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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 65 
14.11.2018  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 2.11.2018. Samana päivänä 
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Il-
moitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on 
saapuvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

http://www.jokioinen.fi/


 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 14.11.2018 161 5 

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

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 66 
14.11.2018  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 21.11.–21.12.2018.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Ursula Mansikka ja Emmi 
Romppainen. 
 

 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta 
 
Valt. § 10 
9.3.2016 Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmä teki kokouksessa 

seuraavan valtuustoaloitteen: 
 

”Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmän valtuustoaloite 
alueellisesta kielikokeilusta 
 
Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun lisää-
misestä ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä 
alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo 
ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kie-
livalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen 
mukaisesti. ”Eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään 
lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoi-
man laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen 
opiskelua”. 
 
Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti 
maamme tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. 
Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo 
koulupolun varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkel-
lä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä mahdollisuuden 
vain englanti-ruotsi -yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät, kuten 
esim. englanti-saksa tai englanti-ranska, tulisi mahdollistaa. Ruot-
sinkielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämäs-
sä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämä-
töntä. Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan 
huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsinkielen opin-
toja. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan suomen-
kielisen väestön ja ruotsikielisen väestön sivistyksellisistä ja yh-
teiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan. 
 
Kielikokeilu, jossa ruotsinkielen voisi oppilaan ja kodin tahdon 
mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus 
kuntamme kehittämistahdosta ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka 
valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen kuin ruot-
sin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus opiskella ruotsia viimeis-
tään lukiovaiheessa. Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä myös ruot-
sinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi. Val-
tiovallan vastuulle jäisi mm. varmistaa erityissäädöksin, että kodin 
valinta ei haittaa lapsen myöhempiä mahdollisuuksia jatko- 
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opintoihin ja uraa julkisen sektorin tehtävissä sekä perustuslain 
noudattaminen. 
 

Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmä esittää, että Joki-
oisten kunta selvittää välittömästi Forssan, Humppilan, Tammelan 
ja Ypäjän kuntien kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seu-
dulliseen kielikokeiluun. Mikäli lähikunnat suhtautuvat asiaan 
myönteisesti, tulee Jokioisten kunnan välittömästi käynnistää yh-
teistyö kuntien kanssa sekä aloittaa selvityksen tekeminen mah-
dollisuuksista järjestää alueellinen kielikokeilu jossa kielivalikoi-
maa laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä. 

Jokioisilla 9.3.2016 
 
Perussuomalaisten Jokioisten valtuustoryhmän puolesta 
Mira Kulmala-Sjöman 
valtuustoryhmän puheenjohtaja”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 56 
14.3.2016 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää alueellista kielikokeilua koskevan 

valtuustoaloitteen koulutuslautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Koula § 13 
19.6.2018 Perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt 9.3.2016, että 

Jokioisten kunta selvittää välittömästi Forssa, Humppilan, Tam-
melan ja Ypäjän kuntien kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallis-
tua seudulliseen kielikokeiluun. Aloitteessa toivotaan, että mikäli 
lähikunnat suhtautuvat asiaan myönteisesti, tulee Jokioisten kun-
nan välittömästi käynnistää yhteistyö kuntien kanssa sekä aloittaa 
selvityksen tekeminen mahdollisuuksista järjestää alueellinen kie-
likokeilu, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toi-
sen kotimaisen kielen opiskelua.   

 
Juha Sipilän muodostaman valtioneuvoston hallitusohjelmaan kir-
jattiin vuonna 2015 tavoite kieltenopiskelun lisäämisestä ja mo- 
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nipuolistamisesta. Tähän liittyen asetettiin tavoitteeksi käynnistää 
alueellisia kokeiluja kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoit-
tavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua.  
 
Alueellisesta kielikokeilusta käytiin seudun sivistystoimenjohtajien 
kanssa keskustelu kesäkuussa 2016. Mahdolliseen alueelliseen 
kielikokeiluun osallistuminen ilman velvoittavaa toisen kotimaisen 
kielen opiskelua ei saanut kannatusta ja toisaalta asiaa voitu laa-
jemmin käsitellä, koska kielikokeiluun liittyvä valmistelutyö oli vas-
ta alkanut opetusministeriössä.  
 
Alueellisen kielikokeilun valmistelutyö kesti opetusministeriössä 
pitkään johtuen mm. asian laillisuusnäkökulmien haasteista. Asia 
eteni joulukuussa 2017, jolloin opetushallitus avasi haun alueelli-
sesta kielikokeilusta. Kielikokeiluun liittyvä haku päättyi helmi-
kuussa 2018.  Alkava kokeilu kohdentuu niihin 5.-6. luokkien oppi-
laisiin, jotka aloittaisivat toisen kotimaisen kielen opiskelun luku-
vuoden 2018-2019 alusta lukien. Kokeilu on huoltajille ja lapsille 
vapaaehtoinen. Kokeilun tulee jatkua perusopetuksen loppuun 
saakka. Oppilaille, jotka osallistuvat kokeiluun, on mahdollisuus 
saada vapautus toisen kotimaisen kielen opiskelusta toisen as-
teen opinnoissa.  
 
Alueellinen kielikokeilu / hakeminen alueelliseen kielikokeiluun il-
man velvoittavan toisen kotimaisen kielen opiskelua ei herättänyt 
kiinnostusta seutukunnalla. Viisi kuntaa koko Suomessa haki / va-
littiin mukaan kyseiseen kokeiluun (Rovaniemi, Ylöjärvi, Jämsä, 
Savonlinna ja Pieksämäki).  

 
Ehdotus Lautakunta päättää todeta, että Forssan seudun kunnat eivät ole 

hakeneet, eivätkä osallistu, alueelliseen kielikokeiluun ilman vel-
voittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 Kunnanhallituksen edustaja Timo Heikkilä poistui kokouksesta 

tämän pykälän käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa klo 
18.40. 

 
 - - - - - - - - - 
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Kh § 138 
6.8.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. merkitsee koulutuslautakunnan valtuustoaloitteen johdosta an-
taman vastauksen tietoonsa saatetuksi, ja 
 

2. esittää valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuusto-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 67 
14.11.2018 
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Valtuustoaloite hyötypuutarhasta 
 

Valt. § 46 
23.2.2018 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Maa-alueen kehittäminen Paanan koulun, kunnanviraston, kirjas-
toalueen läheisyydessä, hyötypuutarha virkistys ja opetus käyt-
töön. 
 
Hyöty/aistipuutarhaksi kutsutaan puutarhaa, jonka suunnittelussa 
on otettu huomioon kaikki aistit. Aistipuutarhassa voi rauhassa 
maistella, haistella, kosketella. Alue sisältää erilaisia ja erikokoisia 
kasveja sekä siellä voi rauhassa havainnoida pieniä luonnonilmi-
öitä. Pienpuutarha kunnan sydämessä toisi Jokioisten omaleimai-
suuden esiin, tarjoaisi kaikille virkistyspuutarhan suomia elämyk-
siä sekä korostaisi maaseudun arvoja. 
 
