Kokouspöytäkirja
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Kokousaika
Kokouspaikka
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olleet jäsenet
(ja merkintä siitä, kuka
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Torstai 22.10.2020 klo 18.00–18.29
Jokioisten Tietotalo / yläkerta
Esala Martti
Kettunen Ari, varavalt.
Hacklin Jorma, pj.
Nummenranta Charlotte
Heikkilä Timo
Nurmi Satu
Heinämäki Jukka
Okkonen Petri
Into Petri
Raiskio Sakari
Kanerva Jyrki
Ramstadius Marjo
Kiiski Elina
Romppainen Emmi
Kirkkola-Helenius Tarja
Räisänen Kirsi
Könkö Matti
Saarinen Satu
Perälä Jukka, varavalt.
Sakkinen Eija
Lehtinen Rami
Stenberg Niina
Lehtonen Petri
Tiensuu Jussi
Mansikka Ursula
Widén Marja
Marttila Pauli
Rantala Mika T., kunnanjohtaja vs.
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja
Tasala Kari, kunnaninsinööri
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö
Ojala Joose, nuorisovaltuuston pj.
Pylkkönen Jaana, sihteeri
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Asiat

§ 46–53

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)

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

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

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Elina Kiiski ja Charlotte Nummenranta.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jorma Hacklin

Jaana Pylkkönen

Tarkastusaika

Jokioinen 28.10.2020
Allekirjoitukset

Elina Kiiski

Charlotte Nummenranta

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat,
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 29.10.–5.12.2020.
Virka-asema

Kunnanjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt. § 46
22.10.2020

Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 16.10.2020. Samana päivänä
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Ilmoitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on
saapuvilla.
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa,
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoittaneet valtuutetut Petri Lehti ja Pauli Myllyoja, sekä varavaltuutettu Susanna Palmu.
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmien seuraavat varavaltuutetut Jukka Perälän ja Ari Kettusen.
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Pöytäkirjan tarkastus
Valt. § 47
22.10.2020

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 29.10.–5.12.2020.
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Elina Kiiski ja Charlotte Nummenranta.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Elina
Kiiski ja Charlotte Nummenranta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi
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Rami Lehtisen eroilmoitus
Kh § 132
21.9.2020

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Lehtinen on 7.9.2020 ilmoittanut eroavansa Jokioisten kunnanhallituksen puheenjohtajan
tehtävästä 8.9.2020 alkaen.
Lehtisen erokirjeen sisältö on seuraava:
”Ilmoitan eroavani Jokioisten kunnanhallituksen puheenjohtajan
tehtävästä 8.9.2020 alkaen.
Eron syynä on se, että Jokioisten Keskustan kunnallisjärjestö on
ilmoittanut menettäneensä henkilökohtaisen luottamukseni ja pyytänyt minua eroamaan puolueelle kuuluvista luottamustehtävistä.
Luottamuksen menetys on johtunut ilmoituksestani hakeutua Perussuomalaisten ehdokkaaksi tulevissa kuntavaaleissa.
Henkilökohtaisesti olisin halunnut jatkaa tehtävässäni vaalikauden
loppuun, jolloin olisin voinut kantaa äänestäjiltäni saamani vastuun kunnialla. Jokioisten Keskustan kunnallisjärjestön päätös on
mielestäni kuitenkin oikeutettu ja haluan kunnioittaa sitä eroamalla tehtävästä oma-aloitteisesti.
Luottamuspulan johdosta oman eroamisen vaihtoehtona olisi erottaminen, joka johtaisi kunnan päätöksenteon jumiutumiseen ja poliittiseen valtataisteluun. Tämä ei olisi kunnan ja kuntalaisten kannalta hyvä, koska mielestäni kunnan päätöksenteossa pitää keskittyä puolueiden ja päättäjien riitojen sijasta laadukkaaseen päätösten valmisteluun ja kunnan hyvän julkisuuskuvan huomioimiseen.
Kiitän kunnanhallitusta, johtavia virkamiehiä sekä Jokioisten Keskustan kunnallisjärjestöä hyvästä yhteistyöstä sekä faktapohjaisesta päätöksenteosta.
Jokioinen on maineeltaan hyvä ja taloudeltaan hyvin hoidettu kunta ja toivon, että sellaisena myös säilyy”.
Valtuusto on 12.6.2017 (§ 43) valinnut hänet kunnanhallituksen
jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Lehtisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin tuolloin Petri Okkonen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Kunnanhallituksen I varapuheenjohtajana toimii Jyrki Kanerva ja
II varapuheenjohtajana Petri Lehtonen.
Valtuuston tulee suorittaa kunnanhallituksen uuden jäsenen ja
tämän henkilökohtaisen varajäsenen, sekä puheenjohtajan vaali.
Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
1. myöntää Rami Lehtiselle eron kunnanhallituksen jäsenen ja
puheenjohtajan tehtävästä,
2. suorittaa kunnanhallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen
varajäsenen vaalin, ja
3. suorittaa kunnanhallituksen puheenjohtajan vaalin.

