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Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman hyväksyminen 
 
Kh § 155 
16.9.2019 Vuoden 2015 joulukuussa voimaan tullut ehkäisevän päihdetyön 

järjestämistä koskeva laki määrittelee selkeästi kunnan vastuun 
ehkäisevässä päihdetyössä (523/2015, 5§). Kunta huolehtii eh-
käisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueel-
laan ja nimittää tehtävistä vastaavan toimielimen ja vastuuhenki-
lön sekä edistää ehkäiseviä toimia eri hallinnonaloilla. Toimielin 
voi toimia esim. kuntayhtymän sisällä monialalaisena yhteistyönä. 

 
Kunnan tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia 
ottamalla käyttöön tehokkaat ehkäisevän päihdetyön menetelmät 
erilaisissa ympäristöissä. Ehkäisevän päihdetyön johtaminen ja 
seuranta perustuvat ajantasaiseen tilannetietoon. Myös kuntata-
lous hyötyy tehokkaasta ehkäisevästä päihdetyöstä.  
 
Ehkäisevä päihdetyö on monialaista toimintaa, joka vaatii kunnal-
ta ja hyvinvointikuntayhtymältä keskeisten toimijoiden työn yh-
teensovittamista ja suunnitelmallisuutta. Ehkäisevässä päihde-
työssä kuntalaisten osallisuus on nostettu keskiöön. Vastuu pai-
kallisesti on kuitenkin julkisella vallalla, erityisesti kunnilla – myös 
tulevaisuudessa. 
 
Lain mukaan ehkäisevän päihdetyön tulee perustua tietoon ja se 
tulee sisällyttää osaksi kunnan toiminnan suunnittelua. Ehkäisevä 
päihdetyö voidaan lisätä esimerkiksi osaksi kunnan tai seudun 
hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Ehkäisevä päihdetyö voi-
daan kattaa myös erillissuunnitelmalla. 
 
Forssan seudun kuntien ja FSHKY:n muodostama ehkäisevän 
päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin (26.2.2018 Kh § 67) loi 
ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma EHKÄPÄ:n, joka 
valmistui huhtikuussa 2019. Jatkossa EHKÄPÄ-suunnitelma oh-
jaa kuntien toteuttamaa ehkäisevää päihdetyötä. 
 
Esityslistan oheismateriaalina ehkäisevän päihdetyön toiminta-
suunnitelma EHKÄPÄ. 
 
Erityisnuorisotyöntekijä Sanni Ristolainen selostaa toimintasuun-
nitelmaa kokouksessa. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että 
 

1) se merkitsee tiedoksi suunnitelman valmistumisen, ja 
2) hyväksyy seudullisen EHKÄPÄ-toimintasuunnitelman ohjaa-

maan Jokioisten kunnassa tehtävää lain velvoittamaa ehkäi-
sevää päihdetyötä. 
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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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Talousarviomuutos 
 
Kh § 157 
16.9.2019 Jokioisten kunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosan koh-

dassa vesi- ja viemäriverkko on varauduttu paineviemärin raken-
tamiseen Forssaan 585 000 euron määrärahalla. Samasta hank-
keesta on arvioitu tuloja 150 000 euroa. 

 
Viemärillä oli tarkoitus varautua mahdolliseen, vuosien päässä 
olevaan tarpeeseen. Putki oli tarkoitus sijoittaa samaan kaivan-
toon Jokioisilta Forssaan johdettavan teollisuusviemärin kanssa. 
Teollisuusjätevesiviemärin rakentaminen Jokioisilta Forssaan on 
nyt virallisesti peruttu. Forssan vesihuoltoliikelaitos haki viime 
vuonna Sortohaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan muu-
tosta, koska suunnitelmissa oli Jokioisten tehdasalueen jäteve-
sien johtaminen rakennettavaa viemäriä pitkin käsiteltäväksi Fors-
san puhdistamolle. Forssan vesihuoltoliikelaitos peruutti tänä 
vuonna hakemuksen, koska viemärihanke kaatui Genencorin Jo-
kioisten tehtaan lakkautukseen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
on tästä syystä lopettanut ympäristöluvan muutoshakemuksen 
käsittelyn. 