Aistipuutarhassa olisi alkukantaisia pienikasvuisia puita, pensaita, 
kasveja yms.  Nämä ovat helppohoitoisia, takuuvarmoja, kauniita 
ja hyödyllisiä. Puutarhassa voisi myös olla ulkoilman kestäviä pie-
niä ekologisia kuntoilu- sekä tasapainolaitteita liikkumisen luon-
nolliseen aktivointiin. Materiaalien valinnassa huomio ekologisuu-
teen, (esimerkiksi männystä valmistetut tuotteet kestävät Suomen 
neljä vuodenaikaa ja hiilijalanjälki negatiivinen). 
 
Kyseessä oleva alue on tälle pikku puutarhalle aivan loistava, 
kunnan keskustassa, kunnantalon takana, yläkoulun sekä päivä-
kotien keskiössä. Myös Intalankartano on kävelyetäisyydellä. Näin 
ollen puutarhasta nauttiminen olisi mahdollista helpolla vaivalla 
kaikille kuntalaisille ja toisi viihtyisyyttä arjen keskelle. Puutarha 
mahdollistaisi myös erilaisten pienimuotoisten tapahtumien järjes-
tämisen, kuten perheiden picnick tapahtumat yms. 

 
Aistipuutarhan rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin voitaisiin ha-
kea tukea ympäristön yrityksiltä, kartoittaa mahdolliset tu-
ki/hankerahoitus mahdollisuudet sekä selvittää yhteistyö LUKEn 
kanssa. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla puutarhan toiminnan tu-
kemiseen ja kehittämiseen perustettava kannatusyhdistys tai muu 
vastaava. Kiinnostusta varmasti löytyy. 
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Virkistysominaisuuksien lisäksi, aistipuutarha tarjoaa upean op-
pimisen alueen kasvatuksen sekä opetuksen ympäristökasvatuk- 
seen, joka on nyt rakentumassa kunnan varhaiskasvatuksen pai-
nopistealueeksi. 
 
Jokioisten Vihreät ehdottaa, että tälle alueelle tehdään aistipuu-
tarha, 'syötävä puutarha'.  
 

Jokioisten Vihreät”. 
 

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 
työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 75 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

  - - - - - - - - - - 

 

Tela § 34 
20.6.2018  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun  
  valtuustoaloitteen hyöty-/aistipuutarhasta. 
 
  Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 15.1.2018 § 22 ja 
  valtuusto 23.2.2018 § 34 yleissuunnitelmaa Paanan koulun,  
  kunnanviraston, kirjaston ja terveysaseman alueen maan- 
  käytön kehittämiseksi. 
   
  Valtuustoaloitteessa hyötypuutarhan paikaksi on esitetty tätä sa-
  maista maa-aluetta Paanan koulun, kunnanviraston ja kirjaston 
  läheisyydessä. 
  Alueella sijaitsi purettu omakotitalo, ent. rehtorin asunto/esy, 
  alueen pinta-ala kokonaisuudessaan on noin 1000 m².  
  
  Kyseiselle alueelle on mahdollista rakentaa viheralue, jossa voisi 
  olla esim. pieni huvimaja penkeillä, kulkukäytäviä sekä erilaisia 
  helppohoitoisia kasvillisuusalueita. 
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  Aistipuutarhan suunnittelussa on otettava huomioon kaikki aistit 
  (kuulo-, näkö-, haju-, maku- ja tuntoaisti) sekä kasvi- ja muissa 
  valinnoissa materiaalien myrkyttömyys ja monimuotoisuus.    
 
  Alueella voi olla marjapensaita ja vastaavia helppohoitoisia, moni-
  vuotisia hyötykasveja, mutta varsinaista hyötypuutarhaa ei sijoitet-
  taisi kunnan ylläpitämälle yleiselle viheralueelle, lisäksi Luonnon-
  varakeskuksen ylläpitämä Ferrarianrinne on lähellä kyseistä aluet-
  ta. 
 
  Aloitteessa mainittuja kuntoilu- sekä tasapainolaitteita löytyy 
  viereisen Paanan koulun pihalta. 
   
  Mikäli kunta päättää hyötypuutarhan suunnittelusta ja rakentami-
  sesta, huomioitaisiin se talousarviovalmistelussa sekä hoidon 
  riittävät resurssit käyttömenoissa. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen hyöty- 
  puutarhasta kunnanhallituksen käsittelyyn.  
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 140 
6.8.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. todeta, että kunnanviraston takaa puretun omakotitalon alueen 
viherrakentamisessa voidaan huomioida hyötypuutarha-ajatus 
teknisen lautakunnan näkemyksen mukaisesti, 

2. todeta, että asia huomioidaan vuoden 2019 talousarvion val-
mistelun yhteydessä, 

3. esittää valtuustolle, että se merkitsee valtuustoaloitteen joh-
dosta annetun vastauksen tietoonsa saatetuksi, ja 

4. esittää valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuusto-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 68 
14.11.2018
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Koulutuslautakunnan varapuheenjohtajan vaali 
 
Kh § 141 
6.8.2018 Valtuusto on 12.6.2017 valinnut Sari Kortepohjan koulutuslauta-

kunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. 16.5.2018 Sari Korte-
pohjalle myönnettiin ero koulutuslautakunnan jäsenyydestä. Val-
tuusto valitsi 16.5.2018 koulutuslautakunnan uudeksi jäseneksi 
Asmo Porman, mutta uutta varapuheenjohtajaa ei valittu. Tämän 
vuoksi valtuuston tulee suorittaa koulutuslautakunnan varapu-
heenjohtajan vaali. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa 

koulutuslautakunnan varapuheenjohtajan vaalin jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 69 
14.11.2018 
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Jokioisten kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 
 
Hela § 19  
19.6.2018  

Vuodelta 2017 on laadittu henkilöstöraportti, joka sisältää seuraa-
via tietoja kunnasta ja henkilöstöstä: 
 
        1.      Jokioisten kuntastrategia 
        2.      Henkilöstön määrä ja rakenne 
        3.      Henkilötyövuosi 
        4.      Työajan jakautuminen 
        5.      Osaamisen kehittäminen 
        6.      Terveysperusteiset poissaolot 
        7.      Henkilöstön palvelussuhteet ja vaihtuvuus 
        8.      Eläköityminen 
        9.      Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 
 
Henkilöstöraportti täydentää osaltaan kunnan vuoden 2017 tilin-
päätöstä, antaen laajemman tietopaketin henkilöstöön liittyvistä 
asioista. Henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä (liite 8/2018). 

