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Maanantai 29.10.2018 klo 17.00–21.11
Kunnanhallituksen kokoushuone
Lehtinen Rami, pj.
Heikkilä Timo
Kiiski Elina
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula
Nurmi Satu
Stenberg Niina
Perälä Jukka, varajäsen
Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj.
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj.
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj.
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja
Kujanpää Jarmo, yritysasiamies, klo 17.00–17.25 (§ -)
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
§ 182–195
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Timo
Heikkilä ja Niina Stenberg.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Rami Lehtinen

Mika T. Rantala

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

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

Jokioinen 2.11.2018
Allekirjoitukset

Timo Heikkilä

Niina Stenberg

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 5.11.–26.11.2018
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Jokioisten kunnan veroprosentit 2019
Kh § 182
29.10.2018

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 2019 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee näin ollen ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun
19. päivänä 2018.
Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää.
Vuoden 2019 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lopussa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään
vuoden 2019 ennakkoperinnässä vuoden 2018 veroprosenttia koko vuoden ajan.
Verohallinto on uudistanut veroprosenttien keruutapaa ja tänä
vuonna ne ilmoitetaan Verohallintoon sähköisesti.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Eduskunnan päätösten perusteella vuodelle 2019 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 %
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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 %)

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

Suomen kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna
2018 ovat seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,06
vakituinen asuinrakennus 0,49
muu rakennus 1,16
voimalaitos 3,03

Kunnan vuoden 2019 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen
tuloveroprosenttiin ja nykyisiin kiinteistöveroprosentteihin. Kunnan
tuloveroa arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella kertyvän
ensi vuonna 17 478 000 euroa, yhteisöveroa 1 112 000 euroa ja
kiinteistöveroa 979 000 euroa. Yhteensä 19 569 000 euroa. Vuoden 2018 kokonaiskertymän arvioidaan olevan 18 874 000 euroa,
jolloin kasvuksi muodostuu 695 000 euroa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa
Jokioisten kunnan vuoden 2019 veroprosentit seuraaviksi:
-

tuloveroprosentti 21,25
yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
muiden rakennusten veroprosentti 1,00
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yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

29.10.2018

sivu

nro

358

13

Lisämäärärahan anominen sosiaali- ja terveyspalveluiden menoihin
Hela § 23
9.10.2018

Vuoden 2018 talousarviossa on sosiaali- ja terveyspalveluiden
menoihin 70 000 euron määräraha. Vuoden 2017 tilinpäätöksen
mukaan ko. menot olivat kuitenkin nousseet 78 840 euroon. Vuoden 2018 talousarviota tehdessä tilanne ei vielä ollut tiedossa. Nyt
kuitenkin on jo nähtävissä, että vuoden 2018 sosiaali- ja terveyspalveluiden menot tulevat olemaan samalla tasolla kuin vuonna
2017. Menojen kasvu johtuu lisääntyneistä käyntimääristä ja tutkimusmääristä työterveyshuollossa sekä Forssan seudun hyvivointikuntayhtymän hintojen nostoista. Näistä syistä vuodelle
2018 budjetoitu määräraha ei tule riittämään.

Ehdotus

Henkilöstölautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
10 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 sosiaali- ja terveyspalveluiden menoihin, kustannuspaikkaan 000605. Vuoden 2018
määräraha oli 70 000 euroa, muutos 10 000 euroa, jonka jälkeen
uudeksi määrärahaksi muodostuu 80 000 euroa.

Päätös

Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
------------

Kh § 183
29.10.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää
henkilöstölautakunnan esittämän 10 000 euron lisämäärärahan
henkilökunnan työterveyshuollon vuoden 2018 talousarvioon kustannuspaikalle 000605.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Jokioisten kunnan uusi hallintosääntö
Kh § 184
29.10.2018

Uuden kuntalain myötä Kuntaliitto on päivittänyt kuntien hallintosääntömallin. Jokioisten kunnalle on valmisteltu uuden kuntalain
ja Suomen Kuntaliiton hallintosääntömallin mukainen hallintosääntö. Aiemmin vanhaan hallintosääntöön on tehty kulloinkin
tarvittavia päivityksiä, mutta nyt se on kirjoitettu kokonaan uudelleen.
Uuden hallintosäännön I osa käsittelee hallinnon ja toiminnan järjestämistä, II osa taloutta ja valvontaa, III osa valtuustoa ja IV osa
päätöksenteko- ja hallintomenettelyä.
Uudesta hallintosäännöstä on järjestetty valtuustolle kaksi iltakoulua, jossa sitä on esitelty ja käyty seikkaperäisesti lävitse.
Uusi hallintosääntö on esityslistan liitteenä (liite 28/2018).

