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Kokousaika Maanantai 18.5.2020 klo 17.00–19.02 

Kokouspaikka Teams-kokous 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Raiskio Sakari, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja, klo 17.00–18.32 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja, klo 17.00–18.32 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 17.00–17.24 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 71–81 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Elina 
Kiiski ja Petri Lehtonen. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
  Mika T. Rantala, § 71–80 
 
Rami Lehtinen 
 
  Rami Lehtinen, § 81 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 25.5.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Elina Kiiski  Petri Lehtonen 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 26.5.–16.6.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Alustavan sitoutumisen ilmoittaminen Hämeen liitolle osallistumisesta  
sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen kehittämishankkeeseen 
 
Kh § 34 
24.2.2020 Hämeen liitto on pyytänyt kunnilta alustavia sitoutumisia osallis-

tumisesta sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmiste-
luhankkeeseen. Hanke liittyy Tulevaisuuden sote -keskushank-
keeseen siten, että valtionapuviranomainen arvioi avustuspäätös-
tä tehdessään molempien hankkeiden muodostamaa kokonai-
suutta. 

 
Jokioisten kunta on tehnyt päätöksen osallistumisesta Tulevai-
suuden sote -keskushankkeeseen. Näin ollen on syytä olla muka-
na myös nyt puheena olevassa alueellisessa kehittämishank-
keessa. 
 
Myönnettävän valtionavustuksen kokonaismäärä voi olla enintään 
80 % hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kokonaiskustan-
nuksista. Hankkeen omarahoitusosuuteen voidaan käyttää kunta-
rahoitusosuutta, joka on myönnetty Hämeen sote -valmisteluun. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa alustavan osallistumisen sote- 
rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen kehittämishankkeeseen 
ja puoltaa hankehakemuksen jättämistä. Hankekokonaisuuden 
ohjaus tapahtuu yhdessä Tulevaisuuden sote -keskushankkeen 
kanssa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - -  
Kh § 71 
18.5.2020 Hämeen liitto on kirjeellään 30.4 esittänyt, että liiton tekemät han-

kehakemukset hyväksytään kunnissa. Aiemmin keväällä ilmoitettu 
sitoutuminen hankkeisiin on saatu kaikilta Hämeen liiton jäsen-
kunnilta. 

 
Esityslistan oheismateriaalina lähetetään käsittelypyynnön liitema-
teriaali. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevien hankkeiden 

suunnitelmat. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Lainan ottaminen 
 
Kh § 72 
18.5.2020 Jokioisten kunnan vuoden 2020 talousarvioon sisältyy 

730 000,00 euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Kunnan rahoitustilan-
teen näkökulmasta laina on tarpeen nostaa kesäkuussa. Kymme-
nen vuoden lainasta on pyydetty tarjous Kuntarahoitukselta siten, 
että tasalyhennykset ja koronmaksu tapahtuvat kerran vuodessa. 

 
Tarjotut korkovaihtoehdot ovat: 

 
1. Kiinteä korko koko luottoajalle, indikaatio 11.5.2020: 0,320 %, 
2. 12 kk euribor + marginaali, indikaatio 11.5.2020: 0,540 % 

(marginaali voimassa koko luottoajan) 
3. 12 kk euribor + marginaali, indikaatio 11.5.2020: 0,510 % (täs-

sä vaihtoehdossa marginaali voimassa viisi vuotta luoton nos-
tosta) 

 
Lopullinen korko vahvistetaan kaksi pankkipäivää ennen luoton 
nostamista. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnalle otetaan Kuntarahoitus 

Oyj:lta 730 000,00 euron pitkäaikainen laina 10 vuoden laina-
ajalla kiinteään korkoon sidottuna (indikaatio 11.5.2020: 0,320 %) 
siten, että lainan tasalyhennykset ja koronmaksu tapahtuvat ker-
ran vuodessa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnan ehdokas asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin 
 
Kh § 47 
6.4.2020 Harri Saarinen on ilmoittanut eroavansa seuraavien asunto-

osakeyhtiöiden hallitusten jäsenyydestä: Asunto Oy Jokioisten 
Aurinkopiha, Asunto Oy Jokioisten Kalliotie, Asunto Oy Jokioisten 
Mäntylä, Asunto Oy Jokioisten Opintie, Asunto Oy Jokioisten Päi-
värinne ja Asunto Oy Jokioisten Rinnetie sekä Asunto Oy Jokiois-
ten Tammenrivi. 

