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Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Torstai 16.12.2021 klo 18.00–19.44
Jokioisten Tietotalo
Aaltonen Sami
Mansikka Ursula
Ahonen Kristian
Marttila Pauli
Esala Martti
Nummenranta Charlotte
Hacklin Jorma, pj.
Nurmi Satu
Hakamäki Jenni
Aalto Sirkku, varavalt.
Heikkilä Timo
Raiskio Sakari
Into Petri
Ristolainen Sanni
Kanerva Jyrki
Romppainen Emmi
Kirkkola-Helenius Tarja
Pukkila Esko, varavalt.
Kulmala-Sjöman Mira
Saarinen Satu
Lax Minna
Stenberg Niina
Lehti Petri
Tiensuu Jussi
Lehtinen Rami
Yrjänä Mervi
Lehtonen Petri
Jukka Matilainen, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja
Tasala Kari, kunnaninsinööri
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö
Syrjänpää Tommi, nuorisovaltuuston pj.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Asiat

§ 74–82

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 Timo Heikkilä ja Minna Lax.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jorma Hacklin

Mika T. Rantala

Tarkastusaika

Jokioinen 22.12.2021
Allekirjoitukset

Timo Heikkilä

Minna Lax

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat,
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 23.12.2021–29.1.2022
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

16.12.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt. § 74
16.12.2021

Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 10.12.2021. 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 Okkonen ja Kirsi Räsänen, sekä varavaltuutetut Janna Stenberg, Maija Kivinen ja Janne Korri.
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmän varavaltuutetut Sirkku Aallon ja Esko Pukkilan.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Pöytäkirjan tarkastus
Valt. § 75
16.12.2021

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 23.12.2021–29.1.2022.
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Timo Heikkilä ja Minna Lax.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Timo
Heikkilä ja Minna Lax.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä
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Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma
Kh § 171
6.9.2021

Verouudistukset, valtionosuuksien ennakoimattomuus ja viimeisimpänä koronapandemia ovat vaikuttaneet Jokioisten kunnan talouden rahoitusosaan osin vuodesta 2017 alkaen. 2020 alkaneen
pandemian keston pituutta ja vaikutuksia talouteen ei ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida. Kaikki arviot tarkentuvat syksyn
aikana talousarviovalmistelun edetessä.
Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden
2021 kustannustason mukaiseksi. Henkilöstömenot ja etenkin ostopalveluina sote-kustannukset Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä ovat kestämättömässä nousussa vuodelle 2022. Tämän vuoksi on luonnollista
pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esityksistä, jollei rakenteellisten muutosten kautta ole mahdollista saavuttaa myös taloudellisia parannuksia. Palvelutarpeen osittainen mahdollinen kasvu on
rahoitettava talousarvion sisäisin siirroin. Palvelutarpeen mahdollinen väheneminen on huomioitava siten, että palveluiden tuotanto sopeutetaan tarpeeseen ja kysyntään.
Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan päättää
syksyn aikana, kun mm. hallituksen budjettiriihen kuntatalousvaikutukset ovat selvillä ja kuntakohtainen talousennuste voidaan
tarkentaa. Lisäksi henkilöstökulut ovat kunnallisessa palvelutuotannossa niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluiden sisällä
keskeinen tekijä. Kunta-alan sopimuksen päättyvät vuoden 2022
alkupuolella, eikä korotustasosta ole vielä varmuutta. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin sisältyy tässä vaiheessa epävarmuutta.
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. Toisaalta nyt on hyvä
vaihe kehittää omaa palvelutuotantoa, ja valmistautua isoihin valtakunnantason rakenteellisiin muutoksiin. Lisäksi kunta on aktiivinen erilaisten hankkeiden ja rahoituskanavien suhteen vuoden
2022 aikana.
Kunnanhallitus ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua, käsittelee
toimialojen esitykset ja valmistelee edelleen esityksen vuoden
2022 talousarviosta kunnanvaltuustolle. Veroprosentit kunnanvaltuusto päättää viimeistään 17.11. ja talousarvio käsitellään kunnanvaltuustossa joulukuun kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

Ehdotus
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Kunnanhallitus päättää
1) ohjeistaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2022 käyttötalouden
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonaismenoissa pyritään vuoden 2021 tasoon (kuitenkin huomioiden
sote-ostopalvelut ja henkilöstökulut).
2) että vuoden 2022 kunnan kokonaisinvestointien määrä tarkentuu ja pysyy kohtuullisena suhteessa kunnan poistomäärään,
3) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tulee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että talousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,
4) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallinto- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien
osalta viimeistään 15.10.2021.