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
1. hyväksyy Jokioisten kunnalle uuden, esityslistan liitteen
28/2018 mukaisen hallintosäännön,
2. päättää, että uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.12.2018 alkaen, ja
3. kumoaa kunnan vanhan hallintosäännön 1.12.2018 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Määräalan ostaminen
Kh § 185
29.10.2018

Ostettavalle määräalalle on aiemmin sijoitettu myyjän ja ostajan
keskinäisen sopimuksen mukaisesti Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston jätevesipumppaamo / määräalaa tarvitaan pumppaamolle kulkua varten. Näitä tarpeita varten on neuvoteltu kiinteistön omistajan kanssa ko. alueen ostamisesta Jokioisten kunnalle.
Kaupan kohteena on n. 294 m2 määräala Lukkarin virkatalonimisestä tilasta Jokioisten kunnassa. Myytävä määräala on merkitty liitteenä olevaan karttaan oranssilla värityksellä. Määräalan
kauppahinnaksi on sovittu 1 000,00 euroa. Ostaja maksaa kaupanteosta ja lohkomisesta aiheutuvat kustannukset.
Kaupan kohteena oleva määräala on merkitty esityslistan liitteenä
olevaan karttaan (liite 29/2018).

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
1. valtuusto hyväksyy ostettavaksi Veikko Maidellilta n. 294 m2
määräalan Lukkarin virkatalo -nimisestä tilasta Jokioisten kunnasta 1 000,00 euron kauppahinnalla esityslistan liitteenä olevan kartan mukaisesti, ja
2. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään määräalan kauppaa koskevan kauppakirjan ja kaupan yksityiskohtaiset ehdot.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Opetustoimen ryhmäkoko- ja tilakysymykset -työryhmän raportti
Kh § 186
29.10.2018

Kunnanjohtaja on helmikuussa 2018 asettanut työryhmän pohtimaan kunnan opetustoimen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistä, ryhmäkokoja ja opetustoimeen tarvittavia tiloja opetustyön, talouden ja tehokkuuden näkökulmasta.
Työryhmän tehtävänä oli työstää alkaneelle valtuustokaudelle aikataulutettu toimenpide-esitys. Ryhmän jäseninä olivat sivistystoimenjohtaja, Miinan koulun rehtori, Kuuman koulun rehtori, koulutuslautakunnan puheenjohtaja ja henkilöstön edustaja.
Työryhmän raportti on valmistunut 28.9.2018. Työryhmän raportti
on esityslistan oheismateriaalina.
Työryhmä esittää kunnanhallituksen käsiteltäväksi seuraavia vaihtoehtoja:
A) Kouluverkko pidetään toistaiseksi tämän valtuuskauden
ajan ennallaan. Seuraavalla valtuustokaudella tiedetään
tarkemmin oppilasmäärien kehitys ja kunnan taloudellinen
kantokyky esimerkiksi mahdollisten sote-muutosten jälkeen.
Huomioitavaa on, että opetuksen järjestäminen kallistuu
koko ajan erityisesti oppilasmäärän laskun myötä. Kunnan
talouden kannalta tämä vaihtoehto on taloudellisessa mielessä haastavin.
B) Kouluverkkoa muutetaan mahdollisimman nopeasti ja
Kuuman koulun oppilaat sijoitetaan Miinan ja Paanan kouluihin lukuvuoden 2020–2021 alusta lukien.
Päätös tarvitaan mielellään viimeistään syksyllä 2019.
Tämä vaihtoehto on taloudellisessa mielessä tehokkain.
Mikäli vuoden 2019 talousarvio näyttää erittäin haastavalta,
on nopea päätös kouluverkosta yksi mahdollisuus talouden
tasapainottamiseen.
C) Tällä valtuustokaudella tehdään päätös kouluverkon muutoksista ja vuodesta, jolloin Kuuman koulun oppilaat sijoite-
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taan Miinan ja Paanan kouluihin. Päätös ei kuitenkaan voi
ulottua kovin pitkälle, esim. vuotta 2022 pidemmälle.
Taloudellisessa mielessä päätös ei ole kovin tehokas.
Odotus koulun lakkaamisesta saattaa aiheuttaa haasteita
oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien näkökulmasta.
Sivistystoimenjohtaja esittelee työryhmän raporttia kokouksessa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. että asian jatkovalmistelu suoritetaan työryhmän ehdottaman
vaihtoehto B:n perusteella, jossa ehdotetaan Kuuman koulun
oppilaat sijoitettavaksi Miinan ja Paanan kouluihin lukuvuoden
2020–2021 alusta lukien, ja
2. että asiaa koskeva päätös tehdään viimeistään syksyllä 2019.
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa kohdan 2. seuraavaksi: että asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään viimeistään syksyllä 2019, kun ensin on suoritettu vanhempien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien asiaa
koskeva kuuleminen.
Edelleen asiasta käydyn keskustelun aikana Timo Heikkilä ehdotti, että kunnanhallitus päättää seuraavasti:
1. Tällä valtuustokaudella tehdään päätös kouluverkon muutoksista ja vuodesta, jolloin Kuuman koulun oppilaat sijoitetaan
Miinan ja Paanan kouluihin.
2. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään viimeistään syksyllä
2019, kun ensin on suoritettu vanhempien, henkilökunnan ja
muiden sidosryhmien asiaa koskeva kuuleminen.
Ursula Mansikka kannatti Heikkilän ehdotusta.
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun, puheenjohtaja totesi
tehdyn kunnanjohtajan muutetusta ehdotuksesta poikkeavan,
kannatetun päätösehdotuksen. Hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Heikkilän ehdotusta, äänestävät ei.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet:
Kiiski Elina
Lehtonen Petri
Perälä Jukka
Stenberg Niina
Heikkilän ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet:
Heikkilä Timo
Lehtinen Rami
Mansikka Ursula
Nurmi Satu
Päätös

