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

Muut saapuvilla
olleet

Sivu

Nro

92

6

Maanantai 22.3.2021 klo 17.00–18.23
Teams
Raiskio Sakari, pj.
Heikkilä Timo
Kanerva Jyrki
Kiiski Elina
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula
Nummenranta Charlotte
Nurmi Satu
Stenberg Niina

(ja läsnäolon peruste)

Hacklin Jorma, valtuuston pj.
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj.
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj.
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs.
Pylkkönen Jaana, sihteeri

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 45–54

(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
Timo Heikkilä 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 26.3.2021
Allekirjoitukset

Timo Heikkilä

Charlotte Nummenranta

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 29.3.–19.4.2021
Virka-asema

Kunnanjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Mattila-nimisen tilan ostaminen kunnalle
Kh § 45
22.3.2021

Jokioisten kunta on neuvotellut Kiinteistö Oy Jokioisten Okkerin
kanssa Mattila-nimisen tilan ostamisesta kunnalle (kiinteistötunnus 169-408-1-1074). Tila sijaitsee Torikujalla Jokioisten keskustassa. Sen pinta-ala on 0,2025 ha. Tilalla on liikerakennus, jossa
on myös asunto-osa. Neuvottelussa 17.3.2021 kokonaiskauppahinnaksi sovittiin 185 000,00 euroa.
Kunnan on tarpeellista hankkia em. tila omistukseensa kunnan
keskusta-alueen kehittämistä ja alueen uuden asemakaavan toteuttamista varten. Kunta omistaa entuudestaan ko. tilan viereiset
katualueet ja viereisen tonttialueen.
Tilan kartta oheismateriaalina.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,
1. että se myöntää Jokioisten kunnan vuoden 2021 talousarvion
investointiosaan 185 000,00 euron lisämäärärahan Mattila
-nimisen tilan ostamista varten,
2. hyväksyy Mattila-nimisen kiinteistön ostamisen Jokioisten
kunnalle Kiinteistö Oy Jokioisten Okkerilta 185 000,00 euron
kauppahinnalla, ja
3. oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kaupan tarkemmat
ehdot ja kauppakirjan.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Keskusvaalilautakunnan vaali
Kh § 92
5.6.2017
Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet
on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi,
ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Varajäseniä on syytä valita minimimäärää enemmän, jotta lautakunnan toiminta ei vaarannu mahdollisissa esteellisyystilanteissa.
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
1.

päättää keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumääräksi kahdeksan, ja

2.

suorittaa keskusvaalilautakunnan sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja varajäsenten vaalin
vaalilain mukaisesti toimikaudeksi 2017–2021.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
-----------

Valt. § 45
12.6.2017
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen
sekä valitsi keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2017–2021 seuraavat:
Jäsenet
Leino Heikki, pj.
Raiskio Kirsi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Paasikangas Jaana
Kauranen Toni
Tujunen Anu
Varajäsenet
Ilola Juha (1.vara)
Suokas Antti (2.vara)
Sakkinen Eija (3.vara)
Komulainen Seppo (4.vara)
Pesola Jukka (5.vara)
Ramstadius Marjo (6.vara)
Kulmala-Sjöman Mira (7.vara)
Suonpää Antero (8.vara)
---------Kh § 34
8.3.2021

Heikki Leinolle on myönnetty ero luottamustoimista paikkakunnalta pois muuton vuoksi, ja valtuusto on kokouksessaan 19.12.2018
§ 92 valinnut keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Kimmo Raitasen.
Keskusvaalilautakunnan varajäseniä on kuntavaaleihin liittyvien
esteellisyyksien vuoksi tarpeen valita lisää, jotta lautakunnan toiminta voidaan turvata.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan kaksi uutta varajäsentä (9. vara ja 10. vara)
kutsumajärjestyksessä.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että asian käsittelyä
jatketaan seuraavassa 22.3.2021 pidettävässä kunnanhallituksen
kokouksessa, ja velvoitti kunnanhallituksen jäseniä ilmoittamaan
puolueidensa nimeämät ehdokkaat viimeistään ko. kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
-----------