 
Saarinen on toiminut em. yhtiöissä kunnan edustajana. Kunnan 
tulee nimetä uusi ehdokas/ehdokkaat em. yhtiöiden hallituksiin tu-
levissa yhtiökokouksissa tehtäviä valintoja varten. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaansa Asunto Oy Jokiois-

ten Aurinkopihan, Asunto Oy Jokioisten Kalliotien, Asunto Oy Jo-
kioisten Mäntylän, Asunto Oy Jokioisten Opintien, Asunto Oy Jo-
kioisten Päivärinteen ja Asunto Oy Jokioisten Rinnetien sekä 
Asunto Oy Jokioisten Tammenrivin hallituksiin. 

 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä kunnan ehdokkaat 

seuraavasti: 
 

Asunto Oy Jokioisten Aurinkopiha 
Markku Nikander 
 
Asunto Oy Jokioisten Kalliotie 
Pauli Marttila 
 
Asunto Oy Jokioisten Mäntylä 
Markku Nikander 
 
Asunto Oy Jokioisten Opintie 
Markku Nikander 
 
Asunto Oy Jokioisten Päivärinne 
Pauli Marttila 
 
Asunto Oy Jokioisten Rinnetie 
Markku Nikander 
 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Asunto Oy Jokioisten Tammen-
riviin ei toistaiseksi nimetä uutta hallituksen jäsenehdokasta. 
 
- - - - - - - - - - 
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Kh § 73 
18.5.2020 Markku Nikander on ilmoittanut, että hän pyytää henkilökohtaisis-

ta syistä kunnanhallitusta perumaan valintansa seuraavien asun-
to-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenenehdokkaaksi: Aurinkopiha, 
Mäntylä, Opintie ja Rinnetie. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää perua asiaa koskevan aiemman päätök-

sensä Markku Nikanderin osalta ja nimetä uuden ehdokkaansa 
Asunto Oy Jokioisten Aurinkopihan, Asunto Oy Jokioisten Mänty-
län, Asunto Oy Jokioisten Opintien ja Asunto Oy Jokioisten Rinne-
tien hallituksiin. 

 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seu-

raavaan kokoukseen. 
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Ajokujan ja Miina Sillanpääntien rakentaminen 
 
Tela § 24 
15.5.2020 Tekninen osasto pyysi 23.4.2020 tarjouksia Ajokujan ja Miina Sil-

lanpääntien rakentamisesta. 
 Hankintailmoitus julkaistiin ilmoituskanava Hilmassa (julkisten 

hankintojen ilmoituskanava) ja tarjouspyyntö oli nähtävillä koko-
naisuudessaan Tarjouspalvelussa, josta myös tarjouspyyntöai-
neisto oli saatavilla. Tarjouspyyntöaineistosta oli ilmoitus myös 
kunnan www-sivuilla. 

 
Ajokujan ja Miina Sillanpääntien rakentamiseen on vuoden 2020 
talousarviossa varattu määrärahaa investointiosassa menokoh-
dalle 009402 330 000 €. 
Tästä rahasta maksetaan myös teiden suunnittelu sopimuksen 
mukaisesti, 31 100 €.  Valvonta tehdään kunnan omana työnä. 
 
Lisäksi tehdään samassa urakassa vesijohdon runkolinjan uusinta 
välillä Paronintie-Kenttätie, määräraha varattu investointiosan 
menokohdalle 009451, Vesijohtoverkon saneeraus 35 000 €. 
 
Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 8.5.2020 kello 9 mennessä. 
Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaishinta. 
Kaikkien rakennustöiden on oltava valmiina 31.8.2020 mennessä. 
 
Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä ei ole esitetty. 
 
Määräaikaan mennessä jätettiin viisi tarjousta; Somersora Oy, 
Maanrakennusliike Isomäki Oy, LM Infra Oy, Lakeuden Maanra-
kennus Oy sekä Forssan Ympäristöurakointi Oy. Kaikki tarjoukset 
olivat tarjouspyynnön mukaisia. Saapuneista tarjouksista laadittu 
tarjousten avauspöytäkirja vertailutaulukkoineen ovat esityslistan 
oheismateriaalina. 
 
Talousarvion investointiosan määräraha ei riitä halvimman tar-
jouksen mukaiseen urakkaan, joten tekninen lautakunta esittää 
kunnanhallitukselle/valtuustolle määrärahan siirtoja vuoden 2020 
talousarvion investointikohtien kesken. Lisäksi vesijohdon runko-
linjan uusinta on tarjouksen mukaisesti 42 000 €, joten myös tälle 
menokohdalle esitetään määrärahasiirtoa. 
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Ajokujan ja Miina Sillanpääntien rakentamisurakassa on katuva-
laistuksen osuus 9 000 €. Lisäksi talousarviossa on varattu liiken-
nealueiden vihertöihin 10 000 € sekä katujen päällystämisen me-
nokohdasta kohteiden asfaltointiin 35 000 €.   
 
Kunnaninsinööri selostaa asiaa kokouksessa mitkä talousarvion 
investoinnit siirtyvät seuraaville taloussuunnitelmavuosille ja mitä 
vuoden 2020 investointitöitä tehdään. 

 
Ehdotus  Tekninen lautakunta 

1) päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi LM Infra 
Oy:n 8.5.2020 päivätyn tarjouksen, summaltaan 498 700 € 
(alv 0 %) Ajokujan ja Miina Sillanpääntien rakentamisesta 
edullisimpana, 

 
2) päättää esittää kunnanhallitukselle määrärahasiirtoa me-

nokohdalle 009402, Muut tiet seuraavasti: 
 
- investointiosan menokohdasta 009406, Torialue (keskusta-

alueen kehittäminen) siirretään 10 000 €, 
- investointiosan menokohdasta 009414, Kevyen liikenteen 

väylä/Vaulammi siirretään 7 000 €, 
- investointiosan menokohdasta 009471, Hulevesijärjestel-

män saneeraus siirretään 10 000 €, 
- investointiosan menokohdasta 009461, Viemäriverkoston 

saneeraus siirretään 17 000 €, 
- investointiosan menokohdasta 09470, Kylien viemäröinti-

hanke siirretään 25 000 €, 
- investointiosan menokohdasta 009598, Paikkatietoaineisto 

siirretään 25 000 €. 
 

Menokohdan 009402, Muut tiet menojen summaksi muodostuu 
siirtojen jälkeen 424 000 €. 
 
3) Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle 

määrärahasiirtoa vesijohdon runkolinjan uusinnan kustannuk-
siin menokohdalle 009451, Vesijohtoverkon saneeraus seu-
raavasti: 
-  investointiosan menokohdasta 009459, Haja-asutuksen 

vesijohdot 7 000 €.  
 

