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Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelma 
 
Kh § 156 
2.9.2019 Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelu-

kaudelle 2020–2022. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on 
talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta suunnitelmavuosia. 
Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kunnanvaltuuston hy-
väksymään vuoden 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 
vuosille 2019–2021, alkuvuoden 2019 talouskehitykseen ja vuosi-
na 2020–2022 odotettavissa olevaan talouskehitykseen. 

 
 Kunnan toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttöta-

louden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmas-
ta. Talousarvio sisältää seuraavat osat: 

 
1. käyttötalousosa, jossa asetetaan palveluille ja hallinnolle ta-

voitteet sekä budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat 
menot ja tulot, 

2. investointiosa, jossa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotanto-
välineiden hankinta ja niiden mahdolliset rahoitusosuudet sekä 
omaisuuden mahdollinen myynti, 

3. tuloslaskelmaosa, jossa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys 
käyttötalousmenoihin ja poistoihin, ja 

4. rahoitusosa, jossa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja 
käyttö. 

 
Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa pitää huomioida yhä 
aiempaa voimakkaammin konserninäkökulma. Jo talousarviovai-
heessa on huomioitava koko konsernin etu ja budjetointi sekä ta-
voitteet on asetettava sen mukaisesti.  

 
Kunnan vuoden 2020 veroprosentit tulee päättää ja ilmoittaa Ve-
rohallinnolle viimeistään 17.11.2019. 

 
Kunnan strategia ja talousarvio tulee yhteensovittaa. Talousarvio 
ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-
strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 
Valtuuston 14.11.2018 hyväksymässä kuntastrategiassa keskei-
siä ovat elinvoimaan ja kilpailukykyyn, hyvinvointiin ja osallisuu-
teen sekä toimintavarmaan organisaatioon liittyvät asiat.  
 
Elinvoiman ja kilpailukyvyn osalta tavoitteena on parantaa elinkei-
noelämän edellytyksiä ja kasvattaa työllisyyttä. Tavoitteena on  
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myös kunnan houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisääntyminen. 
Hyvinvoinnissa ja osallisuudessa panostetaan kuntalaisten hyvin-
voinnin edellytysten parantamiseen, korkeatasoisiin ja tarpeiden 
mukaisiin palveluihin sekä kuntalaisyhteisön aktiivisuuden ja vai-
kuttavuuden tukemiseen. Toimintavarmassa organisaatiossa 
edistetään kestävää konsernitaloutta ja kustannustehokkuutta, 
henkilöstön osaamista ja sitoutumista sekä kuntaa johdetaan stra-
tegisesti ja ennakoiden. 

 
Kunnan toimintaa ohjaavia arvoja ovat avoimuus, tasapuolisuus ja 
usko tulevaisuuteen. 

 
Kunnan taloussuunnitelma ulottuu vuoteen 2022 saakka. Tässä 
vaiheessa mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumi-
sesta ei ole tietoa, joten taloussuunnitelmavuosissa ei varauduta 
mahdollisiin tuleviin uudistuksiin. Ne laaditaan nykyisen toiminta-
mallin mukaan. 

 
Talousarvion rakenteessa noudatetaan Kuntaliiton suositusta. 

 
Vuoden 2019 verotulokehitys koko maassa 

 
Ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla 
vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt 
kertyä kunnille elokuun loppuun mennessä yli 450 M€ toteutunut-
ta enemmän.  

 
Kunnille tilitettyjä ennakoita on kuluvana vuonna pienentänyt kak-
si toisistaan erillistä seikkaa: 1) tilitysten pohjana olevat ennakon-
pidätykset eroavat toimitetuista ennakonpidätyksistä Tulorekisteri-
ilmoittamisen ongelmien vuoksi 2) uudessa ennakkoperintäme-
nettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivu-
tulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu 
huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Tulorekisteri-
ilmoitusongelmien osuus tästä vajeesta on Verohallinnon selvityk-
sen mukaan noin 13 % ja kertymävajeen loppuosa johtuisi vero-
korttiuudistuksesta ja muista mahdollisista tekijöistä. 

 
Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuk-
sesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta 
joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn 
aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät ve-
ronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien  
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vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Verohallinnon arvion mukaan 
ennakonpidätystavan muutoksesta juontuva kertymä alkaa kor-
jaantua loppuvuodesta ja näkyisi näin ollen veronsaajilla tammi-
kuun 2020 tilityksissä. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuk-
sen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. 