Äänet jakautuivat tasan 4–4. Puheenjohtajan äänellä päätökseksi
ratkaistiin Timo Heikkilän ehdotus.
Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa, raportin esittelyn ja asiasta käydyn
yleiskeskustelun jälkeen klo 19.10.
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Varhaiskasvatustyöryhmän raportti
Kh § 187
29.10.2018

Kunnanjohtaja on helmikuussa 2018 asettanut työryhmän laatimaan alkaneelle valtuustokaudelle kehittämisohjelman aikatauluineen varhaiskasvatuksen sisällöllisestä kehittämisestä, huomioiden yhteistyö opetustoimen kanssa. Ohjelmassa tuli esittää tulevat tilatarpeet, varhaiskasvatuksen maksupolitiikka, mahdolliset
muutokset maksuperusteissa ja teknisissä järjestelmissä. Työryhmän tuli myös tunnustella mahdollisuuksia siirtyä seudulliseen
varhaiskasvatukseen ja arvioida alustavasti järjestelyn vaikutuksia.
Ryhmän jäseninä olivat sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, perhepäivähoidon päällikkö ja kaksi henkilöstön edustajaa.
Työryhmän raportti on valmistunut 2.10.2018. Työryhmän raportti
on esityslistan oheismateriaalina.
Työryhmän työn tuloksena on muodostunut seuraavat päätelmät,
toimenpide-ehdotukset ja aikataulut.
Tilakysymykset
Yleistä
Lasten syntyvyys on laskenut Jokioisilla viime vuosina huomattavan paljon. Tällä hetkellä Jokioisilla syntyy noin 35 lasta vuodessa. Syntyvien lasten määrä on puolittunut 15 vuoden aikana.
Lasten määrällä on luonnollisesti suuri merkitys varhaiskasvatuspalvelujen määrään ja tarvittaviin tiloihin. Tarvittavien tilojen (päiväkoti- ja koulukiinteistöt) määrään vaikuttaa kuitenkin moni muukin seikka kuin pelkästään syntyvien lasten määrä. Erityisesti perhepäivähoitajien määrällä ja saatavuudella on suuri merkitys siihen, missä palvelut järjestetään. Lisäksi palvelujen määrään vaikuttavat esimerkiksi työllisyystilanteet sekä tulevaisuudessa mahdollisen maksuttoman varhaiskasvatuksen laajeneminen 6vuotiaista pienempiin lapsiin.
Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen käytössä olleet kiinteistöt
(Teerimäki, Mäntypuisto, Toimela, Miinan koulun rivitalo, Kuuman
koulun tilat) ovat olleet viime vuodet täynnä. Vapaita asiakaspaikkoja ei ole ollut lukuun ottamatta Kuuman kouluun sijoitettuja
ryhmiä.
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Miinan koulun aamu- ja iltapäivätoimintaryhmä ja yksi Teerimäen
päiväkodin esiopetusryhmä toimivat lukuvuonna 2018–2019 koulun päärakennuksessa. Miinan koulussa toimivan esiopetusryhmän sekä koulun aip-ryhmän toiminta on aiemmin järjestetty Miinan koulun tontilla sijaitsevassa kunnan omistamassa rivitalokiinteistössä. Tiloista jouduttiin kuitenkin pikaisesti luopumaan kesällä
2018 kiinteistössä ilmenneen patteriverkoston vesivuodon takia.
Esiopetusryhmälle ja aip-toiminnalle löydettiin korvaavat tilat Miinan koulun päärakennuksesta koulun perusopetusryhmien yhteisestä monitoimiluokasta.
Miinan koulun rivitalokiinteistön lisäksi suljettiin kesällä 2018 Toimelan kiinteistö sisäilmaongelmien vuoksi. Toimelassa järjestettiin
esiopetusta yhdelle Mäntypuiston päiväkodin esiopetusryhmälle,
ja vesivuodon takia Miinan koulun rivitalokiinteistö on suljettu kesällä 2018.
Suljettujen kiinteistöjen poistuminen varhaiskasvatuksen sekä
aamu- ja iltapäivätoiminnan käytöstä aiheuttaa toistaiseksi tilanahtautta.
Toiminnasta kesällä 2018 poistetun rivitalokiinteistön korvaajaksi
alettiin 2010-luvun alussa alustavasti suunnitella oppilasennusteiden näyttäessä suurempia lukuja kuin nykyisin uudisrakennusta
päivähoidon, esiopetuksen ja Miinan koulun aip-toiminnan tarpeisiin. Suunnitelmasta luovuttiin muutama vuosi sitten ainakin toistaiseksi syntyvien ikäluokkien pienennyttyä merkittävästi.
Lasten määrän vähentyessä tilanahtaus on helpottumassa. Asiaan vaikuttaa kuitenkin muutama seikka, lähinnä erityisesti perhepäivähoitajien saatavuus ja määrä. Lisäksi varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen koulujen tiloissa vaikuttaa kunnan ratkaisut kouluverkon suhteen tulevina vuosina.
Päätelmä tilakysymyksistä
Tällä hetkellä nyt meneillään olevan valtuustokauden aikana
huomioiden syntyvien lasten määrä uuden kiinteistön suunnitteleminen / rakentaminen varhaiskasvatuksen tarpeisiin ei ole perusteltua.
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Maksupolitiikka
Yleistä