Menokohdan 009451, Vesijohtoverkon saneeraus menojen 
summaksi muodostuu siirron jälkeen 42 000 €. 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 18.5.2020 134 9 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 74 
18.5.2020  
Ehdotus Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

Ajokujan ja Miina Sillanpään tien rakentaminen toteutetaan tekni-
sen lautakunnan 15.5.2020 tekemän esityksen mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli asiaa kunnan-

hallituksen kokouksen alussa. Hän poistui kokouksesta ennen tä-
tä asiaa koskevaa päätöksentekoa klo 17.24. 
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Koulunkäynninohjaajan toimen täyttölupa 
 
Kh § 75 
18.5.2020 Paanan koulussa työskentelee lukuvuonna 2019–2020 viisi kou-

lunkäynninohjaajaa, joista kolme on vakituisessa työsuhteissa ja 
kaksi määräaikaisissa työsuhteissa. Ohjaajista yksi työskentelee 
5.–6. luokilla yleisopetuksen ryhmissä, kolme 7.–9. luokilla yleis-
opetuksen ryhmissä ja yksi 7.–9. luokkien pienryhmässä. 

 
Paanan koulussa on ollut pitkään tarve sekä myös työssä vähin-
tään neljä koulunkäynninohjaajaa ja jo useiden lukuvuosien ajan 
viisi koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajien tarve ei ole 
ainakaan pienenemään päin, joten on perusteltua täyttää vakinai-
sesti yksi koulunkäynninohjaaja lukuvuoden 2020–2021 alusta lu-
kien. Samalla vältetään työntekijöiden työsuhteiden ketjuttaminen 
ja varmistetaan pätevän henkilökunnan saaminen ja pysyminen 
Jokioisten kunnan palveluksessa. 
 
Sivistystoimenjohtaja ehdottaa kunnanhallitukselle, että yksi kou-
lunkäynninohjaajan toimi, ensimmäisenä sijoituspaikkana Paanan 
koulu, voidaan täyttää toistaiseksi lukuvuoden 2020–2021 alusta 
lukien.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että yksi koulunkäynninohjaajan toimi, 

ensimmäisenä sijoituspaikkana Paanan koulu, voidaan täyttää 
toistaiseksi lukuvuoden 2020–2021 alusta lukien.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Perhepäivähoitajien toimien täyttöluvat 
 
Kh § 76 
18.5.2020 Jokioisten kunnassa on tulevana syksynä työssä 11 vakituista 

perhepäivähoitajaa. Vakituisten perhepäivähoitajien määrä on 
viime vuosina vähentynyt mm. eläköitymisen ja irtisanoutumisten 
vuoksi. 

 
Määräaikaisten perhepäivähoitajien määrä on puolestaan noussut 
viime vuosina, tänä keväänä määräaikaisessa työsuhteessa on 
ollut 11 perhepäivähoitajaa. Määräaikaisista perhepäivähoitajista 
soveltavan tutkinnon, kuten perhepäivähoitajan ammattitutkinnon 
tai lähihoitajan tutkinnon omaavia on yhteensä viisi ja yhden työn-
tekijän opinnot ovat loppusuoralla. 
 
Koulutettuja perhepäivähoitajia tarvitaan jatkossakin eläköitymis-
ten myötä ja jotta varhaiskasvatuslain asettamat velvoitteet tule-
vat kunnassa täytetyiksi. Lasten määrä ei ole vähentynyt perhe-
päivähoidossa, eikä myöskään päiväkodeissa. 
 
Jokioisten perhepäivähoidossa hoidetaan 1–6 -vuotiaita lapsia ja 
päiväkodeissa 3–6 -vuotiaita lapsia. Perhepäivähoidon merkitys 
Jokioisten päivähoidolle on merkittävä niin nyt ja jatkossakin.  
 
Perhepäivähoidon päällikkö ja sivistystoimenjohtaja anovat kun-
nanhallitukselta täyttölupaa 4 perhepäivähoitajan toimen täyttä-
miseksi toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan 4 perhepäivähoitajan 

toimen vakinaiseksi täyttämiseksi 1.8.2020 alkaen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnanviraston sulkeminen heinäkuussa 
 
Kh § 77 
18.5.2020 Kunnanvirasto on ollut useana vuonna suljettuna heinäkuussa 

kolme viikkoa. Järjestely mahdollistaa henkilökunnan vuosilomien 
keskittämisen pääosin heinäkuulle ja samalla tehostaa asiakas-
palvelua. Kokemukset ovat olleet myönteisiä, eikä asiakkailta ole 
saatu kielteistä palautetta. Tällöin myös palveluiden kysyntä on 
vähäisintä asiakkaiden omista lomista johtuen. Osastoilla järjeste-
tään välttämättömän toiminnan ja asiakaspalvelun edellyttämä 
päivystys. 