 
Ehdotus Henkilöstölautakunta merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2017 

tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen. Henkilöstöraportti vuodelta 2017 on pöytäkirjan liite 
8/2018. 

 - - - - - - - - - - 
Kh § 148 
27.8.2018 Jokioisten kunnan henkilöstöraportti 2017 on esityslistan oheis-

materiaalina. 
 

Henkilöstöpäällikkö esittelee kokouksessa raporttia. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. merkitä henkilöstöraportin ja sitä koskevan henkilöstöpäällikön 
esittelyn tietoonsa saatetuksi, ja 

2. lähettää henkilöstöraportin valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Birgitta Mäkelä poistui kokouk-
sesta esittelynsä jälkeen klo 17.50. 
 

 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 70 
14.11.2018 
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Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2018 
 
Kh § 150 
27.8.2018 Vertailu talousarvioon 

Toimintatuotoista toteutunut keskimäärin 52,1 %,  
Toimintakuluista toteutunut keskimäärin 51,1 %,  
* osa toimintakuluista painottuu loppukesälle ja loppuvuodelle 

 
Rahoitus 
Verotuloista toteutunut 53,6 % (52,5 %) 
Valtionosuuksista toteutunut 51,3 % (50,8 %) 
 
Budjetoiduista korkokuluista on toteutunut 38 703,17 (37 499,62) 
euroa. Prosentteina toteuma on 28,7. Korkotaso on edelleen hie-
man laskenut ja vielä alhaisemman korkotason (jopa 0-korkoisen) 
lyhytaikaisen rahoituksen ylipainotuksella on saatu edelleen ai-
kaan korkosäästöjä pitkäaikaiseen rahoitukseen verrattuna.  

 
Kunnan vuosikate oli kesäkuun lopussa 1 389 000,16 
(1 137 005,83) euroa. Vuosikate on hieman parempi kuin edellis-
vuonna. Kunnallisveron kertymä on edelliseen vuoteen verrattuna 
581 809 euroa suurempi. Tästä noin 375 000 euroa muodostuu 
veroprosentin korotuksen vaikutuksesta. 
 
Tammi-kesäkuussa nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 0 (0) eu-
roa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksettiin samalla ajanjaksolla 
takaisin 599 516,99 (557 929,99) euroa. Lyhytaikaista lainaa nos-
tettiin tarpeen mukaan ja vanhoja kuntatodistuksia uudistettiin eli 
netotettiin. Lyhytaikainen lainakanta väheni tarkastelujaksolla 
200 000 euroa, mutta heinäkuussa jouduttiin laskemaan liikentee-
seen uusi kuntatodistus. 

 
Investoinnit 
Tammi-kesäkuussa on toteutettu investointeja 251 969,00 
(111 043,79) eurolla. Alkuvuoden suurimat yksittäiset investointi-
kohteet ovat olleet  teiden rakentaminen/kunnostus, vesijohdot ja 
kylien viemäröintihanke. 
 
Tulos 
Tammi-kesäkuun tulos on ylijäämäinen 617 172,31 (338 286,87) 
euroa. Se on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. 
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Esityslistan oheismateriaalina ovat kunnan virallinen tuloslaskel-
ma 30.6.2018, rahoitusosan toteutuminen, osastokohtaiset käyttö-
talouden toteumavertailut ja investointiosan toteumavertailu. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus  
 

1) merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2018 tietoonsa 
saatetuksi, ja  
 

2) lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 71 
14.11.2018 
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Kuntastrategian hyväksyminen 
 
 
Kh § 160 
15.10.2018 Kunnanvaltuusto on päättänyt laatia kuntalain mukaisen kunta-

strategian. Strategia on laadittu kunnanvaltuuston toimesta ja sitä 
on käsitelty useissa valtuuston iltakouluissa. Kuntastrategia on 
esityslistan liitemateriaalina (liite nro 21/2018). 

  
Strategia on nyt valmis kunnan hallinnolliseen käsittelyyn.   
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä laaditun kuntastrategi-
an ja lähettää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
  
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 72 
14.11.2018 
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Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus vuonna 2018 
 
Tela § 38 
22.8.2018 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kunnan tulee 

vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa selos-
tetaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoi-
na vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vä-
häisiä. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille 
mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä ja esitellä ne ta-
vat, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa oman kuntansa kaavoituk-
seen.  

Jokioisten kunnan vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa ovat esil-
lä kaavat, jotka ovat aktiivisesti vireillä lähivuosien aikana. Kaavoi-
tuskatsauksen yhteydessä ei ilmoiteta uusia kaavahankkeita vi-
reille.  

Kaavoituskatsaus asetetaan kuulutuksella virallisesti nähtäville 
Forssan Lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla, lisäksi kaavoitus-
katsaus julkaistaan internetissä (kunnan www-sivuilla). Virallisen 
kuulutuksen jälkeen kaavoituskatsauksia on saatavissa kunnan 
tekniseltä osastolta ja kirjastosta.  

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kaavoituskat-
sauksen hyväksymisestä ja kunnaninsinööri päättää sen tiedot-
tamisesta. 

Esityslistan oheismateriaalina on luonnos vuoden 2018 kaavoi-
tuskatsaukseksi.  

 
Ehdotus Tekninen lautakunta käsittelee asiaa oheisaineiston pohjalta ja 

lähettää kaavoituskatsausluonnoksen kunnanhallituksen hyväk-
syttäväksi.   

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 161 
8.10.2018 Vuoden 2018 kaavoituskatsaus on esityslistan oheismateriaalina. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. hyväksyä Jokioisten kunnan vuoden 2018 kaavoituskatsauk-
sen, ja 
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2. lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 
tämän asian esittelyn jälkeen klo 18.40. 
 

 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 73 
14.11.2018 
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Ero luottamustoimista / Sari Kortepohja ja Aino Vilkki /  
uudet varavaltuutetut 
 
Kvltk § 13 
6.9.2018  Kuntalain 17 §:ssä Varavaltuutetut sanotaan seuraavaa: 
 
 ”Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa 

esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä va-
litsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, 
kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsi-
jayhdistyksen ehdokkaana valituilla valtuutetulla ei ole varavaltuu-
tettua. 

 
 Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hä-

net on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston pu-
heenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä 
ensimmäisen varavaltuutetun.” 

 
 sekä vaalilain 93 §:ssä varavaltuutetuista: 
 
 Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää 

vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheen-
johtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 
11 §:n mukaisesti. 

  
 Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykä-

lässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä va-
jaaksi.” 

