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Maanantai 25.4.2022 klo 17.00–18.57
Kunnantalon valtuustosali
Raiskio Sakari, pj.
Hakamäki Jenni
Heikkilä Timo
Into Petri
Kanerva Jyrki
Lehtinen Rami, Teams
Nurmi Satu
Romppainen Emmi
Stenberg Niina
Hacklin Jorma, valt. pj.
Marttila Pauli, valt. 1. varapj.
Esala Martti, valt. 2. varapj., Teams
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj.
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 80–89

(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
Niina Stenberg ja Timo Heikkilä.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Sakari Raiskio

Mika T. Rantala

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

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

Jokioinen 29.4.2022
Allekirjoitukset

Niina Stenberg

Timo Heikkilä

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 2.5.–23.5.2022
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

25.4.2022
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Valtuustoaloite nopeusnäyttötaulusta koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
Valt. § 26
17.6.2021

”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet,
esitämme, että Jokioisten kunta hankkii nopeusnäyttötaulun.
Keskuskadulla ajonopeudet ovat huomattavasti kasvaneet ja elokuussa koululaiset tulevat mukaan liikenteeseen. Laitteella mitattaisiin ajonopeuksia Miinan ja Paanan koulujen sekä Teerimäen ja
Mäntypuiston päiväkotien läheisyydessä. Tavoitteena on vaikuttaa ajonopeuksien alentamiseen pysyvästi. Tutkimustulosten mukaan juuri näyttötaulu laskee ajonopeuksia pysyvästi. Se muistuttaa nopeusrajoituksesta, mutta se myös luo sosiaalista painetta
rajoituksen noudattamiseen.
Nopeusnäyttöä voi kierrättää muutaman viikon välein eri kohteisiin, tai se voi olla paikallaan vuosia vaihtoehtona töyssyille tai
muille rakenteellisille hidasteille.
Näytöissä on myös etähallintamahdollisuudet näyttää eri kuvia,
joka on lisähyöty muihin liikennemerkkeihin verrattuna. Hinku-kuntana virtalähde on aurinkopaneeli.
Valtuusto- ja kuntalaisaloitteita on tehty ajonopeuksien hillitsemisestä tälläkin valtuustokaudella kiitettävästi. Tekninen lautakunta
onkin esittänyt liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistä,
tämä aloite siirrettävästä nopeusnäyttötaulusta täydentäisi tuota
tulevaa suunnitelmaa.
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuutetut toivovat, että nopeusnäyttötaulu sijoitettaisiin paikoilleen jo tämän vuoden elokuussa, Keskuskadulle ely-keskuksen ohjeiden mukaisesti, jotta turvataan pienille koululaisille turvallinen koulumatka.
Jokioinen 17.6.2021
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Tarja Kirkkola-Helenius
Charlotte Nummenranta
Pauli Myllyoja
Petri Lehtonen”.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Päätös

kokouspäivämäärä

25.4.2022
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Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
---------

Kh § 124
28.6.2021
Ehdotus

Päätös

Tela § 26
20.4.2022

Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle asiantuntijavalmisteluun.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
---------

Nopeusnäyttötauluja käytetään liikenneturvallisuustyössä ajonopeuksien hillitsemiseen. Nopeusnäyttötaulun tarkoituksena on
kiinnittää autoilijan huomio hänen käyttämäänsä ajonopeuteen.
Näyttöjä käytetään esimerkiksi koulujen läheisyydessä, taajamien
sisääntuloväylillä ja muissa kohdissa, joissa kuljettajan on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota omaan ajonopeuteensa.
Jokioisilla on ollut yleensä kesäisin Uudenmaan ELY-keskuksen
siirrettäviä nopeusnäyttöjä. ELY-keskus pyytää vuosittain kunnan
liikenneturvallisuusryhmältä ehdotuksia näyttöjen sijoituspaikoista
valtion teille ja raportoi ryhmälle tuloksista, jolloin nopeustietoja
voidaan hyödyntää myös ryhmän liikenneturvallisuustyön tukena.
Kesäkaudella 2021 Jokioisilla mitattiin nopeuksia siirrettävillä nopeusnäyttötauluilla kolmessa kohteessa: Lammintiellä Humppilantien liittymää lähestyttäessä, Keskuskadulla Jokioisten keskustaa
idästä lähestyttäessä ja Vaulammintiellä suoralla ennen Hauniontien liittymää idästä lähestyttäessä. Tulosten perusteella Vaulammin kohdalla 50 km/h alueella yli 10 km/h ylinopeutta ajoi 38 %
autoilijoista. Lammintiellä 40 km/h alueella yli 10 km/h ylinopeutta
ajoi 22 % autoilijoista. Keskuskadulla vastaava lukema oli 5 %
40 km/h alueella. Näytöt olivat paikoillaan 1-2 viikon ajan.
Talousarviossa on varattu kuluvalle vuodelle 2022 rahaa liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyöhön. Päivitystyön mukaisiin
toimenpiteisiin on rahavaraukset vuosille 2022-2024. Suunnitelma
on tarkoitus tehdä yhdessä ELY-keskuksen ja muiden Forssan
seudun kuntien kanssa. Suunnittelutyöhön otetaan mukaan myös
kuntalaiset ja muut tienkäyttäjät.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