 
 Tänä kesänä koronavirustilanne vaikuttaa kesän asiakaspalve-

luun. Koska palvelua jatketaan muutoinkin tietyin rajoituksin, on 
vallitsevassa tilanteessa tarkoituksenmukaista pidentää kesäsul-
kua viikolla, 4 viikon mittaiseksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 6.–

31.7.2020. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 78 
18.5.2020 Kunnanjohtaja 5.5.2020 § 3–7 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 21.4.2020 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 27.4.2020 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 79 
18.5.2020 Keskussairaalan strateginen merkitys ja Assi-hankkeen talous-

vaikutukset: 
 

Webinaari-sarja / Teams-webinaarit on suunnattu sairaanhoitopiirin 
hallituksen ja kuntien hallitusten jäsenille. Webinaareista tulee kalen-
terikutsu sähköpostilla: 
- to 7.5. klo 16.30–18 / Assi-hankkeen kehitys ja nykyinen konsepti 
- ke 13.5.2020 klo 16.30–18 / Kanta-Hämeen kuntien painelaskel-

matarkastelu ja Assi-hankkeen vaikutus 
- to 28.5.2020 klo 16.30–18 / Mikä tekee sairaalasta keskussairaa-

lan? 
- to 4.6.2020 klo 16.30–18 / Keskussairaalatoiminnan elinvoima-

vaikutukset Kanta-Hämeessä. 
 
Tilaisuus Verkatehtaalla ke 2.9.2020 klo 15.30 alkaen. Varsinainen 
kutsu ja ilmoittautumislinkki lähetetään myöhemmin. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt webinaarit ja tilaisuuden 

tietoonsa saatetuiksi. Assi-sairaalahanke on jäädytetty 13.5., jonka 
vuoksi yllä mainittuihin webinaareihin ja tilaisuuteen 2.9. voi tulla 
muutoksia. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 80 
18.5.2020 Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valti-

onosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetys-
ten korvauksesta vuonna 2020. Muutokset huomioidaan valtion-
osuuksien ja veroperustemuutoksista aiheutuvien verotulomenetys-
ten korvausten toukokuun maksatuksista lähtien. Jokioisten kunnan 
osalta verolykkäysten korvaus on yhteensä 2 915 337 euroa. 

 
 Työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuspäätös 30.4.2020, jolla se 

myöntää enintään 204 000 euroa käytettäväksi Jokioisten kunnan 
yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen va-
kauttamiseksi. 

 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

kirje 11.5.2020 / Yleisiä ohjeita tartunnantorjunnan näkökulmasta yli-
opistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatilli-
sen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen 
järjestäjille lähiopetusta rajoittavia määräyksiä purettaessa. 

 
 Opetushallituksen 30.4.2020 saapunut tiedote, jolla se päivittää var-

haiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämistä koskevia 
ohjeistuksiaan hallituksen uuden päätöksen mukaiseksi. 

 
 Opetushallituksen valtionavustushakemusta koskeva päätös 

30.4.2020, jolla se myöntää avustusta opintosetelien käyttöä koske-
valle hankkeelle 9 000 euroa. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnetto-
menot ovat yhteensä 9 000 euroa. 

 
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 6.5.2020, jolla se ilmoit-

taa, että kirjaston lainaus- ja palautustoiminta voidaan avata valtio-
neuvoston linjauksen mukaisesti heti (4.5.2020), kuitenkin vai vält-
tämättömät tilat. Julkisia sisätiloja kuten kirjastot avataan 1.6. alkaen 
hallitusti ja asteittain. 