 
 Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.4.2017 § 37 vahvis-

tanut kuntavaalien tuloksen Kansallisen Kokoomuksen varaval-
tuutettujen osalta seuraavasti: 

 
 Järj. Ehd. Nimi Äänet Vertausluku 
 nro nro     
 
  1. 57 Vilkki Aino   20 69,750 
  2. 56 Tiensuu Jussi   17 55,800 
  3. 46 Ekholm Pekka   16 46,500. 

 
 Valtuusto on kokouksissaan 16.5.2018 § 56 myöntänyt eron val-

tuutettu Sari Kortepohjalle ja 26.6.2018 § 63  1. varavaltuutettu 
Aino Vilkille, joten keskusvaalilautakunnan on täydennettävä Kan-
sallisen Kokoomus puolueen varavaltuutettujen määrää. 
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 Valtuuston puheenjohtaja on kutsunut puolueen varavaltuutettu 

Jussi Tiensuun valtuutetuksi 1.6.2018 alkaen. 
 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta nostaa valtuuston pyynnöstä edellisten 

kuntavallien 2017 tulosten mukaisesti Kansallinen Kokoomus 
puolueen varavaltuutetuiksi seuraavat: 

 
 Järj. Ehd. Nimi Äänet Vertausluku 
 nro nro     
 
  1. 55 Ekholm Pekka   16 46,500 
  2. 53 Liuski Erja   14 39,857 
  3. 48 Järvinen Kari   11 34,875 

 
 sekä saattaa asian kunnanhallituksen ja valtuuston tietoon. 
 
Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 162 
8.10.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee keskusvaalilautakunnan päätöksen uu-

sista varavaltuutetuista tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edel-
leen valtuustolle tiedoksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 74 
14.11.2018 
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Eroanomus luottamustoimista 
 
Kh § 163 
8.10.2018 Heikki Leino anoo eroa luottamustoimista paikkakunnalta pois-

muuton vuoksi. Leino on keskusvaalilautakunnan jäsen ja pu-
heenjohtaja. 

 
Keskusvaalilautakunnan nykyiset jäsenet ovat seuraavat: 
 
Puheenjohtaja Heikki Leino 
Varapuheenjohtaja Jaana Paasikangas 
 
Jäsenet 
Kirsi Raiskio 
Anu Tujunen 
Toni Kauranen 
 
Leinon eroanomuksen vuoksi tulee suorittaa keskusvaalilauta-
kunnan uuden jäsenen ja puheenjohtajan vaali. 
 
Keskusvaalilautakunnassa on kahdeksan varajäsentä. Heidät on 
valittu kutsumajärjestyksessä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa 

keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan vaalin.  
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 75 
14.11.2018 
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Jokioisten kunnan veroprosentit 2019 
 
Kh § 182 
29.10.2018 Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee 

ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään 
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistö-
verolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteis-
töveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien ra-
joissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, 
kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan 
tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään 
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.  

 
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tu-
lee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä 
(Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuo-
den 2019 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee näin ol-
len ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun 
19. päivänä 2018.  

 
Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää. 
Vuoden 2019 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lo-
pussa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään 
vuoden 2019 ennakkoperinnässä vuoden 2018 veroprosenttia ko-
ko vuoden ajan. 

 
Verohallinto on uudistanut veroprosenttien keruutapaa ja tänä 
vuonna ne ilmoitetaan Verohallintoon sähköisesti.  

 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuu-
della.  

 
Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuu-
della. Eduskunnan päätösten perusteella vuodelle 2019 kiinteistö-
veroprosenttivälit ovat: 
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–

2,00 % 
- vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 

0,41–1,00 % 
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrä-

tä välillä 0,93–2,00 % 
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 

0,93-3,10 % 
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- yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 
0,00–2,00 %  

- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voi-
daan määrätä välillä 2,00–6,00 % (KiintVL 12 b §:ssä maini-
tuissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä ylei-
nen veroprosentti + 3,00 %) 

 
Jokioisten kunnan tuloveroprosenttia nostettiin 0,75 % vuodelle 
2018. Se on nyt 21,25. Kiinteistöveroprosentteihin on viimeksi 
tehty vähäisiä tarkistuksia vuodelle 2017 pakollisten alarajamuu-
tosten vuoksi. 

 
Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat tällä hetkellä seuraavat: 
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 (alarajassa) 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 (alarajassa) 
- muiden rakennusten veroprosentti 1,00 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 
- voimalaitosten veroprosentti 3,10 

 
Suomen kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna 
2018 ovat seuraavat: 
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,06 
- vakituinen asuinrakennus 0,49 
- muu rakennus 1,16 
- voimalaitos 3,03 
 
Kunnan vuoden 2019 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen 
tuloveroprosenttiin ja nykyisiin kiinteistöveroprosentteihin. Kunnan 
tuloveroa arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella kertyvän 
ensi vuonna 17 478 000 euroa, yhteisöveroa 1 112 000 euroa ja 
kiinteistöveroa 979 000 euroa. Yhteensä 19 569 000 euroa. Vuo-
den 2018 kokonaiskertymän arvioidaan olevan 18 874 000 euroa, 
jolloin kasvuksi muodostuu 695 000 euroa.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa 

Jokioisten kunnan vuoden 2019 veroprosentit seuraaviksi: 
 

- tuloveroprosentti 21,25 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 
- muiden rakennusten veroprosentti 1,00 
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- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 
- voimalaitosten veroprosentti 3,10. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 76 
14.11.2018 
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Lisämäärärahan anominen sosiaali- ja terveyspalveluiden menoihin 
 
Hela § 23 
9.10.2018  Vuoden 2018 talousarviossa on sosiaali- ja terveyspalveluiden 

menoihin 70 000 euron määräraha. Vuoden 2017 tilinpäätöksen 
mukaan ko. menot olivat kuitenkin nousseet 78 840 euroon. Vuo-
den 2018 talousarviota tehdessä tilanne ei vielä ollut tiedossa. Nyt 
kuitenkin on jo nähtävissä, että vuoden 2018 sosiaali- ja terveys-
palveluiden menot tulevat olemaan samalla tasolla kuin vuonna 
2017. Menojen kasvu johtuu lisääntyneistä käyntimääristä ja tut-
kimusmääristä työterveyshuollossa sekä Forssan seudun hyvi-
vointikuntayhtymän hintojen nostoista. Näistä syistä vuodelle 
2018 budjetoitu määräraha ei tule riittämään. 

 
Ehdotus Henkilöstölautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

10 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 sosiaali- ja terveys-
palveluiden menoihin, kustannuspaikkaan 000605. Vuoden 2018 
määräraha oli 70 000 euroa, muutos 10 000 euroa, jonka jälkeen 
uudeksi määrärahaksi muodostuu 80 000 euroa.   

 
Päätös Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätöseh-

dotuksen.  
 
