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Esitys jäsenkunnille Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän  
perussopimuksen muuttamisesta ja siihen liittyvistä toimista 
  
Yhtymähallitus 12.10.2022 § 146   
367/00.04.00/2022   
   
  Kuntayhtymän jäsenkuntien järjestämisvastuu sosiaali- ja terveys-

palveluista päättyy vuoden 2022 lopussa, ja järjestämisvastuu siir-
tyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Kunnilla eikä FSHKY:n kal-
taisilla nk. vapaaehtoisilla kuntayhtymillä ei ole enää toimivaltaa 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä tai tuottajana vuoden 
2023 alusta lukien. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
(FSHKY) nykyiset tehtävät siirtyvät valtaosaltaan hyvinvointialu-
eelle.  

  
 Kuntayhtymän tehtävät sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta siirty-

vät siten suoraan lain nojalla hyvinvointialueen vastattavaksi. Näin 
ollen kuntayhtymän tehtävät suurimmalta osin päättyvät. Kuntayh-
tymä on yhteisymmärryksessä jäsenkuntien kanssa selvittänyt ul-
kopuolisten asiantuntijoiden avustuksella tarkoituksenmukaisia 
vaihtoehtoja tehtäväkuvan muuttamiselle tai vaihtoehtoisesti toi-
minnan päättämiselle. Kuntayhtymän kaltaisen vapaaehtoisen 
kuntayhtymän kiinteä omaisuus ei lain mukaan siirry hyvinvointi-
alueelle. Sen sijaan sote- ja pelastustoimeen liittyvä kuntien ja 
kuntayhtymien irtain omaisuus siirtyy hyvinvointialueen omistuk-
seen. Näin ollen FSHKY:n kannalta keskeinen ratkaistava kysy-
mys on, mitä tehdään kuntayhtymän omistuksessa olevalle kiinte-
älle omaisuudelle. 

  
 Asiantuntijaselvityksessä realistisimmiksi vaihtoehdoiksi nopealla 

aikataululla toteutettaviksi nousivat kaksi vaihtoehtoa: 1) kuntayh-
tymän muuttaminen kiinteistökuntayhtymäksi, eli kuntayhtymä jäisi 
hallinnoimaan sen omistuksessa olevia kiinteistöjä, ja 2) kuntayh-
tymän muuttaminen kiinteistöosakeyhtiöksi, jossa kuntayhtymä 
muutettaisiin kuntayhtymän lakkauttamisen ja apporttisijoituksen 
kautta osakeyhtiöksi, joka hallinnoisi nykyistä kuntayhtymän kiin-
teistöomaisuutta. 

  
 Näistä vaihtoehdoista aikataulu- ja muut tarkoituksenmukaisuus-

syyt huomioon ottaen perussopimuksen muuttaminen siten että 
kuntayhtymä jatkaa vuoden 2023 alusta lukien kiinteistökuntayhty-
mänä, on kannatettavin vaihtoehto ja helpoimmin toteutettavissa. 
Aikatauluun vaikuttaa mm. se, että kiinteistöomaisuuden myynti 
lyhyellä aikataululla ei käytännössä tule kysymykseen, ja voisi  
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 johtaa epätarkoituksenmukaisiin kauppoihin. Myöskään kiinteistö-

jen siirto jäsenkuntien omistukseen ei olisi yksinkertainen järjestely 
arvonmäärityksen kannalta tai juridisesti. Näin ollen on tarkoituk-
senmukaista jatkaa kiinteistöjen omistusta kuntayhtymän nimissä 
mutta siten, että kuntayhtymän perussopimusta muutetaan siten, 
että sen pääasiallinen tarkoitus on kiinteistöjen omistus ja hallin-
nointi. Kuntayhtymän vastuulle jäisi myös tuottaa kiinteistön omis-
tukseen ja vuokraukseen välittömästi tai läheisesti liittyviä teknisiä, 
kunnossapitoon liittyviä ja muita vastaavia tukipalveluja vuokralai-
silleen. Tätä varten kuntayhtymän palvelukseen jäisi muutamia (3-
5) teknisen toimen henkilöä. 

  
 Kuntayhtymän perussopimusta tulee joka tapauksessa muuttaa 

sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle.  
  
