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esityslistat) 2.12.–23.12.2019  
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Hallinto- ja talousjohtaja 
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Forssan seudun kuntien yhteistyön kehittäminen vuosina 2020–2024  
 
Kh § 192 
25.11.2019  Forssan seudun kuntien johtoryhmät sekä valtuuston ja hallituk-

sen puheenjohtajat kokoontuivat 29.–30.8.2019 seminaariin poh-
timaan seudun kuntien yhteistyömalleja vuosille 2020–2024. Yh-
teistyötä on lisättävä, jotta seudun kunnat pystyvät entistä pa-
remmin vastaamaan mm. väestön ikääntymisen, kuntatalouden 
heikkenemisen ja palvelujen sopeuttamisen mukanaan tuomiin 
haasteisiin. Tulevaisuudessa työvoiman saatavuus, osaavan työ-
voiman rekrytointi, on haaste koko seudulle. 

 
Uusia yhteistyökohteita pohdittiin neljässä ryhmässä (hallinto, si-
vistys, tekninen sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat) ja 
ryhmät aikatauluttivat ehdotuksensa suunnitteluvuosille. 

 
Kaikki kuntien valtuutetut kutsuttiin seminaarin yhteenvetotilaisuu-
teen Forssan kaupungintalon valtuustosaliin 23.10.2019.  

 
Forssan seudun kuntajohtajat ovat työstäneet valmisteluaikatau-
lua seminaarin ja yhteenvetotilaisuuden jälkeen. Jatkotoimenpitei-
tä varten on nostettu esille kohteita, jotka tehostavat toimintaa ja 
tuovat mukanaan säästöjä. Esitys käsitellään saman sisältöisenä 
Forssan kaupungin ja seudun kuntien valtuustoissa. Uusia toimin-
tamalleja on syytä edelleen hakea, ja yhteistyömallien kokonai-
suutta on syytä pohtia syvällisemmin viimeistään seuraavien kun-
tavaalien jälkeen. 

 
Selvitettävät yhteistyökohteet ja alustava aikataulutus ovat: 

 
1) hallinto 

- seudullinen talous- ja palkkahallinto: valmistelu vuosina 
2019–2020 ja aloitus vuonna 2020 

- seudullinen tietohallinto ja ICT-tuki: valmistelu vuosina 
2020–2021 ja aloitus vuonna 2021 

- seudullisen investointikehyksen suunnittelu ja tulevaisuu-
den tarvekartoitus: valmistelu vuosina 2020–2021 ja aloitus 
vuonna 2021 

 
2) sivistys 

- seutukirjasto: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna 
2021 

- erityisen tuen palvelurakenteiden kehittäminen ja sopimus-
ten uudistaminen vuonna 2020 
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- toisen asteen koulutuksen seudullinen yhdistäminen: val-
mistelu vuonna 2020 ja toimenpiteet vuosina 2021–2022 

 
3) tekninen 
- vuokra-asuntoyhteistyö: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus 

vuonna 2021  
- yhteinen kiinteistönhoito: valmistelu vuonna 2022 ja aloitus 

vuonna 2023 
- yhteinen tekninen toimi vuonna 2024 
 
4) työllistäminen 
- seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteeminen valmistelu 

vuosina 2019–2020  
 
5) seutustrategian toteuttaminen 
- seutustrategian nykyisten ja tulevien kärkihankkeiden li-

säksi tiivistetään yhteistyötä yritysneuvonnassa, elinkei-
nopolitiikassa, kaavoituksessa ja investointien suunnitte-
lussa  

 
6) nuorisotyö 
- yhteistyön lisääminen etsivässä nuorisotyössä ja ohjaa-

mopalveluiden laajentaminen kaikkia kuntia palvelevaksi: 
valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna 2021 

 
Valmistelun käytännön organisoinnin toteutuksesta vastaavat kun-
tajohtajat yhdessä johtoryhmien jäsenten ja muiden viranhaltijoi-
den kanssa. 

 
Kaupungin ja kuntien yhteiseksi päätökseksi ehdotetaan sitoutu-
mista edellä mainittujen yhteistyökohteiden valmisteluun. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää, että 
 

1. Jokioisten kunta sitoutuu osaltaan edellä mainittujen asioiden 
yhteiseen valmisteluun, sekä 

2. lähettää päätöksensä valtuustolle tiedoksi. 
 

Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-
ehdotustaan. Hän esitti, että kunnanhallitus merkitsee asiasta 
käydyn keskustelun tiedoksi ja päättää jättää asian pöydälle lisä-
selvityksiä varten. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Jokioisten 
valtuustolle tulee järjestää asiaa koskeva iltakoulu lisätietojen 
saamista ja asiaa koskevaa keskustelua varten ennen päätöksen-
tekoa. Kunnanhallitus päätti edellyttää, että asian valmisteluun lii-
tetään riittävän kattavasti raportointi ja poliittinen ohjaus. Edelleen 
kunnanhallitus päätti, että nykyiset yhteistyömuodot tulee selvittää 
ja kirjata, jotta nykytilanne kirkastuu ja tuo selvän pohjan mahdol-
listen uusien yhteistyökohteiden valinnalle. 
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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. 
 
- - - - - - - - - - 

Kh § 193 
25.11.2019 Lopullinen talousarvioehdotus 2020 on valmisteltu kunnanhalli-

tuksen edellisen käsittelyn pohjalta. Talousarvioehdotuksessa 
vuosikatteeksi muodostuu 1 530 360,00 euroa ja tilikauden tu-
lokseksi 107 190,00 euroa. Myös suunnitelmavuodet 2021 ja 
2022 ovat tulokseltaan positiivisia. Laaditun talousarvion ja ta-
loussuunnitelman perusteella suunnittelukauden talous on tasa-
painossa. Jokioisten kunnalla ei ole aiemmilta tilikausilta kattama-
tonta alijäämää. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

esityslistan oheismateriaalina (ladataan perjantaina) olevan vuo-
den 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020–2022 talous-
suunnitelmaehdotuksen liitteineen.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että puheenjohtaja Rami Lehtinen poistui kokouksesta 
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.42 ja kokouksen puheenjoh-
tajaksi tuli varapuheenjohtaja Jyrki Kanerva. 
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Sopimus yhteistyöstä kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi ja  
edustajan nimeäminen 
 
Kh § 194 
25.11.2019 Hämeen maakuntahallitus on 18.2.2019 päättänyt, että Hämeen 

kesäyliopiston toiminta siirretään Hämeen ammattikorkeakoulu 
Oy:n kesäyliopiston ylläpitämistä varten perustamaan tytäryhtiöön 
(HAMK Akatemia Oy) 1.1.2020 alkaen. Kunnan hyväksyivät asiaa 
koskevan aiesopimuksen keväällä 2019. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 3.10.2019 myöntänyt HAMK Aka-
temia Oy:lle Hämeen kesäyliopiston ylläpitämisluvan 1.1.2020 al-
kaen. 

 
Hämeen ammattikorkeakoulu pyytää kuntaa hyväksymään kesä-
yliopistotoimintaa koskevan sopimuksen ja nimeämään kunnan 
edustajan Hämeen kesäyliopiston neuvottelukuntaan. 

 
Sopimus on esityslistan liitteenä (liite 16/2019). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kesäyliopisto-

toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen ja nimeää kunnan 
edustajan Hämeen kesäyliopiston neuvottelukuntaan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja valitsi kunnan edustajaksi Hämeen kesäyliopiston 
neuvottelukuntaan Outi Vesakosken. 

 Pöytäkirjan liite nro 8/2019. 
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Yhtymäkokousedustajan valinta 
 
Kh § 195 
25.11.2019 Eteva kuntayhtymä pyytää kuntaa valitsemaan yhtymäkokous-

edustajan 12.12.2019 pidettävään yhtymäkokoukseensa. 
 

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

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokous-

edustajaksi 12.12.2019 pidettävään Etevan yhtymäkokoukseen 
Sirpa Larkon ja varaedustajaksi Eija Sakkisen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen 
 
Kh § 196 
25.11.2019 Voimassa olevan kuntalain siirtymäsäännöksen mukaan kuntien 

yhteistoimintasopimukset (ml. kuntayhtymien perussopimukset) 
on saatettava lain 8 luvun mukaisiksi vuoden 2019 loppuun men-
nessä (147 § 5 mom.). Sairaanhoitopiirin perussopimuksesta 
puuttuu tällä hetkellä ehtoja, joita kuntalain 56 § edellyttää. Lisäksi 
perussopimuksessa on päivitystarpeita johtuen siitä, että sitä on 
viimeksi päivitetty vuonna 2009.  
 
Sairaanhoitopiirin tilaajarenkaassa sovittiin keväällä, että sairaan-
hoitopiiri tekee kunnille esityksen perussopimuksen muutoksista. 
Esitystä muokattiin syksyn aikana pienemmässä ryhmässä, jossa 
oli mukana edustaja kultakin seudulta. Erityisesti valmistelussa on 
käyty läpi alijäämän kattamista, investointien jakoperustetta ja so-
pimusohjauksen määrittelyä koskevia ehtoja. Liitteenä olevaan tii-
vistelmään on koottu tärkeimmät sisältömuutokset ja niiden taus-
ta.  Lokakuussa pidetyn tilaajarenkaan käsittelyn jälkeen perus-
sopimusluonnos lähetettiin kuntiin lausunnoille 31.10.2019. Kun-
tien lausuntojen perusteella perussopimusta on edelleen täsmen-
netty. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton vuonna 2016 jul-
kaisemaa kuntayhtymän perussopimusmallia. 

