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

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Sivu

Nro

146
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Maanantai 3.5.2021 klo 17.00–18.14
Teams
Raiskio Sakari, pj.
Heikkilä Timo
Kanerva Jyrki
Kiiski Elina
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula
Nummenranta Charlotte
Nurmi Satu
Stenberg Niina
Hacklin Jorma, valtuuston pj.
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj.
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj.
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja
Tasala Kari, kunnaninsinööri
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
§ 72–84
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet
Jyrki Kanerva ja Satu Nurmi.

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 7.5.2021
Allekirjoitukset

Jyrki Kanerva

Satu Nurmi

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 10.5.–31.5.2021
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021

sivu

nro
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Valtuuston kokouksen 22.4.2021 päätösten laillisuuden
toteaminen ja täytäntöönpano
Kh § 72
3.5.2021

Päätösehdotus

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut
Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 22.4.2021
päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden
täytäntöönpanon seuraavasti:
Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut 2021–2022
Ote tarkastuslautakunnalle
Ote BDO Audiator Oy:lle
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne
Tiedotusasia, ei erillistä täytäntöönpanoa
Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista
Ote aloitteen tekijälle
Ote Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle
Mattila-nimisen tilan ostaminen kunnalle
Ote Kiinteistö Oy Jokioisten Okkerille
Ote pääkirjanpitäjälle
Kauppakirjan allekirjoitus
Sidonnaisuusilmoitukset
Ote tarkastuslautakunnalle
Sidonnaisuusilmoitusten julkaiseminen kunnan www-sivuilla
Keskusvaalilautakunnan vaali
Ote Jaana Paasikankaalle
Ote keskusvaalilautakunnalle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021

sivu

nro
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Valtuustoaloite ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle
Käsitellään erikseen
Valtuustoaloite maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin
Käsitellään erikseen
Valtuustoaloite ulkoliikuntalaitteista Rantabulevardille
Käsitellään erikseen
Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista
Käsitellään erikseen
Valtuustoaloite keskustan alueen tontinluovutuskilpailusta
Käsitellään erikseen
Valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisestä Jokioisten
kunnassa
Käsitellään erikseen
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021

sivu

nro
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Osakekauppa Jokioisten Vedenhankinta Oy:n osakkeilla
Kh § 73
3.5.2021

Jokioisten Vedenhankinta Oy:n hallitus on 15.4.2021 saanut tiedon Jokioisten Vedenhankinta Oy:n 13 osakkeen siirtymisestä
uudelle omistajalle. Yhtiössä on yhteensä 216 osaketta ja kaupan
kohteena olevat osakkeet ovat noin 6 % yhtiön osakekannasta.
Jokioisten Vedenhankinta Oy:n yhtiöjärjestyksessä on osakekauppoja koskeva lunastuslauseke. Vanhoilla osakkeenomistajilla
on oikeus lunastaa siirtyneet osakkeet yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisissa tilanteissa ja siinä määritellyillä ehdoilla. Osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle viimeistään 15.5.2021.
Jokioisten kunta omistaa Jokioisten Vedenhankinta Oy:n osakekannasta 28,7 %. Yhtiö on kunnan näkökulmasta tarkasteltuna
osakkuusyhtiö.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osakekaupan tietoonsa saatetuksi ja
antaa asiaa koskevat tarvittavat ohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi yksimielisesti osakekaupan tietoonsa saatetuksi ja antoi asiaan liittyen tarvittavat toimintaohjeet.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021

sivu

nro
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Kuntavaalien ulkomainonta
Kh § 74
3.5.2021