 Kuntayhtymän perussopimuksen 3 § kuuluu nykyisin seuraavasti: 

  
 3 § Kuntayhtymän tehtävät 
  Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien järjestämis-

vastuuseen kuuluvat kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuol-
lon, eläinlääkintähuollon ja päihdeongelmaisten hoidon palveluja 
sekä Forssan sairaalan tuottamia erikoissairaanhoidon palveluja 
sekä huolehtia muiden erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuu-
desta. 

  
  Kuntayhtymä tuottaa tai järjestää jäsenkuntien sosiaalipalvelut lu-

kuun ottamatta lasten päivähoitoa siinä laajuudessa ja aikatau-
lussa kuin jäsenkuntien valtuustot päättävät. 

  
  Kuntayhtymä noudattaa palvelutuotannossaan sen jäsenkuntiin 

hajautettua lähipalveluihin pohjautuvaa periaatetta. Palvelu tuote-
taan kuntayhtymän omissa tai jäsenkuntien osoittamissa tiloissa. 

  
  Kuntayhtymä voi tuottaa palveluja myös kuntayhtymän ulkopuoli-

sille kunnille, kuntayhtymille ja muille sekä ottaa tehtäväkseen jä-
senkuntien puolesta myös muita toimialaan soveltuvia tehtäviä sen 
mukaan, kuin valtuusto on kussakin kunnassa erikseen päättänyt 
ja sopinut kuntayhtymän kanssa. 

  
  Jäsenkunnat voivat myös ottaa tehtävikseen kuntayhtymän toi-

mialaan kuuluvia tehtäviä sen mukaan, kuin valtuusto on kussakin 
kunnassa erikseen päättänyt ja kunta sopinut kuntayhtymän 
kanssa. 
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 FSHKY:n perussopimuksessa ei ole erityisiä määräyksiä perusso-

pimuksen muuttamisesta. Tällöin sovelletaan kuntalain ao. sään-
nöksiä. Kuntalain 57 § kuuluu seuraavasti: 

  
  57 § Perussopimuksen muuttaminen 
  
  Jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voi-

daan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä 
kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jä-
senkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 

  
  Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa ei kuitenkaan 

voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien va-
paaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustan-
nuksiin. 

  
  Kuntayhtymän tehtävät muutetaan vastaamaan tilannetta 1.1.2023 

alkaen, se vaatii siten, että jäsenkuntien 2/3 enemmistö (4 kuntaa) 
vähintään kannattaa muutosta, ja lisäksi kannattavien kuntien tu-
lee edustaa vähintään ½ jäsenkuntien yhteenlasketusta asukaslu-
vusta. Kuntalaissa ei rajoiteta kuntayhtymien toimialaa, eli käytän-
nössä mistä tahansa kunnan toimialaan kuuluvista tehtävistä voi-
daan sopia. 

  
  Mainittua perussopimuksen kohtaa (3 §) tulee siis muuttaa. Muu-

toksen tulisi tulla voimaan 1.1.2023. Muutosehdotus tulee käsitellä 
kunkin jäsenkunnan valtuustossa ja siten, että valtuuston päätös 
ehtii saada lain voiman ennen perussopimuksen muutoksen alle-
kirjoitusta ennen kaikkien jäsenkuntien toimesta tapahtuvaa muu-
tossopimuksen allekirjoitusta. Perussopimusta ehdotetaan muutet-
tavaksi seuraavasti (lihavoitu teksti olisi uusi tehtävämäärittely): 

  
  3 § Kuntayhtymän tehtävät 
  
 Kuntayhtymän tehtävänä on omistaa, ylläpitää, hallita ja vuok-

rata kiinteistöjään mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-
taa varten sekä tuottaa tähän läheisesti liittyviä teknisiä, kun-
nossapitoon liittyviä ja muita vastaavia tukipalveluja vuokra-
laisilleen. (EHDOTUS) 

  
 [Kuntayhtymä tuottaa tai järjestää jäsenkuntien sosiaalipalvelut lu-

kuun ottamatta lasten päivähoitoa siinä laajuudessa ja aikatau-
lussa kuin jäsenkuntien valtuustot päättävät.] POISTETAAN 
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 [Kuntayhtymä noudattaa palvelutuotannossaan sen jäsenkuntiin 

hajautettua lähipalveluihin pohjautuvaa periaatetta. Palvelu tuote-
taan kuntayhtymän omissa tai jäsenkuntien osoittamissa ti-
loissa.] POISTETAAN 