Kh § 46
22.3.2021

Vaalilain 14 § 1 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunta
on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä
väliaikaisen varajäsenen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan kaksi väliaikaista
varajäsentä (9. vara ja 10. vara) kutsumajärjestyksessä.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi keskusvaalilautakuntaan seuraavat väliaikaiset varajäsenet:
Sirkka Ylander (9. vara)
Kirsi Pakanen (10. vara).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta
Kh § 20
8.2.2021

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 §).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä
henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että
henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole
estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita
asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat
edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa.
Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin,
puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
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Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja
miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta
äänestyspaikalla klo 9–20 välisenä aikana. Vaalitoimikunta, huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.
Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Ennakkoäänestyspaikkana ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto.
Ennakkoäänestys toimitetaan kuntavaaleissa 7.-–13.4.2021. Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.
Oheismateriaalina on edellisten vaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikuntien kokoonpano.
Valinnoissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että valitaan
sellaisia henkilöitä, jotka ovat käytettävissä ja pääsevät paikalle
(siviilityön rajoitteet yms.). Koronapandemiasta ja mahdollisista
sairastumisista johtuen varajäseniä on tarpeen valita normaalia
enemmän, vaalilautakuntaan 10 varajäsentä ja vaalitoimikuntaan
6 varajäsentä.
Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja
varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan.
Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja
6 varajäsentä.
Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet:
Vaalilautakunta
Heikki Aaltonen
Marianne Mänki
Kari Raiskio
Satu Söderström

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

sivu

nro

22.3.2021

99

6

Varalle vaalilautakuntaan
Sirkka-Liisa Ågren
Petteri Honkanen
Seppo Komulainen
Antero Suonpää
Vaalitoimikunta
Maire Ahonen, pj.
Marja Widén.
Päätös

Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa
kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää varajäsenten kutsumajärjestyksen.
---------

Kh § 27
22.2.2021
Ehdotus

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä.
Kunnanhallitus jatkoi asian käsittelyä ja nimesi seuraavat jäsenet:
Vaalilautakunta
Heikki Aaltonen
Elina Kiiski
Marianne Mänki
Kari Raiskio
Satu Söderström
Varalle vaalilautakuntaan
Petteri Honkanen
Matti Kojonsaari
Sari Kortepohja
Erja Liuski
Ella Niemi
Sirkka-Liisa Ågren

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Vaalitoimikunta
Maire Ahonen, pj.
Bengt Lindqvist
Marja Widén.
Varalle vaalitoimikuntaan
Pirjo Lehtinen
Erja Liuski
Pauli Myllyoja
Ella Niemi
Marja-Leena Puntila
Juha Seppälä
Päätös

Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa
kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää varajäsenten kutsumajärjestyksen.
---------

Kh § 35
8.3.2021
Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja
varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan.
Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja
6 varajäsentä.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että asian käsittelyä
jatketaan seuraavassa 22.3.2021 pidettävässä kunnanhallituksen
kokouksessa, ja velvoitti kunnanhallituksen jäseniä ilmoittamaan
puolueidensa nimeämät ehdokkaat viimeistään ko. kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
Lisäksi vaalitoimikuntaan nimettiin Nina Pottonen ja varajäsenistä
esteellisyyden vuoksi poistettiin Pirjo Lehtinen.
----------

Kh § 47
22.3.2021
Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja
varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan.
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Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja
6 varajäsentä.
Päätös

Kunnanhallitus valitsi vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten seuraavat 5 jäsentä ja 9 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan:
Vaalilautakunta
Marianne Mänki, pj.
Heikki Aaltonen
Elina Kiiski
Kari Raiskio
Satu Söderström
Varalle vaalilautakuntaan
Tapio Hacklin
Petteri Honkanen
Matti Kojonsaari
Sari Kortepohja
Inkeri Koskela
Erja Liuski
Ella Niemi
Terttu Palmu
Sirkka-Liisa Ågren
Päätettiin, että seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa vaalilautakuntaan valitaan vielä yksi puuttuva varajäsen.
Lisäksi kunnanhallitus valitsi seuraavat 3 jäsentä ja 6 varajäsentä
vaalitoimikuntaan:
Vaalitoimikunta
Maire Ahonen, pj.
Bengt Lindqvist
Marja Widén.
Varalle vaalitoimikuntaan
Erja Liuski
Pauli Myllyoja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Marja-Leena Puntila
Juha Seppälä.
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Vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen
Kh § 195
21.12.2020