Suomen Kuntaliitto suosittaa yleiskirjeessään, että kuntavaalien
ulkomainonta aloitetaan niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen
aloittamista. Asiasta sovitaan erikseen teknisen toimen kanssa.
Vaaleissa noudatetaan Vaalilain (714/1998) säännöksiä.
Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon
vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien
vaalivapauteen.
Kuntavaalien aikataulu on vahvistunut. Kuntavaalien vaalipäivä on
13.6.2021. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6. Kotimaan ennakkoäänestysaika on tänä vuonna
poikkeuksellisesti kaksi viikkoa, ja kunnille on annettu tukea sen
pidentämisestä johtuviin ylimääräisiin kustannuksiin.
Jokioisilla on voimassa yleispäätös vaalimainosten sijoittamisesta
torialueelle. Tällä hetkellä alueella on uudisrakennus ja vanhan
rakennuksen purkutyöt, joten kuntavaaleihin 2021 vaalimainosten
sijoituspaikka joudutaan muuttamaan.
Vaalimainostelineiden sijoituspaikaksi esitetään kevyenliikenteenväylän reuna-aluetta Keskuskadulla Jokioisten Osuuspankin läheisyydessä. Sijoituspaikkaesitystä on valmisteltu yhteistyössä
teknisen toimen ja keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa. Sijoituspaikasta on lisäksi Jokioisten Osuuspankin lupa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että 13.6.2021 toimitettavien kuntavaalien
ulkomainonta voidaan aloittaa Jokioisilla keskiviikkona 19.5.2021.
Vaalimainokset sijoitetaan telineisiin asiatekstin mukaisesti. Samalla kunnanhallitus suosittaa, että vaalimainokset korjataan pois
heti vaalien jälkeen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021

sivu
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Kuntajohtajasopimuksen hyväksyminen
Kh § 75
3.5.2021

Kuntalain 42 §:ssä todetaan, että kunnan ja kuntajohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja
kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon mitä hallintosäännössä määrätään.
Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimus sisältää
yleensä työn edellytyksiin (esim. toimivaltakysymykset), palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn arviointiin ja mahdollisten
ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim. erokorvaus) liittyviä
asioita.
Sopimusehdotus lähetetään esityslistan viitemateriaalina.

Päätösehdotus (hallinto- ja talousjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy johtajasopimuksen esityslistan viitemateriaalin mukaisesti.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti hallinto- ja talousjohtajan
päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Jukka Matilainen poistui esteellisenä
(osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021
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Kunnanjohtajan vuosiloma
Kh § 76
3.5.2021

Kunnanjohtaja Jukka Matilainen siirtyi Kosken Tl kunnasta Jokioisten kunnan viranhaltijaksi 1.4.2021. Vuoden 2021 lomista on
jäljellä 29 päivää. Kosken Tl kunta ei maksa pitämättömistä lomista Matilaiselle, vaan Jokioisten kunnalle.
Matilaisella on KVTES:n mukaisesti kertynyttä vuosilomaa 29 päivää, joista hän esittää pidettäväksi: 14.5.2021 (1 päivä), 24.–
28.5.2021 (5 päivää), 21.6.–24.6.2021 (4 päivää) ja 12.7.–
25.7.2021 (10 päivää).
Virkatehtävien niin vaatiessa kunnanjohtaja ilmoittaa olevansa
valmis keskeyttämään vuosilomansa.

Päätösehdotus (hallinto- ja talousjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Jukka Matilaiselle
vuosilomaa yhdeksäntoista (20) päivää edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti hallinto- ja talousjohtajan
päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Jukka Matilainen poistui esteellisenä
(osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.3.2021 (25,0%)
Kh § 77
3.5.2021

Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon
toimintatuotot ovat toteutuneet 30,3 % ja toimintakulut 24,5 %.
Toimintakate on toteutunut 23,7 %. Vuosikate on tässä vaiheessa
positiivinen 1 600 456 euroa, joka on 1 027 888 euroa enemmän
kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Verotuloja on kertynyt
29,1 % ja valtionosuuksia 24,7 % suhteessa talousarvioon.
Liiketoiminnan myyntituottojen isot erot johtuvat laskutuksen ajankohdista. Viime vuoteen verrattuna isompia laskutuksia pyritään
kuluvana vuonna tekemään kolmen kuukauden sykleissä, kun
esimerkiksi iso vesilaskutus on tehty viime vuonna vain kahdesti
vuodessa.
Tuloslaskelma 1.1.–31.3.2021 on viiteaineistona.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–
31.3.2021 tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–30.4.2021
Kh § 78
3.5.2021

Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä
Jokioisten kunnalle huhtikuun loppuun 2021. Selvitys perustuu verohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon.
Tarkasteluvälillä 1.1.–30.4.2021 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa ennen vähennyksiä 6 606 504 euroa, joka on 204 110 euroa
(3,2%) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan.
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 858 546 euroa,
joka on 376 072 euroa (77,9 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Yhteisöverojen osalta huhtikuun tilitykset näyttävät myös valtakunnallisesti edelleen huomattavasti viime vuotta
paremmilta. Huhtikuussa kasvua on erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat valtakunnallisesti 45 prosenttia.
Kiinteistöveroa on tilitetty 114 727 euroa, joka on 89 472 euroa
(354,3 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Kiinteistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan
vaan joustavasti touko-lokakuun välillä. Kiinteistöveron osalta kertymissä on suvantovaihe ennen kuin verovuoden 2021 kiinteistöveroja alkaa kertyä enemmän todennäköisesti heinäkuussa.
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja
7 579 777 euroa, joka on 669 654 euroa enemmän kuin vuonna
2020 vastaavaan aikaan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021

sivu
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Nuorten työharjoittelijoiden palkkaaminen / tuki työllistämiseen
Kh § 79
3.5.2021

Kunta on palkannut viime vuosina noin 60 jokioislaista nuorta
kunnalle kesätyöharjoitteluun kahden viikon ajaksi. Jokioinen on
mukana valtakunnallisessa ”Tutustu työelämään ja tienaa” konseptissa. Kesätyöpaikkoja on kunnasta tarjottu 15–16-vuotiaille.
Hakemuksia kesätöihin on tullut pelkästään tässä ikäluokassa
paljon enemmän, kuin on kunnassa tarjottavia töitä. Valinnat tehtiin perjantaina 23.4.2021. Enemmän kuin taloudellinen resurssikysymys, kesätyöharjoittelupaikkoja rajoittaa kunnassa mahdollisuus töiden järjestämiseen siten, että ne ovat oikeasti mielekkäitä,
tarkoituksenmukaisia ja että ne pystytään organisoimaan.
Koronatilanne on omalta osaltaan vaikeuttanut kesätöiden ja harjoittelupaikkojen saamista, tai ainakin tuonut epävarmuutta siihen,
minkälaiset työtehtävät ovat mahdollisia.
Nuorten työharjoittelukokemukset ovat tärkeitä, ja poikivat monesti pitkälle tulevaisuuteen positiivisia asioita mm. työtodistusten ja
työelämään tutustumisen kautta. Nyt esitettävällä yritystuella
nuorten työllistymiseen halutaan kannustaa uusia työnantajia
palkkaamaan nuoria 16–22-vuotiaita työharjoitteluun.
Tarvittava määräraha katetaan määrärahasiirroin. Samalla saadaan tulevaa talousarviovalmistelua varten tietoa toiminnan vaikuttavuudesta toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Päätösehdotus

Kunta maksaa 15.5.–30.9.2021 väliseltä ajalta jokioislaisille yrittäjille/yhdistyksille/yksityisille työnantajille tukea 200 euroa/nuori
työllistetty, kun yritykset työllistävät vähintään kuukaudeksi jokioislaisia 16–22-vuotiaita nuoria.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021

sivu

nro

156

9

Kesätyöllistämistuki nuorille 4H-yrittäjälle
Kh § 80
3.5.2021

Jokioisten kunta palkkaa vuosittain yli 15-vuotiaita nuoria kesätyöhön pääsääntöisesti kahden viikon ajaksi.
Jokioisten-Ypäjän 4H -yhdistyksen toiminnanjohtajalta on tiedusteltu, voiko kunta tukea nuorten kesätyöllistymistä 4H-yrittäjinä.
Tämä olisi yksi lisävaihtoehto nuorten kesätyöllistymiseen. Yhdistys on saanut esitetyn lisäksi kunnalta vuosittaisen avustuksen
2 000 euroa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että mikäli Jokioisten-Ypäjän 4H -yhdistys
lähtee toteuttamaan sapluunaa, Jokioisten kunta myöntää vuonna
2021 tukea 4H-nuorten kesätyöllistymiseen seuraavin ehdoin:
-

Tukea myönnettäisiin jokioislaiselle nuorelle, joka on kesätyön
alkaessa vähintään 15-vuotias tai enintään 20-vuotias ja työllistää itsensä 4H-yrittäjänä kesän ajaksi.