Päätös

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

Kh § 208
8.11.2021

Kunnan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laadinta on edennyt suunnitellusti. Toimialojen esitykset on käsitelty viimeistään viikon 44 aikana lautakunnissa ja
kunnanhallitus saa käsiteltäväkseen talousarvioesityksen kokouksessaan 29.11.2021. Kunnanhallituksella on mahdollisuus käsitellä talousarviota myös ylimääräisessä 7.12. kokouksessa (pidetään
tarvittaessa). Valtuuston käsittelyssä talousarvio on 16.12.2021.
Tasapainoisen taloussuunnitelman laatiminen on haastavaa nykyisellä kustannustasolla ja verorahoituksen kehitysnäkymillä. Lisäksi suunnitelmavuosiin kohdistuu merkittävää epävarmuutta, jota selostetaan seuraavassa.
Sote-uudistus
Taloussuunnitelmakauden keskeisin suunnitteluun vaikuttava asia
on sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Uudistus on merkittävä kunnan talouden
kannalta, sillä ulkoisista toimintakuluista yli puolet siirtyy hyvinvointialueelle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Siirron periaatteena on, että koko valtakunnassa myös kuntien verotuloja ja valtionosuuksia siirtyy vastaavasti hyvinvointialueelle.
Kuntakohtaisia eroja tasataan myöntämällä valtionosuuden lisäystä, jos järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle kunnan tulot vähenevät enemmän, kuin kunnasta hyvinvointialueelle siirtyvät kustannukset ovat. Vastaavasti kunnan valtionosuutta vähennetään, jos siirtyvät kustannukset ovat siirtyviä tuloja suuremmat.
Lisäys tai vähennys ei ole täysimääräinen vaan rajoitettu 60 prosenttiin muutoksen suuruudesta. Kunnan sote-menoista ennen
uudistuksen voimaantuloa tekemät päätökset vaikuttavat suoraan
kunnan muutosrajoittimen euromääräiseen tasoon. Käytännössä
muutosrajoitin toimii siten, että kunnan lisätessä sote-kustannuksiaan ennen uudistusta kunnan valtionosuus vähenee ja kunnan
vähentäessä sote-kustannuksiaan kunnan valtionosuus kasvaa.
Suunnitelmavuosissa on otettu huomioon sote-uudistuksen vaikutukset, mutta koska hyvinvointialueen siirtolaskelmat, mukaan lukien siirtyvän veroprosentin määrä ja kuntien valtionosuudet, selviävät vasta keväällä 2022, on suunnitelmavuodet suunniteltu siten, että siirtyvät tulot ja menot olisivat yhtä suuret. Tämä saattaa
olla optimistinen arvio, koska aiemmissa laskelmissa Jokioinen on
kuulunut niihin kuntiin, joiden rahoitusasema heikkenee uudistuksen seurauksena. Kaiken kaikkiaan suunnitelmavuosien luvut
ovat vielä varsin epävarmoja.
Valtiovarainministeriö on laskenut keväällä 2021 kuntakohtaisia
siirtolaskelmia, mutta niiden varaan ei voi tässä vaiheessa laskea,
sillä valtiovarainministeriö on itsekin 7.10.2021 julkaistussa kuntakirjeessään todennut, että todennäköisesti siirtolaskelmat muuttuvat oleellisesti ensi keväänä, kun laskelmissa otetaan huomioon
ensimmäiset ennakkotiedot vuoden 2021 tilinpäätöksistä ja vuoden 2022 talousarviotiedot.
Muutokset kustannuksissa vuonna 2022
Vuoden 2022 talousarviota on laadittu siitä lähtökohdasta, että tilikauden 2022 tulos on vähintään nollatulos ja koko suunnitelmakausi 2022–2024 on tasapainossa. Tasapainotavoitetta
haastavat historiallisen voimakkaasti kasvavat sote-kustannukset.
Sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) ovat kertoneet merkittävistä
kustannusten kasvuista, mutta asia on täsmentynyt vasta äskettäin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Valmistelussa olevan tiedon mukaan FSHKY on valmistelemassa
KHSHP:n kuntamaksut sisältävää talousarviota, joka lisäisi Jokioisten kunnan sote-kustannuksia 1,2 miljoonaa euroa vuoden
2021 talousarviosta.
Summa saattaa vielä muuttua, sillä KHSHP:ssä valmistellaan
parhaillaan Ahveniston sairaalan poistosuunnitelman muuttamista
koskevaa esitystä. Mikäli KHSHP:n toimielimet muuttavat poistosuunnitelmaa, se tarkoittaa alustavien tietojen mukaan Jokioisten
kunnalle vielä 79 000 euron ylimääräistä sote-kustannusten kasvua vuodelle 2022. Jokioinen on muiden Kanta-Hämeen kuntien
kanssa omistajaohjausnäkemyksenään esittänyt, että poistosuunnitelmaa ei nykyisillä tiedoin voida hyväksyä. Samoin tulopuoli on
FSHKY:n alustavan arvion mukaan varovaisesti arvioitu, eikä siinä ole otettu vielä huomioon korona-avustuksia vuosivälillä 2021–
2022.
Henkilöstökuluihin vaikuttaa nykyisten työ- ja virkaehtosopimusten
päättyminen 28.2.2022. Uusien sopimusten kustannusvaikutuksesta ei ole vielä tietoa. Teollisuusliitto ry:n ja Teknologiateollisuus
ry:n sopimusta on usein pidetty eräänlaisena päänavauksena,
mutta neuvotteluissa ei ole vielä päästy sopuun. Pienin varauksin
suuntaa voi hahmotella Stora Enso Oyj:n ja Paperiliitto ry:n lokakuussa sopimasta yrityskohtaisesta sopimuksesta, jossa palkkoja
nostetaan kahtena seuraavana vuonna 1,9 prosenttia ja kolmantena 0,9 prosenttia.
KT Kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksujen ennakoidaan
pienenevän 0,35 prosenttiyksikköä vuodelle 2022.
Yleinen inflaatio on kiihtynyt selvästi lähinnä energian hinnannousun seurauksena. Inflaation ennakoidaan olevan 1,9 prosenttia
vuonna 2021 ja tasaantuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2022.
Toimialat ovat laatineet talousarvionsa valtuuston suunnitteluraamin mukaisesti sillä poikkeuksella, että teknisen lautakunnan esitys on noin 80 000 euroa raamia suurempi johtuen Mattilakiinteistön purkukustannuksista ja tontin ennaltaistamisesta (kohdistuvat käyttötalouteen).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi
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Verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kehitysnäkymät
Suomen talouden toipuminen covid-19 -epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Se on heijastunut myös
kuntien verotuloihin, jotka ovat kasvaneet selvästi vuoden 2021
aikana. Talouskasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana edelleen
vuonna 2022, mutta vauhdin odotetaan hieman tasaantuvan
vuonna 2023. Kuntaliiton veroennuste odottaa kuntien verotulojen
kasvavan jopa 5 prosenttia vuonna 2021, mutta kasvun odotetaan
tasaantuvan 0,8 prosenttiin vuonna 2022.
Verotulojen maltillinen kehitysodotus vuodelle 2022 perustuu
muun muassa yhteisöveron määräaikaisen 10 %:n korotuksen
päättymiseen, hallitusohjelman mukaiseen ansiotasoindeksin tarkistukseen, joka pienentää kuntien verokertymää 209 miljoonalla
eurolla, ja jaksotuksellisiin asioihin, jotka ovat siirtäneet osan vuoden 2020 veroista vuodelle 2021. Vuonna 2023 kuntien verotulot
