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Maanantai 16.11.2020 klo 17.00–20.28
Jokioisten Tietotalo, yläkerta / Teams
Raiskio Sakari, pj.
Heikkilä Timo
Kanerva Jyrki
Kiiski Elina
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula / Teams
Nummenranta Charlotte
Nurmi Satu
Stenberg Niina
Hacklin Jorma, valtuuston pj.
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj.
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj.
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs.
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja, klo 17.00–18.03
Eldèn Kaisu, kirjastonjohtaja, klo 17.00–18.03
Pylkkönen Jaana, sihteeri

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 163–174

(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet
Ursula Mansikka ja Charlotte Nummenranta.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Sakari Raiskio

Jaana Pylkkönen

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

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

Jokioinen
Allekirjoitukset

Ursula Mansikka

Charlotte Nummenranta

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 23.11.–14.12.2020
Virka-asema

Kunnanjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamisesta
Valt. § 51
22.10.2020

Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka uhkaa taloutta,
ruoantuotantoa ja ihmisten terveyttä.
Liki 1 400 kaupunkia, valtiota ja muuta hallintoyksikköä ympäri
maailmaa on julistanut ilmastohätätilan. Julistuksen tehneillä alueilla asuu arviolta yli 800 miljoonaa ihmistä. Kannanottojen sisällöt
ja muodot vaihtelevat paikasta toiseen, mutta perusviesti on sama: ilmastokriisi on polttava uhka ja toimilla on kova kiire.
Valtioista julistuksen ovat tehneet mm. Iso-Britannia, Ranska, Itävalta, Kanada, Argentiina ja Bangladesh. Euroopan parlamentti
hyväksyi vastaavan kannanoton koko Euroopan unionille viime
marraskuussa.
Eurooppalaisista pääkaupungeista päätöksen ovat tehneet mm.
Bryssel, Amsterdam, Lontoo, Pariisi, Rooma, Madrid, Varsova ja
Budapest. Muista suurista kaupungeista samalle kannalle ovat
päätyneet esimerkiksi New York, Los Angeles, Montreal, Vancouver ja Sydney.
Hätätilajulistukset voivat auttaa lisäämään tietoisuutta ilmastokriisin vakavuudesta ja kiireellisyydestä. Ne voivat myös vauhdittaa
kriisin edellyttämiä mittavia ja ripeitä toimia päästöjen vähentämiseksi.
Jokioinen on Hinku-kunta, mikä velvoittaa kohti hiilineutraalisuutta. On aikaisempaa johdonmukaisemmin toimittava. Sitoutumiseen ja huomioiminen päätöksenteossa on nyt merkityksellistä.
Jokioisilla on hyvä kiinnittää myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Elonkierto ja Loimijoki ovat yksi esimerkki mitä pitää
kehittää ja suojella.
Me esitämme, että Jokioisten kunta julistaa ilmastohätätilan.
Jokioisilla 22.10.2020
Vihreiden valtuustoryhmä
Ursula Mansikka
Marjo Ramstadius”
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Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
------------

Kh § 163
16.11.2020
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen, ja totesi, että teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen aloite lähetetään käsiteltäväksi myös kunnan muille hallintokunnille.
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Valtuustoaloite Jokioisten alueen pienvesien, purojen
kunnostussuunnitelmasta
Valt. § 52
22.10.2020

Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Loimijoki siihen virtaavine puroineen on keskeinen osa kunnan
maisemaa. Aiemmin se oli merkittävässä roolissa arjen niin kuin
juhlankin virkistystoiminnassa.
On korkea aika palauttaa Loimijoki pienvesistöineen Jokioisilla sille kuuluvaan arvoonsa ja tehdä vaadittavat toimenpiteet niiden elvyttämiseksi.
Loimijoen alueella on käynnissä laaja-alainen alueen vesien tilan
parantamiseen tähtäävä kehittämistyö. Työtä on syksystä 2018
alkaen koordinoinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. kuntien ohjaamana. Työsarka on valtava, koska Loimijoki ja
sen sivu-uomat ovat vain välttävässä tilassa ja yläjuoksun osalta
tyydyttävässä tilassa. Loimijoen hyvää tilaa ei tulla saavuttamaan
ilman merkittävien lisäresurssien kohdentamista alueen vesienhoitotyöhön ja ilman alueen eri toimijoiden laajaa sitouttamista
vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen.
Jokioinen osallistuu tähän KVVYn koordinoimaan työhön vuosina
2021–2024 8000 euron rahoitusosuudella.
Loimijoenalue kuntamme kohdalla on iso, pienet purot, norot ja
jopa ojiksikin kutsutut pienvesistöt virtaavat jokeen. Näillä kaikilla
on merkitystä Loimijoen kuntoon sekä lähiympäristöönsä monella
tapaa. Joki voidaan palauttaa hyvinvoivaksi ja alueen keskipisteeksi parantamalla veden laatua sekä lisäämällä veden määrää
hoitamalla valuma-aluetta.
Vesilain lisäksi pienvesiä turvaavat useat muut lait, joista tärkeimpiä ovat metsälaki, ympäristön suojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki. Pienvedet ovat vahvasti kytkeytyneitä lähiympäristöönsä ja ne tulisi huomioida kokonaisuutena,
johon kuuluu vesimuodostumien lisäksi sen välitön lähiympäristö.
Nykyinen lainsäädäntö antaakin pienvesille (puro, oja, uoma)
vahvan suojan. Pienvesillä on huomattava merkitys vesienhoidon
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pintavesien ekologisen tilan tavoitteen saavuttamisessa ja säilyttämisessä. Lainsäädäntö edellyttää pienvesien suojelua ja tilan
parantamista.
Jokioisilla keskustan alueella hiljalleen virtaa useampia puroja;
Haaraoja, Intalanpuro, Roimalanpuro, Ojasinpuro ja Hirvenoja,
muodostaen purouomaston. Purouomastoon perustuvalla vesistörakentamisella saadaan vesiä puhdistettua ja jokeen voidaan laskea puhdasta vettä. Kulttuurimaiseman oleelliset piirteet saadaan
myös parhaiten esiin kunnostamalla nämä keskustan purot sekä
niiden lähiympäristöt.
Vihreät valtuustoryhmä esittää seuraavaa,
Jokioisten kunnassa tehdään Jokioisten alueen pienvesien,
purojen sekä niiden lähiympäristöjen KUNNOSTUSSUUNNITELMA
Jokioisissa 22.10.2020
Marjo Ramstadius
Päätös