 
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain mukainen päätös 

13.5.2020 koskien lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammatti-
korkeakoulujen, yliopistojen ja vapaan sivistystyön sekä aikuisten 
perusopetuksen tilojen käyttämistä. 

 
 Hämeen ELY-keskuksen 6.5.2020 saapunut sähköposti, jolla se lä-

hettää Jokioisten kartanoa, kartanon talousrakennuksia sekä Loimi-
joen varren rakennuksia koskevat suojelupäätökset. 
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 Metsähallituksen tutkimuslupa 17.4.2020 liikkumiseen ja rengastuk-

seen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suoje-
luun varatuilla alueilla koko maassa. 

 
 Hämeen liiton tiedotteita: 

- 24.4.2020 Maakuntajohtajan kirje: Suomen on tehostettava kriisi-
johtamista, 

- 24.4.2020 Maakunnan väkiluku on kasvanut. 
 

Eteva ky:n tiedote 24.4.2020 asiakkaidensa lähihenkilöille, jäsen-
kunnille ja tilaaja-organisaatioille. Ohjeistusta kotilomista on muutettu 
– lomalta voi palata myös koronalle altistuneena tai sairastuneena. 
 
Eteva ky:n tiedote 28.4.2020 / Vuoden 2020 talousarvion toteutumi-
nen. 
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton, JHL, 24.4.2020 saapunut vaati-
mus henkilöstön työturvallisuuden kuntoon laittamisesta sosiaali- ja 
terveysalan työpaikoilla. 
 
Suomen Taksiliiton 28.4.2020 päivätty vetoomus kuntapäättäjille 
”Yrittäjien ja kuntien yhteistyöllä kohdan parempaa taksimaailmaa!”  
Taksiliitto vetoaa kaikkiin Suomen kuntiin, jotta ne löytäisivät käyttöä 
taksiyrittäjien palveluille myös poikkeusoloissa. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnanjohtajan vuosiloman sijainen 
 
Kh § 38 
9.3.2020 Kunnanjohtaja Jarmo Määttä ilmoitti kunnanhallituksen kokouk-

sessa 24.2.2020 (§ 33) suullisesti eroavansa Jokioisten kunnan-
johtajan virasta 1.4.2021 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi ja pi-
tävänsä tätä ennen yhdenjaksoisesti pitämättömät vuosilomansa, 
1.9.2020 alkaen sekä osittain myös kesän aikana. Kirjallista ilmoi-
tusta hän ei ole vielä toimittanut. 

 
Kunnan hallintosäännön mukaan (34 §) viran tai virkasuhteen ju-
listaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viran-
omainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomai-
nen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haetta-
vaksi kunnanhallitus. Valtuusto päättää kunnanjohtajan valitsemi-
sesta. 

 
Kunnan hallintosäännön (47 §) mukaan viranhaltijan ilmoitus vir-
kasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irti-
sanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättä-
neen viranomaisen tietoon. 

 
Kunnan johtamisen vaihtoehtoina ovat kuntalain mukaan viranhal-
tijana toimiva kunnanjohtaja tai luottamushenkilöpormestari. Kun-
nanjohtaja voidaan valita toistaiseksi tai valtuuston päättämäksi 
määräajaksi. Kuntalaissa ei ole säännöksiä kunnanjohtajan päte-
vyysvaatimuksista. Ne voidaan harkita kuntakohtaisesti. Kelpoi-
suusvaatimusten tulisi olla sellaiset, etteivät ne vaikeuta sellaisen 
ehdokkaan valintaa, jota pidetään sopivimpana. 