25.4.2022
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Nopeusnäyttötaulujen tarpeellisuus ja sijoituspaikat onkin hyvä
käsitellä suunnitelman päivitystyön yhteydessä. Tällöin pystytään
käsittelemään kaikkia tarvittavia liikenneturvallisuuden toimenpiteitä ja näiden järkevää kokonaisuutta sekä yhteensovittamista.
Samalla pystytään neuvottelemaan ELY-keskuksen kanssa,
mikäli kunta haluaa asentaa omia näyttöjä valtion teille kuten Keskuskadulle.
Ehdotus

Tekninen lautakunta lähettää valtuustoaloitteen nopeusnäyttötaulusta koulujen ja päiväkotien läheisyyteen kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
----------

Kh § 80
25.4.2022

Ehdotus:

Nopeusnäyttötaulut ovat erittäin hyvä lisä liikenneturvallisuuden
parantamiseen. Asiaa valmisteltaessa liikenneturvallisuustyöryhmän kautta voidaan paremmin sitouttaa toimijoita toteutukseen ja
hallita liikenneturvallisuuden parantamisen kunnan kokonaisuutta
eri keinovalikoiman toimenpiteillä (mm. nopeusnäyttötaulut, hidasteet, rajoitukset).
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan perusteluiden mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että
1. nopeusnäyttötaulujen käyttöönotosta ja sijoituspaikoista päätetään liikenneturvallisuustyöryhmän selvityksen perusteella
2. valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.3.2022 (25,0 %)
Kh § 81
25.4.2022

Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon
toimintatuotot ovat toteutuneet 26,0 % ja toimintakulut 25,2 %.
Toimintakate on toteutunut 25,1 %. Vuosikate on tässä vaiheessa
positiivinen 1.156.683 euroa, joka on 461.260 euroa vähemmän
kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Verotuloja on kertynyt
28,8 % ja valtionosuuksia 24,6 % suhteessa talousarvioon.
Tuloslaskelma vuoden 3/2022 osalta on vielä alustava, mutta vahvasti suuntaa näyttävä. Huomioitava on erityisesti sote -kustannusten voimakas talousarvion mukainen kasvu, lopullinen toteuma muodostuu suoritteiden perusteella.
Kuntaliitto on samoin huhtikuussa päivittänyt veroennusteitaan
siirryttäessä hyvinvointialueille. Tämän hetken laskelmat näyttävät
kuluvalle vuodelle lähes 400.000 euroa vähemmän kokonaisverotuloja kuin aikaisemmin arvioitiin. Samoin tulevina vuosina tuloveroprosentin leikkaus on 12,64 %-yksikköä tämän vuoden veroprosenteista (aikaisempi arvio 12,39 %-yksikköä). Kuntaliiton mukaan
valtiovarainministeriön uusien siirtolaskelmien perusteella hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset kasvoivat n. 600 miljoonaa euroa edellisestä arviosta.
Tuloslaskelma 1.1.–31.3.2022 on viiteaineistona.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–
31.3.2022 tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

25.4.2022
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Lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaan
vuosille 2023–2030.
Kh § 82
25.4.2022

Väylävirasto pyytää 2.5.2022 mennessä lausuntoa luonnoksesta
valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030.
Vuosittain julkaistava ensimmäinen investointiohjelma 2022–2029
valmistui joulukuussa 2021.
Väylävirasto pyytää avoimella lausuntopyynnöllä vuosittain päivitettävästä investointiohjelmasta lausuntoja, jonka kautta erilaiset
vaikutukset ja tieto tulee näkyväksi.
Viimeksi Jokioisten kunta on lausunut investointiohjelmasta
9/2021.

Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
1. Murros työpaikkojen paikkasidonnaisuuden suhteen tulisi ottaa
paremmin huomioon, ja varmistaa Suomen elinvoima kokonaisuutena.
2. Maakuntakaavassa ratayhteys Riihimäeltä Forssaan / Humppilaan merkitys (logistiikan tehostaminen, ekologia), jatkossa
mahdollisesti yhteisrahoituksella edistettävistä ratahankkeista.
Tukee nyt ”ykköskorissa” olevaa Helsinki–Riihimäki parantamista. Seuraavaan investointiohjelmaan lähinnä.
3. Huomioon otettavaksi 10-tien valmistuneen suunnitelman
(ELY) toimeenpano.
4. Luonnoksen mukaan rahoitus kohdistuu suurimmaksi osaksi
pääväyliin, joilla tapahtuu suurin osa maan ajoneuvoliikenteen
liikennesuoritteesta (luku 4.2.2 Maantieverkon kehittäminen).
Kuitenkin suhteutettuna tien muuhun käyttöön ovat alemmankin tieverkon kuljetusmäärät merkittäviä. Mutta alempaa tieverkkoa ei ole ollenkaan riittävässä määrin mitoitettu muun
muassa raskaisiin biotalouden kuljetuksiin.
Esimerkiksi Kanta-Hämeen maakunnassa niin sanottu vihreä
kasvu on nostettu keskeiseen rooliin. Se perustuu pitkälti nimenomaan biotalouden raaka-aineisiin ja materiaalivirtoihin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi
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Alemman asteisen tieverkon tasoa tulee parantaa, jotta nämä
ilmastonmuutoksen torjuntaa tukevat tavoitteet voivat toteutua.
Kuljetukset isossa mitassa keskittyvät pääteille, niin kuljetusten ongelmat keskittyvät alempaan tieverkkoon. Tämä on
selvä jarruttava tekijä, joka estää monien alueellisten tavoitteiden toteutumista, olivat nämä sitten biotalouteen, muuhun
maaseudun yritystoimintaan tai asumisviihtyvyyteen liittyviä tavoitteita. Näitä näkökulmia tulisi vielä nostaa esiin valtion väyläverkon investointiohjelmassa.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi 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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Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Kh § 83
25.4.2022

Kunnanhallituksen kokouksessa käsitellään vahvistusilmoituskirje
tilinpäätökseen 2021 liittyen.
Vahvistusilmoituskirje on nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen ja päättää, että
vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2021 tilinpäätökseen liittyen allekirjoittavat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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mika.rantala(at)jokioinen.fi
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Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021
Kh § 84
25.4.2022

Sosiaaliasiamiehen tulee laatia vuosittain selvitys sosiaalihuollon
asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä ja antaa selvitys
kunnanhallituksille. Lisäksi selvitys tulee käsitellä kuntayhtymien
yhtymähallituksissa. Selvityksessä arvioidaan asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä asiamiehelle tulleen palautteen perusteella.
Sosiaaliasiamies Satu Loippo Pikassos Oy:stä on laatinut selvityksen vuodelta 2021. Selvitys on Akaan, Forssan, Hämeenlinnan
ja Riihimäen kaupunkien sekä Hattulan, Hausjärven, Humppilan,
Janakkalan, Jokioisten, Lopen, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntien kesken.
Raportissa todetaan, että asiakkaiden Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään kohdistuvat yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet vuoden 2021 aikana. Niiden osuus oli kaikista asiamiehelle
tulleista yhteydenotoista vuonna 2020 yhteensä 7,2 % (29 yhteydenottoa) ja vuonna 2021 yhteensä 15,2 % (65 yhteydenottoa), eli
yli kaksinkertainen määrä. Jokioisiin kohdistui 9 yhteydenottoa
(edellisvuonna 4).
FSHKY:n alueella yhteydenotot jakautuivat seuraavasti (suluissa
edellisen vuoden tieto):
-

lastensuojelu 11 (11)
perheoikeudelliset asiat 1 (2)
lapsiperheiden sosiaalityö 3 (1)
lapsiperheiden kotipalvelu 1 (-)
vanhustenhuolto 8 (4)
ikääntyneiden kotihoito 6 (4)
vammaispalvelu 8 (1)
omaishoidontuki 2 (1)
työikäisten sosiaalipalvelut (4 (2)
täydentävä toimeentulotuki 6 (-).

