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Kokouspaikka Teams 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Heikkilä Timo 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula  
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 55–61 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Elina 
Kiiski ja Niina Stenberg. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
   
  Mika T. Rantala 
Sakari Raiskio  
 
  Sakari Raiskio (§ 58) 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 12.4.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
Elina Kiiski  Niina Stenberg 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) .13.4.–4.5.2021 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 
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Jokioisten kunnan tilinpäätös 2020 
 
Kh § 55 
6.4.2021 
 Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan 

kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpito-
lain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakun-
nan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 §:n 
edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayh-
tymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. 

  
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilin-
päätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous-
arvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla 
on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja 
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

  
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 3 kk:n kuluessa tili-
kauden päättymisestä. 

  
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilin-
päätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on esittää 
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta-
voitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimin-
takertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja 
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei 
ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslas-
kelmassa tai rahoituslaskelmassa. 
  
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakerto-
muksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumi-
sesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja 
toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 
  
Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun lop-
puun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito, tilinpäätös. Tilintarkastajan 
tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia eri-
tyisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johto-
sääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
  
Tilinpäätökseen sisältyvät konsernituloslaskelma, konsernitase ja 
konsernirahoituslaskelma. Tilinpäätökseen sisältyvät myös arvio  
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 6.4.2021 117 7 

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

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

 
 
 
 
merkittävämmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonte-
ko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja konsernivalvon-
nasta. 
 
Tulos 
Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa 2,38 milj. eu-
ron ylijäämää. Tulos on valtuustokauden paras. Vuonna 2019 tu-
los oli 3 346,01 euroa ylijäämäinen.  
 
Vuosikate oli 3,80 miljoonaa euroa ja se kattoi poistot 267 %:sti.  

 
Kokonaisverotulot olivat 20 307 891,40 euroa. Ne ylittivät budje-
toidun 760 891,40 eurolla. Kunnallisverokertymä ylittyi arviosta 
393 901,56 euroa ja yhteisöveron tuotto 460 420,16 euroa. Yhtei-
söveron tuottoon vaikutti kuntaryhmän määräaikaisesti suurennet-
tu jako-osuus. Kiinteistöverokertymä alitti jonkin verran arvion. 

 
Valtionosuuksia kertyi 11 223 757,00 euroa. Tämä on 
1 324 907,00 euroa budjetoitua enemmän. Valtionosuuksien suuri 
ylitys johtuu valtionosuuksien koronalisästä. 

 
Toimintatuottoja (ulkoiset) kertyi 4 423 000, euroa. Tämä on 
46 000,00 euroa edellisvuotta enemmän. Toimintatuotot oli arvioi-
tu kohtuullisen varovaisesti talousarviota laadittaessa. 

 
Käyttötalouden osalta talousarvio toteutui kokonaisuutena hyvin. 
Joillekin kustannuspaikoille muodostui mm. koronasta johtuvia li-
säkustannuksia, mutta monessa kustannuspaikassa varatut me-
nomäärärahat alittuivat. Sosiaalitoimen alitus kompensoi tervey-
denhuollon ylityksen. Kokonaisuutena määräraha-alituksia oli 
289 281,00 euroa ja ylityksiä 365 390,00 euroa. 
 
Poistoja tehtiin 1 422 812,82 euroa. Tämä on vain 357,18 euroa 
budjetoitua ennakkoarviota vähemmän. Poistojen määrä laski 
vuodesta 2019 noin 136 000,00 eurolla. 

 
Lainat 
Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin toimintavuoden aikana 730 
000,00 euroa. Samaan aikaan vanhoja pitkäaikaisia lainoja mak-
settiin pois 1 346 103,98 euroa. Lyhytaikainen (kassalainat 1–360 
päivää) lainakanta väheni huomattavasti, 3 100 000,00 eurolla (ti-
lanne vuoden vaihtuessa). 
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Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 12,38 miljoonaa euroa. Tämä on 
3 716 000,00 euroa edellisvuotta vähemmän. Asukasta kohti laskettu-
na 2 447 euroa. Vuonna 2019 asukasta kohti oli lainaa 3 137 euroa. 
Vuonna 2018 asukaskohtainen lainamäärä oli 2 903 euroa. Asukas-
kohtainen lainamäärä laski vuoden aikana 690 eurolla (asukasluvun 
laskusta huolimatta).  