Ursula Mansikka”

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

Kh § 164
16.11.2020
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen, ja totesi, että teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen aloite lähetetään käsiteltäväksi myös kunnan muille hallintokunnille.
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Seutukirjaston sopimusneuvotteluihin osallistuminen
Kh § 165
16.11.2020

Seutuneuvoston suosituksesta Forssan kaupunkiseutukunnan
valtuustot ovat päättäneet, että tehdään selvitys seutukirjaston
perustamisesta. Louna-kirjastot (Forssan kaupunginkirjasto,
Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot) ovat
saaneet 44 500 euroa valtionavustusta Kirjastopalveluita
seudullisesti -hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään, millä
hallintomallilla ja palvelurakenteella kirjastopalveluja voitaisiin
jatkossa toteuttaa seudullisesti. Hankkeelle perustettiin
projektiryhmä kirjastojen henkilöstön keskuudesta ja valittiin
ohjausryhmä, jossa on projektiryhmän lisäksi kaupungin ja
kuntien johtajat. Hanke on käynnissä 1.4.2020–31.12.2021.
Ohjausryhmä on selvityksen perusteella päättänyt esittää, että
seutukirjasto perustettaisiin vastuukuntamallilla, jossa toteutuu
kuntalain 2. luvussa (8 § 1. mom) määritelty yhteistoiminta siten,
että seudun kirjastopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy yhdelle
sopijakunnista ja kukin sopijakunta vastaa kirjastopalveluittensa
rahoituksesta erikseen sovittavalla kustannusten jakoperusteella.
Lisäksi seutukirjastolle perustetaan seudullinen johtokunta, johon
kuuluisi edustajia jokaisesta sopijakunnasta. Johtokunnan
tehtävät määriteltäisiin vastuukunnan hallintosäännössä.
Esitykseen on päädytty, koska se on selvityksessä osoittautunut
hallinnollisesti keveimmäksi ratkaisuksi. Malli tukee Lounakirjastojen tavoitteellista kehittämistä muuttuvassa
palveluympäristössä, koska se mahdollistaisi henkilöstön
liikkumisen ja asiantuntijuuden hyödyntämisen kuntarajojen yli,
yhteisen hankinnan ja kokoelmapolitiikan sekä jossain määrin
päällekkäisten työtehtävien vähentämisen. Nämä muutokset
mahdollisesti hillitsevät kirjastopalveluiden kustannusten kasvua
seudullisesti sekä ehkäisevät palvelutason laskua kokonaisuutena
tarkasteltuna.
Louna-kirjastot ovat tehneet yhteistyötä ilman sopimusta kuntien
valtuustojen päätöksillä 80-luvulta saakka. Yhteistyössä on
saavutettu merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Tällä
hetkellä sopijakuntien panostus yhdessä tuotettuihin
kirjastopalveluihin on epätasapainossa, mikä tarkoittaa, että osa
kunnista tuottaa palveluita toisille ilman korvausta. Esityksen
mukaan vastuukuntamallilla toimiva seutukirjasto korvaisi vanhan
yhteistyömallin.
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Kuntalain mukaan tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva
kunta tai kuntayhtymä vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden
toimenpiteiden:
1) yhdenvertaisesta saatavuudesta;
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;
3) tuottamistavasta;
4) tuottamisen valvonnasta;
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.
Kirjastonjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.
Kunnan pitää tässä vaiheessa päättää, osallistuuko se seutukirjaston sopimusneuvotteluihin ja haluaako se toimia seutukirjaston
vastuukuntana.
Asiaa koskevan sitovan päätöksenteon pohjaksi tarvitaan lisää ja
laajempaa tietoa mahdollisen seutukirjaston toteuttamiseen liittyvistä yksityiskohdista.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää,
1. että Jokioisten kunta osallistuu sitoumuksetta seutukirjastohankkeen yksityiskohtaisempiin sopimusneuvotteluihin,
ja
2. että Jokioisten kunta ei ryhdy mahdollisen seutukirjaston
vastuukunnaksi.
Kirjastonjohtaja esitteli seutukirjastohanketta ja sopimusneuvottelujen nykyvaihetta kunnanhallitukselle.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää ja kirjastonjohtajan Kaisu Eldèn poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 18.03.
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Kotouttamisohjelma
Kh § 166
16.11.2020