 
Em. perusteilla on tarpeen tehdä kunnan talousarvioon tarkistus 
hankkeelle varattujen määrärahojen osalta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle 
 

1. että se poistaa vuoden 2019 talousarviosta paineviemärin ra-
kentamiseen varatun 585 000 euron menomäärärahan ja 
hankkeelle arvioidun 150 000 euron tulomäärärahan, ja 

2. hyväksyy määrärahojen poistosta aiheutuvat muut talousar-
viomuutokset (mm. kunnan lainamäärä). 
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Välirahoitusanomus 
 
Kh § 158 
16.9.2019 Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus anoo Jokioisten kunnalta 

3 000,00 euron lainaa hankkeiden tilityksistä johtuvaksi väliaikais-
rahoitukseksi maksuvalmiutensa ylläpitämiseksi. Jokioisten kunta 
on yhdistyksen jäsen. Kunta on aiemmin myöntänyt väliaikaisra-
hoitusta sellaisille yhdistyksille, jotka odottavat hankerahoitusha-
kemusten käsittelyä ja tilitystä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että se myöntää Kulttuuriyhdistys Kuvio 

ry:lle 3 000,00 euron väliaikaisen, 0-korkoisen lainan maksuval-
miuden ylläpitämiseksi siten, että laina tulee kokonaisuudessaan 
maksaa takaisin viimeistään 30.11.2019. 
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Palvelukeskus Intalankartanon pesulan toiminta 
 
Kh § 136 
5.8.2019 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on 

29.4.2019 käsitellyt Palvelukeskus Intalankartanon pesulan toi-
mintaa. FSHKY:llä on tarkoitus lopettaa oman pesulan toiminta ja 
järjestää siellä tehty pyykkihuolto ostopalveluna. Yhtymähallitus 
päätti 29.4.2019 palauttaa pesulan jatkoa koskevan asian uudel-
leen valmisteltavaksi. 

 
Pesulatoiminnasta on neuvoteltu Jokioisten kunnan kanssa 
17.5.2019. Neuvottelussa pohdittiin yhtenä vaihtoehtona sitä, että 
kunta ottaisi pesulan omaksi toiminnakseen. Tämä on kunnan 
kannalta kuitenkin toiminnallisesti ja taloudellisesti vaikeasti toteu-
tettava vaihtoehto, koska se vaatisi pesulanhoitajan ja tarvittaessa 
hänelle sijaisen. Nykyisellään pesulaa hoitava henkilöstö on 
FSHKY:n palveluksessa. 

 
Pesulan toiminta siirtyi kunnalta FSHKY:lle samassa yhteydessä 
Palvelukeskus Intalankartanon muun toiminnan siirtymisen kans-
sa, kun kunnan sosiaalitoimi siirrettiin kuntayhtymän hoidettavak-
si. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta, että Jokioisten kunta ei ota Palve-

lukeskus Intalankartanon pesulan toimintaa omaksi toiminnak-
seen. 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Charlotte Nummenranta 
ehdotti, että Jokioisten kunta ottaa pesulan kunnan omaksi toi-
minnaksi. Jäsen Ursula Mansikka kannatti ehdotusta. 

 
Edelleen puheenjohtaja Rami Lehtinen ehdotti, että asia jätetään 
pöydälle lisäselvityksiä varten. Hän ehdotti selvitettäväksi kustan-
nusvaikutukset, pesulan muutos- ja investointitarpeet sekä henki-
löstöresursoinnin. Varajäsen Jukka Perälä kannatti Lehtisen eh-
dotusta. 

 
 Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, 

voiko kunnanhallitus hyväksyä yksimielisesti asian jättämisen 
pöydälle lisäselvityksiä varten. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuk-

sen ja Charlotte Nummenranta perui oman ehdotuksensa. 
- - - - - - - - - - - 
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Kh § 159 
16.9.2019 Tekninen osasto on selvittänyt pesula-asiaa FSHKY:n asumispal-

veluesimiehen kanssa. Asiasta on neuvoteltu useita kertoja. Kes-
kusteluissa on selvinnyt, että Palvelukeskus Intalankartanon 
Winkkeli-osaston osalta tulee noudattaa ohjeistuksia sairaalateks-
tiilien huollosta, koska Winkkeli luokitellaan laitostoiminnaksi. 
FSHKY noudattaa laitostensa osalta samoja ohjeita kuin K-HKS 
ja TAYS. 