 
Kassatilanne oli vuoden aikana parempi. Lyhytaikaista rahoitusta jou-
duttiin kuitenkin käyttämään. Maksuvalmiuden suunnittelu vaati huo-
miota ja kuntatodistusten kanssa operoitiin säännöllisesti. Laskennal-
linen lainanhoitokate vahvistui huomattavasti, ollen vahvimmillaan nel-
jään vuoteen. Se oli 2,36 kun edellisvuonna se oli vain 0,79. 

 
Kunnan omavaraisuusaste vahvistui toimintavuoden aikana. Se oli 
57,9 %. Edellisvuonna se oli 50,0 %. Suhteellinen velkaantuneisuus 
oli 41,70 %. Vuotta aiemmin 55,9 %. 

 
Tase ja aiemmat ylijäämät 
Taseen loppusumma oli 36,98 miljoonaa euroa. Edellisvuonna se oli 
38,04 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa on aiemmilta vuosilta kerty-
nyttä ylijäämää (vuoden 2020 ylijäämä huomioiden) 8 548 000 euroa 
eli 1 690 euroa asukasta kohden. Keskeisimpiä muutoksia taseessa 
ovat vieraan pääoman vähentyminen sekä rakennusten arvonmuutok-
set (poistot/rakennusten purut). 

 
Investoinnit 
Kunnan investointien tulorahoitusprosentti oli 422,12 (edellisvuonna 
162,09). Kaikki investointien omahankintamenot pystyttiin rahoitta-
maan tulorahoituksella. Kokonaisinvestointimenot olivat 902 000,00 
euroa (940 000,00) euroa. Rahoitusosuuksia ja tuloja investointeihin 
ei saatu. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja (tontit, 
maa-alueet) kertyi 105 000,00 (18 000,00) euroa.  Investoinnit väheni-
vät edellisvuodesta 38 000,00 eurolla. 

 
Suurimpia investointeja olivat: 
- kaavateiden rakentaminen ja korjaus (553 769)  
- paikkatietoaineisto/ilmakuvaus (99 400) 
- vesi- ja viemäriverkosto (65 367) 
- puistot ja puutarhat (51 464) 
- tievalaistus (46 442). 
 
Investointien pääpaino oli siis kunnan teknisessä infrassa ja sen yllä-
pidossa. 
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Tasekirja ja toimintakertomus 2020 ovat esityslistan oheismateri-
aalina.  
 
Jokioisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus  
 

1. esittää valtuustolle, että tilikauden 2020 ylijäämäinen  
tulos, 2 382 477,05 euroa kirjataan lisäykseksi tilikauden ali-
jäämä-/ylijäämä-tilille, 

2. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen, 
3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, ja 
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen 

edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Pesäpallokentän peruskorjaus 
 
Tela § 17 
17.3.2021 Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.2.2021 § 29 hyväksynyt 

pesäpallokentän hankesuunnitelman sekä oikeuttanut teknisen 
lautakunnan kilpailuttamaan perusparannuksen hankesuunnitel-
man mukaisesti. 

 
Tekninen osasto pyysi 17.2.2021 tarjouksia pesäpallokentän pe-
rusparannuksesta. 

 Hankintailmoitus julkaistiin Hilma-palvelussa (julkisten hankintojen 
ilmoituskanava), josta myös tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla. 

 
 Pesäpallokentän peruskorjaukseen on vuoden 2021 talousarvios-

sa varattu määrärahaa investointiosassa menokohdalla 009425 
260 000 €.  

  
 Rakennuskohteena on urheilukeskuksessa sijaitsevan kivituhka-

pintaisen pesäpallokentän nk. alakentän peruskorjaus hiekkate-
konurmelle Sweco Ympäristö Oy:n suunnitelmien mukaisesti. 

 
 Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 12.3.2021 kello 11.00 men-

nessä. Tarjousten vertailuperusteena on tarjouspyyntöasiakirjojen 
mukaisesti kokonaisedullisin hinta. Rakennustöiden on oltava 
valmiina 30.5.2021 mennessä.  