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 2021 kuntavaalien varsinaisena äänestyspäivänä
18.4.2021 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 sekä Opintien Palvelutalossa.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Kh § 48
22.3.2021

Ehdotus

Mikäli eduskunta päättää kuntavaalien siirrosta hallituksen esityksen pohjalta, kuntavaalit siirretään koronapandemiatilanteesta
johtuen pidettäväksi 13.6.2021 (varsinainen vaalipäivä).
Kuntavaalien uusi ennakkoäänestysaika olisi tuolloin kotimaassa
26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.– 5.6.2021.
Mikäli eduskunta päättää kuntavaalien siirrosta hallituksen esityksen pohjalta, kunnanhallitus päättää, että
1) vuoden 2021 kuntavaalien varsinaisena äänestyspäivänä
13.6.2021 äänestysalueen 001, Jokioisten kunta, äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto (Keskuskatu 29 A, Jokioinen),
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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 sekä Opintien Palvelutalossa.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikka ja
sen aukioloajat Jokioisten kunnassa
Kh § 194
21.12.2020

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys
on kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021.
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 7.–13.4.2021 päivänä.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka ja että Jokioisten kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Jokioisten kunnanvirasto, osoitteessa
Keskuskatu 29 A.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
-

Päätös

keskiviikko–perjantai klo 11–18
lauantai klo 11–15
sunnuntai klo 12–16
maanantai–tiistai klo 11–18.

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

Kh § 49
22.3.2021

Mikäli eduskunta päättää kuntavaalien siirrosta hallituksen esityksen pohjalta, kuntavaalit siirretään koronapandemiatilanteesta
johtuen pidettäväksi 13.6.2021 (varsinainen vaalipäivä).
Kuntavaalien uusi ennakkoäänestysaika olisi tuolloin kotimaassa
26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.– 5.6.2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Ehdotus

kokouspäivämäärä
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Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka ja että Jokioisten kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Jokioisten kunnanvirasto, osoitteessa
Keskuskatu 29 A.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
-

Päätös

arkipäivisin klo 11–18
lauantaisin klo 11–15
sunnuntaisin klo 12–16.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Yhtymäkokousedustajan valinta / Eteva ky
Kh § 50
22.3.2021

Eteva kuntayhtymä pyytää kuntaa valitsemaan yhtymäkokousedustajan 30.3.2021 klo 12.00 pidettävään (sähköinen) ylimääräiseen yhtymäkokoukseensa.
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan 30.3.2021 pidettävään ylimääräiseen
yhtymäkokoukseen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti yhtymäkokousedustajaksi
Kirsi Räisäsen ja hänen varaedustajakseen Satu Nurmen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Kunnanjohtajan virkavaalin vahvistaminen
Kh § 51
22.3.2021

Valtuusto on 17.12.2020 valinnut Jokioisten uudeksi kunnanjohtajaksi Jukka Matilaisen. Päätös on saavuttanut lainvoiman. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut asiasta lainvoimaisuustodistuksen 17.2.2021.
Matilainen on 12.3.2021 toimittanut kuntaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja ilmoittanut kirjallisesti ottavansa viran vastaan siten, että virantoimitus toistaiseksi voimassa
olevassa virkasuhteessa alkaa 1.4.2021.
Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Viranhaltijan kanssa tehdään
johtajasopimus, joka käsitellään erikseen.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. vahvistaa kunnanjohtajan virkavaalin,
2. päättää, että virkaan liittyvä 6 kk koeaika alkaa 1.4.2021 ja
päättyy 30.9.2021, ja
3. vahvistaa virasta maksettavaksi kokonaispalkaksi
7 100,00 euroa/kk siten, että palkka sisältää 1.4.2021 voimaan
tulevan KVTES:n yleiskorotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Maksuliikennesihteerin toimen täyttölupa
Kh § 52
22.3.2021