 
Intalankartanon pesula on työllistänyt työntekijän vain osa-
aikaisesti. Edellytyksiä taloudellisesti tehokkaalle toiminnalle ei 
ole. Intalankartanon vaatteisto alkaa olla kulunutta ja sen käyt-
töikä on päättymässä. Lähitulevaisuudessa pitäisi tehdä merkittä-
vä investointi uusiin tekstiileihin. FSHKY ei koe tätä mielekkääksi, 
vaan pitää kokonaisuus huomioituna siirtymistä lainatekstiilien 
käyttöön toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. 
 
Omaa pesulaa ei tarvita kunnan omiin tarpeisiin. Kunta pesee itse 
siivoustekstiilejä, joiden pesua varten on ao. laitteet kussakin kiin-
teistössä. Muu pyykki (verhot, pöytäliinat, matot) on pesetetty ul-
kopuolisessa pesulassa. 
 
Oheismateriaalina selostus sairaalatekstiilien huollosta ja pesuloi-
den laadunvarmistusprosessista. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta, että Jokioisten kunta ei ota Palve-

lukeskus Intalankartanon pesulan toimintaa omaksi toiminnak-
seen. 
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Yritysneuvontaa koskevan sopimuksen hyväksyminen 
 
Kh § 160 
16.9.2019 Forssan Yrityskehitys Oy:n (Fyk) kanssa on neuvoteltu yrityspal-

velujen hankkimisesta yhtiöltä vuoden 2020 alusta lukien. Yhtiö 
on tehnyt kunnalle tarjouksen palveluista. Tarjous lähetetään 
kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä (liite nro 14/2019). 

  
Jokioisten kunta on myynyt yritysasiamiehen palveluja Ypäjän 
kunnalle ja Humppilan kunnalle. Kun nykyisen yritysasiamiehen 
määräaikainen työsuhde vuodenvaihteessa päättyy siirtyvät myös 
mainitut kunnat käyttämään Fykin palveluja. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Forssan Yrityskehitys Oy:n te-
kemän tarjouksen yrityspalvelujen myynnistä. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 161 
16.9.2019 Tekninen lautakunta 28.8.2019 
 Valtuustoseminaari 3.–4.9.2019 
 Johtoryhmä 2.9.2019 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 26.8.2019 
 

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. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 162 
16.9.2019 Verohallinnon tiedote 9.9.2019. Veronsaajille verovuodelta 2019 

tilitettävät henkilöasiakkaiden tuloverot. Verohallinto ilmoittaa, että 
he eivät ole osanneet huomioida ennakonpidätysuudistuksen 
kaikkia vaikutuksia. Tämän vuoksi kuntin tämän vuoden verotulo-
jen kertymät laahaavat merkittävästi perässä. Ennakonperinnän 
menettelymuutokset ja tulorekisteri-ilmoittamisen vaikeudet vai-
kuttavat verohallinnon näkemyksen mukaan verovuodelta 2019 
suoritettavan veron kertymisen aikatauluun. Verohallinto odottaa 
alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten palautuvan 
veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolen ja vuoden 2020 
aikana, viimeistään verovuoden 2019 verotuksen toimittamisen 
jälkeen maksettavien veronpalautusten ja jäännösverojen erään-
tyessä (syksyllä 2020). 

 
Opetushallituksen tiedote OPH-1830-2019 koskien muutoksenha-
kua aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan 
opetuksen vuoden 2020 rahoituksen perusteena oleviin vuoden 
2018 suoritteisiin perustuviin arvioihin. 

 
 EHKÄPÄ – Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille / Forssan seudun 

ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma v. 2019–2021 / Fors-
san seudun ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkosto, sekä 
ote Fshky:n yhtymähallituksen pöytäkirjasta 26.8.2019 § 123, jolla 
se on hyväksynyt toimintasuunnitelman. 

 
 Eteva kuntayhtymän jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutu-

minen Q2/2019 / kuuden kuukauden toteutuma. 
 
 Ote Ypäjän kunnanhallituksen 13.8.2019 pidetyn kokouksen pöy-

täkirjasta § 133, jolla se on valinnut seudullisen rakennusvalvon-
nan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmään kunnan edustajaksi 
Jouko Käkösen ja Riikka Riihimäen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 16.9.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
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 
p. 03 41 821 
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 §). 

 

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. 