 
 Lautakunnalle esitellään kokouksessa saapuneita tarjouksia ja 

niiden vertailua. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle kokouk-

sessa tehdyn päätösehdotuksen mukaisesti urakoitsijaksi koko-
naisedullisimman tarjouksen tehnyttä urakoitsijaa. 

  
 Lautakunnalle esiteltiin kokouksessa määräaikaan mennessä 

saapuneita tarjouksia sekä tarjouksista laadittua avauspöytäkirjaa 
vertailutaulukkoineen. Tarjouksia jätettiin neljä kappaletta;  

 Forssan Ympäristöurakointi Oy, Kaskenoja Oy, Koneurakointi Niit-
tylä Oy ja Unisport Infra Oy. 

 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 
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Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallituk-

selle hyväksyttäväksi Forssan Ympäristöurakointi Oy:n 12.3.2021 
päivätyn tarjouksen, summaltaan 182 399,00 € (alv 0 %) pesäpal-
lokentän peruskorjauksesta kokonaishinnaltaan edullisimpana.  

 
 Lisäksi tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnan-

hallitukselle, että se oikeuttaisi teknisen osaston valmistelemaan   
urakasta kirjallisen urakkasopimuksen. 

 
 Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 

esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi  
 kello 18.32–18.37 väliseksi ajaksi ja esittelijänä toimi lautakunnan 

puheenjohtaja Pauli Marttila. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 56 
6.4.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 

 
1. teknisen lautakunnan ehdotuksen (17.3.2021 § 17) mukaisesti 

hyväksyä kokonaishinnaltaan edullisimman Forssan Ympäris-
töurakointi Oy:n tarjouksen pesäpallokentän peruskorjaukses-
ta, ja 

2. oikeuttaa teknisen osaston valmistelemaan urakasta kirjallisen 
sopimuksen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta 
 
Kh § 20 
8.2.2021 Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava ku-

takin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimi-
tettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimi-
kunta (vaalilain 15 §). 
 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kui-
tenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaali-
toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat 
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van-
hempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä vara-
jäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä 
henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun su-
kulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että 
henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. 
 
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy 
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuu-
desta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole 
estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikun-
taan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. 
 
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asuk-
kaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita 
asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat 
edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. 
Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolu-
eisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, 
puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. 
 
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan 
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään  

 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 6.4.2021 123 7 

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

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

 
 
 
 

siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan kes-
kusvaalilautakunnalle. 
 
Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta 
äänestyspaikalla klo 9–20 välisenä aikana. Vaalitoimikunta, huo-
lehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella ole-
vissa laitoksissa. 

 
Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Ennakkoää-
nestyspaikkana ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toi-
mii kunnanvirasto. 
 
Ennakkoäänestys toimitetaan kuntavaaleissa 7.-–13.4.2021. Var-
sinainen vaalipäivä on 18.4.2021. 
 
Oheismateriaalina on edellisten vaalien vaalilautakunnan ja vaali-
toimikuntien kokoonpano. 
 
Valinnoissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että valitaan 
sellaisia henkilöitä, jotka ovat käytettävissä ja pääsevät paikalle 
(siviilityön rajoitteet yms.). Koronapandemiasta ja mahdollisista 
sairastumisista johtuen varajäseniä on tarpeen valita normaalia 
enemmän, vaalilautakuntaan 10 varajäsentä ja vaalitoimikuntaan 
6 varajäsentä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja 

varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan. 
 

Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja 
6 varajäsentä. 

 
 Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet: 
 
 Vaalilautakunta 
 
 Heikki Aaltonen 
 Marianne Mänki 
 Kari Raiskio 
 Satu Söderström  
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 Varalle vaalilautakuntaan 
 
 Sirkka-Liisa Ågren 
 Petteri Honkanen 
 Seppo Komulainen 
 Antero Suonpää 
 
 Vaalitoimikunta 
 
 Maire Ahonen, pj. 
 Marja Widén. 
 
Päätös Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa 

kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää va-
rajäsenten kutsumajärjestyksen. 

 
 - - - - - - - - - 
Kh § 27 
22.2.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. 
 