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Säädösten muuttuessa koulutuslautakunta tarkistaa maksuperusteet. Lainsäädäntömuutoksista ja kunnassa tehdyistä päätöksistä tiedotetaan vanhemmille.
Tehtyjen päätösten perusteella asiakaskohtaiset maksupäätökset
tarkistetaan.
Maksuttoman varhaiskasvatuksen mahdollisuuksista on keskusteltu viime vuosina laajasti. Kunnat voivat tehdä itsenäisiä ratkaisuja varhaiskasvatuksen alennusten tai maksuttomuuden suhteen. Opetusministeriöllä on menossa kokeilu, jossa osa 5vuotiaista lapsista on maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä.
Tavoitteena on saada mahdollisimman moni 5-vuotias varhaiskasvatuksen piiriin ja yhdenvertaiseen asemaan huolimatta esim.
perheiden tilanteista. Jokioisten kunta ei ole, lähinnä pienen kokonsa vuoksi, mukana opetusministeriön kokeilussa. Kunta ei ole
myöskään ainakaan toistaiseksi harkinnut maksutonta varhaiskasvatusta.
Sähköiset asiointipalvelut
Jokioisten kunnassa on tehty viime vuosina muutama kuntalaisaloite/valtuustoaloite liittyen sähköisten asiointipalvelujen käyttöönottoon kunnan varhaiskasvatuksessa. Koulutuslautakunta on
käsitellyt aloitteet ja todennut, että sähköiset järjestelmät eivät
merkittävästi vaikuta/helpota esim. perheiden asiointiin / palvelujen hakemiseen. Järjestelmät eivät myöskään tuo merkittäviä
muutoksia/helpotuksia esim. hoitomaksupäätöksiin. Lisäksi tiedottamiseen ja yhteydenpitoon on hankittu sähköisiä viestintäjärjestelmiä helpottamaan yhteydenpitoa kotien kanssa. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto on melko kallista ja niistä Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen saama hyöty ei olisi suuri. Tämän vuoksi
kunnassa ei ole toistaiseksi suunnitella sähköisten palvelujen laajempaa käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa.
Asiakasmaksuihin sähköiset järjestelmät eivät tuo mitään muutoksia. Asiakasmaksut määräytyvät huoltajien tilaaman palvelun
määrän mukaisesti, eivät sähköisistä asiointipalveluista saatavan
reaalikäyttötiedon perusteella.
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Jokioisilla lasten määrä on näillä näkymin selkeästi laskeva. Asioiden ja päätösten valmistelu/käsittely sähköisesti ei poista henkilökohtaisen palvelun ja asioiden tapauskohtaisen käsittelyn tarvetta viranomaistasolla. Esimerkiksi hoitomaksupäätösten teossa ilmoitetut tulotiedot aina tarkistetaan, että maksut muodostuvat
samalla tavalla kaikkien osalta. Perheiden kannalta verrattuna nykyiseen asiointitapaan voisi tulla jonkun verran helpotusta, mutta
edelleen tietyt velvollisuudet ja toimenpiteet säilyisivät vanhemmilla riippumatta asiointitavasta. Yllä mainittujen lisäosioiden hankinta ja ylläpito on huomattava kustannus verrattuna saavutettavaan
yleiseen hyötyyn kunnalle ja kuntalaisille.
Lähikunnissa Forssa ja Tammela ovat ottaneet käyttöön varhaiskasvatuksen sähköisiä asiointipalveluja. Jokioisten kunnassa seurataan ohjelmistojen/järjestelmien sekä laitteiden kehitystä. Tällä
hetkellä palveluista maksettava hinta ei vastaa järjestelmien käyttöönotosta saatavaa hyötyä huomioiden erityisesti kunnan koko ja
tuotettavien palvelujen määrä.
Seudullinen varhaiskasvatus
Yleistä
Seudullisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia on selvitetty
vuonna 2014 Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kuntien kanssa. Selvityksessä on pohdittu laajasti seudullisen varhaiskasvatuksen kehittämistarpeita ja yhteistyön hyötyjä mm.
asiakaspalvelun, henkilön saatavuuden ja hallinnon järjestämisen
näkökulmista.
Viime vuosina seudullista yhteistyötä on tiivistetty. Seudulle on
laadittu mm. yhteinen esiopetuksen opetussuunnitelma, kunnilla
on ollut yhteisiä hankkeita ja seudun kunnat ovat järjestäneet yhteisiä koulutuksia henkilöstölle. Lisäksi hoitopaikkoja on myyty ja
ostettu kuntien välillä lähinnä tapauskohtaisesti ilmenneiden tarpeiden mukaan.
Päätelmä seudullisen yhteistyön tiivistämisestä
Varhaiskasvatuksessa on mahdollisuuksia seudullisen yhteistyön
tiivistämiseen. Yhteistyön laaja tiivistäminen kuntien välillä vaatii
kuntien yhteisen poliittisen tahtotilan asiaan liittyvine päätöksineen ja tavoitteenasetteluineen.
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Varhaiskasvatuksen sisällön kehittäminen yhteistyössä
perusopetuksen kanssa
-