Kunnan maksuliikennesihteerin toimi tulee avoimeksi toimenhaltijan eläköitymisen vuoksi 1.9.2021 alkaen. Maksuliikennesihteerin
tehtäväkuvaan sisältyy kunnan maksuliikenteen ja reskontran
hoidon lisäksi muita kunnan taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyviä
tehtäviä. Toimen tehtäviä ei pystytä järjestelemään sisäisesti,
koska osaston henkilöstömäärä on kriittisellä tasolla, eivätkä jäljellä jäävät henkilöstöresurssit riitä tehtävän hoitamiseen.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää maksuliikennesihteerin vakinaisen toimen täyttöluvan 1.9.2021 alkaen.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely
Kh § 53
22.3.2021

Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja
21.1.2021 pidetystä kokouksesta.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan
tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Ilmoitusasiat
Kh § 54
22.3.2021

Jokioisten kunnan verotulojen kehitys tammi-helmikuussa
2021. Kokonaisverokertymä on 4 194 172 euroa. Tämä on
455 903 euroa edellisvuoden tammi-helmikuuta enemmän. Kunnallisveroa kertyi 130 304 euroa edellisvuotta enemmän. Yhteisöveron kertymä on puolestaan 238 260 euroa suurempi. Kiinteistöverokertymä on 87 339 euroa suurempi.
Koko maassa alkuvuoden kunnallis- ja yhteisöverotilitykset ovat
koko vuoden ennusteisiin nähden kehittyneet varsin hyvin.
Verovuoden 2020 kiinteistöveroja kertyi alkuvuonna hieman
ennustettua vähemmän.
Kunnallisvero
Kunnallisveroa on alkuvuonna kertynyt ennusteen mukaisesti.
Tämän hetken arvio on, että kunnallisveron ennakkoveroja
kertyisi noin 1,8 % enemmän verrattuna vuoteen 2020. Tammi- ja
helmikuun lisäennakot olivat alkuvuonna yhteismäärältään viime
vuoden tasolla. Tammikuussa tilitettiin pääosin joulukuussa
kertyneitä henkilöasiakkaiden ennakkoveroja ja niiden määrissä
näkyi kasvua loppuvuonna.
Kunnallisveron osalta on todennäköistä, että viime vuonna
pidätettiin maksuunpanoon nähden verrattuna enemmän
ennakkoveroja. Syy tähän löytyy ennakonpidätysprosenteissa,
joita todennäköisesti ei laajasti lähdetty muuttamaan, vaikka
ansiotulot koronan takia vähenivätkin. Valmistunut verotus 2020
toisi siis näillä näkymin enemmän ennakonpalautuksia ja
vähemmän jäännösveroja verrattuna viime vuoden vastaaviin.
Yhteisövero
Alkuvuoden yhteisöverot ovat olleet ennustettua paremmassa
kasvussa. Syy löytyy pääosin verovuoden 2020 lisäennakoissa.
Maksamalla lisäennakkoa yritykset välttävät jäännösveroja ja sille
laskettavan koron määrää. Helmikuun tilityksissä nämä kasvoivat
reippaasti ja kunnille tämä näkyi pääosin määräaikaisesti
korotetun jako-osuuden takia erittäin vahvana kasvuna.
Verrattuna viime vuoden helmikuuhun kuntaryhmän lisäennakot
kasvoivat noin 145 miljoonalla eurolla (+62,5 %).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
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Yhteisöveron ennakkoverot kasvoivat myös mukavasti
helmikuussa, kunnissa reilu 24 miljoonaa (+14 %) enemmän
verrattuna viime vuoden helmikuuhun. Kuntien hyvä kehitys
selittyy määräaikaisesti korotetulla jako-osuudella. Kaikkien
veronsaajien verovuoden 2021 ennakot laskivat 91 miljoonalla
eurolla (-17 %) verrattuna viime vuoteen. Verovuoteen 2021 liittyy
epävarmuutta. Pääosin yllä mainituista syistä yhteisövero
yhteensä kasvoi kunnissa jopa 190 miljoonalla eurolla (+56 %)
verrattuna viime vuoden helmikuuhun. Kuntakohtaiset
eroavaisuudet yhteisöveron kertymissä johtuvat jako-osuuksien
verovuosikohtaisista vaihteluista.
Kiinteistövero
Tammi- ja helmikuussa verovuoden 2020 kiinteistöveroja erääntyi
koko maassa noin 207 miljoonaa euroa, mutta niitä kertyi
yhteensä noin 190 miljoonaa euroa. Maaliskuulle on toistaiseksi
kertynyt tilitettävää kiinteistöveroa noin 6 miljoonaa euroa. Koko
verovuoden 2020 maksuunpanomäärä on noin 1 940 miljoonaa,
joten tähänastinen maaliskuun kertymä huomioiden maksuja
puuttuu yhteensä reilu 20 miljoonaa, jotka kertyvät vähitellen
kuluvan vuoden aikana.
Verohallinnon mukaan verovuoden 2021 kiinteistöveron
kokonaismaksuunpanosta arvioidaan erääntyvän vuoden 2022
tammi- ja helmikuussa hieman pienempi määrä, yhteensä noin
viisi prosenttia.
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 5.3.2021 ”Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan tulleiden muutosten valvonta”.
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
-