 Kunnanhallitus jatkoi asian käsittelyä ja nimesi seuraavat jäsenet: 
 
 Vaalilautakunta 
 
 Heikki Aaltonen 
 Elina Kiiski 
 Marianne Mänki 
 Kari Raiskio 
 Satu Söderström  
 
 Varalle vaalilautakuntaan 
 
 Petteri Honkanen 
 Matti Kojonsaari 
 Sari Kortepohja 
 Erja Liuski 
 Ella Niemi 
 Sirkka-Liisa Ågren 
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Vaalitoimikunta 
 
 Maire Ahonen, pj. 
 Bengt Lindqvist 
 Marja Widén. 
 
 Varalle vaalitoimikuntaan 
 
 Pirjo Lehtinen 

Erja Liuski 
Pauli Myllyoja 

 Ella Niemi 
 Marja-Leena Puntila 
 Juha Seppälä 
 
Päätös Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa 

kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää va-
rajäsenten kutsumajärjestyksen. 

 
 - - - - - - - - - 
Kh § 35 
8.3.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja 

varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan. 
 

Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja 
6 varajäsentä. 

 
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että asian käsittelyä 
jatketaan seuraavassa 22.3.2021 pidettävässä kunnanhallituksen 
kokouksessa, ja velvoitti kunnanhallituksen jäseniä ilmoittamaan 
puolueidensa nimeämät ehdokkaat viimeistään ko. kokouksessa. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuk-
sen. 

 
 Lisäksi vaalitoimikuntaan nimettiin Nina Pottonen ja varajäsenistä 

esteellisyyden vuoksi poistettiin Pirjo Lehtinen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 47 
22.3.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja 

varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan. 
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Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja 
6 varajäsentä. 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja var-

ten seuraavat 5 jäsentä ja 9 varajäsentä kunnan vaalilautakun-
taan: 

 
Vaalilautakunta 

 
 Marianne Mänki, pj. 

Heikki Aaltonen 
 Elina Kiiski 
 Kari Raiskio 
 Satu Söderström  
 
 Varalle vaalilautakuntaan 
 
 Tapio Hacklin 

Petteri Honkanen 
 Matti Kojonsaari 
 Sari Kortepohja 
 Inkeri Koskela 
 Erja Liuski 
 Ella Niemi 
 Terttu Palmu 
 Sirkka-Liisa Ågren 
  
 Päätettiin, että seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa vaa-

lilautakuntaan valitaan vielä yksi puuttuva varajäsen. 
 
 Lisäksi kunnanhallitus valitsi seuraavat 3 jäsentä ja 6 varajäsentä 

vaalitoimikuntaan: 
 

Vaalitoimikunta 
 
 Maire Ahonen, pj. 
 Bengt Lindqvist 
 Marja Widén. 
 
 Varalle vaalitoimikuntaan 
 

Erja Liuski 
Pauli Myllyoja 
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Ella Niemi 
Nina Pottonen 

 Marja-Leena Puntila 
 Juha Seppälä. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 57 
6.4.2021 Vaalilautakuntaan on koronapandemiasta ja mahdollisista sairas-

tumisista johtuen tarpeen valita normaalia enemmän varajäseniä, 
10 varajäsentä. Edellisessä kokouksessa valittiin 9 varajäsentä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan vuonna 2021 toimitetta-

via kuntavaaleja varten vielä yhden varajäsenen. 
 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita vaalilautakunnan vara-

jäseneksi Risto Klemelän ja asettaa vaalilautakunnan ja vaalitoi-
mikunnan varajäsenet seuraavaan kutsumajärjestykseen: 

 
 Vaalilautakunta (varajäsenet kutsumajärjestyksessä) 
  

1. Matti Kojonsaari 
2. Ella Niemi 
3. Sirkka-Liisa Ågren 
4. Sari Kortepohja 
5. Inkeri Koskela 
6. Tapio Hacklin 
7. Terttu Palmu 
8. Erja Liuski 
9. Petteri Honkanen 
10. Risto Klemelä 
 
Vaalitoimikunta (varajäsenet kutsumajärjestyksessä) 
 
1. Erja Liuski 
2. Nina Pottonen 
3. Pauli Myllyoja 
4. Juha Seppälä 
5. Ella Niemi 
6. Marja-Leena Puntila 
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Kunnan nimissä annettavien maksumääräysten antajien ja allekirjoittajien 
hyväksyminen sekä kunnan pankkitilien käyttöoikeudet 
 
Kh § 58  
6.4.2021  Kunnan nimissä annetaan maksumääräyksiä asiakkaille ja henki-

lökunnalle. Maksumääräystä vastaan suoritus maksetaan heti ra-
halaitoksessa olevalta kunnan tililtä. Maksumääräyksellä voidaan 
maksaa suoritus saajan tilille myös kunnan ostoreskontran kautta. 