-

4H-yrittäjällä tulee olla vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityksessään.

-

Tuki 4H-nuorelle on 200 € / yritys.

-

Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen.

4H-yrittäjien kesätyötukihakemukset käsittelee, ja sen maksamisesta, huolehtii Jokioisten-Ypäjän 4H -yhdistys. 4H-yritykselle tuesta maksetaan puolet (100 €) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen ja puolet (100 €), kun yrityksen toiminnasta kertovat
asiakirjat on toimitettu. Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa 4H-yhdistykselle 30.10.2021 mennessä.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely
Kh § 81
3.5.2021

Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja
13.4.2021 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@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

3.5.2021
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 82
3.5.2021

Koulutuslautakunta 13.4.2021
Vapaa-aikalautakunta 22.4.2021
Tekninen lautakunta 21.4.2021
Kunnanjohtaja 31.3.2021
Sivistystoimenjohtaja 1.1.–15.4.2021
Kunnaninsinööri 16.3. ja 29.3.2021
Forssan seudun vammaisneuvosto 26.2.2021
Hämeen liiton maakuntahallitus 19.4.2021

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kunnan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Ilmoitusasiat
Kh § 83
3.5.2021

Väestömuutokset tammi–maaliskuussa 2021. Jokioisten kunnan
väkiluku on vähentynyt 4 asukkaalla tammi–maaliskuussa. Syntyneitä oli 8 ja kuolleita 7. Luonnollinen väestönlisäys +1. Tulomuuttajia 75 ja lähtömuuttajia 78. Nettomuutto -3. Maahanmuuttajia 3
ja maastamuuttajia 3. Nettomaahanmuutto +/- 0. Väestön lisäys
-2 ja väkiluvun korjaus (tilastotekniset syyt) -2. Maaliskuun lopussa Jokioisilla oli yhteensä 5 057 asukasta. Tammi-maaliskuussa
2020 Jokioisten asukasluku väheni 20 asukkaalla. Kunnan asukasluvun väheneminen on huomattavasti hidastunut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.
Seutukunnan 5 kunnan yhteenlaskettu kokonaismuutos oli tammimaaliskuussa -79.
Hämeenlinnan seutukunnalla asukasmäärä lisääntyi 86 asukkaalla. Riihimäen seutukunnalla asukasmäärä puolestaan kasvoi 54
asukkaalla. Kanta-Hämeen maakunnassa asukasmäärä lisääntyi
kokonaisuudessaan 61 henkilöllä.
Oikeusministeriön tiedote 19.4.2021, joka koskee vaalivirkailijoiden rokottamista koskevaa asetusmuutosta, muutos tuli voimaan
19.4.2021. Vapaaehtoisista covid-19 rokotuksista annettua valtioneuvoston asetusta muutettiin siten, että kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat sekä laitosäänestyksen toimittavat vaalitoimikuntaan kuuluvat vaalivirkailijat rinnastetaan rokottamisjärjestyksessä ensimmäisellä sijalla olevaan väestöryhmään (covid-19tautiin sairastuneiden kanssa toimiva terveydenhuollon henkilökunta). Muutoksen johdosta mainitut vaalivirkailijat voidaan rokottaa ennen vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestysjanakohdan alkamista. Jotta voidaan varmistua siitä, että rokotteen suojavaatimus ehtii syntyä, tulisi mainitut vaalivirkailijat rokottaa vähintään kolme viikkoa ennen äänestysten toteuttamista.
Työ- ja elinkeinoministeriön 1.4.2021 päivätty ohje kotoutumisen
edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten
korvaamisesta kunnille.
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 3/2021 ”Opiskeluterveydenhuoltoon uudet henkilöstömitoitussuositukset”.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.4.2001 ”Tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n mukainen päätös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueelle”.
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös kilpailutukseen
”Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2021/1”.
Ote Humppilan kunnanhallituksen 19.4.2021 pidetyn kokouksen
pöytäkirjasta § 134 ”Seutukirjastohanke”.
Kauppakirja 22.4.2021. Myyty omakotitontti Harluntieltä.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin lisäksi, että kunnanhallituksen kokouksen jälkeen aloitettiin kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteinen iltakoulu kunnan
eri toimialojen ajankohtaisista aiheista.
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Lausunto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmasta
Kh § 84
3.5.2021