pienentyvät sote-uudistuksen vuoksi 47,1 prosenttia. Osa vuoden
2022 veroista jaksottuu vuodelle 2023, mikä tarkoittaa, että soteuudistuksen verovaikutukset ulottuvat myös vuodelle 2024, jolloin
kuntien verotulojen ennakoidaan vähenevän edelleen 4,0 prosenttia.
Valtionosuudet kasvavat prosentuaalisesti vahvasti vuodelle
2022. Tosiasiallisesti valtionavut eivät paranna kuntien taloustilannetta, sillä kasvavat valtionosuudet liittyvät joko kuntien kasvaneisiin kustannuksiin tai tulomenetyksiin. Lisäksi on huomioitava,
että valtion vuoden 2022 talousarviossa ei ole toistaiseksi määrärahoja kuntien koronakorvauksiin.
Edellä kerrottujen olettamuksien perusteella nykyisin veroprosentein tilikauden 2022 tulos olisi noin 0 tasossa.
Teknisen lautakunnan 20.10.2021 käsittelemä investointisuunnitelma on esityslistan liitteenä (liite 11/2021).
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion laadinnan tilanteen tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että jäsen Martti Esala poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 18.56.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu ottaen
huomioon kunnanhallituksen antamat taloussuunnitelman 2022–
2023 sekä talousarvion 2022 laadintaohjeet.
Talousarvioasetelman mukaisesti valtuustotason tavoitteet ja
päämäärät tulee asettaa laajempina kokonaisuuksina ja toiminnallisten tavoitteiden määrä ei saa kasvaa liikaa. Valtuustotasoisten
tavoitteiden ja kokonaisuuksien jälkeen toimialat voivat kunnan
ohjeiden mukaisesti tarkemmalla kammalla suunnata käyttötaloussuunnitelmien kautta tavoitteita ja euroja yksityiskohtaisemmin.
Vuodelle 2022 ei esitetä suuria rakenteellisia muutoksia, ennemminkin valmistautumista niihin. Hyvinvointialueet ja rakenneuudistus ja henkilöstöön liittyvä lainsäädäntö on muuttamassa kunnan
henkilöstörakennetta, talousarviossa on valmistauduttu tuleviin
muutoksiin terveyden edistämisen nostamisella painopisteeksi.
Investoinneissa painopiste on ollut asumista ja toisaalta yrittämistä mahdollistavan infran tekemisessä. Tärkeä investointi terveyden edistämiseen, hyvinvointiin ja kuuluisaan pitovoimaan oli kuluvana vuonna myös esimerkiksi pesäpallokentän rakentaminen.
Talousarvioesityksen teemana investoinneissa on edelleen tauko
isoista investoinneista, ja keskittyminen kunnallistekniikan infrastruktuurin kunnossapitoon ja parantamiseen. Samaan aikaan kuitenkin tulee jatkaa toimeliaisuutta ja oman toiminnan kehittämistä.
Kunnan viihtyisyys ja ulkoalueet ovat jo nyt kunnan vetovoimavara, tästä kannattaa pitää kiinni jatkossakin. Aktiiviväestön palveluiden kattavuus ja viihtyisyys ovat tekijöitä, joiden merkitys ei vähene tulevaisuudessa.
Tulevien rakenteellisten muutosten lisäksi epävarmuustekijöitä talousarvion laadintaan tuovat pitkän aikavälin ennustettavuuden
heikkeneminen. Rahoituksen epävarmuus ja toisaalta rahoitusten
hankeperusteisuus vaativat reagointikykyä talousarviovuoden aikana. Etenkin suunnitelmavuosien investointihankkeet vaativat aina harkinnan ja päätöksenteon talousarviovuodelle.
Lautakuntien esitysten ja valmistelun perusteella koottu ja kunnan
johtoryhmän ja hallinto- ja taloustoimiston päivittämä alustava talousarvio vuodelle 2022 näyttää seuraavalta (ulkoinen käyttötalous):