  
 [Kuntayhtymä voi tuottaa palveluja myös kuntayhtymän ulkopuoli-

sille kunnille, kuntayhtymille ja muille sekä ottaa tehtäväkseen jä-
senkuntien puolesta myös muita toimialaan soveltuvia tehtäviä sen 
mukaan, kuin valtuusto on kussakin kunnassa erikseen päättänyt 
ja sopinut kuntayhtymän kanssa.] POISTETAAN 

  
  [Jäsenkunnat voivat myös ottaa tehtävikseen kuntayhtymän toi-

mialaan kuuluvia tehtäviä sen mukaan, kuin valtuusto on kussakin 
kunnassa erikseen päättänyt ja kunta sopinut kuntayhtymän 
kanssa.] POISTETAAN 

  
 Muut muutokset perussopimukseen eivät ole välttämättömiä. Pe-

russopimukseen jäisi joitakin määräyksiä, jotka liittyvät sote-palve-
lujen tuotantoon koskien mm. jäsenkuntien ja kuntayhtymän vä-
listä laskutusta. Käytännössä tällaiset määräykset jäävät merkityk-
settömiksi sote-palvelutuotannon lakattua, eikä niitä ole välttämä-
töntä kumota tässä yhteydessä. 

  
  Liitteenä perussopimus 1.1.2014. 
  
 Lisätietoja Yhtymäjohtaja, puh. 044 716 1735 
  
 Esittelijä Yhtymäjohtaja 
  
Päätösehdotus  Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille: 

 
1) että perussopimuksen 2 §:stä poistetaan  lause "Somero on 
kuntayhtymän osajäsen". 
 
2) että kuntayhtymän perussopimuksen 3 § poistettaisiin ja muu-
tettaisiin kuulumaan kokonaisuudessa seuraavasti: 
 
" 3 §  Kuntayhtymän tehtävät 
 
Kuntayhtymän tehtävänä on omistaa, ylläpitää, hallita ja vuokrata 
kiinteistöjään mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa varten 
sekä tuottaa tähän läheisesti liittyviä teknisiä, kunnossapitoon liitty-
viä ja muita vastaavia tukipalveluja vuokralaisilleen." 
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3) lisäksi todetaan että, sote-kiinteistöjen siirto kunnille tai kuntayh-
tymän purkaminen tapahtuu vuoden 2023 aikana. 
 
4) lähettää  ehdotuksen jäsenkunnille välittömästi ja kehottaa jä-
senkuntia hyväksymään tahoillaan perussopimuksen sääntöjen 
mukaisesti ehdotetun muutoksen sellaisenaan siten, että perusso-
pimuksen muutos saatettaisiin voimaan 1.1.2023, ja ilmoittamaan 
hyväksymisestä kuntayhtymän hallitukselle mahdollisimman pian 
kunnan valtuuston käsiteltyä perussopimuksen muutoksen hyväk-
symisestä. 

  
Käsittely kokouksessa  Tekninen päällikkö Risto Leinonen oli asiantuntijana läsnä asiaa 

käsiteltäessä. 
  
  Keskustelun kuluessa jäsen Jouko Haonperä teki seuraavan muu-

tetun päätösehdotuksen: 
  
  " Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille, että hyvinvointikuntayhtymä 

puretaan järjestämisvastuun sosiaali- ja terveyspalveluista päätty-
essä 31.12.2022." 

  
  Jäsen Ilkka Joenpalo kannatti Jouko Haonperän esitystä. 
  
  Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi asi-

asta jouduttavan äänestämään. Puheenjohtaja esitti suoritetta-
vaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityk-
sen: "Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä vastaavat JAA, ja ne 
jotka kannattavat Haonperän esitystä vastaavat EI." Hyväksyttiin 
yksimielisesti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. 

  
  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (varapuheenjoh-

taja Sirkka-Liisa Anttila, jäsenet Emmi Romppainen, Kirsi Räisä-
nen, Eero Pura, Jenni Rauhaniemi, Matti Syrjälä ja varajäsen 
Jukka Lintukangas) ja 4 ei-ääntä (puheenjohtaja Kaisa Lepola, jä-
senet Jouko Haonperä, Timo Helin ja Ilkka Joenpalo). 

  
  Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mukaan yhty-

mähallitus hyväksyi äänin 7–4 esittelijän päätösehdotuksen. 
  
Päätös  Yhtymähallitus hyväksyi äänin 7–4 esittelijän päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
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Kh § 184 
28.11.2022 Forssan kaupunginhallituksen ja Ypäjän, Tammelan, Jokioisten ja 

Humppilan kunnanhallitukset pitivät yhteisen neuvottelutilaisuuden 
17.11.2022. Palaverissa käsiteltiin asianmukaista hyvinvointikun-
tayhtymän esitystä kunnille.  