 
Vuoden 2019 kertymävajeeksi olisi uudistusten johdosta mahdol-
lisesti muodostumassa jopa 600–700 miljoonaa euroa kuntien 
osalta. Tilitysvajeen korjaantumisen kohdentumista eri kuukausille 
on mahdotonta tarkasti arvioida tässä vaiheessa, koska se perus-
tuu verovelvollisten käyttäytymiseen. 
 
Koska kertymävaje johtuu kahdesta merkittävästä juurisyystä, sitä 
pyritään kaventamaan kahdella eri toimenpidelinjalla. Tulorekiste-
ri-ilmoittamisen ongelmia helpotetaan aktiivisesti antamalla koh-
dennettua tukea ilmoittamisongelmien kanssa painiville ennakon-
pidätysvelvollisille ja parantamalla Tulorekisterin käytettävyyttä.  
 
Verokorttiuudistuksen aikaansaama muutos ennakonpidätysten 
jaksottumisessa on Verohallinnon raportin mukaan pysyvä. Vuo-
den loppuun voimakkaasti painottuva ansiotulojen verotus laskee 
palkansaajien nettotuloja vuoden viimeisellä palkanmaksukaudel-
la ja toisaalta nostaa veronsaajien tilityksiä vuoden vaihteen mo-
lemmin puolin. Pääosin kuitenkin tammikuussa 2020.  
 
Jälkikäteen voidaan arvioida, että eri uudistusten valmistelussa ja 
käyttöönotossa on ollut puutteita, jotka on näkyneet suoraan ve-
ronsaajien tilityksissä. Uudistuksiin lukeutuu myös verotuksen 
joustava valmistuminen, joka on osaltaan aiheuttanut epävar-
muutta kunnallisveron kertymäaikatauluihin. 
 
Verontilitysjärjestelmän aikaansaamat kunnallisveron suuret kau-
sittaiset heilahtelut aiheuttavat epävarmuutta kuntien taloussuun-
nittelussa. Yhtäältä verontilitysjärjestelmä ja toisaalta verotukseen 
liittyvien uudistuksien johdosta verotulojen ennustettavuus ja seu-
ranta ovat tällä hetkellä huonolla tasolla ja niitä tulisi tulevaisuu-
dessa kaikin tavoin parantaa. Kuntaliitto onkin ehdottanut, että 
käynnistetään pikaisesti kuntien verontilitysjärjestelmän uudista-
mista koskeva selvitys. 
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Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Jokioisten kunnassa 
 
Tuorein veroennuste vuodelle 2020 perustuu 11.9.2019 tietoihin. 
Tämän perusteella ensi vuodelle aiemmin arvioitua verotuloker-
tymää joudutaan tarkistamaan alaspäin 370 000 eurolla. Tarkistet-
tu kokonaisverotuloennuste on 19,46 milj. euroa. 
 
Ensi vuoden valtionosuuksiksi arvioidaan 9,94 milj. euroa. Vuoden 
2019 valtionosuudet ovat 9,21 milj. euroa. Valtionosuudet kasva-
vat n. 720 000 eurolla. 
 
Ennustetuloslaskelma 
 
Vuodelle 2020 on laadittu ennustetuloslaskelma, jossa on huomi-
oitu em. verotuloja ja valtionosuuksia koskevat tiedot. Lähtökoh-
daksi on asetettu tasapainossa oleva talousarvio ja lievästi yli-
jäämäinen tulos sekä nykyiset veroprosentit. 
 
Ennustetuloskelman perusteella kokonaismenot voivat kasvaa 
0,92 % eli n. 318 000 euroa.  
 
Tällä hetkellä tiedetään, että pelkästään sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kustannukset tulevat kasvamaan omaa liikkumavaraamme 
enemmän. Sairaanhoitopiiri arvioi 4.9.2019, että Jokioisten kun-
tamaksut kasvaisivat ensi vuodelle 324 000 euroa. Tämän päälle 
tulevat muut kustannusten kasvut, esimerkiksi FSHKY:n omasta 
toiminnasta.  
 