Varhaiskasvatuksen sisällöllistä kehittämistä on tehty viime
vuosina laajasti. Forssan seudulle on laadittu yhteistyössä
seudun kuntien kanssa uudet opetussuunnitelmat esiopetukseen ja perusopetukseen. Esiopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on opetushallituksen määräys esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, samoin kuin perusopetuksessa opetussuunnitelman pohjana on vastaava määräys. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa on paljon yhteistä, joka kannustaa ja ohjaa esi- ja perusopetuksen saumattomaan yhteistyöhön.

-

Työryhmä on pohtinut kokouksissaan esi- ja alkuopetuksen
yhteistyön tiivistämistä. Esille on noussut erityisesti opetuksen
pedagoginen kehittäminen joustavan koulunaloituksen malleja
hyödyntäen. Tavoitteena on madaltaa lasten kynnystä esi- ja
perusopetuksen nivelvaiheessa sekä mahdollistaa oppilaille
kouluun siirryttäessä mahdollisimman oikein kohdistettu tuki.
Tämä vaatii koulutuksen järjestäjältä tahtotilan, hyvän suunnittelun ja tavoitteenasettelun sekä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstöltä saumattoman yhteistyötä.

Sivistystoimenjohtaja esittelee työryhmän raporttia kokouksessa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä varhaiskasvatustyöryhmän raportin tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus toteaa työryhmän raportin
mukaisesti, että varhaiskasvatuksen uusien tilojen pohtiminen ei
tällä hetkellä ole ajankohtaista. Toiminta pystytään hoitamaan nykyisissä tiloissa. Toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä päätetään erikseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Lausunnon antaminen Jokioisten kartanon ja siihen liittyvien alueiden
rakennussuojeluesityksestä
Kh § 188
29.10.2018