Kotouttamisohjelma on lakisääteinen asiakirja, jonka tarkoitus on
ohjata maahanmuuttajien kotouttamisen monialaista yhteistyötä
sekä maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden toteutumista peruspalveluissa. Voimassa olevan Forssan seudun kotouttamisohjelman kausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Kuluneella ohjelmakaudella seudun kotoutumispalveluita on kehitetty monipuolisesti, ja
seutu on noussut aktiiviseksi toimijaksi kotouttamisen valtakunnallisiin kehittämisverkostoihin.
Forssan seudun kotouttamisohjelmaa 2021–2024 on valmisteltu
monialaisesti vuoden 2020 aikana. Kotouttamisohjelma sisältää
kuvauksen Forssan seudun kotouttamisen arvoista ja painopisteistä, maahanmuuttajia koskevista lakisääteisistä palveluista ja
kotouttamisen työnjaosta sekä seurannasta.
Lisäksi kotouttamisohjelma sisältää toimenpideohjelman hyvien
väestösuhteiden edistämiseksi sekä suunnitelman kestävän kehityksen ja globaalin vastuun toteuttamiseksi osana seudun maahanmuuttajatyötä. Ohjelmassa kuvataan myös keskeisiä valtakunnallisia strategioita, joihin Forssan seudun kotouttamisohjelman toimenpiteet linkittyvät.
Toimenpidekokonaisuuksia ohjelmassa on neljä 1) kotouttamisen
seudullinen strategia, 2) kotouttamisen vastuutahot ja monialainen yhteistyö, 3) hyvät väestösuhteet ja yhdenvertaisuus, sekä
4) kestävä kehitys ja globaali vastuu.
Ensimmäisessä osiossa kehitetään kotoutumispalvelujen saatavuutta, alkuarviointia sekä valmennusta. Toisessa osiossa selkeytetään Kotouttamon toimintaa, kehitetään kotoutumissuunnitelmien käytäntöä sekä parannetaan kielivalmennusta. Kolmannessa osiossa kehitetään hyvien väestösuhteiden edellytyksiä monialaisesti. Neljännessä ja viimeisessä osiossa tavoitteena ovat kestävän järkivihreän kehityksen edistäminen ja kestävän kehityksen
opetuksen kehittäminen.
Kotouttamisohjelman seurantaa toteutetaan määräajoin toimenpiteiden toteuman, asiakaskyselyn ja väestösuhdekyselyn sekä
maahanmuuttajien osallisuuden, koulutuksen ja työllisyyden eri
mittareita hyödyntäen.
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Voimassa oleva kunnan kotouttamisohjelma on edellytys hallitulle
kotoutumiselle sekä laskennallisten korvausten maksatukselle.
Kotouttamisohjelma on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
Jokioisten kunnan osalta Forssan seudun kotouttamisohjelman
vuosille 2021–2024.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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LounaPlussa ry:n kuntarahoitus vuosina 2021–2022 ja
uuden maaseuturahoituskauden 2023–2027 valmistelu
Kh § 167
16.11.2020