 
 Hyvinvointikuntayhtymän esitys perustuu Inspiran johdolla Forssan 

seudun kuntien hallitusten valmistelemaan esitykseen, josta kun-
nat lausuivat hyvinvointikuntayhtymälle. Hykyn esittämä toiminta-
malli eroaa lausutusta siinä, että siinä on toteamuksena vuoden 
2023 aikana tapahtuva sote-kiinteistöjen siirto tai kuntayhtymän 
purkaminen. Sote-kiinteistöjen jatko tulee ratkaista, mutta sitä on 
tarpeetonta lukita tietylle vuodelle. Lainsäädännön ja toimintamal-
lien osalta käytännöt voivat tarkentua vielä siirtymävuosien aikana. 
Tästä syystä kohdan 3 kuntayhtymän hallituksen toteamusta aika-
taulusta ei ole tarpeen viedä rajoittavana esityksenä, vaikka nope-
alla aikataululla ratkaisuun pyritäänkin. 

 
 Talouden kannalta esitetty kuntayhtymämalli voi kehittää toimin-

taansa ja se on kestävä talouden kannalta ilman omistajakuntien 
taloudellista erillisrahoitusta.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee Forssan seudun hyvinvointikuntayhty-

män esityksen tiedokseen. Kohta 1 on ehdollinen Someron kau-
pungin päätökselle.  

 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle esityksen mukaisesti, 
 
 1) että perussopimuksen 2 §:stä poistetaan lause "Somero on 

kuntayhtymän osajäsen", 
 
2) että kuntayhtymän perussopimuksen 3 § poistettaisiin ja muu-
tettaisiin kuulumaan kokonaisuudessa seuraavasti: 
 
" 3 §  Kuntayhtymän tehtävät 
 
Kuntayhtymän tehtävänä on omistaa, ylläpitää, hallita ja vuokrata 
kiinteistöjään mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa varten 
sekä tuottaa tähän läheisesti liittyviä teknisiä, kunnossapitoon liitty-
viä ja muita vastaavia tukipalveluja vuokralaisilleen." 
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Yhtymäkokousedustajan valinta / Eteva ky 
 
Kh § 185 
28.11.2022 Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus kutsuu yhtymäkokouksen 

koolle torstaina 15.12.2022 klo 10.30. Kokous pidetään kokonaan 
läsnäolokokouksena Tuusulassa. 

 
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen 
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan val-
tuuston päättämä kunnan muu toimielin. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita 15.12. pidettävään yhtymäkokouk-

seen yhtymäkokousedustajaksi Kirsi Räisäsen ja varaedustajaksi 
Satu Nurmen. 
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Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma 
 
Kh § 138 
29.8.2022  

Vuoden 2023 talousarviota laaditaan hyvin erilaisissa tunnelmissa 
kuin aiemmin. Sote-uudistus astuu voimaan 1.1.2023 ja se vaikut-
taa laajasti kunnan toimintaan. Kunnan verotulot ja valtionosuudet 
muuttuvat radikaalisti.  
 
Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan ensi vuodelle 9 171 000 euroa, 
-51,4 %. Yhteisöveron tuottoarvio on 736 000 euroa, -48,7 %. Ko-
konaisverotuloiksi, kiinteistövero mukaan lukien, arvioidaan 
11 102 000 euroa, -48,4 %. Valtionosuuksien tuottoarvio on 
2 121 000 euroa, -79,3 %. Kunnan talouden tulorakenne muuttuu 
historiallisesti.  
 
Käyttötalouden osalta pääosa sote-menoista jää talousarviosta 
pois, n. 18 505 000 euroa. Lisäksi talousarviosta jäävät pois pe-
lastustoimen menot, runsaat 400 000 euroa.  
 
Kunnan palveluksesta siirtyy hyvinvointialueelle tämänhetkisen 
arvion mukaan 15 henkilöä niistä tehtävistä, jotka kohdistuvat ko-
konaan tai yli 50 % sote-palveluihin, sisältäen myös sote-palvelui-
hin kohdistuvat tukipalvelut. Tämä vähentää kunnan henkilöstö-
kustannuksia arviolta n. 505 000 euroa. Siirtyvät tehtävät aiheut-
tavat toiminnallisia muutoksia mm. kunnan ruoka- ja siivouspalve-
luissa sekä työpajalla. Nämä puolestaan vaikuttavat siihen, että 
tällä hetkellä ulkopuolelle myytyjen palveluiden myynti ja myyn-
nistä saadut tulot muuttuvat (vähenevät) merkittävästi.  
 
