lehtisen ja Kirsi Räisäsen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Viran täyttölupa (sivistystoimen sihteeri)
Kh § 198
18.10.2021

Sivistystoimen sihteerin viran tehtävän tarkoituksena on sivistysosaston toimistotehtävien hoitaminen.
Viran keskeiset työtehtävät liittyvät palkkapäätösten valmisteluun,
sivistystoimen lautakuntien esityslistojen ja viranhaltijoiden päätösten kokoamiseen ja toimeenpanoon, oppilas opettajarekisterien ylläpitoon, talousarvion valmistelu- ja seurantatehtäviin, opetushallituksen ja OKM:n vaatimien tilastojen ja tietojen kokoamiseen ja edelleen luovuttamiseen, laskujen käsittelyyn, valtionosuuksien ja kotikuntakorvauksien seurantaan, hakemiseen ja
laskuttamiseen, arkistonhoitotehtäviin sekä kunnan internetsivujen ylläpitoon. Sivistystoimen sihteeri toimii tarvittaessa myös sivistystoimenjohtajan sijaisena.
Sivistystoimen sihteerin virka tulee avoimeksi 1.4.2022 alkaen vakinaisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Sivistystoimen
sihteerin virka työtehtävineen on hyvin keskeinen Jokioisten kunnan sivistystoimessa. Viran uudelleen täyttäminen on perusteltua
ja välttämätöntä. Viran työtehtävät ovat monilta osin sellaisia, että
ne vaativat hyvää henkilökohtaista perehdytystä.
Sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että sivistystoimen sihteerin virka voidaan täyttää toistaiseksi 1.4.2022 alkaen ja
että virkaan valittava henkilö voidaan valita määräaikaiseen virkasuhteeseen tammikuussa 2022. Määräaikainen virkasuhde mahdollistaa noin kuukauden mittaisen perehdytyksen sekä sivistystoimen sihteerin normaalien vuodelle 2022 kertyneiden vuosilomien sijaistamisen ennen viranhaltijan eläköitymistä 1.4.2022.

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy sivistystoimenjohtajan esityksen, että
sivistystoimen sihteerin virka voidaan täyttää toistaiseksi 1.4.2022
alkaen ja että virkaan valittava henkilö voidaan valita määräaikaiseen virkasuhteeseen tammikuussa 2022.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen tehtävän täyttämisestä, mutta päätti lähettää asian henkilöstölautakunnan käsiteltäväksi siltä osin, täytetäänkö tehtävä virkana vai työsopimussuhteisena toimena.
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Kunnanvaltuuston kokouksen 14.10.2021 päätösten laillisuuden
toteaminen ja täytäntöönpano
Kh § 199
18.10.2021

Ehdotus

Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa
kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen
käsiteltäväksi. Jos kunnanvaltuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston kokouksen
14.10.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti:
Paineviemärin rakentaminen Myllytien teollisuusalueelta
Forssaan
Ote tekniselle lautakunnalle
Ote pääkirjanpitäjälle
Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista
Ote aloitteen tekijälle
Jäsenehdotus Forssan kaupungin jätelautakuntaan
Ote Forssan kaupungille
Ote Marja Lehtimäelle
Ote Kaisa Kuuselalle
Valtuustoaloite kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen ja
toimintamuotojen muuttamiseksi
Käsitellään erikseen
Valtuustoaloite pienten lasten hoitopaikkojen lisäämisestä
Käsitellään erikseen
Valtuustoaloite pyörätieväylien arvio- ja suunnittelutarpeesta
Käsitellään erikseen
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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 200
18.10.2021

Koulutuslautakunta 30.9.2021
Sivistystoimenjohtaja 19.8.–1.9.2021
Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmä 9.9.2021
Hämeen liiton maakuntavaltuusto 13.9.2021
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto 21.9. ja hallitus
5.10.2021
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus
4.10.2021

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.
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Ilmoitusasiat
Kh § 201
18.10.2021

Oikeusministeriön päätös 17.9.2021 ”Kunnille vuoden 2021 kuntavaaleista aiheutuneista vaalimenoista suoritettava kertakorvaus”.
Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä kunnalle suoritettava korvaus on 1,4 euroa äänioikeusreksiteriin otetulta kunnan asukkaalta,
ja vähintään 1 500 euroa.
Sosiaali- ja terveysministeriö:
- kirje 23.9.2021 ”Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma”,
- kirje 27.9.2021 ”Tartuntatautilain 58 d §:n muutokset koskien covid-19 -tartuntariskin ehkäisemistä asiakas- ja osallistujatiloissa”.
Metsähallituksen 16.9.2021 myöntämä tutkimuslupa liikkumiseen ja
lintujen rengastamiseen Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnassa olevilla alueilla koko maassa.
Kuntaliiton yleiskirje 12/2021 ”Vaalikelpoisuus aluevaltuustoon”.
Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan
12.11.2021 mennessä.
Pöytäkirjanotteita:
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus 5.10.2021
- § 131, Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten
vaali,
- § 133, Talousarvion valmistelutilanne ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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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
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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.
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Muut asiat
Kh § 203
18.10.2021

Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan selostukset tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kunnanjohtajan
ehdotuksen mukaisesti Hevosopisto Oy:n neuvottelukuntaan (Advisory board) kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Raiskion.
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18.10.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 189–191, 195, 199–202
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 192–194, 196–198, 203
______________________________________________________
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: 192–194, 196–198, 203
_______________________________________________________
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.

Pöytäkirjan liite nro 9/2021
KH 18.10.2021 § 195
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