Päätös

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

Valt. § 48
22.10.2020
Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen, sekä
1. myönsi yksimielisesti Rami Lehtiselle eron kunnanhallituksen
jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä,
2. valitsi yksimielisesti valtuustokauden 2017–2021 jäljellä olevaksi ajaksi kunnanhallituksen jäseneksi Sakari Raiskion, sekä
hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Juha-Matti Heinon,
ja
3. valitsi yksimielisesti valtuustokauden 2017–2021 jäljellä olevaksi ajaksi Sakari Raiskion kunnanhallituksen puheenjohtajaksi.
Sakari Raiskion tultua valituksi kunnanhallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi jäi valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan
paikka avoimeksi.
Valtuusto päätti kiireellisenä asiana suorittaa valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan vaalin.
Valtuusto valitsi yksimielisesti valtuustokauden 2017–2021 jäljellä
olevaksi ajaksi valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi
Petri Okkosen.
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Jokioisten kunnan veroprosentit 2021
Kh § 138
5.10.2020

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee
ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä
(Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa tänä vuonna Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun
19. päivänä 2019.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosenttivälit ovat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–
2,00 %
vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä
0,41–1,00 %
muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä
0,93-3,10 %
yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä
0,00–2,00 %
rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 % (KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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mika.rantala(at)jokioinen.fi
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Jokioisten kunnan tuloveroprosenttia nostettiin 0,75 % vuodelle
2018. Se on nyt 21,25. Kiinteistöveroprosentteihin on viimeksi
tehty vähäisiä tarkistuksia vuodelle 2017 pakollisten alarajamuutosten vuoksi.
Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat tällä hetkellä seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 (alarajassa)
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 (alarajassa)
muiden rakennusten veroprosentti 1,00
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10

Kunnan vuoden 2021 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen
tuloveroprosenttiin ja tarkistettuihin kiinteistöveroprosentteihin.
Kunnan tuloveroa arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella
kertyvän ensi vuonna 17 457 000 euroa, yhteisöveroa 1 207 000
euroa ja kiinteistöveroa 1 163 000 euroa. Yhteensä 19 827 000
euroa.
Vuoden 2020 kokonaiskertymäksi on talousarviossa arvioitu
19 547 000 euroa. Näin verotulot kasvaisivat 280 000 euroa tähän
vuoteen verrattuna.
Vuonna 2020 Kanta-Hämeen keskimääräinen tuloveroprosentti
on 20,92. Alueen kunnista neljässä prosentti on 20,25–20,75. Viidessä kunnassa se on 21,00–21,50 ja kahdessa kunnassa 21,7523,50.
Jokioisten kunnan kokoluokassa (5 001 – 10 000 asukasta) tuloveroprosentti on keskimäärin 20,93. Yleisin tässä kokoluokassa
on 21,00 – 21,50.
Maan korkein tuloveroprosentti on Halsualla, 23,50 ja matalin Jomalassa, 16,50.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa
Jokioisten kunnan vuoden 2021 veroprosentit seuraaviksi:
-

tuloveroprosentti 21,25
yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 (korotus 0,17)
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 (korotus 0,09)
muiden rakennusten veroprosentti 1,10 (korotus 0,10)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto
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yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10.