Lisäksi pitää varautua henkilökunnan työehtosopimuksista aiheu-
tuviin palkankorotuksiin ja lomarahaleikkausten päättymiseen ar-
violta 210 000 eurolla. Kunta-alan palkkaratkaisut ovat tässä vai-
heessa avoinna, joten lopullista kustannusvaikutusta voidaan ar-
vioida vasta alustavasti. Pelkästään näistä pakollisista muodostuu 
arviolta noin 830 000 euron kustannuslisäys. Tämä ylittää meno-
jen kasvuvaran noin 512 000 eurolla.  
 
Jotta tasapainoinen talousarvio voidaan saavuttaa, tulee vuoden 
2020 talousarvion määrärahoja vähentää vuoteen 2019 verrattu-
na. Säästötarve on n. 2 % muista paitsi sote- ja henkilöstökuluis-
ta. 
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Muita lähtökohtia talousarvion laadinnalle 

 
Valmistelu käynnistetään jälleen tilanteessa, jossa yleisen talous-
tilanteen kehitykseen sisältyy epävarmuustekijöitä. Epävarmuus-
tekijät on huomioitava talousarvion valmisteluperusteissa. Talous-
kasvu pysynee paikallistasolla edelleen kohtuullisen vaatimatto-
mana. Kunnan väestön väheneminen ja ikärakenteen muutos vai-
kuttavat palvelutarpeisiin ja rahoituspohjaan. 

 
Jotta kunnan lainamäärää pystytään edelleen laskemaan, tulee 
investointien osalta jatkaa niukkaa linjaa ja keskittyä pääsääntöi-
sesti vain ehdottoman välttämättömiin ylläpitoinvestointeihin. Tä-
män tavoitteen saavuttamiseksi tulee investoinnit rajoittaa puo-
leen poistojen määrästä eli 750 000 euroon. 

 
Oheismateriaalina ennustetuloslaskelma 11.9.2019 tiedoilla päivi-
tettynä. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2020 käyttötalou-
den talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden koko-
naismenoissa pyritään 2 %:n vähennykseen vuoden 2019 ta-
lousarvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja sosiaa-
litoimi sekä terveydenhuolto), 

2) että vuoden 2020 kunnan kokonaisinvestointien maksimimää-
rä on 750 000 euroa, 

3) vuoden 2019 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2020–2021 toimivat talousarvion 2020 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet, 

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

5) että talousarvio-ohjeita tulee noudattaa ja laatia talousarvioeh-
dotukset suoraan niiden mukaisiksi,  

6) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 15.10.2019, joka myös antaa tarvittavia tar-
kempia talousarvion valmisteluohjeita, ja 

7) valita valtuustoryhmien puheenjohtajista muodostuvan talous-
toimikunnan valmistelemaan talouden sopeuttamistoimia vuo-
sille 2020–2021. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 185 
11.11.2019 Talousarvioehdotuksessa (5.11.2019) tulos on 117 196,00 euroa 

positiivinen. Vuosikatteeksi muodostuu 1 423 170,00 euroa, mikä 
on hiukan vuoden 2018 talousarviota parempi. 
 
Käyttötalouden toimintakulujen kokonaismäärä on 34,97 milj. eu-
roa. Kasvua 388 840 euroa (1,1 %). Käyttötalouden toimintatuotot 
ovat 7,15 milj. euroa. Vähennystä 3 770 euroa (0,1 %). Henkilös-
tökulut ovat 9,34 milj. euroa. Kasvua 39 920 euroa (0,4 %). Koko-
naisverotuloiksi arvioidaan 19,54 milj. euroa, jossa vähennystä 
tämän vuoden talousarvioon verrattuna 64 000 euroa (0,3 %). 
Valtionosuudet ovat kasvussa. Niitä arvioidaan kertyvän 9,89 milj. 
euroa, 669 892 euroa tämänvuotista talousarviota enemmän. 
 
Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallintokuntien ta-
lousarvioehdotukset ja ehdotusten perusteella muodostuva tulos 
sekä rahoitukseen liittyvät näkökohdat. 
 
Talousarvioehdotukset (tuloslaskelma, osastojen talousarvioehdo-
tukset ltk-tasolla ja investointiehdotukset) ovat esityslistan oheis-
materiaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. merkitä talousarviota koskevat esittelyt tiedoksi, ja 
 

2. hyväksyä, että esittelyiden ja oheismateriaalin pohjalta laadi-
taan lopullinen talousarvio teksteineen ja tavoitteineen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvioehdotuk-
seen lisätään 10 000,00 euroa yksityisteiden tieavustuksiin ja in-
vestointiosassa varataan 35 000,00 euroa Pikku-Liesjärven leiri-
keskuksen kunnostukseen myös suunnitelmavuosina 2021–2022. 