Kansainvälinen tilanne (mm. sota ja sen vaikutukset), inflaatioke-
hitys, hintojen nousu ja todennäköinen taloudellinen taantuma 
sekä korkojen nousu vaikuttavat olennaisesti talousarvion laadin-
taan. Mm. energiamenoihin on tulossa merkittäviä kasvuja. 
 
Edellä selostetuista tekijöistä johtuen kunnan talousarvion laa-
dinta on nyt hyvin erilaista aiempaan nähden. Talousarvio elää 
hyvin paljon suuntaan ja toiseen. Palkkoja korotetaan sopimuksiin 
sisältyvien korotusten johdosta ensi vuodelle 3,6 %. Tähän sisäl-
tyvät vuonna 2022 tullut yleiskorotus ja järjestelyvaraerä sekä 
vastaavat, kesken vuotta 2023 tulevat erät. 
 
Koronapandemia vaikuttaa edelleen myös vuoden 2023 talou-
teen. 
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Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden 
2022 kustannustason mukaiseksi, huomioiden välttämättömät pal-
veluiden, aineiden ja tarvikkeiden hinnankorotukset ja toiminnan 
muutoksista johtuvat kustannusvähennykset ja kustannuslisäyk-
set sekä muut rakenteelliset muutokset.  
 
Henkilöstömenoihin on tehty talousarviopohjiin valmiiksi 3,6 % ko-
rotus. Henkilöstön osalta pitää huomioida kunnan palveluksesta 
pois siirtyvän henkilöstön vaikutus henkilöstömenoihin ao. kustan-
nuspaikoilla. 
 
Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan päättää 
tarvittavilta osin syksyn aikana, kun talousarvioon liittyvät asiat 
tarkentuvat. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin sisältyy 
tässä vaiheessa epävarmuutta suurista muutoksista johtuen. 

 
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta 
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. Investointiesitykset pitää 
valmistella taloussuunnitelman pohjalta. Tämän lisäksi voidaan 
uusina esittää vain ehdottoman välttämättömiä investointikohteita. 
Kokonaisinvestointien tulisi asettua n. 1,2–1,5 miljoonaan euroon. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää  
 

1) ohjeistaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2023 käyttötalouden 
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonais-
menoissa pyritään vuoden 2022 tasoon, pl. pakolliset kustan-
nuslisäykset, 

2) ohjeistaa hallintoelimiä tarkkaan huomioimaan sote-uudistuk-
sesta aiheutuvat rakenteelliset muutokset ja niistä aiheutuvat 
kustannusvähennykset/kustannuslisäykset, 

3) että vuoden 2023 kunnan kokonaisinvestointien määrä tarken-
tuu ja pysyy kohtuullisena suhteessa kunnan poistomäärään,  

4) vuoden 2022 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2022–2024 toimivat talousarvion 2023 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet,  

5) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tu-
lee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että ta-
lousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,  

6) että hallintoelinten tulee jättää lautakunnissa hyväksytyt ta-
lousarvioehdotuksensa hallinto- ja talousjohtajalle sekä käyttö-
talouden että investointien osalta viimeistään 31.10.2022.  
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Talousarvion numerotiedot tulee syöttää talousarvio-ohjel-
maan kuitenkin viimeistään 17.10.2022. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 180 
21.11.2022 Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallintokuntien talous-

arvioehdotukset. Ehdotusten perusteella laadittu koko kunnan ta-
lousarvioehdotus on tasapainossa ja tulos on 2 460,00 euroa po-
sitiivinen. Kokonaistoimintatuotot laskevat 0,1 %, ollen 7,42 milj. 
euroa. Toimintakulut laskevat 47,1 %, ollen 19,60 milj. euroa. 
Lasku sote-muutoksesta (hyvinvointialueet) johtuen 17,73 milj. 
euroa. 

 
 Kunnan kokonaisverotuloiksi arvioidaan 11,43 milj. euroa. Laskua 

edellisvuodesta 47,7 %. Valtionosuuksiksi arvioidaan puolestaan 
2,43 milj. euroa, laskua edellisvuodesta 77,2 %. 