 
Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta päättävät jäsen-
kuntien valtuustot. Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähin-
tään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden 
asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlas-
ketusta asukasluvusta (Kuntalain 57 §). 

  
Kuntalain 56 §:n vaatimukset kuntayhtymän perussopimuksessa 
sovittavista asioista: 
 
”Perussopimuksessa on sovittava ainakin: 
 
1) kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista; 
2) kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun 

järjestämisvastuun siirtymisestä; 
3) yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka muun 

ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäsenten lukumää-
rästä ja äänivallan perusteista; 

4) kuntayhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, pää-
tösvallasta ja koollekutsumisesta; 
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5) siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua, 
edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, se-
kä siitä, millä tavoin oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoitta-
miseen päätetään; 

6) jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta 
sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista 
asioista; 

7) kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 
8) kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien 

jäsenkuntien asemasta; 
9) kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamises-

ta; 
10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilantees-

sa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasa-
painottamisesta; 

11) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista 
jäsenkunnille. 
 

Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että kuntayhtymän 
muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsen-
ten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja että sopimuksessa 
määrätyissä asioissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määrä-
enemmistö.” 
 
Esityslistan liitteenä (liite 17/2019) on selvitys perussopimusmuu-
toksista (poistot on yliviivattu ja lisäykset merkitty punaisella teks-
tillä). Esityslistan liitteenä (liite 18/2019) on myös tiivistelmä pe-
russopimusmuutoksista. 
 
Kuntaliiton perussopimusmalli on esityslistan oheismateriaalina.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 
esityslistan liitteen mukaisena (liite 17/2019). Perussopimus tulee 
voimaan 1.1.2020.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 197 
25.11.2019 Hämeen liiton maakuntavaltuusto 25.11.2019 klo 9.00, Turenki. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyn kokouksen tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 198 
25.11.2019 Kunnanhallituksen puheenjohtaja 8.11.2019 
 Hallinto- ja talousjohtaja 13.11.2019 
 Vanhusneuvosto 19.9. ja 17.10.2019 
 

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. 
 
 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 25.11.2019 348 21 

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

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

 
 
 
 
Ilmoitusasiat 
 
Kh § 199 
25.11.2019 Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston päätös 

11.11.2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista 
vuodelle 2019. Jokioisten kunnan valtionosuuteen tehdään lisäystä 
228 355 euroa. 

 
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.11.2019 kunnan ha-

kemukseen, jolla se on myöntänyt Jokioisten kunnalle erityisavustus-
ta vähävaraisten perheiden 7–15 –vuotiaiden lasten ja nuorten lii-
kunnan harrastuksen tukemiseksi 3 000 euroa, kuitenkin enintään 
hankkeesta aiheutuvien todellisten ja hyväksyttävien kustannusten 
suuruisena. 

 
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 11.11.2019 antama lau-

sunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Fingrid Oyj, 400+110 
kilovoltin voimajohtohanke, Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, 
Forssa. 

 
 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, Suomen Kuntaliiton 

ja Valtiokonttorin yhteistyössä laatima ohje kunnille tapauksiin, joissa 
ARA edellyttää kunnan takausta ARA-asuntotuotantoa varten sekä 
tapauksia, joissa Valtiokonttori edellyttää kunnan takausta ARA-
kiinteistön luovutustilanteissa. 

 
 Suomen Kuntaliiton yleiskirje 10/2019 20.10.2019 Musiikin esitys-

korvaukset Teostolle vuonna 2020. 
 
 Hämeen liiton viesti 14.11.2019 Valmistelurahoitusta Itämeren alu-

een hankkeille. Itämeren alueen BSR Interreg -ohjelman viimeiset 
rahoitushaut ovat avautuneet. 

 
 Ote Forssan kaupunginvaltuuston 11.11.2019 pidetyn kokouksen 

pöytäkirjasta § 67 Jätelautakunnan jäsenen vaihdos. 
 
 Teoston uutiskirje 14.11.2019 Teoston musiikin käyttölupien hinnat 

muuttuvat 1.1.2020. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 25.11.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 192, 193, 196–199 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 194, 195 
 
______________________________________________________ 
 
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: 194, 195 
 
_______________________________________________________ 
 
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 §). 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


   

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. 