 
Talousarvioehdotuksen käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa 
kokouksessa 25.11.2019. 
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Merkittiin, että tämä pykälä siirrettiin yksimielisesti käsiteltäväksi 
kokouksen viimeisenä asiana. 
 
Merkittiin, että osastopäälliköt esittelivät kokouksessa oman osas-
tonsa talousarvioehdotukset. Lisäksi esiteltiin ehdotusten perus-
teella muodostuva tulos sekä rahoitukseen liittyviä näkökohtia. 
 
Merkittiin, että Susanna Palmu poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn aikana klo 18.27. 
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Ikääntyneiden palveluiden tietopaketti Forssan seudulle 
 
Kh § 186 
11.11.2019 Hämeen liiton alaisuudessa työstettiin kaikille maakunnan kunnille 

ja kuntayhtymille maakunnan yhteiseen valmisteluun pohjautuva 
oma ikääntyneiden palveluiden tietopaketti, joka nivoo yhteen 
vuosina 2017–2018 yhdessä suunnitellun, olemassa olevan tie-
don ja ko. kunnan/kuntayhtymän tilannekatsauksen. 

 
FSHKY on lähettänyt tietopaketin kunnille tiedoksi. 
Oheismateriaalina Kanta-Hämeen ikääntyneiden yhteen sovitetun 
palvelukokonaisuuden valmistelun pohjalta laadittu tietopaketti. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee ikääntyneiden palveluiden tietopaketin 
tiedoksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Lausuntopyyntö Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän  
strategiasta ja talousarviosta 
 
Kh § 187 
11.11.2019 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli 

30.10.2019 kuntayhtymän strategiaa 2020 sekä talousarviota 
2020 ja toimintasuunnitelmaa 2021–2022 ja pyytää 31.10. saapu-
neella lausuntopyynnöllä omistajakuntien lausuntoja 14.11.2019 
mennessä. 

 
Strategia 
LHKK:n strategiaprosessi käynnistyi tammikuussa 2019. Yhtymä-
hallitus linjasi tuolloin, että olemassa olevaa strategiaa päivitetään 
yhteistyössä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien 
kanssa. Strategiakokonaisuus on tuotettu vuoden 2019 aikana. 
Strategiatyöhön on osallistunut koko henkilöstö. Kevätkaudella 
järjestettiin 4 eri teemaista pajaa, jotka olivat koko henkilöstölle 
avoimia. Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus määrittivät omistaja-
ohjauksen tavoitteet seminaarissa toukokuussa 2019. Johtoryh-
mä, verkostotoimijat ja eri sidosryhmät ovat osallistuneet strate-
giatyöhön sen eri vaiheissa. Henkilöstö otti kantaa olemassa ole-
vaan versioon syyskuussa 2019 jokaisen tulosyksikön esimiehen 
johdolla. Kuntayhtymän YTR käsitteli strategialuonnoksen ko-
kouksessaan 23.10.2019. 
 
Päästrategian liitteeksi laaditaan osastrategiat koskien henkilös-
töä ja viestintää. Strategiatyö jatkuu toimintasuunnitelman laatimi-
sella konkreettisine tulosaluekohtaisine tavoitteineen. Strategiasta 
ja toimintasuunnitelmasta johdetaan myös tuloskortit ja kehitys-
keskustelulomakkeen tavoitteiden asettaminen. Strategialla ei ole 
määritettyä päättymisaikataulua. Tarkoitus on, että strategiaa päi-
vitetään jatkossa usein ja säännöllisesti yhdessä em. toimijoiden 
kanssa. 
 
Talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma 2021–2022 
Perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen ehdotus talousarvi-
oksi ja -suunnitelmaksi on toimitettava jäsenkunnille viimeistään 
30. lokakuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 
30. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään 
kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden 
asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa 
ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin.  
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Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä in-
vestointi- ja rahoitusosan. 
 
Perussopimuksen 25 §:n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelma-
osan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän 
omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon 
kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osal-
listu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. 
LHKK:n yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunni-
telmaehdotuksen kokouksessaan 23.10.2019. 
 