Leader-toimintaryhmä LounaPlussa ry on toteuttanut EU:n maaseuturahoituksen mukaista ”Luonnollisesti Lounais-Hämeessä”
-kehittämisstrategiaa vuosina 2014–2020. Keskeisiä rahoitettavia
toimia ovat olleet yritysten tuet (11 kpl), lähinnä investointeihin,
sekä yhdistysten hanketuet (58 kpl) tilainvestointeihin, luontokohteiden kunnostamiseen sekä monipuolisiin kehittämishankkeisiin,
joissa kehitettiin mm. uusia tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi kuuden teemahankkeen myötä tukea sai 89 yhdistystä
hankintoihin, tallenteisiin ja opintomatkoihin. Strategian kokonaisrahoitus on ollut 5,4 miljoonaa euroa, josta julkista tukea on seutukunnalle käytetty 3,5 m euroa. Tästä julkisesta tuesta alueen
kunnat ovat vastanneet 20 %:n osuudella.
Maaseuturahoituksen ohella LounaPlussa ry on toteuttanut ohjelmakaudella omia hankkeita myös EU:n sosiaalirahaston ja TEtoimiston työvoimapoliittisella tuella. Maaseuturahaston ulkopuolista rahoitusta on näillä hankkeilla LounaPlussa ry:n kautta saatu
alueelle yli miljoona euroa työllisyyden edistämiseen 7 vuoden aikana.
Vuosi 2020 oli suunniteltu olevan viimeinen nykyisen strategian
toteuttamisen osalta. Maaseudun EU-rahoituspaketin viivästyttyä
EU:ssa on MMM:ssä valmistelussa 2 vuoden siirtymäkausi
(2021–2022) ja viiden vuoden pituinen varsinainen ohjelmakausi,
joka alkaisi 2023. Siirtymäkausi tullaan toimimaan nykyisellä strategialla ja tukimuodoilla. Siirtymäkauden rahoitus Leader-ryhmille
haettiin ministeriöstä 31.10.2020 mennessä.
Siirtymäkauden hakemuksessa esitettiin toimenpiteitä kahdelle
vuodelle nykyisen ohjelman pohjalta sekä kuntarahasitoumukset
kahdelle tulevalle vuodelle. Kuntarahapäätöksen voi toimittaa
vuoden 2020 loppuun mennessä. Kuluneella ohjelmakaudella
kuntarahoitus on ollut 100 000 €/v yhteensä ja se on jaettu Forssan seudun kuntien kesken väestön suhteessa. LounaPlussa ry:n
hallitus on suunnitellut siirtymäkauden hakemusta tältä pohjalta eli
kuntarahan vastineeksi tulisi 400 000 € EU:n ja valtion rahoitusta
vuodessa.
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Nykyisen strategian pääteemat ovat olleet:
1. Hyvinvointia yhteisöllisyydestä
2. Toimeentuloa yrittäjyydestä
3. Ruohonjuuren järkivihreyttä.
Alueen toimijoiden ja kuntien sekä LounaPlussa ry:n hallituksessa
käytyjen keskustelujen pohjalta tullaan siirtymäkauden hakemuksessa painottamaan luontokohteiden kehittämistoimien tarvetta,
osallisuuden edistämisen lisäämistä, nuorisotoiminnan kehittämistä, sekä ekologisen maaseutuasumisen mahdollistamisen toimenpiteitä ja etenkin yritystoiminnan investointitarpeita.
Varsinainen haku uuden ohjelmakauden osalta ajoittuu ensi vuoden keväälle, ja haku tulee olemaan kaksivaiheinen, jolloin lopullinen hakemus jätetään aikaisintaan vuoden 2021 loppupuolella.
Maaliskuun 2021 lopussa jätettävässä 1. vaiheen hakemuksessa
tulee kuntien ilmoittaa halukkuudestaan kuulua edelleen Leadertoimintaryhmän alueeseen. Varsinainen strategia ja rahoitusohjelma valmistellaan vasta vuoden 2021 aikana, jolloin kunnat
päättävät erikseen kuntarahoituksen osoittamisesta vuosille
2023–2027.
Jokioisten kunnan vuosittainen kuntarahoitusosuus olisi
n. 15 900 euroa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. että Jokioisten kunta osallistuu LounaPlussa ry:n strategian
mukaiseen toimintaan vuosina 2021–2022 vuosittaisella kuntarahoituksella, ja
2. että Jokioisten kunta on edelleen halukas kuulumaan uudella
ohjelmakaudella 2023–2027 LounaPlussa ry -nimisen Leadertoimintaryhmän toiminta-alueeseen ja osallistumaan uuden
rahoituskauden strategian valmisteluun sen edetessä.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma
Kh § 126
7.9.2020

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi Jokioisten kunnan vuosien 2020–2023 talouteen. Pandemian keston pituutta ja vaikutuksia talouteen ei ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida.
Tämä vaikeuttaa huomattavasti talouden suunnittelua. Kaikki arviot tarkentuvat syksyn aikana talousarviovalmistelun edetessä.
Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden
2020 kustannustason mukaiseksi 1 %:lla vähennettynä (pl. henkilöstömenot ja sote) ja pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esityksistä. Palvelutarpeen osittainen mahdollinen kasvu on rahoitettava talousarvion sisäisin siirroin. Palvelutarpeen mahdollinen väheneminen on huomioitava siten, että palveluiden tuotanto sopeutetaan tarpeeseen ja kysyntään.
Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen laajentamisia ei voida hyväksyä vuoden 2021 talousarviovalmistelussa. Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan
päättää syksyn aikana, kun mm. hallituksen budjettiriihen kuntatalousvaikutukset ovat selvillä ja kuntakohtainen talousennuste voidaan tarkentaa. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin sisältyy tässä vaiheessa epävarmuutta.
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun.
Talousarvion laadinnan keskeiset lähtökohdat:
Positiiviset
- kunnan taseessa ei ole kertynyttä alijäämää
- vuoden 2020 talousarvion käyttömenot ovat Jokioisilla alhaisimmat asukasta kohden seudun kuntiin verrattuna
(kunta toimii tehokkaasti)
- ei suuria investointitarpeita, palvelutuotannon kiinteistöt
hyvässä kunnossa (uudisrakennettu, peruskorjattu)
- palveluverkkoa kehitetty johdonmukaisesti
- lainakannan kasvu hallinnassa/laskeva
Negatiiviset
- valtionosuudet eivät kasva/laskevat
- verotulot laskevat / kehitys polkee paikallaan 2021–2022
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sote-menot kasvavat (arvio tässä vaiheessa n. 300 000 –
500 000 euroa)
henkilöstömenot kasvavat (n. 150 000 euroa)
kunnan asukasluku on laskeva
koronan aiheuttamat lisäkustannukset, tulomenetykset ja
viivevaikutukset
painelaskelmat synkkää luettavaa niin Jokioisten kuin
useiden muidenkin Kanta-Hämeen kuntien osalta