Yritysneuvonta Jokioinen
Maria Jokinen 2.9.2019



Yhteistyön tavoitteet ja sisältö

• Joustava palvelumalli yrityksien tarpeeseen
• Kestävän yritystoiminnan tukeminen
• Edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä
• Toisaalta pyritään vastaamaan työmarkkinoiden muutoksiin ja turvaamaan

osaavan työvoiman saatavuutta tiivistämällä ja vahvistamalla seudullista
yhteistyötä yli toimialarajojen (TE –toimistot, työllisyyspalvelut, Ely, Hämeen Liitto
jne.)

• Perusneuvonta yritystoiminnan käynnistämisestä lähtien
• Rahoitus-, patentti- ja oikeudellinen neuvonta
• Yritystuet
• Innovaatioiden kehittäminen
• Kansainvälistyminen



Mitä me olemme?

Forssan Yrityskehitys on kehitysyhtiö, joka aktiivisella otteellaan parantaa yrityksien 
toimintaedellytyksiä, kannattavuutta ja kasvua sekä lisää seudullista elinvoimaa. 

Kantavina ajatuksina

• Uudistuminen ja kasvu

• Asiakaslähtöinen ja rohkea toimintatapa

• Aloitteellisuus, energisyys ja positiivisuus

• Hullu optimismi



Palvelumme

• Perusneuvonta koko yrityksen elinkaaren ajan

• Sparraus

• Yritystuet, liiketoiminnan laskelmat

• Innovaatioiden kehittäminen

• Kansainvälistyminen

• Rahoitusneuvonta

• Omistajanvaihdoksiin liittyvä neuvonta

• Tilaisuudet ja koulutukset ajankohtaisista aiheista

Osaajaverkoston kautta

• Vero-, patentti- ja oikeudellinen neuvonta (lisämaksu asiakkaalle)

• Vaativammat koulutukset (mahdollinen lisämaksu)

• Täsmärekrytoinnit

• Muut rekrytointiin liittyvät asiat



Tarjoamme Jokioisten kunnalle
Perusmaksu 500 e /kk sisältäen tapahtumien ja koulutuksien järjestämisen sekä perusneuvonnan henkilöresurssin Jokioisten yrityksille. 

Tuntiveloituksena edellä (s.4) esitetyt peruspalvelut yrityslähtöisesti 125 e /h/tapaaminen.

Taustatyöt tapaamiseen liittyen 85 e/h. Keskimäärin yksi tapaaminen aiheuttaa 2-3 h taustatyötä.

Tilauksesta yritysfiltterointi ja proaktiivinen kontaktointi palveluiden piiriin 85 e/h.

Hinta sisältää 

• matkakustannukset Jokioisten kunnan alueella 

• mahdolliset tilavuokrat Yrityskehityksen hallinnoimissa tiloissa

• raportoinnin kahden kuukauden välein tai sopimuksen mukaan

• Laadunvalvonnan sekä laatutakuun

Teemme jatkuvaa laadunvalvontaa ja jokaisen tapaamisen jälkeen asiakkaalle lähetetään palautekysely. Mikäli saatu palaute on 1 tai 2 (asteikko 1-4), emme 
veloita näistä kohtaamisista. 

Keskiarvosana palveluistamme 3,9 (asteikko 1-4) 

Keskiarvosana järjestetyistä tilaisuuksista 4,2 (asteikko 1-5)

Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Irtisanomisaika toimeksiantajan puolelta kaksi kuukautta ja tarjoajan puolelta kolme kuukautta.

Laskutus kolmen kuukauden välein tai sopimuksen mukaan.



Saatua palautetta
• ”Hyviä ideoita yhteistyöhön.”

• ”Someviestintä on ihanan positiivista ja sopivan runsasta. Koko Fykin olemus on iloinen, eteenpäin pyrkivä ja 
positiivisesti rajaton. Mahtavaa työtä.”

• ”Fykissä on ihan parhaat tyypit.”

• 100 % vastaajista suosittelisi Fykin palveluita myös ystävilleen.

Toivomme, että tarjouksemme miellyttää ja pääsemme tekemään yhteistyötä kanssanne. Mahdollisiin 
kysymyksiin vastaan mielelläni. 

Ystävällisin terveisin,

Maria Jokinen

maria.jokinen@forssa.fi

050 3424 902

mailto:maria.jokinen@forssa.fi


Poikkeukselliset
tulokset syntyvät
poikkeuksellisesta
tavasta treenata.

Kiitos!