Oheismateriaalina LHKK:n strategia 2020 ja kuntayhtymän ta-
lousarvio 2020 sekä taloussuunnitelmaehdotus 2021–2022. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. todeta lausuntonaan strategian osalta, että Jokioisten kunta pi-
tää tärkeänä verkostoyhteistyön onnistumista alueen elinkei-
noelämän kanssa siten, että joustavilla ja innovatiivisilla koulu-
tuspoluilla pystytään kiinnittämään opiskelijoita paikalliseen 
elinkeinoelämään ja tätä kautta turvaamaan alueella toimivien 
yritysten osaavan työvoiman saatavuutta, ja 
 

2. todeta, ettei Jokioisten kunnalla ole huomautettavaa koulutus-
kuntayhtymän talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 
2021–2022. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 188 
11.11.2019 Koulutuslautakunta 28.10.2019 
 Vapaa-aikalautakunta 31.10.2019 
 Tekninen lautakunta 23.10.2019 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 28.10.2019 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 28.10.2019 
 

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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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 189 
11.11.2019 Hämeen Pelastusliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous 

la 16.11.2019 klo 14, Lempäälä. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyn kokouksen tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 190 
11.11.2019 Kunnan verotulojen kehitys tammi-lokakuussa 2019.  

Kokonaisverokertymä on lokakuun loppuun mennessä 15,96 milj. 
euroa. Tämä on 1 762 687 euroa edellisvuotta vähemmän. Kun-
nallisveroa on kertynyt tammi-lokakuussa 1 644 970 euroa edel-
lisvuotta vähemmän. Yhteisöveron kertymä on puolestaan 
140 525 euroa pienempi. Kiinteistöveron kertymä on sen sijaan 
22 808 euroa suurempi. Kunnallisveron merkittävästi pienempään 
kertymään vaikuttavat tulorekisterin ongelmat. Niistä johtuen osa 
tälle vuodelle kohdistuvista kunnallisverotuloista tilitettänee kun-
nalle vasta ensi vuoden puolella. Toinen keskeinen tekijä on ve-
rohallinnon uudistukset. Veronpalautuksia maksetaan eri aikatau-
lulla kuin ennen. Perinteisesti veronpalautukset ovat vaikuttaneet 
kunnan marraskuun tilitykseen, mutta nyt vaikutus kohdistuu use-
ammalle kuukaudelle ja marraskuun tilitys tulee olemaan aiempaa 
suurempi. Myös verokorttiuudistus on pienentänyt alkuvuoden ai-
kana kertymiä. Omalta osaltaan kunnallisveron kertymään vaikut-
taa kunnan laskeva asukasmäärä ja yleinen taloudellinen tilanne.  
 

Väestömuutokset tammi-syyskuussa 2019. 
Jokioisten kunnan väkiluku on laskenut 47 asukkaalla tammi-
syyskuussa. Syntyneitä oli 28 ja kuolleita 44. Luonnollinen väes-
tönlisäys -16. Tulomuuttajia 183 ja lähtömuuttajia 217. Nettomuut-
to -34. Maahanmuuttajia 11 ja maastamuuttajia 5. Nettomaahan-
muutto 6. Syyskuun lopussa kunnan väkiluku oli 5 148. Tammi-
syyskuussa 2019 seudun viiden kunnan yhteenlaskettu väkiluku 
on vähentynyt 289 asukkaalla. Forssa -123, Humppila -45, Tam-
mela -62, Ypäjä -12. Hämeenlinnan seudulla väestömäärä kasvoi 
68 henkilöllä. Riihimäen seudulla väestömäärä väheni 108 henki-
löllä. Kanta-Hämeen maakunnassa väestö väheni yhteensä 329 
henkilöllä. Prosentuaalisesti suurinta väestön väheneminen oli 
Humppilassa (-2,05 %) ja toiseksi suurinta Hausjärvellä (-1,61 %). 
Keskimääräinen väestömuutos oli Kanta-Hämeessä -0,19 %. Jo-
kioisten prosentuaalinen vähenemä oli 0,91 %. 
 
Suomen Kuntaliiton yleiskirjeet: 
- 11/2019 Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2020–2022 
- 12/2019 Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2020. 

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

dotuksen. 
 

Merkittiin, että Satu Nurmi saapui kokoukseen tämän asian käsit-
telyn aikana klo 16.11. 
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Salainen asia 
 
Kh § 191 
11.11.2019 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
 
 
 
 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 11.11.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 185–191 
 
______________________________________________________ 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

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

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

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 §). 
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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. 