Hämeen ELY-keskus on pyytänyt kunnalta lausuntoa Senaattikiinteistöjen tekemän rakennussuojeluesityksen johdosta.
Senaatti-kiinteistöjen aikomuksena on myydä kartanoalue sekä
siihen liitettävät peltolohkot joko yhdessä tai useammassa osassa. Rakennussuojelulaissa edellytetään, että ennen luovutukseen
ryhtymistä on käynnistettävä laissa mainittu suojeluprosessi suojelutarpeen selvittämiseksi.
Asiaan liittyvä oheismateriaali toimitetaan kunnanhallitukselle esityslistan mukana ja asiaa selvitetään kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Jokioisten Kartanon rakennetuilla ja istutetuilla alueilla on Suomen oloissa poikkeuksellisen suuri ja pitkäaikainen merkitys maatalous- ja teollisuushistorian, valtion maatalouden opetus- ja tutkimushistorian ja siihen liittyvän kasvinjalostushistorian sekä rakennustaiteellisen ja rakennushistoriallisen merkityksen, monipuolisuuden ja säilyneisyyden vuoksi.
Kartanon toiminnalle ja sen heijastusvaikutuksilla on ollut jo 455
vuotta ratkaisevan suuri merkitys Jokioisten alueen – myöhemmin
kunnan kehitykseen. MTT ja sen seuraaja Luke ovat olleet kunnan suurin työnantaja parhaimmillaan yli 600 työpaikalla.
Nyt kun kartanon alueen käyttö edellä mainittuihin valtion tarkoituksiin on pääosin päättynyt, on aika tarkoin pohtia, miten kartano
ja sen alueet voitaisiin ohjata uuteen käyttöön kunnioittaen sen
korvaamatonta valtiollista ja alueellista merkitystä.
Kunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että alue säilyy elävänä osana kunnan yhteistä ja yhteisöllistä kokonaisuutta. Kartanolla on kautta aikojen ollut kehitystä ohjaava ja työllisyyttä edistävä
merkitys paitsi kunnan, myös seudun ja koko valtakunnan kannalta. Tätä historiaa ei saa unohtaa pohdittaessa alueen jatkokäyttöä.
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Kunta katsoo, että ensisijaisesti kartanon alueet tulee säilyttää
valtio-omistajalla. Tässä tapauksessa ei tarvita nyt esitettyä suojelupäätösprosessia.
Kartanon ja sen alueiden tulevaa käyttöä pohtimaan tulee perustaa riittävän laaja-alainen työryhmä. Sen tehtävänä on suunnitella
alueen käyttö valtion omiin tarpeisiin, tutkimus- ja kulttuurikäyttöön sekä kansalaisten ja kolmannen sektorin käyttöön. Työryhmässä on oltava edustettuina laaja-alaisesti tiede-, tutkimus- ja
kulttuurialan toimijoita sekä kolmannen sektorin edustajia. Kunta
on myös valmis nimeämään edustajansa työryhmän jäseneksi.
Suojelutarpeen selvittäminen tässä vaiheessa on osa pakollista
hallinnollista ketjua ja se tehdään luovuttamiseen liittyvien reunaehtojen selvittämiseksi. Jokioisten kunta katsoo, että mikäli alueelle tai sen osille kohdistuu rakennussuojelulain mukaisia suojelutoimenpiteitä, ne eivät saa johtaa alueen näivettymiseen. Kaikkien hallinnollisten päätösten ja toimenpiteitten tulee edistää kartanon alueen elävän kehityksen jatkumista. Mikäli kohteelle löytyy
kiinnostunut ostaja, on valtio-omistajan yhdessä tämän kanssa
suunniteltava kartanon tulevaa käyttöä ja sen edellyttämiä suojelutoimenpiteitä.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Lisäksi päätettiin korostaa Luonnonvarakeskuksen esittelypuisto Elonkierron merkitystä Jokioisilla. Puistoalueen tulee
säilyä tulevaisuudessakin nykyisessä käytössään, koska siihen on
panostettu runsaasti ja sillä on suuri paikallinen sekä maakunnallinen merkitys.
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Seudullisen elinvoimahankkeen tulosten käsittely
Kh § 189
29.10.2018

Seudullinen elinvoimahanke on valmistunut. Hankkeen loppuraportti on lähetetty kunnanhallitukselle tiedoksi aiemmin. Hankkeessa on päädytty esittämään kahtatoista elinvoimatekoa. Lyhyt
tiivistelmä hankkeen esityksistä, sekä niiden yhdistämisestä kokonaisuuksiin lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan liitemateriaalina (liite 30/2018).
Seutuneuvosto käsittelee elinvoimahanketta ja sen aiheuttamia
toimenpiteitä kokouksessaan 23.10. Kokouksen päätökset esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee elinvoimahankkeen loppuraportin tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus määrittelee valtuustokäsittelyä varten toimenpiteet, joihin loppuraportin pohjalta ryhdytään.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen ja määritteli valtuustokäsittelyä varten seuraavat toimenpiteet, joihin loppuraportin pohjalta ryhdytään:
Operaatio I 2018–2019
Järkivihreyden 2 ”rebot” ja uudistuva valmistava teollisuus.
Kiihdytyskaistalla Forza.
Tavoitteena 50 kasvajaa ja 5 huippuonnistujaa.
Operaatio II 2019–2020
Himmeen hieno järkivihreä opiskelupaikka. Kansainvälinen laskeutumisalusta.
Erillisoperaatio 2018–2021
Kauniisti rusetoidut matkailupaketit. Kohdemarkkinointi: eräilijät,
hevos- ja futisperheet. Matkailukohteet kartalle. Seudullisen brändin kehittäminen.
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Yritysasiamies Jarmo Kujanpään työsuhteen jatkaminen
Kh § 190
29.10.2018

Yritysasiamies Jarmo Kujanpään määräaikainen työsuhde on
päättymässä vuoden 2019 tammikuussa. Työsuhteen kestoksi on
alun perin sovittu yksi vuosi sekä optiona toinen vuosi. Työ on jakaantunut kolmen kunnan alueelle siten, että Jokioisten kunnan
osuus on ollut 60 % ja Ypäjän sekä Humppilan kuntien osuudet
20 % kummallekin.
Kaikkien kolmen kunnan alueella on oltu tyytyväisiä panostukseen, joka on kohdistettu yritysasiamiehen toimeen. Saavutetut
tulokset ovat olleet hyviä, esimerkiksi yritysilmastoa koskevassa
kyselyssä Jokioinen saavutti maakunnan kärkisijan kuluvana vuotena. Ypäjän ja Humppilan kunnat ovat halukkaita jatkamaan sopimukseen perustuvaa yhteistyötä myös vuonna 2019.
Yritysasiamies Jarmo Kujanpää saapuu kokoukseen esittelemään
suunnitelmia vuodelle 2019.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkaa yritysasiamies Jarmo Kujanpään
työsuhdetta yhdellä vuodella (optiovuosi) nykyisen työsuhteen
päättymispäivästä lukien.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Lisäksi merkittiin tiedoksi yritysasiamiehen esittely tietotalon vuoden 2019 markkinointisuunnitelmista.
Merkittiin, että yritysasiamies Jarmo Kujanpää poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa, esittelyjen ja yleiskeskustelujen jälkeen
klo 17.25.
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Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen yhteistyö
Kh § 178
25.9.2017