 - - - - - - - - - - - - 
Kh § 183 
29.10.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 

henkilöstölautakunnan esittämän 10 000 euron lisämäärärahan 
henkilökunnan työterveyshuollon vuoden 2018 talousarvioon kus-
tannuspaikalle 000605. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 77 
14.11.2018 
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Jokioisten kunnan uusi hallintosääntö 
 
Kh § 184 
29.10.2018 Uuden kuntalain myötä Kuntaliitto on päivittänyt kuntien hallinto-

sääntömallin. Jokioisten kunnalle on valmisteltu uuden kuntalain 
ja Suomen Kuntaliiton hallintosääntömallin mukainen hallinto-
sääntö. Aiemmin vanhaan hallintosääntöön on tehty kulloinkin 
tarvittavia päivityksiä, mutta nyt se on kirjoitettu kokonaan uudel-
leen.  

 
Uuden hallintosäännön I osa käsittelee hallinnon ja toiminnan jär-
jestämistä, II osa taloutta ja valvontaa, III osa valtuustoa ja IV osa 
päätöksenteko- ja hallintomenettelyä. 

 
Uudesta hallintosäännöstä on järjestetty valtuustolle kaksi iltakou-
lua, jossa sitä on esitelty ja käyty seikkaperäisesti lävitse. 

 
Uusi hallintosääntö on esityslistan liitteenä (liite 28/2018). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. hyväksyy Jokioisten kunnalle uuden, esityslistan liitteen 
28/2018 mukaisen hallintosäännön,  

2. päättää, että uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.12.2018 al-
kaen, ja 

3. kumoaa kunnan vanhan hallintosäännön 1.12.2018 alkaen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 78 
14.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 14.11.2018 185 5 

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

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Määräalan ostaminen 
 
Kh § 185 
29.10.2018 Ostettavalle määräalalle on aiemmin sijoitettu myyjän ja ostajan 

keskinäisen sopimuksen mukaisesti Jokioisten kunnan vesihuolto-
laitoksen viemäriverkoston jätevesipumppaamo / määräalaa tarvi-
taan pumppaamolle kulkua varten. Näitä tarpeita varten on neuvo-
teltu kiinteistön omistajan kanssa ko. alueen ostamisesta Jokiois-
ten kunnalle. 

 
Kaupan kohteena on n. 294 m2 määräala Lukkarin virkatalo-
nimisestä tilasta Jokioisten kunnassa. Myytävä määräala on mer-
kitty liitteenä olevaan karttaan oranssilla värityksellä. Määräalan 
kauppahinnaksi on sovittu 1 000,00 euroa. Ostaja maksaa kau-
panteosta ja lohkomisesta aiheutuvat kustannukset. 

 
 Kaupan kohteena oleva määräala on merkitty esityslistan liitteenä 

olevaan karttaan (liite 29/2018).  
  
Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 
 

1. valtuusto hyväksyy ostettavaksi Veikko Maidellilta n. 294 m2 
määräalan Lukkarin virkatalo -nimisestä tilasta Jokioisten kun-
nasta 1 000,00 euron kauppahinnalla esityslistan liitteenä ole-
van kartan mukaisesti, ja 

2. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään määrä-
alan kauppaa koskevan kauppakirjan ja kaupan yksityiskohtai-
set ehdot. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 79 
14.11.2018 
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Seudullisen elinvoimahankkeen tulosten käsittely 
 
Kh § 189 
29.10.2018 Seudullinen elinvoimahanke on valmistunut. Hankkeen loppura-

portti on lähetetty kunnanhallitukselle tiedoksi aiemmin. Hank-
keessa on päädytty esittämään kahtatoista elinvoimatekoa. Lyhyt 
tiivistelmä hankkeen esityksistä, sekä niiden yhdistämisestä ko-
konaisuuksiin lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan liitemate-
riaalina (liite 30/2018). 

 
 Seutuneuvosto käsittelee elinvoimahanketta ja sen aiheuttamia 

toimenpiteitä kokouksessaan 23.10. Kokouksen päätökset esitel-
lään kunnanhallitukselle kokouksessa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee elinvoimahankkeen loppuraportin tie-

toonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tie-
doksi.  Kunnanhallitus määrittelee valtuustokäsittelyä varten toi-
menpiteet, joihin loppuraportin pohjalta ryhdytään. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja määritteli valtuustokäsittelyä varten seuraavat toi-
menpiteet, joihin loppuraportin pohjalta ryhdytään: 

 
Operaatio I 2018–2019 
Järkivihreyden 2 ”rebot” ja uudistuva valmistava teollisuus. 
Kiihdytyskaistalla Forza. 
Tavoitteena 50 kasvajaa ja 5 huippuonnistujaa. 
 
Operaatio II 2019–2020 
Himmeen hieno järkivihreä opiskelupaikka. Kansainvälinen las-
keutumisalusta. 
 
Erillisoperaatio 2018–2021 
Kauniisti rusetoidut matkailupaketit. Kohdemarkkinointi: eräilijät, 
hevos- ja futisperheet. Matkailukohteet kartalle. Seudullisen brän-
din kehittäminen. 
 

 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 80 
14.11.2018 
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Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen yhteistyö 
 
Kh § 178 
25.9.2017 Seutuneuvostossa on aikanaan todettu tarpeelliseksi valmistella 

seudulle rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen 
toimintamalli. 

 
  Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän ao. viran-

haltijat ovat valmistelleet toimintamallin ja siihen liittyvän kustan-
nustenjakotaulukon. Toimintamalli on esityslistan liitteenä (liite nro 
14/2017). Asiaa esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun ja antaa virastolle ohjeet 

ja oikeuden jatkaa neuvotteluja sopimustekstin valmistelemiseksi.  
Sopimus tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi erikseen sen 
valmistuttua. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 90 
16.4.2018 Seudullisen ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan valmistelua 

on valmistelutyöryhmän toimesta jatkettu. Tavoitteena on seudul-
lisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kehittäminen pal-
velujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi kustannustehok-
kaasti. Lähtökohtana on isäntäkuntamalli, jossa kussakin kunnas-
sa olisi jatkossakin oma toimielin, joka toimisi ko. kunnan viran-
omaisena. Samoin kukin kunta hoitaisi toimielinesittelyn itsenäi-
sesti ja asioiden valmistelijat voisivat tarvittaessa olla asiantunti-
joina läsnä kokouksissa. 

 
Esityslistan liitteenä (liite 12/2018) on asiaa koskeva, 6.4.2018 
päivätty sopimusluonnos. 
 
Sopimuksella Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta 
antaisivat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja kunnan ra-
kennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon sekä eräät muut 
tehtävät Forssan kaupungin hoidettaviksi. 
 