Kunnanhallitus päättää
1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2021 käyttötalouden
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonaismenoissa pyritään 1 %:n vähennykseen vuoden 2020 talousarvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja sosiaalitoimi sekä terveydenhuolto),
2) että vuoden 2021 kunnan kokonaisinvestointien maksimimäärä on 800 000 euroa,
3) vuoden 2020 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuodet 2021–2022 toimivat talousarvion 2021 valmistelun pohjana
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamistoimenpiteet,
4) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tulee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että talousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,
5) että talousarvio-ohjeita tulee noudattaa ja laatia talousarvioehdotukset suoraan niiden mukaisiksi, ja
6) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallinto- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien
osalta viimeistään 15.10.2020, joka myös antaa tarvittavia tarkempia talousarvion valmisteluohjeita.

Päätös

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

Kh § 156
2.11.2020

Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallintokuntien talousarvioehdotuksista sivistysosaston (koulutuslautakunta ja vapaa-aikalautakunta) sekä teknisen osaston (tekninen lautakunta
ja lupajaosto) talousarvioehdotukset.
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Talousarvioehdotukset ltk-tasolla ovat esityslistan oheismateriaalina.
Talousarvioesittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvioesitykset tiedoksi.
Sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää esitteli kunnanhallitukselle
koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotukset.
Kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli kunnanhallitukselle teknisen
lautakunnan ja lupajaoston talousarvioehdotukset, sekä investointiosan.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi talousarvioesitykset tiedoksi.
----------

Kh § 168
16.11.2020

Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallinto- ja talousosaston talousarvioehdotus ja kunnan tuloslaskelma sekä rahoituslaskelma tämänhetkisessä talousarvion valmistelutilanteessa.
Talousarvioehdotukset ltk-tasolla ovat esityslistan oheismateriaalina.
Seuraavaan kokoukseen valmistellaan lopullinen talousarvioehdotus.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvioesitykset tiedoksi.
Kunnanhallitukselle esiteltiin tämänhetkisen valmistelutilanteen
mukaiset hallinto- ja talousosaston talousarvioehdotus, kunnan tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Siistijän toimen täyttölupa
Kh § 169
16.11.2020

Kunnaninsinööri anoo kunnanhallitukselta lupaa täyttää olemassa
oleva siistijän toimi 1.1.2021 alkaen. Nykyinen työntekijä jää eläkkeelle 1.1.2021.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan siistijän vakinaiselle
toimelle 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 170
16.11.2020

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 27.10.2020
Forssan seudun hyvinvointiky:n hyvinvointivaliokunta 29.10.2020
Lounais-Hämeen koulutusky:n yhtymähallitus 28.10.2020

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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Tilaisuudet ja tapahtumat
Kh § 171
16.11.2020

Pelastusopisto järjestää vuonna 2021 kolme erillistä kunnan valmiussuunnittelun peruskurssia (Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi 30058/21). Kurssit toteutetaan kahtena 2–3 päivän mittaisena
lähiopetusjaksona ja niiden välillä toteutettavana kehittämistyönä
seuraavasti:
- lähiopetusjaksot 12.–14.1.2021 ja 20.–21.4.2021, Teams
- lähiopetusjaksot 4.–6.5.2021 ja 14.–16.9.2021, Kuopio
- lähiopetusjaksot 16.–18.11.2021 ja alkuvuodesta 2022, Lahti /
Hämeenlinna.
Pelastusopisto järjestää Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -kursseja vuonna 2021 seuraavasti:
- 2.–3.2.2021, Kuopio
- 30.–31.3.2021, Kajaani
- 25.–26.5.2021, Rovaniemi
- 24.–25.8.2021, Jyväskylä.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt kurssit tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Ilmoitusasiat
Kh § 172
16.11.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön korjauspäätös 5.11.2020; Yleisten
kirjastojen vähälevikkisten kulttuurilehtien vuoden 2021 lehtitilaukset
ja kuntakohtainen määräraha. Alle 10 000 asukkaan kuntakohtainen
määräraha on 395 euroa.
Eteva ky:n 27.10.2020 päivätty saatekirje ”Vuoden 2020 talousarvion
toteutuminen”. Kirjeen liitteenä on seurantalaskelmat.
KEHA-keskuksen tiedote 6.11.2020, jolla se ilmoittaa uudistavansa
kuntien maahanmuuton kuntakorvausten asiointilomakkeet ja
-kanavat. Muutoksella tavoitellaan kunnille joustavampaa ja helpompaa asiointitapaa sekä nopeampaa korvausten käsittelyä. Muutokset
tulevat voimaan 1.1.2021.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tiedote
5.11.2020. Karvi julkaisi 3.11. tiivistelmän, jossa rakennetaan kuvaa
kansallisesta koulutuksen tilasta, osaamisen tasosta, tasa-arvosta ja
hyvinvoinnista. Julkaisun perustana ovat pääasiassa Karvin kahden
viime vuoden aikana laatimat arviointiraportit. Julkaisu:
https://karvi.fi/publication/kansallisen-arviointitoiminnan-tuloksiakoulutusjarjestelman-tilasta-2020/.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Jokioisten kunnan lausunto Kanta-Hämeen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnoksesta
Kh § 173
16.11.2020