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Valtuusto
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Ta 2022

Muutos %
Ta -21

Toimintatuotot
Toimintakulut

4 189 500
-34 135 500

0,26
2,67

Toimintakate
Vuosikate
Tilik. yli-/alijäämä

-29 956 000
1 631 140
14 930

3,01
5,48
-59,57

Tärkeitä painopistealueita ovat aktiivinen ote tulevissa rakenteellisissa muutoksissa ja kuntastrategian jalkauttaminen osaksi kunnan palvelutuotantojärjestelmää. Oman toiminnan kehittäminen
taloudellisesti kestävästi ja asukaslähtöisesti on ollut talousarviolaadinnan keskiössä.
Rahoitusosassa verotuloarvio on laskettu käytettävissä olevien
Suomen Kuntaliiton arvioiden ja verotuloennusteiden ja -toteutumien perusteella siten, että verotulot vuonna 2022 olisivat
21,25 veroprosentilla ja kunnanvaltuustossa 17.11.2021 hyväksytyillä kiinteistöveroprosenteilla 21 295 000 euroa.
Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 10 330 300 euroa, joka on
91 890 euroa vähemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa.
Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–
2024 ovat esityslistan liitteenä.
Tässä taloudellisesti ja toiminnallisesti epävarmassa ajassa toimialojen tulee erittäin tarkasti seurata oman toimialan lisäksi kunnan kokonaistalouden tilannetta. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita osavuosiraporttien yhteydessä, ja tarvittaessa esittää
kunnanvaltuustolle muutosesityksiä toimintaan ja talouteen.
Toisaalta jos rahoituskanavia aukeaa, voidaan niistä talousarviovuoden aikana tuoda esityksiä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Jokioisten kunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman
vuosille 2022–2024 perusteluineen.
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Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt esittelivät kokouksessa toimialojensa talousarvioiden keskeisen sisällön ja muutokset edelliseen
vuoteen verrattuna kunnanhallitukselle.
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Rami Lehtinen ehdotti,
että investointiosassa keskusta-alueen kehittämiseen varataan
vuonna 2022 suunnittelurahaa 40 000 euroa ja vuodelle 2023 rakentamisrahaa 420 000 euroa.
Lisäksi Lehtinen ehdotti, että Vaulammin kevyen liikenteen väylään varataan vuodelle 2023 rakentamisrahaa 100 000 euroa siten, että sillä voidaan rakentaa väylä Jokioisten keskustasta jätevedenpuhdistamon liittymään asti ja että ko. kohteeseen varatut
investointimäärärahat pidetään kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisina vuosien 2022 ja 2024 osalta.
Jäsen Petri into kannatti Lehtisen ehdotuksia.
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeavia, kannatettuja
päätösehdotuksia ja esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotuksia, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Lehtisen ehdotuksia,
äänestävät ei.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ensin äänestettiin keskusta-alueen kehittämiseen ehdotetusta
määrärahasta. Seuraavat jäsenet kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta:
Hakamäki Jenni
Heikkilä Timo
Kanerva Jyrki
Nurmi Satu
Raiskio Sakari
Romppainen Emmi
Stenberg Niina
Lehtisen ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet:
Into Petri
Lehtinen Rami
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Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen keskustaalueen kehittämistä koskevan määrärahavarauksen äänin 7–2
kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Seuraavaksi äänestettiin Vaulammin kevyen liikenteen väylän
määrärahaa koskevasta ehdotuksesta.
Seuraavat jäsenet kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta:
Heikkilä Timo
Nurmi Satu
Raiskio Sakari
Lehtisen ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet:
Hakamäki Jenni
Into Petri
Kanerva Jyrki
Lehtinen Rami
Romppainen Emmi
Stenberg Niina
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Vaulammin
kevyen liikenteen väylää koskevan määrärahavarauksen äänin
6–3 Lehtisen ehdotuksen mukaisesti.
Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan
ehdotuksen ja päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Jokioisten kunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 perusteluineen.
Merkittiin, että Ursula Mansikka poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 18.58.
Merkittiin, että Birgitta Mäkelä, Jari Sillanpää ja Kari Tasala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.15.
---------Valt. § 76
16.12.2021
Päätös