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KHSHP on pyytänyt perussopimuksensa mukaisesti 7.5.2021 mennessä jäsenkunniltaan sekä alueen terveyskeskuksilta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä ehdotuksia koskien sairaanhoitopiirin
vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaa.
Ehdotusten toivotaan tuottavan tietoa palveluiden tulevaan käyttöön vaikuttavista muutostekijöistä sekä tarpeista erikoissairaanhoidon palveluiden suuntaamiseen ja painotuksiin. Selvitys kuntien ehdotuksista ja niiden huomioon ottamisesta liitetään osaksi
sairaanhoitopiirin valtuustolle annettavaa talousarvio- ja suunnitelmaesitystä.
Kirjeessään KHSHP arvioi, että kuntamaksujen kokonaisnousu
vuonna 2022 asettuu 3,0 ja 4,4 prosentin välille. Kuntamaksujen
kasvuun vaikuttavat merkittävimmin ulkopuolisten sairaaloiden
käyttö, henkilöstökulujen ja työaikalainsäädännön muutosten vaikutusten suuruus sekä muut kirjeessä mainitut seikat.
Kirjeessä on myös arvioitu, mitä arvioidut kuntamaksujen nousut
tarkoittaisivat kuntakohtaisesti. Alustava arvio perustuu kahden
vuoden ja kolmen kuukauden hinnaston mukaiseen käyttöön. Lopullisten suhteellisten kuntaosuuksien määrityksessä huomioidaan vielä huhti-, touko- sekä kesäkuun 2021 hinnaston mukainen käyttö. Alustavien arvioiden mukaan Jokioisten kunnan kuntamaksut nousisivat 6,4 – 9,2 – 11,2 prosenttia, mikä tarkoittaisi
376 000 – 455 000 euron nousua.

Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että kuntakohtaiset kasvuprosentit ovat kestämättömän suuria Jokioisten kunnalle. Lisäksi
kunnanhallitus toteaa, että
1. kunta tukee KHSHP uudistusohjelmaa, joka tähtää vaikuttavuuden lisäämiseen, talouden hallinnan ja ennustettavuuden
kehittämiseen ja tuottavuuden kehittämiseen,
2. Ahveniston sairaalaan kohdalla noudatetaan poistosuunnitelmaa ja pidättäydytään taloussuunnitelmakaudella isoista
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lisäpoistoista, koska Ahveniston sairaalan palveluntuottokyvyssä ei ole tapahtunut lisäpoistoja tukevaa olennaista muutosta,
3. KHSHP:n ja FSHKY:n välistä yhteistyötä kehitetään edelleen
monipuolisten, tehokkaiden ja sujuvien lähipalvelujen turvaamiseksi, ja
4. kutsuu KHSHP:n edustajan Jokioisten kunnanhallituksen kokoukseen avaamaan kustannuskehitystä, syy- ja seuraussuhteita erikoissairaanhoidon kustannuksissa ja kertomaan näkemyksensä terveyden edistämisen painopisteissä (kunta) sekä varhaisen tuen ja perusterveydenhuollon palveluissa
(FSHKY) vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Jokioisten kunta
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Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus
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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: 72, 73, 75, 77, 78, 81–84
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 74, 76, 79, 80
______________________________________________________
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: 74, 76, 79, 80
_______________________________________________________
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.