Jokioisten kunnan ao. henkilöstö siirtyisi Forssan kaupungin pal-
velukseen. Jokioisten osalta sopimuksen mukaiset palvelut mak-
saisivat 115 452,00 euroa vuodessa.  
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä asiaa koskevan valmistelutilan-

teen ja sopimusluonnoksen tiedoksi ja oikeuttaa kunnanviraston 
jatkovalmistelemaan asiaa sopimusluonnoksen pohjalta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 6/2018 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 191 
29.10.2018 Seutuneuvosto on kokouksessaan 18.09.2018 todennut, että so-

pimusluonnos on lausuntokierroksella sisällöltään oleellisilta osin 
muuttunut. Valmistelulta on edellytetty, että kustannuslaskelma 
tulee saada jokaisen kunnan osalta näyttämään taloudellista 
säästöä, jotta sopimus voitaisiin kaikkien seudun kuntien osalta 
hyväksyä sekä taloudellisella ja palvelutason parantumisen perus-
teella.  

 
Forssa, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä ovat valmistelleet yhteisen 
sopimusluonnoksen. Humppilan on mahdollista liittyä yhteistyö-
hön ja siinä tapauksessa neljän kunnan kuntakohtaiset kustan-
nukset laskevat.  
 
Esityslistan liitteenä (liite 31/2108) on viimeinen valmisteluryhmän 
muistio, päivätty 10.10.2018, sekä sopimusluonnos, päivätty 
16.10.2108 ja kustannusjakotaulukko sellaisena, että Humppila ei 
ole mukana. Lisäksi liitteenä on henkilökuntaa koskeva siirtoso-
pimus. Allekirjoitettavan sopimuksen liitteeksi vaaditaan myös tie-
tosuojasopimus. 
 

Ehdotus Kunnanjohtaja teki päätösehdotuksen kokouksessa asiasta käy-
dyn keskustelun aikana ja ehdotti, että kunnanhallitus päättää hy-
väksyä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullisen yh-
teistyön esityslistalla esitetyllä ja asian liitteistä ilmenevällä tavalla 
toteutettavaksi. Lisäksi kunnanjohtaja esitti kunnanhallituksen hy-
väksyttäviksi henkilöstön siirtosopimuksen ja alustavan kustan-
nustenjakotaulukon. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että rakennusvalvonnan 
ja ympäristönsuojelun seudullista yhteistyötä koskeva asia vie-
dään valtuuston käsiteltäväksi lopullista päätöksentekoa varten. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 81 
14.11.2018 
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Kiireelliset asiat 
 
Valt. § 82 
14.11.2018 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 83 
14.11.2018 
 
 



Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 14.11.2018  

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät:  
______________________________________________________ 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
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, pykälät: 
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 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


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 §). 
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 
250 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. 



Jokioisten kuntastrategia 2030

Luonnos 18.9.2018



31.5.2016

VISIO 2030:

Jokioisilla elämä virtaa



VISIO 2030: 

Jokioisilla elämä virtaa

TAVOITTEET 2021 

Elinvoima ja kilpailukyky

1. Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työllisyys kasvaa 

2. Kunnan houkuttelevuus ja tunnettavuus lisääntyy

Hyvinvointi ja osallisuus

3. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat

4. Korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut turvataan

5. Kuntalaisyhteisön aktiivisuutta ja vaikuttavuutta tuetaan

Toimintavarma organisaatio

6. Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus varmistetaan

7. Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään

8. Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakoiden

TOIMINTAA OHJAAVAT

ARVOT

Avoimuus

Tasapuolisuus

Usko 

tulevaisuuteen



Jokioisten strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Elinvoima ja 

kilpailukyky

Elinkeinoelämän edellytykset 

paranevat ja työllisyys kasvaa 

• Yrittäjyyden edistäminen ja toimiva 

vuorovaikutus

• Työllistymisen edistäminen

• Luken kehittämistoiminnan 

tukeminen ja toimiva vuorovaikutus

Kunnan houkuttelevuus ja 

tunnettavuus lisääntyy

• Viihtyisän ja turvallisen kunnan 

markkinointisuunnitelman laadinta

• Houkuttelevuuden lisääminen 

hyödyntäen seudullista 

elinvoimaohjelmaa

• Osaavan markkinointi ja 

tiedottamisresurssin lisääminen

Hyvinvointi ja 

osallisuus

Kuntalaisten hyvinvoinnin 

edellytykset paranevat
• Hyvinvointi- ja osallisuussuunnitelman 

laadinta ja toimeenpano tarkentaen 

seudullista hyvinvointisuunnittelua

Korkeatasoiset ja tarpeiden 

mukaiset palvelut turvataan
• Palveluiden turvaaminen vähintään 

nykyisessä laajuudessa

• Vapaa-ajan monipuoliset palvelut ja 

niiden käytön edistäminen

• Kuntatasoinen kunta ja järjestö -

yhteistyömallin kehittäminen

Kuntalaisyhteisön aktiivisuutta ja 

vaikuttavuutta tuetaan
• Osallistumisen ja vaikuttamisen keinojen 

ja välineiden kartoittaminen sekä 

käyttöönotto

• Lasten ja nuorten osallisuuden 

lisääminen

Toimintavarma 

organisaatio

Kestävä konsernitalous ja 

kustannustehokkuus 

varmistetaan

• Talouden systemaattinen johtaminen 

ja seuranta 

• Kustannustehokkuuden lisääminen

Henkilöstön osaamista ja 

sitoutumista edistetään
• Henkilöstön ja osaamisen 

kehittämisohjelman laadinta

Kuntaa johdetaan strategisesti 

ja ennakoiden
• Poliittisen ja ammatillisen johtamisen 

toimintamallin laadinta

• Seudullisen edunvalvonnan ja 

Forssan seudun seutuneuvoston 

toimivuuden lisääminen



Jokioisten toimintaa ohjaavat arvot

AVOIMUUS

 Päätöksenteko on läpinäkyvää ja avointa 

valmistelusta lopulliseen päätökseen. 

Tulevista asioista kerrotaan avoimesti ja 

päätösten perusteet tuodaan esiin.

 Päätöksenteossa otetaan huomioon erilaiset 

kannat ja arvostetaan ehdotuksia ja 

mielipiteitä. Vaikeistakin asioista pystytään 

keskustelemaan avoimesti.

 Kunnan toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti, 

nopeasti ja oikea-aikaisesti. Tietoa on helposti 

saatavilla mm. kunnan kotisivuilla ja verkossa

 Tiedonkulku on tärkeää ja toimivaa. Tämä 

perustuu hyvään tiimihenkeen ja yhdessä 

tekemiseen. Uudet viranhaltijat esittäytyvät 

valtuustolle.