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ehdotti asian käsiteltäväksi siten, että ensin käydään yleiskeskustelu, jonka aikana voidaan
käyttää ryhmäpuheenvuorot sekä sen jälkeen käsitellään vuoden
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2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2022–2024 liitteineen talousarviokirjan mukaisessa järjestyksessä, paitsi talousarvion yhdistelmä lopuksi ennen liitteitä.
Jokaisen ryhmän/asiakokonaisuuden kohdalla tehdään mahdolliset muutosehdotukset sekä suoritetaan mahdollisesti tarvittava
äänestys.
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun puheenvuorojen päätyttyä puheenjohtaja totesi siltä osin keskustelun
päättyneeksi.
Yleiskeskustelun jälkeen siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana valtuutettu Martti Esala ehdotti, että talousarvion käyttötalousosan kohtaan 003625 nuorisovaltuusto, lisätään 5 000,00 euron määräraha, jonka nuorisovaltuusto saa kohdentaa osallistavan budjetoinnin periaatteella.
Valtuutettu Jussi Tiensuu kannatti Esalan ehdotusta.
Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava, kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja ehdotti asian ratkaistavaksi
nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat
valtuutettu Esalan ehdotusta, äänestävät ei.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallituksen esityksen puolesta äänestivät seuraavat valtuutetut:
Hacklin Jorma
Kanerva Jyrki
Marttila Pauli
3
Valtuutettu Esalan ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat valtuutetut:
Aalto Sirkku
Aaltonen Sami
Ahonen Kristian
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Esala Martti
Hakamäki Jenni
Heikkilä Timo
Into Petri
Kirkkola-Helenius Tarja
Kulmala-Sjöman Mira
Lax Minna
Lehti Petri
Lehtinen Rami
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula
Nummenranta Charlotte
Nurmi Satu
Pukkila Esko
Raiskio Sakari
Ristolainen Sanni
Romppainen Emmi
Saarinen Satu
Stenberg Niina
Tiensuu Jussi
Yrjänä Mervi
24
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen äänin 24-3
Esalan ehdotuksen 5 000,00 euron määrärahan lisäämisestä nuorisovaltuuston talousarvioon.
Edelleen valtuutettu Satu Nurmi ehdotti, että talousarvion investointiosan kohtaan kiinteät rakenteet ja laitteet / Vaulammin kevyen liikenteen väylä ei varata vuodelle 2023 esitettyä
100 000,00 euron määrärahaa ja että hanke toteutetaan vuonna
2024 siten, että ko. vuodelle budjetoidaan 1 000 000,00 euron
määräraha.
Talousarviovuotta 2022 koskien ei esitetty muutosta.
Valtuutettu Pauli Marttila kannatti Nurmen ehdotusta.
Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava, kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja ehdotti asian ratkaistavaksi
nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat
valtuutettu Nurmen ehdotusta, äänestävät ei.
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Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallituksen esityksen puolesta äänestivät seuraavat valtuutetut:
Aaltonen Sami
Ahonen Kristian
Esala Martti
Hacklin Jorma
Into Petri
Kanerva Jyrki
Kulmala Sjöman Mira
Lax Minna
Lehti Petri
Lehtinen Rami
Mansikka Ursula
Ristolainen Sanni
Romppainen Emmi
Stenberg Niina
Tiensuu Jussi
15
Valtuutettu Nurmen ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat
valtuutetut:
Aalto Sirkku
Hakamäki Jenni
Heikkilä Timo
Kirkkola-Helenius Tarja
Lehtonen Petri
Marttila Pauli
Nummenranta Charlotte
Nurmi Satu
Pukkila Esko
Raiskio Sakari
Saarinen Satu
Yrjänä Mervi
12
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen äänin 15-12
kunnanhallituksen ehdotuksen Vaulammin kevyen liikenteen väylän investointimäärärahoista. Näin hankkeeseen päätettiin varata
talousarviovuodelle 2022 suunnittelua varten 25 000,00 euroa,
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taloussuunnitelmavuodelle 2023 rakentamista varten
100 000,00 euroa ja taloussuunnitelmavuodelle 2024 rakentamista varten 1 000 000,00 euroa.
Tämän jälkeen valtuutettu Rami Lehtinen ehdotti, että keskustaalueen kehittämiseen varataan vuodelle 2022 suunnittelumäärärahaa 40 000,00 euroa ja rakentamisrahaa 420 000,00 euroa
vuodelle 2023.
Valtuutettu Mira Kulmala-Sjöman kannatti Lehtisen ehdotusta.
Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava, kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja ehdotti asian ratkaistavaksi
nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat
valtuutettu Nurmen ehdotusta, äänestävät ei.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallituksen esityksen puolesta äänestivät seuraavat valtuutetut:
Aalto Sirkku
Esala Martti
Hacklin Jorma
Hakamäki Jenni
Heikkilä Timo
Kanerva Jyrki
Kirkkola-Helenius Tarja
Lax Minna
Lehti Petri
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula
Marttila Pauli
Nummenranta Charlotte
Nurmi Satu
Pukkila Esko
Raiskio Sakari
Ristolainen Sanni
Romppainen Emmi
Saarinen Satu
Stenberg Niina
Tiensuu Jussi
Yrjänä Mervi
22
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Valtuutettu Lehtisen ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat
valtuutetut:
Aaltonen Sami
Ahonen Kristian
Into Petri
Kulmala-Sjöman Mira
Lehtinen Rami
5
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen äänin 22-5
kunnanhallituksen ehdotuksen keskusta-alueen kehittämiseen varatuista määrärahoista.
Merkittiin, että valtuutettu Lehtinen jätti päätöksen jälkeen pöytäkirjaan liitettäväksi asiaa koskevan Jokioisten Perussuomalaisten
valtuustoryhmän kirjallisen eriävän mielipiteen.
Pöytäkirjan liite nro 4/2021.
Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana ei tehty muita muutosehdotuksia kunnanhallituksen ehdotukseen ja puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen muilta osin kunnanhallituksen ehdotuksen vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaksi.
Hyväksytty talousarvio vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma
vuosille 2022–2024 säilytetään pöytäkirjasta erillään arkistossa
asianomaisessa kohdassa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