Sosiaalihuoltoon kuulumattomia yhteydenottoja oli 11, terveydenhuoltoon, ulosottoon ja edunvalvontaan liittyen.
Selvitys on esityslistan oheismateriaalina.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

25.4.2022

sivu

nro

164

8

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta 2021 käsitellyksi ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Vanhusneuvoston jäsenten nimeäminen
Kh § 239
20.12.2021

Jokioisten kunnassa on toiminut kaudella 2017–2021 yhdeksänjäseninen (lisäksi sihteeri Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä) vanhusneuvosto. Vanha vanhusneuvosto jatkaa toimessaan, kunnes uusi on nimetty.
Vanhusneuvosto on lakisääteinen toimija.
Vanhassa vanhusneuvostossa on ollut yksi edustaja kustakin jokioislaisesta eläkeläisyhdistyksestä (joita on kunnassa 3), edustaja
seudullisesta eläkeläisyhdistyksestä, sotainvalidien ja sotaveteraanien edustajat, seurakunnan edustaja sekä kunnanhallituksen
ja kulttuuritoimen edustaja.
Vuodelle 2023 valmistellaan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen sapluunaa tilanteessa, jossa hyvinvointikuntayhtymän toiminnot siirtyvät hyvinvointialueelle. Sen vuoksi vanhusneuvostoa ja
sen toimintaa voidaan erillispäätöksellä täydentää myöhemmin,
mm. koordinoinnin ja järjestöjen osalta.

Päätös:

Kunnanhallitus
1. nimeää vanhusneuvostoon kunnanhallituksen edustajan ja tämän varajäsenen,
2. nimeää vanhusneuvostoon kunnan kulttuuritoimen edustajan,
3. pyytää Jokioisten Seudun Eläkeläiset ry:tä, Eläkeliiton Jokioisten yhdistys ry:tä ja Jokioisten seurakuntaa sekä Lounais-Hämeen Kansallisia Senioreita nimeämään vanhusneuvoston jäseniksi omat edustajansa ja heidän varaedustajansa
15.2.2022 mennessä,
4. toteaa, että vanhusneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja matkakustannukset kunnan palkkiosäännön mukaisesti, ja
5. toteaa, että vanhusneuvosto toimii sille Jokioisten kunnan talousarviossa varatuilla määrärahoilla.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi vanhusneuvostoon kunnanhallituksen
edustajaksi Emmi Romppaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sakari Raiskion.
Kunnan kulttuuritoimen edustajaksi vanhusneuvostoon nimettiin
Siru-Lina Ollula.
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Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan
päätösehdotuksen.
Merkittiin, että päätöksenteon jälkeen Pauli Marttila ilmoitti Eläkeliiton Jokioisten yhdistyksen edustajan, joka on Hanna Syrjälä (varalla Eeva-Liisa Breilin). Lisäksi Martti Esala ilmoitti, että LounaisHämeen Kansallisia Senioreita edustaa Marja-Leena Puntila (varalla Rauni Mäkelä).
----------Kh § 85
25.4.2022

Kunnanhallitukselle on ilmoitettu järjestöjen edustajina jäseniksi
seuraavat henkilöt:
Jokioisten Seudun Eläkeläiset ry
Pentti Kirkkola (varalla Terttu Palmu)
Eläkeliiton Jokioisten yhdistys ry
Hanna Syrjälä (varalla Eeva-Liisa Breilin).
Lounais-Hämeen Kansalliset Seniorit
Marja-Leena Puntila (varalla Rauni Mäkelä).