 Kuntalaisten tiedonsaantia varmistetaan 

järjestämällä kuntalaistilaisuuksia ja 

kuntainfoja. Toiminnasta tiedotetaan 

medioissa eri ikäryhmät huomioiden (lehdet, 

some, youtube). Uudet asukkaat otetaan 

avoimesti vastaan ja heille tarjotaan tietoa 

Jokioisista.

TASAPUOLISUUS

 Kuntalaisia kohdellaan 

yhdenvertaisesti kunnan 

toiminnassa ja päätöksenteossa. 

Päätösten perusteet ovat avoimet ja 

yhtäläiset koskien kaikkia asukkaita. 

Päätösratkaisut tehdään samalla 

tavalla riippumatta siitä, keneen 

päätös kohdistuu. Palvelut 

järjestetään tasalaatuisesti 

kuntalaisille. 

 Jokioisilla huolehditaan 

elinvoimaisesta keskustasta ja 

kylistä. Kunnan eri alueita 

kehitetään tasapuolisesti ja tarjotaan 

mahdollisuuksia kehittyä. 

 Kuntalaisten halutaan kokevan, että 

kaikki otetaan huomioon. Mitään 

ryhmää ei kohdella huonommin tai 

paremmin kuin toista, niin 

työyhteisössä tai kuntalaisten 

keskuudessa. Jokainen kuntalainen 

on voimavara.

USKO TULEVAISUUTEEN

 Jokioisilla on vahva usko tulevaisuuteen 

itsenäisenä kuntana. Tämä näkyy hyvässä ja 

aktiivisessa yhdessä tekemisen hengessä 

sekä vahvuuksia korostavassa viestinnässä 

ja markkinoinnissa. Ilmapiiri kunnassa on 

myönteinen ja kannustava. Tätä rohkaistaan 

mm. toimivilla 

palkitsemiskäytännöillä. Tulevaisuudessakin 

Jokioisilla elämä virtaa. 

 Kuntalaisille, lapsille ja nuorille varmistetaan 

pohja ja mahdollisuuksia hyvälle elämälle.

 Toimintaa suunnitellaan pitkällä tähtäimellä 

ja tulevaisuuden tarpeisiin. Uusia 

mahdollisuuksia etsitään ja avataan 

aktiivisesti. Toimintaympäristöön muutoksia 

ennakoidaan ja joustavasti reagoidaan 

muutoksiin.

 Kunnan toiminta on taloudellisesti kestävää 

eikä tuleville asukkaille rakennetta 

kohtuutonta lainataakkaa. Ympäristö ja 

ekologisuus huomioidaan päätöksenteossa 

ja toiminnassa.



Elinvoima ja kilpailukyky

Tavoite Toimenpiteet 2021

1.

Elinkeinoelämän 

edellytykset 

paranevat ja 

työllisyys kasvaa 

Yrittäjyyden edistäminen ja toimiva vuorovaikutus

1. Yrittäjille aktiivinen tilojen ja tonttien tarjonta

2. Yritysasiamiespalvelujen kehittäminen sekä raportointi toimenpiteistä (työnkuvan esittely hallitukselle) 

3. Yritysmyönteisyyden  toimenpiteet ja  hyvien henkilösuhteiden ylläpito yrityksiin (yritysvierailut jne)

4. Reagoidaan nopeasti yritysten yhteydenottoihin

Työllistymisen edistäminen

1. Tuetaan aktiivisesti työllistymistä työpajatoiminnassa (esim. lähiruokakuljetus) ja laaditaan toimenpideselvitys 2019

2. Järjestöjen ja seurojen uudenlaisen toiminnan tukeminen (hankerahoitus)

3. Nuorten tutustuminen kunnan työpaikkoihin (koululaisten yritysvierailut ja kesätyöpaikat)

4. Vaikuttaminen ammatilliseen koulutukseen ja sen vastaavuuteen yritysten tarpeisiin (vuorovaikutus ammatti-instituutin kanssa) 

Luken kehittämistoiminnan tukeminen ja toimiva vuorovaikutus

2.

Kunnan 

houkuttelevuus ja 

tunnettavuus 

lisääntyy

Viihtyisän ja turvallisen kunnan markkinointisuunnitelman laadinta

1. Markkinointivahvuuksina puhdas luonto ja Loimijoki, lähiruoka vapaa-ajan palvelut sekä tapahtumat  (Viljalaakson brändin kehittäminen  

(Elintarvikkeiden ja tuotannon keskus, Puhdas vilja –kampus, Jokioisten leipä, Boreal kasvisjalostus, Luke)

2. Asumisen eri vaihtoehdot ja osaomistusrakentamisen  kehittäminen (nettisivut tonttitarjonnasta)

3. Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinointivahvuus 

• Omien laadukkaiden palveluiden markkinointi

• 2- ja 10- tien (52 ja 54) alueiden ja risteyksien alueiden markkinointi

• Tilojen markkinointi  (mm. Luke ja vanha kartano)

Houkuttelevuuden lisääminen hyödyntäen seudullista elinvoimaohjelmaa

1. Matkailun kehittäminen (Kartanoalueen kehittäminen ja markkinointi, museorautatie ja Hyöryfestifaalit, Elonkierto ja Mansikki)

2. Uuden asukkaan ja yrityksen vastaanottaminen (some, tilaisuudet) 

Osaavan markkinointi ja tiedottamisresurssin lisääminen



Hyvinvointi ja osallisuus
Tavoite  2021 Toimenpiteet

3.

Kuntalaisten 

hyvinvoinnin 

edellytykset 

paranevat

Hyvinvointi- ja osallisuussuunnitelman laadinta ja toimeenpano tarkentaen seudullista hyvinvointisuunnittelua

1. Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki on käytössä läpi hallintoalojen sekä niitä arvioidaan ja tehostaen

2. Yhteistyötä tehdään aloitteellisesti ja aktiivisesti eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa

3. Panostetaan vanhemmuuden tukemiseen ja turvalliseen kasvualustaan (mm. matalan kynnyksen palvelut ja asiointi, kotiin tarjottavat palvelut) 

4. Kuntalaisten vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan tuetaan (mm. ilmaisilla vapaa-ajan välineillä, sähköpyörät, laavu)

4.

Korkeatasoiset ja 

tarpeiden 

mukaiset palvelut 

turvataan

Palveluiden turvaaminen vähintään nykyisessä laajuudessa

1. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä yhteistyön kehittäminen mm. Forssan sairaala 

2. Uudenlaisten lähipalvelutapojen kehittäminen asiakaslähtöisesti

Vapaa-ajan monipuoliset palvelut ja niiden käytön edistäminen (liikuntatilat, kirjastot, kansalaisopistot, frisbeerata, Tietotalo, Pikku-Liesjärvi)

1. Loimijoen rannan hyödyntäminen virkistyskäytössä ja asumisessa (kaavoitus)

2. Kunnan tilojen käytön mahdollistaminen edullisesti 

3. Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 

Kuntatasoinen kunta ja järjestö -yhteistyömallin kehittäminen

5. 