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

Valt. § 49
22.10.2020

Valtuuston puheenjohtaja ehdotti asian käsiteltäväksi asiakohdittain.
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Käsiteltäessä kunnanhallituksen ehdotuksen ensimmäistä kohtaa,
vuoden 2021 tuloveroprosenttia, valtuusto hyväksyi yksimielisesti
kunnanhallituksen ehdotuksen. Jokioisten kunnan vuoden 2021
tuloveroprosentiksi hyväksyttiin näin ollen 21,25.
Kiinteistöveroprosentteja käsiteltäessä valtuutettu Rami Lehtinen
ehdotti, että kiinteistöveroja ei korotettaisi. Valtuutettu Petri Into
kannatti Lehtisen esitystä.
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava, kannatettu
päätösehdotus. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Lehtisen ehdotusta, äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdotusta kannattivat seuraavat valtuutetut:
Hacklin Jorma
Heikkilä Timo
Heinämäki Jukka
Kanerva Jyrki
Kettunen Ari
Kiiski Elina
Kirkkola-Helenius Tarja
Könkö Matti
Lehtonen Petri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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mika.rantala(at)jokioinen.fi
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Mansikka Ursula
Marttila Pauli
Nummenranta Charlotte
Nurmi Satu
Okkonen Petri
Perälä Jukka
Raiskio Sakari
Ramstadius Marjo
Romppainen Emmi
Räisänen Kirsi
Saarinen Satu
Sakkinen Eija
Stenberg Niina
Tiensuu Jussi
Widén Marja
Valtuutettu Lehtisen ehdotusta kannattivat seuraavat valtuutetut:
Esala Martti
Into Petri
Lehtinen Rami.
Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotusta kannatti 24 valtuutettua, ja valtuutettu Lehtisen ehdotusta kannatti 3 valtuutettua.
Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen äänin 24–3 hyväksyä
kunnanhallituksen ehdotuksen myös kiinteistöverojen osalta.
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Eron myöntäminen kunnanjohtajan virasta
Kh § 139
5.10.2020

Kunnanjohtaja Jarmo Määttä on irtisanoutunut kunnanjohtajan
virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.4.2021 alkaen. Hän on
jäänyt vuosilomalle 1.7.2020. Vuosiloma jatkuu eläköitymiseen
saakka.
Eron virasta myöntää se viranomainen, joka valitsee viranhaltijan.
Kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää
Jarmo Määtälle eron kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen
virkasuhdepäivä on 31.3.2021.

Päätös

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

Valt. § 50
22.10.2020
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
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Valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamisesta
Valt. § 51
22.10.2020

Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka uhkaa taloutta,
ruoantuotantoa ja ihmisten terveyttä.
Liki 1 400 kaupunkia, valtiota ja muuta hallintoyksikköä ympäri
maailmaa on julistanut ilmastohätätilan. Julistuksen tehneillä alueilla asuu arviolta yli 800 miljoonaa ihmistä. Kannanottojen sisällöt
ja muodot vaihtelevat paikasta toiseen, mutta perusviesti on sama: ilmastokriisi on polttava uhka ja toimilla on kova kiire.
Valtioista julistuksen ovat tehneet mm. Iso-Britannia, Ranska, Itävalta, Kanada, Argentiina ja Bangladesh. Euroopan parlamentti
hyväksyi vastaavan kannanoton koko Euroopan unionille viime
marraskuussa.
Eurooppalaisista pääkaupungeista päätöksen ovat tehneet mm.
Bryssel, Amsterdam, Lontoo, Pariisi, Rooma, Madrid, Varsova ja
Budapest. Muista suurista kaupungeista samalle kannalle ovat
päätyneet esimerkiksi New York, Los Angeles, Montreal, Vancouver ja Sydney.
Hätätilajulistukset voivat auttaa lisäämään tietoisuutta ilmastokriisin vakavuudesta ja kiireellisyydestä. Ne voivat myös vauhdittaa
kriisin edellyttämiä mittavia ja ripeitä toimia päästöjen vähentämiseksi.
Jokioinen on Hinku-kunta, mikä velvoittaa kohti hiilineutraalisuutta. On aikaisempaa johdonmukaisemmin toimittava. Sitoutumiseen ja huomioiminen päätöksenteossa on nyt merkityksellistä.
Jokioisilla on hyvä kiinnittää myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Elonkierto ja Loimijoki ovat yksi esimerkki mitä pitää
kehittää ja suojella.
Me esitämme, että Jokioisten kunta julistaa ilmastohätätilan.
Jokioisilla 22.10.2020
Vihreiden valtuustoryhmä
Ursula Mansikka
Marjo Ramstadius”
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Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
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Valtuustoaloite Jokioisten alueen pienvesien, purojen
kunnostussuunnitelmasta
Valt. § 52
22.10.2020

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

Ursula Mansikka”

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
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Ilmoitusasiat
Valt. § 53
22.10.2020

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti, että keskusvaalilautakunta on
kokouksessaan 30.9.2020 § 3 valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä nostanut edellisten kuntavaalien 2017 tulosten mukaisesti
Suomen Keskustan 9. varamieheksi valtuustoon Esko Pukkilan.
Valtuusto merkitsi yksimielisesti ilmoituksen tiedoksi.
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 46, 47, 51–53
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
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: 48–50
_______________________________________________________
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
____________________________________________________
Valitusaika ________ päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät:
Valitusaika ________ päivää
___________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

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.
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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).
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.