 
Maksumääräysten allekirjoittajat on tarpeen määritellä ja toimittaa 
nimikirjoitusnäytteet rahalaitoksille, jotta ne voivat todeta, että 
maksumääräyksen on antanut ja allekirjoittanut siihen oikeutettu 
henkilö. Näin taataan maksumääräysten ja kunnan tilien turvalli-
nen käyttö. Laskujen hyväksyjät määrätään toimielimissä erik-
seen. 
 

Pj:n ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä maksumääräysten antajiksi ja 
allekirjoittajiksi seuraavat kunnan viranhaltijat 6.4.2021 alkaen 
toistaiseksi voimassa olevalla maksumääräysten anto- ja allekir-
joitusoikeudella: 

 
- kunnanjohtaja Jukka Matilainen, 
- hallinto- ja talousjohtaja, hallinto- ja talousosaston päällikkö     

Mika T. Rantala, 
- sivistystoimenjohtaja, rehtori, sivistyshallinnon osaston pääl-

likkö Jari Sillanpää, 
-  kunnaninsinööri, teknisen osaston päällikkö Kari Tasala, ja 
- henkilöstöpäällikkö Birgitta Mäkelä.  

 
Kunnanhallitus päättää vahvistaa alla luetelluille tileille 6.4.2021 
alkaen toistaiseksi voimassa olevat laajat käyttöoikeudet seu-
raaville kunnan viranhaltijoille siten, että käyttöoikeuden haltija 
voi käyttää ko. tiliä yksinään: 
 
Jokioisten Osuuspankki, kassatili FI73 5080 0610 0002 51 
Jokioisten Osuuspankki, arvo-osuustili 0500050000016433037 
- kunnanjohtaja Jukka Matilainen, ja 
- hallinto- ja talousjohtaja Mika T. Rantala. 
 
Kunnahallitus toteaa, että tämä päätös kumoaa tätä asiaa kos-
kevan aiemman päätöksen (Kh 15.5.2017 § 76) 6.4.2021 alka-
en. 
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Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen pu-

heenjohtajan päätösehdotuksen. 
 
  Merkittiin, että kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja eivät 

esteellisinä (osallisuusjäävejä) osallistuneet tämän asian käsitte-
lyyn. Tämän asian osalta esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi 
kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
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Rakentamisajan jatkaminen  
  
Kh § 59 
6.4.2021 Jokioisten kunta on myynyt Muolaantieltä omakotitontin joulu-

kuussa 2019 (kiinteistötunnus 169-408-1-1595). Ostajat ovat 
kauppakirjassa sitoutuneet aloittamaan rakennustyöt 1,5 vuoden 
kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Kauppakirjassa on to-
dettu, että kunnanhallitus voi hakemuksesta, pätevän syyn perus-
teella pidentää mainittua määräaikaa.  

  
Tontin omistajat ovat 22.3.2021 anoneet jatkoaikaa rakentamis-
velvoitteen täyttämiseksi. He ovat esittäneet tarkoituksenmukai-
sen ja pätevän perusteen.  

  
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää myöntää rakentamisvelvoitteen pidentä-

misen siten, että rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään 
31.12.2022. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 60 
6.4.2021 Tekninen lautakunta 17.3.2021 
 Tekninen lautakunta / lupajaosto 18.3.2021 
 Kunnaninsinööri 15.2., 16.2., 2.3. ja 5.3.2021 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 15.3.2021 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 15.3.2021 
 Lounais-Hämeen koulutusky:n yhtymähallitus 17.3.2021 
 Hevosopisto Oy:n varsinainen yhtiökokous 1.3.2021 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 61 
6.4.2021 Valtiovarainministeriön 22.3.2021 päivätty lausuntopyyntö luon-

noksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä 
annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetus-
ehdotuksessa esitetään muutettavaksi henkilötunnuksen määräy-
tymistä koskevaa väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 2 §:n 2 momenttia. Momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännökset henkilötunnukseen sisältyvistä uusista välimer-
keistä, joilla ilmaistaisiin henkilön syntymävuosisata. Uusien väli-
merkkien käyttöön ottamisella pystyttäisiin varmistamaan henkilö-
tunnusten riittävyys lähitulevaisuudessa. Asetusehdotuksen ta-
voitteena on varmistaa henkilötunnusten riittävyys. Ilman muutos-
ta henkilötunnusten arvioidaan loppuvan tietyiltä kriittisiltä päiviltä 
noin 2–3 vuoden kuluessa. 

 
 Sosiaali- ja terveysministeriön 22.3.2021 päivätty kirje ”Covid-19 

-epidemian aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 §:n ja 
88 § 1 kohdan käyttöönoton huomioon ottaminen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelujen toiminnassa”. 

 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 

- Päätös 17.3.2021 ”Tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös 
pakollisesta terveystarkastuksesta”.  

- Päätös 17.3.2021 ”Tartuntatautilain 58 g §:n mukainen päätös 
Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien 
alueille”. 

- Päätös 25.3.2021 ”Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 
Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja 
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueille”. 

 
Opetushallituksen 26.3.2021 saapunut tiedote ”Opetuksen valti-
onavustusten käyttöaikojen pidentäminen”. Opetushallitus on 
myöntänyt automaattisen kuuden kuukauden käyttöajan piden-
nyksen viestissä listatuille eri hankkeille. 
 
Kuntaliiton 22.3.2021 saapunut kirje ”Kansallinen veteraanipäivä 
2021”. Tampereen kaupunki järjestää vuoden 2021 Kansallisen 
veteraanipäivän pääjuhlan 27.4.2021 Tampere-talossa pelkästään 
televisioitavana tapahtumana ilman paikalla olevaa yleisöä. Kun-
nat ovat pääsääntöisesti vastanneet päivän paikallisista järjeste-
lyistä.  Valtakunnalliset suosituksen päivänä viettämisestä ovat 
kirjeen liitteenä. 
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Metsähallitus: 
- Tutkimuslupa 23.3.2021 MH 5587/2019 /05.04.01 näytteenot-

toon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suo-
jelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. Lupa 
koskee ympäristöhallinnon kovakuoriaistyöryhmän uuden jä-
senen ja uusien menetelmien lisäämistä luvan piiriin.  

- Tutkimuslupa 25.3.2021 MH 2614/2019/05.04.01 liikkumiseen 
ja lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevil-
la suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla. Lupa oikeuttaa 
luvan haltijan rengastamaan tikkoja ja tässä tarkoituksessa 
liikkumaan Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla 
ja niiden rajoitusalueilla. 

 
Eteva ky:n tiedote 24.3.2021 ”Etevan päiväaikaiseen toimintaan 
voi tulla vain oireettomana”. 
 
Pöytäkirjanotteita: 
- Ypäjän kunnanhallitus 23.2.2020 § 46 ”Edustajan nimeäminen 

seutukirjaston sopimusneuvotteluihin”. Kunnanhallitus nimesi 
Ypäjän kunnan edustajiksi Tatu Ujulan, Minna Noukon, Su-
sanna Romun ja hänelle varahenkilöksi Sampsa Jaakkolan. 

- Tammelan kunnanhallitus 15.3.2021 § 69 ”Sopimus tutki-
jayliopettajan sijoittamisesta Hämeen ammattikorkeakoulun 
Lounais-Hämeen kampukselle 2021–2023”.  

 
Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan 22.3.2021 päivätty aloite 
Järjestöystävällinen kunta -mallin toteuttamisesta. 

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

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että uusi kunnanjohtaja Jukka Matilainen käytti kokouk-

sen alussa esittäytymispuheenvuoron ja kertoi virkakautensa alun 
ajatuksista. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toivotti hänet terve-
tulleeksi ja myös muut kunnanhallituksen jäsenet esittäytyivät ly-
hyesti. 

 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  6.4.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 55, 60, 61 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 56–59 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 57–59 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 56 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

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

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