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on 7.10.2020 pyytänyt
jäsenkunnilta lausuntoa Kanta-Hämeen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta. Terveydenhuoltolain
34 § edellyttää valtuustokausittain laadittavaksi alueellisen
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jossa sovitaan
samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien
välisestä ja kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä,
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja
vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä,
tiettyjen erikseen määriteltyjen palvelujen, kuten päivystyksen
järjestämisestä, sekä tarvittavasta yhteistyöstä
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon,
lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on
hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.
Kansallinen sote-valmistelu on viivyttänyt järjestämissuunnitelman
päivittämistä. Viimeisin Kanta-Hämeen terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma hyväksyttiin Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 12.12.2012. Koska
nykyinen valtuustokausi päättyy jo vuonna 2021 ja koska soteuudistuksen valmistelu on käynnissä, tässä päivitetyssä
suunnitelmassa sovitaan yhteistyön keskeisistä linjauksista
vuoteen 2025 asti. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä
arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä
siihen tarvittaessa muutokset.
Lakisääteistä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa on nyt
laajennettu kattamaan myös keskeisiä sosiaalihuollon palveluja.
Lait eivät velvoita kuntia laatimaan sosiaalipalveluista
järjestämissuunnitelmaa.
Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu väestön hyvinvoinnin tila ja
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö sekä sosiaali- ja
terveyspalvelujen rahoittamisen tilannetta Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin alueella. Palveluiden järjestäminen -osuudessa
esitellään seuraavat palvelukokonaisuudet:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyö ja kehittäminen
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Erikoissairaanhoidon palvelut
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Ikäihmisten palvelut
Vammaisten palvelut
Kuntoutukselliset palvelut
Tukipalveluyhteistyö
Kunkin palvelukokonaisuuden osalta on esitelty palveluiden
nykytilanne, palveluihin kohdistuvat mahdolliset valtakunnalliset
hankkeet ja muut kehittämistarpeet. Näistä on johdettu KantaHämeessä toteutettavat ja suunnitelmaan kirjatut
kehittämistoimenpiteet. Palvelukokonaisuuskohtaiset toimenpiteet
ja mittarit ovat kunkin tekstiosuuden lopussa taulukoituina. Tämän
lisäksi suunnitelmassa on kuvattu henkilöstön saatavuuteen ja
eläköitymiseen liittyviä haasteita.
Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman luonnos päivitetään lausuntojen
saavuttua. Tämän jälkeen sen käsittelee ja hyväksyy
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osalta
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto. Muilta kuin
lakisääteisiltä osin asiakirja hyväksytään järjestämisvastuullisissa
organisaatioissa, kunnissa ja kuntayhtymissä.
Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että terveydenhuoltolaki (1326/2010 sekä
valtioneuvoston asetus terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmasta (337/2011) edellyttävät, että samaan
sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma.
Sen sijaan sosiaalihuollon järjestämissuunnitelmaa ja sen
laatimisvelvoitteita ei ole lakisääteisesti määritelty. Tästä syystä
kunnanhallitus merkitsee sosiaalihuollon osuuden tässä
laaditussa suunnitelmassa tiedoksi.
Tässä vaiheessa SOTE-lainsäädännön ollessa vielä
valmistelussa, ei ole perusteltua tarvetta kuntien etukäteen
sitoutua sosiaalihuollon järjestämissuunnitelmaan ja sen
yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
Edellä kerrotusta syystä kunnanhallitus keskittyy antamaan
lausuntonsa lakisääteisestä Kanta-Hämeen terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmasta.
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Kunnanhallitus päättää muutoin Jokioisten kunnan lausuntona todeta asiasta seuraavaa ja ehdottaa järjestämissuunnitelmaan
seuraavia lisäyksiä:
1. Terveyspalvelujen rahoitus on olennainen osa järjestämissuunnitelmaa. Luonnoksen sivuilla 10–12 käsitellään aihetta
yleisesti sekä muutamia yksityiskohtia esille tuoden. Luonnoksessa tuodaan esille mm. kuntatalouden heikko tila, ja kerrotaan joidenkin palvelujen kustannuskehityksestä ylimalkaisesti.
Jotta mainitut tiedot osataan suhteuttaa kokonaisuuteen, olisi
esimerkiksi liitetiedoissa hyvä esittää mainituista asioista tilastotietoja.
Järjestämissuunnitelmassa olisi hyvä esittää terveyspalvelujen
mennyttä kustannuskehitystä ja suhteuttaa se kokonaisvaltaisesti kuntien tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä
ehkä jopa arvioida tulevia vuosia. Toistaiseksi luonnoksessa
esitetyt tilastotiedot ovat liian sattumanvaraisia antaakseen lukijalle mahdollisuuden ymmärtää rahoituksen kokonaistilannetta.
2. SOTE-uudistuksenkin keskeisenä tavoitteena pidetään perusterveydenhuollon resurssien ja palvelujen merkittävää vahvistamista ja kehittämistä lähipalveluina maakuntamme jokaisessa kunnassa. Tämän tavoitteen toteutumisesta terveydenhuollon järjestelmäsuunnitelmassa ei ole perusteltuja kuntiemme
väestön hoidontarpeista lähteviä esityksiä sen enempää palvelumallista kuin palveluverkostakaan.
Päinvastoin suunnitelmassa keskitytään merkittävästi erikoissairaanhoitojohtoisten palvelujen vetovastuulla tapahtuvaan
palvelujen tuottamiseen. Konkreettinen esitys hoidon järkevästä porrastuksesta maakunnassa puuttuu kokonaan suunnitelmasta. Luodaanko maakuntaan sellainen eriarvoistava järjestelmä, jossa Hämeenlinnassa tarjotaan kaikille potilaille erikoissairaanhoitoa sairaudesta riippumatta, kun samaan aikaan
Riihimäen ja Forssan seuduilla on myös perusterveydenhuollon palveluja.
Edellä kerrottuihin järjestämissuunnitelman ongelmakohtiin viitaten kunnanhallitus esittää lausuntonaan järjestämissuunnitelman konkreettisiksi muutoksiksi, että hoidon porrastuksen ja
hoitoketjujen on toimittava joustavasti.
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Kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisen kohtelun toteutumiseksi jokaisessa maakunnan kunnassa pitää olla perusterveydenhuollon palvelut mm. lääkäri-, hammaslääkäriterveydenhoitaja- ja neuvolapalvelujen osalta lähipalveluina.
Kustannusten nousun hillitsemiseksikin perusterveydenhuollon
kattava resursointi, mukaan lukien väestön hoidon tarpeen
mukaisten erikoissairaanhoidon palvelujen saanti omasta terveyskeskuksesta ovat kaikkein tärkeimpiä ja siksi ne pitää toteuttaa. Tämä hoidon järkevä porrastus pitää konkreettisesti
kirjata järjestämissuunnitelmaan. Tämän rinnalla luonnollisesti
sairauksien ennaltaehkäisy on tärkeää.
3. Järjestämissuunnitelmassa sivutaan lyhyesti järjestöyhteistyötä, mutta yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa esimerkiksi palvelusetelin muodossa tulisi myös nostaa esiin.
4. Erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen jatkossakin lähipalveluna on ensiarvoisen tärkeää. Forssan sairaalassa tarjotaan tällä hetkellä erikoissairaanhoidon avopalveluja, jotka
vastaavat hyvin väestön palvelujen tarvetta.
Järjestämissuunnitelmassa pitää kertoa konkreettisesti se, miten sairaanhoitopiirin toimesta lisätään erikoissairaanhoidon
palveluja perusterveydenhuollon yksiköissä lähipalveluina.
Poliklinikkapalvelujen jatkuminen pitää turvata suunnitelmassa. Sairaalan erikoissairaanhoidon henkilökunnan työpaikat
pitää säilyä Forssan sairaalassa eikä henkilöstön siirtoja sairaanhoitopiiriin pidetä perusteltuna saatujen kokemusten valossa.
Keskussairaalan kanssa yhteistyötä erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnassa jatketaan tavoitteena selkeyttää yhteisten
prosessien toimivuutta ja vähentää siten päällekkäisiä tutkimuksia ja mm. erilaisia näytteenottoja.
5. Assi sairaalan suunnittelussa ja toteutuksessa on odotettava
mahdollisen sote-lain toteutuminen alkuvuodesta 2021.
Eriytettävä selkeästi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjut sairaalahankkeessa ja käytävä neuvotte-
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lut yhdessä Erva-alueen kokonaisuuden sisällä. Rakentamishankkeen luvalle on tarvittaessa haettava lisäaikaa.
Jokioisten kunnalla ei ole järjestämissuunnitelman luonnoksesta
muilta osin huomautettavaa.
Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Kunnanjohtajan viran täyttäminen
Kh § 153
26.10.2020

Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määtälle on myönnetty ero virastaan eläkkeelle jäämisen vuoksi siten, että hänen virkasuhteensa
viimeinen päivä on 31.3.2021. Kunnanjohtajan virka täytetään vakinaisesti 1.4.2021 alkaen.
Jokioisten kunnanjohtajan virka oli haettava 23.10.2020 klo 15.00
mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin 12 hakemusta.
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran hakumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Kunnanjohtajan hakumenettelyyn sovelletaan kunnallisen viranhaltijalain säännöksiä.
Sen mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa
nojalla ottaa sellainen henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka
kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. Suostumus voidaan
antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin, kuitenkin ennen valtuuston valintapäätöstä. Kunnanjohtajan vaalimenettelyssä sovelletaan, mitä kuntalaki säätää vaaleista. Vaali on enemmistövaali,
joka voidaan toimittaa suljetuin lipuin. Valinnan ollessa yksimielinen, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista käytännön vaalitoimitusta.
Viran kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva korkeakoulututkinto.
Lisäksi kunta ilmoitti mm. arvostavansa kuntakonsernin, julkishallinnon ja julkistalouden tuntemusta sekä riittävää käytännön kokemusta vaativista johtamistehtävistä. Edelleen odotettiin elinkeinoelämän tuntemusta sekä perehtyneisyyttä ja osaamista elinkeinoelämän edistämisessä.
Virkaa hakivat seuraavat henkilöt:
Eklund Kalle, hallintopäällikkö, Vantaa
Hietaniemi Anitta, hallintojohtaja, Pälkäne
Högnäs Joona, vartija, Pornainen
Kannus Matti, talousasiantuntija, Kangasala
Kaunisto Timo, maatalousyrittäjä, ent. kansanedustaja, Hämeenlinna
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja, Jokioinen
Mäkilä Minna-Liisa, hallintosihteeri, Tammela
Niskala Markku, hallintojohtaja, Kauhava
Rautiainen Esko, vs. kunnanjohtaja, Puolanka
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Saarni Hanna, hallintojohtaja, Tammela
Varis Ismo, lehtori, Forssa
Usvasalo Unto, suunnittelu-upseeri, Helsinki
Kaikki hakijat täyttävät koulutuksen osalta hakukelpoisuuden ehdot.
Yhteenveto hakijoista on kunnanhallituksen esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä.
Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle virkaan määräajassa
hakeneiden hakemukset.