16.12.2021

sivu

nro

151

6

Hallintosäännön päivittäminen / hyvinvointialuevalmistelu
Kh § 222
29.11.2021

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (jatkossa voimaanpanolaki) 26 §:n mukaan
kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaalija terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä,
palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Tällä hetkellä Jokioisten kunnan hallintosäännössä ei ole käsitelty
asiaa, joten tarkemman sääntelyn puuttuessa selvityksen antaminen kuuluu valtuuston toimivaltaan. Tässä vaiheessa vaikuttaa
todennäköiseltä, ettei kaikkia voimaanpanolain 26 §:n mukaisia
tietoja ehditä käsittelemään ja luovuttamaan helmikuun loppuun
mennessä, vaan selvityksen tietoja joudutaan täydentämään
mahdollisesti useaan kertaan vuoden 2022 aikana. Tällöin ei ole
tarkoituksenmukaista, että päätöksenteko esimerkiksi yksittäisistä
sopimuksista tai toimitiloista tapahtuu aina erikseen valtuustoissa / yhtymäkokouksissa. Myös valtuuston kokousaikataulu voi aiheuttaa ongelmia selvityksen antamisessa.
Voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen antaminen perustuu kunnissa/kuntayhtymissä lakisääteiseen velvollisuuteen eikä
päätöksenteko tältä osin sisällä poliittista harkintaa. Jotta selvityksen antaminen ja käsittely olisi mahdollisimman joustavaa, on perusteltua, että Jokioisten kunnan hallintosääntöön lisätään määräys kunnan toimivallasta antaa voimaanpanolain 26 §:n tarkoittama selvitys.
Asia käsitellään ja esitetään päätettäväksi samansisältöisenä kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa ja kuntayhtymissä.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosäännön
Luvun 5 ”Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako” §:ään 22 ”Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta” kohdaksi 27 lisätään seuraava määräys:
27.
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nosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen antamisesta.
Päätös

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

Valt. § 77
16.12.2021
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
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Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Kh § 224
29.11.2021

Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä
ja 76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee
olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan
vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi
yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 15.11–31.12.2021 välisenä aikana kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä. Vaalit ovat suljetut suhteelliset
listavaalit. Kunnalla on vaaleissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Asukasluku määräytyy 30.11.2020 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Kunta voi jakaa äänensä yhdelle
tai useammalle ehdokaslistalle.
Vaalien tulos määräytyy käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin vaalilain mukaista suhteellista vaalitapaa. Vaalien tulosta
laskettaessa ehdokkaat tulevat valituksi ehdokaslistalta siinä järjestyksessä kuin heidät on asetettu ehdokaslistalle. Kukin ehdokas saa listansa äänimäärän perusteella vertausluvun. Valituksi
tulee vertauslukujen suuruusjärjestyksessä niin monta ehdokasta
kuin valittavia on vaalipiirissä.
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Varajäseniksi valitaan varsinaisiksi jäseniksi valittavien jälkeen seuraavaksi korkeimmat
vertausluvut saaneet ehdokkaat.
Valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalien
jäsenäänestyksessä määräytynyt vaalitulos saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä.
Valtuuskunnan vaalilautakunta päättää valtuuskunnan tasauspaikoista noudattaen Kuntaliiton sääntöjen ja valtuuskunnan vaalijärjestyksen määräyksiä sekä vahvistaa valtuuskunnan vaalien tuloksen tammikuussa 2022. Vaalilautakunta ilmoittaa viipymättä
vaalien tuloksen valtuuskuntaan valituille, Kuntaliiton hallitukselle
ja Kuntaliiton jäsenkunnille.
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Vaalien toimittaminen kunnassa
Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei
ole määräyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan.
Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä tavoin päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on syntynyt.
Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa
tehty ja kunnan eri ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä
mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät on syötetty vaalijärjestelmään.
Päätöksessä on kysymys yhdistyksen jäsenäänestykseen osallistumisesta, joten päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella.
Vaali Jokioisten kunnassa
Jokioisten kunnan äänimäärä on 5 056 (asukasluku oli
30.11.2020).
Esityslistan oheismateriaalina on Hämeen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin.

Päätös

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

Valt. § 78
16.12.2021
Päätös

Suljetuin lipuin suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
lista 2, Suomen Keskusta, 1 498 ääntä (8 valtuutettua)
lista 3, Vasemmistoliitto, 749 ääntä (4 valtuutettua)
lista 4, Perussuomalaiset, 936 ääntä (5 valtuutettua)
lista 5, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 1 311 ääntä (7
valtuutettua)
lista 6, Vihreä liitto, 187 ääntä (1 valtuutettu)
lista 7, Suomen Kristillisdemokraatit (KD), 0 ääntä
lista 8, Kansallinen Kokoomus, 375 ääntä (2 valtuutettua)
Ääniä yhteensä 5 056.
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Valtuustoaloite lasten ja nuorten skeitti- ja pump track -rampin
rakentamisesta
Kh § 79
16.12.2021

Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja harrastamisen mahdollisuus on
kunnassamme strategisesti korkea tavoite. Kunnassamme tulee
turvata jatkossakin lapsille ja nuorille temppuilupaikka. Urheilukentän parkkipaikan rakentamisen myötä nykyinen skeittiramppialue tulee uudelleen sijoitettavaksi nuorille sopivaan ja saavutettavaan paikkaan. Esitämme, että samalla ajantasaistetaan, suunnitellaan ja rakennetaan skeitti- ja pump track -alue. Alueen suunnittelussa osallistetaan kunnan nuoret, jotta kohderyhmän oma
vaikuttaminen mahdollistuu. Uskomme tämän myös sitouttavan
kuntamme nuoria ottamaan paikan rakenteet ”omakseen”. Investoinnin toteutuksessa selvitetään mahdollisuus seudullisen elinkeinoelämän halukkuuteen osallistua projektiin.
Skeitti- ja pump track -alueen rakentamisen myötä kunta selvittää
ja varaa resursseja välineistön hankintaan, jotta kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus kokeilla harrastusta.
Jokioisilla 16.12.2021
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä”.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

16.12.2021

sivu

nro
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Valtuustoaloite nuorille kohdennetusta osallistuvasta budjetoinnista
Valt. 80 §
16.12.2021

Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan lisätä kuntalaisten mielenkiintoa ja vaikutusmahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon.
Siitä on saatu hyviä kokemuksia siellä, missä sitä on sovellettu.
Erityisesti nuorten aito vaikutusmahdollisuus jää helposti heikommaksi aikuisten maailmassa. Jokioisissakin on toimiva nuorisovaltuusto, ja on syytä antaa sille aito mahdollisuus vaikuttaa
myös kunnan budjettia laadittaessa kohdistamalla tietty osa kunnan budjetista osallistuvaan budjetointiin vuoden 2023 budjetin
laadinnasta alkaen. Samalla nuorille voidaan esimerkiksi osana
koulun opetusta opettaa käytännön esimerkin kautta, miten kunnallinen päätöksenteko toimii budjetin valmistelussa.
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta osoittaa vuoden 2023 budjetin laadinnasta alkaen sopivaksi katsotun
osuuden kunnan budjetista nuorisovaltuustolle, joka voi nuoria
kuulemalla esittää, miten tämä summa kohdennetaan kunnan
budjetissa. Summa sisällytetään lautakuntien budjetin laadintaprosessiin ja valtuusto päättää lopullisesti tästä kohdennuksesta
osana kunnan budjetin hyväksymistä.
Jokioisilla 16.12.2021
Jokioisten Kokoomus, valtuustoryhmä”.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

16.12.2021

sivu

nro
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Valtuustoaloite Tuulentuvan käytöstä
Valt. § 81
16.12.2021

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet
esitämme, että Jokioisten kunta antaisi luvan kuntouttavassa työtoiminnassa kunnan eri työpisteissä pitkään mukana oleville henkilöille käyttää ja vuokrata kunnan henkilökunnan käytössä olevaa
Tuulentupa-nimistä aluetta ja rakennuksia Rehtijärven rannassa
samoilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla kuin kunnan palveluksessa
oleva henkilökuntakin saa käyttää.
Hyvän työnantajan maineen omaavana kuntana kannamme huolta myös kuntouttavan työtoiminnan pitkäaikaisista työntekijöistämme ja heidän henkisestä jaksamisestaan pitkän työttömyyden
aikana. Pitkäkestoiseksi tarkoitetun toiminnan voidaan katsoa alkavan esimerkiksi puolen vuoden kuluttua. Kyseiset henkilöt tekevät kunnalle töitä palkatta ja yleensä monta vuotta peräkkäin.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että Jokioisten kunta
myöntää heille oikeuden Tuulentuvan käyttöön.
Jokioinen 16.12.2021
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä”.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

16.12.2021
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Ilmoitusasiat
Valt. § 82
16.12.2021

Kunnanjohtaja ilmoitti, että kunnanvaltuutettujen ja kunnan esimiesten yhteinen valtuustoseminaari pidetään Jokioisilla
21.1.2022, mikäli koronapandemiatilanne sen mahdollistaa.
Kiitokset ja joulutervehdykset
Jorma Hacklin loi katsauksen kuluneen vuoden keskeisiin tapahtumiin ja esitti kiitoksensa hyvästä yhteistyöstä niin valtuutetuille
kuin kunnan henkilökunnallekin. Samalla hän esitti joulutervehdyksensä.
Myös Sakari Raiskio, Jyrki Kanerva, Martti Esala, Rami Lehtinen
ja Tarja Kirkkola-Helenius esittivät kiitoksensa hyvästä ja onnistuneesta yhteistyöstä. Lisäksi he esittivät joulutervehdyksensä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Valtuusto

Valitusosoitus
16.12.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 74, 75, 78–82
______________________________________________________
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 42200
Faksinumero: 029 56 42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät: 76, 77
_______________________________________________________
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

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.

Lisätietoja
1)Jos

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