 
 Vuoden 2023 vuosikate on talousarvioehdotuksen perusteella 

1,65 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 
1,63 milj. euroa. Vuotuisten poistojen määrä on suurin piirtein 
sama kuin vuonna 2022 eli 1,64 milj. euroa. 

 
 Vuodelle 2023 esitettävät nettoinvestoinnit ovat n. 1,5 milj. euroa, 

ollen n. 490 000 euroa edellisvuotta pienemmät. 
  

Talousarvioehdotukset ltk-tasolla ovat esityslistan oheismateriaa-
lina. Oheismateriaali sisältää käyttötalouden, tuloslaskelman, ra-
hoituslaskelman ja investointiehdotukset. 

   
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvioesitykset tiedoksi ja 

päättää tarvittavista jatkovalmisteluohjeista. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  

Jatkovalmisteluohjeeksi kunnanhallitus totesi, että talousarvioeh-
dotuksen tuloksen vuodelle 2023 pitää olla keskustelussa olleiden 
muutosten jälkeen positiivinen ja että ehdotukseen pitää tehdä 
tarvittavat tasapainotustoimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. 
 
Merkittiin, että Jari Sillanpää poistui kokouksesta tämän asian kä-
sittelyn aikana klo 20.45. 
 
- - - - - - - - - 
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Kh § 186 
28.11.2022 Talousarvio on valmisteltu kunnanhallituksen aiemmin antamien 

ohjeiden mukaisesti. Nyt vuoden 2023 vuosikate on 1 680 260 eu-
roa ja tulos 37 460 euroa. Käyttötalouden toimintatuotot kasvavat 
edellisestä vuodesta 94 900 euroa. Toimintakulut laskevat 
17 706 540 euroa sote/hyvinvointialuemuutoksesta johtuen.  
Muutoksesta johtuen kunnan verotulot laskevat vuoden 2022 ta-
lousarviosta 9 858 700 euroa ja valtionosuudet 7 903 800 euroa. 
Yhteensä kahden päätulon lasku on 17 762 500 euroa eli hieman 
suurempi kuin toimintakulujen lasku talousarviosta talousarvioon 
verrattaessa. Vuosittaisten poistojen määrä on edellisvuoden ta-
soa. Talousarvioehdotuksessa kokonaisinvestoinnit ovat 
1 533 000 euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin arvioidaan 
saatavan 127 000 euroa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksetaan 
pois 1 022 090 euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja suunnitellaan 
nostettavan 750 000 euroa, joten pitkäaikaisten lainojen kokonais-
määrä vähenee talousarviovuoden aikana hieman. Lyhytaikaista 
rahoitusta (kuntatodistukset) käytetään tarpeen mukaan. 

 
Taloussuunnitelmakauden vuodet 2024 ja 2025 ovat voimakkaasti 
alijäämäisiä. Molempina vuosina yli 900 000 euroa. Tämä johtuu 
siitä, että molempina vuosina verotulojen arvioidaan ennustelas-
kelmien perusteella olevan n. 700 000 – 800 000 euroa ensi 
vuotta pienemmät. Myös valtionosuusksiin liittyy riski, että ne las-
kevat ensi vuodesta. Samaan aikaan esim. henkilöstökulut kasva-
vat palkkojen yleiskorotusten kautta ja aineiden, tarvikkeiden ja 
tavaroiden hintoihin liittyy kustannuspaineita. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Jo-

kioisten kunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 
vuosille 2023–2025 perusteluineen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 187 
28.11.2022 Tekninen lautakunta / lupajaosto 2.11.2022 
 Tekninen lautakunta 16.11.2022 
 Kunnaninsinööri 31.10.2022 
 

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. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 188 
28.11.2022 Suomen Kuntaliiton yleiskirje 9/2022 ”Kopioston valokopiointisopi-

mus vuosille 2023–2025”. 
 
 Sarastia Oy:n asiakasomistajaviesti 10.11.2022. 
 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Ypäjän kunnanhallitus 1.11.2022 § 197, Rakennusjärjestyksen 
seudullinen yhtenäistäminen ja päivittäminen. 

- Ypäjän kunnanhallitus 1.11.2022 § 199, Lausuntopyyntö Lou-
nais-Hämeen koulutuskuntayhtymän talousarviosta 2023 ja toi-
mintasuunnitelmaehdotuksesta 2024–2025 sekä strategialuon-
noksesta 2023–2025. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
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: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

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

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

 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


  2(3)  

 
 
 
 
 
 
 
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 42200 
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. 
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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 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. 
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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