Päätös

Keskusteltiin jatkotoimenpiteistä ja päätettiin, että asiaa valmistellaan käytyjen keskustelujen pohjalta seuraavaan 2.11. pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen.
----------

Kh § 159
2.11.2020

Kunnanjohtajan viran täyttämiseen liittyen seuraavaksi on tarpeen
valita hakijoiden joukosta haastateltavat hakijat, päättää haastattelu- ja valmisteluryhmästä sekä päättää haastatteluaikataulusta.
Haastattelu- ja valmisteluryhmän tulee myös valmistella haastattelut ja haastatteluissa esitettävät kysymykset, jotta haastatteluista
saadaan keskenään verrannolliset.
Valittavan kunnanjohtajan kanssa tehdään kuntalain mukainen
johtajasopimus ja hänen kanssaan neuvotellaan siitä. Tässä vaiheessa on tarpeen linjata siihen liittyen kaksi keskeistä asiaa,
kunnanjohtajan palkkataso ja mahdollisen erokorvauksen määrä
(kuinka monelta kuukaudelta maksetaan), jotta ne ovat hakijoiden
tiedossa jo haastattelutilanteessa.
Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella. Työmatkat, vuosiloma, sairausloma, perhevapaat ja muut virkavapaat määräytyvät samoin kuin muillakin viranhaltijoilla. Näistä ei voida sopia johtajasopimuksessa eikä niistä ole tarpeen ottaa viittauksia johtajasopimukseen. Kunta päättää harkintansa mukaan ainoastaan
kuntajohtajan palkkauksesta ja työaikakorvauksista. Näistäkään ei
voida sopia johtajasopimuksessa vaan niistä tehdään omat, erilliset päätöksensä.
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Kunnanhallitus päättää
1.
2.
3.
4.

uuden kunnanjohtajan palkkatason ja erokorvauksen määrän,
valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat,
päättää haastattelu- ja valmisteluryhmästä, ja
päättää haastatteluaikataulusta.

Suostumuksensa kunnanjohtajan virkaan on 2.11.2020 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut Hanna-Maria Grandell.
Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti seuraavaa:
1. kunnanjohtajan palkka on n. 7 000 euroa/kk ja erokorvaus
maksetaan 6 kuukaudelta,
2. haastatteluun kutsutaan Matti Kannus, Jukka Matilainen, Anitta Hietaniemi, Hanna Saarni ja Esko Rautiainen,
3. haastattelu- ja valmisteluryhmä: kunnanhallituksen jäsenet,
valtuuston puheenjohtajisto, nuorisovaltuuston puheenjohtaja
ja vs. kunnanjohtaja,
4. haastattelut suoritetaan viikkojen 46 ja 47 aikana.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsi Hanna-Maria Grandellin suostumuksen kunnanjohtajan virkaan tietoonsa saatetuksi.
-----------

Kh § 174
16.11.2020
Päätös

Kunnanhallitus keskusteli hakijoista ja päätti kutsua haastatteluun
lisäksi Hanna-Maria Grandellin ja Markku Niskalan.
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 163, 164, 166, 168, 170–174
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 165, 167, 169
______________________________________________________
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: 165, 167, 169
_______________________________________________________
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 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.
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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

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.