 
Jokioisten kunnassa on aiemmin noudatettu valtuuston hyväksy-
män kunnan virkojen ja toimien kelpoisuusehtoluettelon mukaista 
pätevyysvaatimusta kunnanjohtajan viran täytössä. Sen mukaan 
virkaan valittavalla pitää olla virkaan soveltuva ja riittävä koulutus 
taikka käytännössä saavutettu viran pätevään hoitamiseen riittävä 
kokemus. 

 
Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovi-
taan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hy-
väksyy valtuusto. Se voidaan hyväksyä myös kunnanhallitukses-
sa, jos siihen ei sisälly määräyksiä erokorvauksesta. 
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Kunnanjohtajan viran täyttämiseen liittyen pitää päättää mm. onko 
avoimeksi julistettava virka vakinainen vai määräaikainen, kelpoi-
suusehdot ja vaadittava kokemus sekä se, aloittaako uusi kun-
nanjohtaja viransijaisena, sekä millaisella aikataululla ja prosessil-
la asiassa edetään. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus käy asiasta lähetekeskustelun ja päättää kunnan-

johtajan viran avoimeksi julistamista koskevista jatkotoimenpiteis-
tä sekä niiden aikataulusta.  

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Rami Lehtinen selosti valtuuston ja kunnanhallituksen pu-
heenjohtajistojen asiasta käymää neuvottelua kunnanhallitukselle. 
 
Neuvottelijat olivat linjanneet, että olisi tarkoituksenmukaista julis-
taa kunnanjohtajan virka haettavaksi vasta joulukuussa 2020 si-
ten, että hakuaika jatkuu tammikuulle 2021. Lisäksi oli linjattu, että 
kunnanjohtaja Jarmo Määtälle ei palkata loma-ajaksi ulkopuolista 
viransijaista, vaan kunnanjohtajan sijaisuus hoidetaan sisäisin jär-
jestelyin 31.3.2021 saakka. Uusi kunnanjohtaja aloittaa virassaan 
1.4.2021. 

 
Puh.johtajan ehdotus Edelleen asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen 

puheenjohtaja Rami Lehtinen ehdotti, että asia jätetään jatkoval-
misteluun em. linjauksiin perustuen. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen puheen-
johtajan päätösehdotuksen ja merkitsi puheenjohtajiston asiaa 
koskevan neuvottelun tiedokseen. Lisäksi kunnanhallitus päätti 
antaa osastopäälliköiden tehtäväksi selvityksen laatimisen sisäi-
sistä sijaisuusvaihtoehdoista ja niiden toiminnallisista sekä talou-
dellisista vaikutuksista. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 81 
18.5.2020 Kunnanjohtaja Jarmo Määttä on tarkentanut suunnitelmiaan siten, 

että hän hoitaa virkatehtäviään vielä kesäkuun ajan ja jää vuosi-
lomalle 1.7.2020 alkaen, ollen yhtäjaksoisesti vuosilomalla eläk-
keelle jäämiseensä, 31.3.2021 saakka. 

 
Puh. johtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtaja Jarmo Määtän vuosilo-

masuunnitelman tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että kunnanjohta-
jan vuosilomasijaisena ajalla 1.7.2020–31.3.2021 toimii omien  
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virkatehtäviensä ohella kunnan hallintosäännön mukaisesti hallin-
to- ja talousjohtaja Mika T. Rantala ja että hallinto- ja talousosas-
tolla suoritetaan tarvittavilta osin sisäisiä tehtäväjärjestelyjä.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen puheen-

johtajan päätösehdotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnanjohtaja Jarmo Määttä sekä hallinto- ja ta-
lousjohtaja Mika T. Rantala poistuivat kokouksesta ennen tämän 
asian käsittelyä klo 18.32. 

 
Tämän asian osalta esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi kun-
nanhallituksen puheenjohtaja Rami Lehtinen. 

 
 

 
 
 
 

 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  18.5.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 73, 78–80 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 71, 72, 74–77, 81 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen 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: 71, 72, 74–77, 81 
 
_______________________________________________________ 
 
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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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 muutok-
senhakijan 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 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