Seutuneuvostossa on aikanaan todettu tarpeelliseksi valmistella
seudulle rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen
toimintamalli.
Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän ao. viranhaltijat ovat valmistelleet toimintamallin ja siihen liittyvän kustannustenjakotaulukon. Toimintamalli on esityslistan liitteenä (liite nro
14/2017). Asiaa esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun ja antaa virastolle ohjeet
ja oikeuden jatkaa neuvotteluja sopimustekstin valmistelemiseksi.
Sopimus tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi erikseen sen
valmistuttua.

Päätös

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

Kh § 90
16.4.2018

Seudullisen ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan valmistelua
on valmistelutyöryhmän toimesta jatkettu. Tavoitteena on seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kehittäminen palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi kustannustehokkaasti. Lähtökohtana on isäntäkuntamalli, jossa kussakin kunnassa olisi jatkossakin oma toimielin, joka toimisi ko. kunnan viranomaisena. Samoin kukin kunta hoitaisi toimielinesittelyn itsenäisesti ja asioiden valmistelijat voisivat tarvittaessa olla asiantuntijoina läsnä kokouksissa.
Esityslistan liitteenä (liite 12/2018) on asiaa koskeva, 6.4.2018
päivätty sopimusluonnos.
Sopimuksella Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta
antaisivat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon sekä eräät muut
tehtävät Forssan kaupungin hoidettaviksi.
Jokioisten kunnan ao. henkilöstö siirtyisi Forssan kaupungin palvelukseen. Jokioisten osalta sopimuksen mukaiset palvelut maksaisivat 115 452,00 euroa vuodessa.
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Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä asiaa koskevan valmistelutilanteen ja sopimusluonnoksen tiedoksi ja oikeuttaa kunnanviraston
jatkovalmistelemaan asiaa sopimusluonnoksen pohjalta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 6/2018
-----------

Kh § 191
29.10.2018

Seutuneuvosto on kokouksessaan 18.09.2018 todennut, että sopimusluonnos on lausuntokierroksella sisällöltään oleellisilta osin
muuttunut. Valmistelulta on edellytetty, että kustannuslaskelma
tulee saada jokaisen kunnan osalta näyttämään taloudellista
säästöä, jotta sopimus voitaisiin kaikkien seudun kuntien osalta
hyväksyä sekä taloudellisella ja palvelutason parantumisen perusteella.
Forssa, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä ovat valmistelleet yhteisen
sopimusluonnoksen. Humppilan on mahdollista liittyä yhteistyöhön ja siinä tapauksessa neljän kunnan kuntakohtaiset kustannukset laskevat.
Esityslistan liitteenä (liite 31/2108) on viimeinen valmisteluryhmän
muistio, päivätty 10.10.2018, sekä sopimusluonnos, päivätty
16.10.2108 ja kustannusjakotaulukko sellaisena, että Humppila ei
ole mukana. Lisäksi liitteenä on henkilökuntaa koskeva siirtosopimus. Allekirjoitettavan sopimuksen liitteeksi vaaditaan myös tietosuojasopimus.

Ehdotus

Kunnanjohtaja teki päätösehdotuksen kokouksessa asiasta käydyn keskustelun aikana ja ehdotti, että kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullisen yhteistyön esityslistalla esitetyllä ja asian liitteistä ilmenevällä tavalla
toteutettavaksi. Lisäksi kunnanjohtaja esitti kunnanhallituksen hyväksyttäviksi henkilöstön siirtosopimuksen ja alustavan kustannustenjakotaulukon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että rakennusvalvonnan
ja ympäristönsuojelun seudullista yhteistyötä koskeva asia viedään valtuuston käsiteltäväksi lopullista päätöksentekoa varten.
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Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

29.10.2018
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely
Kh § 192
29.10.2017

Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja
25.9.2018 pidetystä kokouksesta.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan
tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

29.10.2018
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Viranomaisten pöytäkirjat/viranhaltijapäätökset
Kh § 193
29.10.2018

Henkilöstölautakunta 9.10.2018
Vapaa-aikalautakunta 9.10.2018
Tekninen lautakunta 16.10.2018
Kunnanjohtaja 15.10.2018
Johtoryhmä 8.10.2018
Forssan seudun vammaisneuvosto 4.9.2018
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 3.10.2018
Hämeen poliisin neuvottelukunta 5.9.2018

Ehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

29.10.2018
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Tilaisuudet ja tapahtumat
Kh § 194
29.10.2018

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n valtuuston kokous
30.10.2018.
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen kutsuu kuntien edustajaa keskustelemaan valtionosuusjärjestelmän kehittämisestä torstaina 8.11. klo 8.30–12.00 Helsinkiin.
Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -seminaari 14.–15.11. Kuntatalolla. Seminaarin teemana on ”Kunnat osana kokonaisturvallisuutta ja
varautumisen hyvät käytänteet”.
Kutsu Eläkeliiton Jokioisten yhdistys ry:n 40-vuotisjuhlaan sunnuntaina 25.11.2018.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt tilaisuudet tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Ilmoitusasiat
Kh § 195
29.10.2018

Valtiovarainministeriö pyytää sähköpostilla 5.10.2018 lausuntoa hallituksen luonnoksesta esitykseksi laiksi kuntalain muuttamisesta
(mm. erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan
arviointimenettelyn perusteet).
Oikeusministeriön 1.10.2018 päivätty kirje kunnanhallitukselle
”VUONNA 2019 TOIMITETTAVAT VAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym.”.
Opetushallituksen sähköposti 28.9.2018, jolla se lähettää tiedoksi
oppilaitoksille lähetetyn MOVE-tiedotteen.
Opetushallituksen sähköposti 15.10.2018, jolla se lähettää määräyksen kunnan ja kuntayhtymän järjestämän varhaiskasvatuksen tietojen tallentamisesta varhaiskasvatuksen tietovarantoon.
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen saate 1.10.2018, jolla
se lähettää tiedoksi työsuojelutarkastuksen 2018/19158 tarkastuskertomuksen. Tarkastus koskee 1.1.2017 jälkeen voimassa olevia tai
voimassa olleita alihankinta- ja vuokratyösopimuksia.
Kuntaliiton sähköposti 8.10.2018, jolla se ilmoittaa, että kunnanhallitukset voivat tilata verovuoden 2017 luonnollisten henkilöiden julkiset
tiedot Verohallinnolta.
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät sähköpostilla 8.10.2018 palautetta
päivitetystä suositusluonnoksesta JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien
palveluluokitus.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 12.10.2018 päivätty ilmoitus sen antamasta malminetsintälupapäätöksestä, joka sijoittuu Jokioisten ja Ypäjän kuntien alueelle. Tukes myöntää kaivoslain nojalla
Kultatie Holding Oy:lle malminetsintäluvan nimeltä ”Palikkala” lupatunnuksella ML2017:0068.
Metsäkeskuksen 11.10.2018 päivätty ilmoitus metsänkäyttöilmoituksesta (hakkuu), joka kohdistuu asemakaava-alueelle. Ilmoitus koskee Jokioisten kunnan omistamia Toivola1, Metsä-Tiensuu, Puistometsä ja Paukkumäki nimisiä kiinteistöjä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Suomen Kuntaliiton yleiskirjeet:
- 10/2018, Yksityistielaki uudistuu – kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa
- 11/2018, Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2019.
Tiedote 11.9.2018 ”Kunnat ovat sitoutuneet savuttomuuden kehittämiseen”.
Ote Tammelan kunnanhallituksen 1.10.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta § 210 / Vesistöstä vetovoimaan Loimijoelle –hanke.
Hämeen Virkistysalueyhdistyksen sähköposti 10.10.2018, jolla se
lähettää yhdistyksen uudet säännöt. Merkittävimmät muutokset koskevat yhdistyskokousta sekä hallitusta, nyt säännöt mahdollistavat
osallistujamääriltään pienemmät kokoukset. Äänimäärät ovat säilyneet ennallaan.
Danakosha Lingin 12.10.2018 päivätty kirje ”Kunnan käytöstä poistettujen ja poistuvien kiinteistöjen irtaimiston kierrätys / uusiokäyttö.
Tammelan kunnan kiitoskirje kunnan 150-vuotismerkkipäivän
huomioimisesta.
Hevosopisto Oy:n tilannekatsaus ja omistajatiedote 27.10.2018.
Kunnanjohtajan raportti 26.10.2018 Forssan vesihuoltoliikelaitoksen kanssa käydyistä neuvotteluista mahdollista tulevaa jätevesiyhteistyötä koskien.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
p. 03 4182 7201, 050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus
29.10.2018

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 182–189, 191–195
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 190
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/
hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja
postiosoite:
Jokioisten kunnanhallitus
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen
p. 03 41 821
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi
Oikaisuvaatimuspykälät: 190
_______________________________________________________
Hankintaoikaisupykälät:
_______________________________________________________
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Faksinumero: 029 56 42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
_______________________________________________________
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
_______________________________________________________
Valitusaika ________ päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
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
250 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.