Kirje 19.2.2021 ”Kysely kuntien soveltavan liikunnan palveluista vuosina 2019/2020”.

-

Kirje 22.2.2021 etsivään nuorisotyön liittyvistä muutoksista
vuonna 2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
-

Tartuntatautilain 58 § 1 momentin mukainen päätös 4.3.2021
ESAVI/7112/2021 Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelle.
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Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

22.3.2021

sivu

nro

113

6

Päätöksellä AVI määrää toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi (tietyin poikkeuksin) siten, ettei tiloja saa
käyttää vuosiluokkien 7–9 opetuksen järjestämiseen. Määräys
on voimassa 8.–28.3.2021.
-

Tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n mukainen päätös 4.3.2021
ESAVI/7266/2021 Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja PäijätHämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueille. Päätös koskee
yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä (58 §) ja
asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksiä (58 d §). Määräys on voimassa ajalla 5.–31.3.2021.

-

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 9.3.2021
ESAVI/8255/2021 Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle. AVI määrää toimialueelleen sijaitsevien oppilaitosten tilat
suljettavaksi (tietyin poikkeuksin) siten, ettei tiloja saa käyttää
vuosiluokkien 7–9 opetuksen eikä perusopetuslain mukaisen
lisäopetuksen järjestämiseen.

-

Ohjauskirje 9.3.2021 ”Tartuntatautilain 15 §:n mukaiset terveystarkastukset maahan saapuville ja siihen liittyvät pakottavat viranomaistoimet (tartuntatautilaki 16, 60, 67, 70 §).

-

3.3.2021 saapunut sähköposti ”Kunniamerkkiesitykset
v. 2021”. AVI pyytää tämän vuoden itsenäisyyspäivänä
myönnettäviä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
ritarikuntien kunniamerkkejä koskevat valtiovarainministeriön
hallinnonalan esitykset viimeistään 30.4.2021.

Pöytäkirjanotteita:
-

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 23.2.2021 § 20 /
Kanta-Hämeen alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän
yhteistyösopimus. Hallitus päätti mm., että sairaanhoitopiiri ottaa hallinnollisen vastuun alueen organisaatioiden koordinaatiosta Tieto Finland Oy:n tarjoaman kumppanuussopimuksen
hallintamallin mukaisesti.

-

Humppilan kunnanhallitus 1.3.2021 § 69 / Sopimusneuvottelijat seutukirjastohankkeeseen. Kunnanhallitus päätti nimetä
edustajiksi seutukirjaston sopimusneuvotteluihin kunnanjohtajan, sivistysjohtaja-rehtorin ja sivistyslautakunnan puheenjohtajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kauppakirja 5.3.2021. Myyty omakotitontti Toivontieltä.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan selostus vuoden 2020 tilinpäätöksen ennakkotiedoista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus

1(3)

22.3.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 45, 53, 54
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 46–52
______________________________________________________
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: 46–52
_______________________________________________________
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.