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ilmoitetut jäsenet ja heidän varajäsenensä Jokioisten vanhusneuvoston jäseniksi.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Jokioisten seurakunta ja Jokioisten Sotaveteraanit ry voivat halutessaan nimetä vanhusneuvostoon edustajansa ja osallistua neuvoston toimintaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 86
25.4.2022

Hallinto- ja talousjohtaja 19.4.2022
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä / Yhtymähallitus
28.3.2022
Hämeen liitto / Maakuntavaltuusto 4.4.2022

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 kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Ilmoitusasiat
Kh § 87
25.4.2022

Valtiovarainministeriö:
- Kommenttipyyntö 28.3.2022 aiheesta: Tiedonhallintalautakunnan
suositus julkisen hallinnon tietoturvallisuuden arviointikriteeristöstä (Julkri).
- Lausuntopyyntö 13.4.2022 aiheesta: Hallituksen eistys sote-uudistusta koskevien rahoituslakien muuttamisesta.
Sisäministerin ja kuntaministerin kirje 8.4.2022 ”Kuntien korvaukset
vastaanottopalveluiden tuottamisesta tilapäistä suojelua saaville”.
Oikeusministeriö:
- Lausuntopyyntö 25.3.2022 aiheesta: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.
- Lausuntopyyntö 31.3.2022 aiheesta: Väliraportti: Vapaa!Fri! -hanke vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
- Lausuntopyyntö 4.4.2022 aiheesta: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun
lain muuttamisesta.
Ympäristöministeriö:
- Tiedote 4.4.2022 ”Tuulivoima-avustusten haku käynnistyy”.
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin tiedote 8.4.2022 tulevasta arvioinnista, jonka se toteuttaa kiusaamista ehkäisevien sekä
työrauhaa ja hyvinvointia parantavien menetelmien toimivuudesta ja
vaikuttavuudesta. Otantaan on valittu Paanan koulu.
Digi- ja väestötietovirasto:
- Lausuntopyyntö 6.4.2022 aiheesta: Kommenttipyyntö: Julkisen
hallinnon digitaalisen turvallisuuden strateginen riskienhallinta.
Museoviraston päätös 5.4.2022, jolla se on myöntänyt kunnalle
avustusta 8 000 euroa Pappilamuseon aittojen kattojen korjaukseen.
Ote Hämeen liiton aluevaltuuston 29.3.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta § 23, Jokioisten kunnan antama sosiaali- ja terveydenhuol-
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toa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun laina 26 §:n mukainen selvitys Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin lisäksi tiedoksi katsaus kunnanjohtajan keskeisistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteyksistä edellisen kokouksen jälkeisenä
aikana sekä valtuutettu Kristian Ahosen eroilmoitus kunnan luottamustoimista.
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1.
2.
3.
4.

Valtuuston kokousaikataulu ja seminaari.
Kartanon sahan alue, aineistot ja tutustuminen.
Ympäristöterveydenhuolto.
Suomi Areena.

Ehdotus
1. Merkitään tiedoksi.
2. Merkitään aineisto, alueeseen tutustuminen ja asiasta käyty keskustelu tiedoksi.
3. Merkitään selostus asian valmistelutilanteesta tiedoksi.
4. Merkitään valmisteltu yhteistyö tiedoksi.
Päätös
1. Merkittiin tiedoksi, että seuraavat kunnanvaltuuston kokoukset
ovat 12.5.2022 ja 16.6.2022.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
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Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttölupa
Kh § 89
25.4.2022

Teerimäen päiväkodissa työskentelee kuusi varhaiskasvatuksen
opettajaa, joista kolmella on esiopetuspätevyys. Teerimäen päiväkodissa on kolme hoito- ja opetusryhmää. Jokaisessa ryhmässä
on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa.
Teerimäen päiväkodissa vakituisessa työsuhteessa työskentelevä, esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja on
jättänyt irtisanoutumisilmoituksen toimestaan 1.8.2022 lukien.
Vs. varhaiskasvatusjohtaja-perhepäivähoidon päällikkö anoo olemassa olevan varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttölupaa
1.8.2022 alkaen, siten, että toimeen rekrytoidaan vakinainen työntekijä.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää varhaiskasvatuksen opettajan
toimen täyttöluvan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.
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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: 80–84, 86–89
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 85
______________________________________________________
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: 85
_______________________________________________________
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.