Kuntalaisyhteisön 

aktiivisuutta ja 

vaikuttavuutta 

tuetaan

Osallistumisen ja vaikuttamisen keinojen ja välineiden kartoittaminen sekä käyttöönotto

1. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkautuminen kuntalaistapahtumiin ja kyliin (paikalliset tapahtumat,  valtuustojen kiertävät kokoukset)

2. Sosiaalisen median käytön lisääminen ja resursointi

3. Kunnan päätöksenteosta, palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista tiedottamista lisätään

Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen

1. Nuorisovaltuuston toimintaedellytysten lisääminen ja voimakkaampi kytkeminen nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen (määräraha 

strategiasta viestintään esim. youtube)



Toimintavarma organisaatio

Tavoite 2021 Toimenpiteet 

6.

Kestävä 

konsernitalous ja 

kustannustehokkuus 

varmistetaan

Talouden systemaattinen johtaminen ja seuranta

1. Talouden seurannan tehostaminen konsernissa ja toimialoilla

2. Investointien suunnittelu ja harkinta kunnan talouden kantokyky huomioiden (10-vuoden suunnitelma)

3. Verotuksen tulopohjan hyödyntäminen sekä uusien tulolähteiden kartoittaminen. Maksut sopeutetaan kunnan talouteen. 

4. Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen palveluiden kustannuksista

Kustannustehokkuuden lisääminen

1. Toiminnan tehostaminen (mm. digitalisaation hyödyntäminen toiminnoissa, joissa valtakunnallisia/seudullisia malleja, itsepalvelut, tehokkaat 

työprosessit)

2. Rahoitus, henkilöstö sekä toimitilat mitoitetaan kustannustehokkaasti ja tarpeeseen nähden 

3. Koulujen käyttöasteen parantaminen (koulujen ja päiväkotien tilojen yhteissovitus ja -käyttö). 

7.

Henkilöstön 

osaamista ja 

sitoutumista 

edistetään

Henkilöstön ja osaamisen kehittämisohjelman laadinta

1. Etenemismahdollisuuksien tarjoaminen ja kehityskeskustelut

2. Jatkuva henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin seuranta

3. Henkilökunnan jatkuva koulutus sekä osaavat ja asiakaslähtöiset työtiimit

4. Esimiesten johtamisen kehittäminen sekä sitouttaminen

5. Osaavaa henkilöstöä houkuttelevan työnantajakuvan vahvistaminen

8.

Kuntaa johdetaan 

strategisesti ja 

ennakoiden

Poliittisen ja ammatillisen johtamisen toimintamallin laadinta

1. Poliittisen johtamisen säännöllinen arviointi ja kehittäminen (valtuuston huoneentaulu ja vuosikello)

2. Tiedotetaan luottamushenkilöitä valmistelussa olevista asioista

3. Ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti paikallisia ja valtakunnallisia muutoksia

4. Strategisten päätösten vaikutusten ennakkoarviointi otetaan käyttöön

Seudullisen edunvalvonnan ja Forssan seudun seutuneuvoston toimivuuden lisääminen



Valtuustotason strategian seurannan indikaattorit
 Lisäksi seurataan erikseen toimenpiteiden toteutumista

Indikaattori Lähtötilanne 2021

Työpaikkojen määrä 1 800 (2015)

Väestömäärä 5 286 (31.12.2017)

Nettomuutto - 62 asukasta (2016) 

Kuntalaistyytyväisyys

Hyvinvointikertomuksen mittarit

Konsernin jäämä (2017) 1 278 euroa/asukas

6 755 000 euroa

Kunnan toimintakate (2017) -30,64 milj. euroa

Konsernin lainakanta (2017) 3998 euroa/asukas

21 132 000 euroa

Henkilöstön koulutus ja poissaolot (2017) 143 osallistujaa

3,5 päivää/osallistuja

2554 kalenteripv

10,7 kp/henkilötyövuosi



Strategian toimeenpano, viestintä ja seuranta

1. Keskeiset kärkitoimenpiteet valikoidaan ja 

aikataulutetaan. 

2. Strateginen päätöksenteko

 Asialistan esittelytekstissä kytkentä strategiaan ja 

päätöksen viestinnässä strategian mukaisuuden 

esiintuominen (erityisesti strategisesti ja taloudellisesti 

merkittävät päätökset)

 Valtuuston huoneentaulu tukemaan strategian 

toimeenpanon johtamista 2019 vuoden alkuun 

mennessä

 Valtuuston, kaupunginhallituksen sekä johtoryhmän 

strategian seurantaa ja johtamista tukeva vuosikello 

(2019 alkuun valtuusto)

3. Strategian jalkauttaminen organisaatiossa

 Kehityskeskustelun ja strategian yhteyden 

vahvistaminen

 Esimiehen vastuun ja edellytysten vahvistaminen 

strategian jalkautuksessa (toimiala ja yksikkö)

4. Toimialoille ja yksiköihin viestitään strategia 

mm. yhteistilaisuuksilla

 Arvojen käsittely ja vieminen käytäntöön 

 Mitä tarkoittaa missäkin yksikössä strategian vieminen 

käytäntöön

5. Strategian viestittäminen kuntalaisille  

monipuolisesti

6. Strategian systemaattinen seuranta

 Hallitus ja valtuusto arvioi kerran vuodessa strategian 

toteutumisen kokonaisuutena.

 Eri strategiaosiota tarkastellaan vuoden aikana 

valtuuston iltakoulussa.

 Kuntalaisten arviot strategian tavoitteiden ja 

toimenpiteiden toteutumisesta (kuntalaiskysely ja 

some)

 Yksiköt huolehtii, että raportoidaan strategian 

toteutumisesta (yksiköiden ohjeistaminen)

 Normaali talouden ja toiminnan seuranta



 

 

 

 

Hallintosääntö 

Jokioisten kunta 

- luonnos  



1 
 

Sisällysluettelo 
 

I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen.................................................................................................... 6 

1 luku Kunnan johtaminen ............................................................................................................................... 6 

1 § Hallintosäännön soveltaminen ................................................................................................................ 6 

2 § Kunnan johtamisjärjestelmä ................................................................................................................... 6 

3 § Esittely kunnanhallituksessa ................................................................................................................... 6 

4 § Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät ......................................................................................... 6 

5 § Valtuuston puheenjohtajan tehtävät ...................................................................................................... 7 

6 § Kunnan viestintä ...................................................................................................................................... 7 

2 luku Toimielinorganisaatio ............................................................................................................................ 7 

7 § Valtuusto .................................................................................................................................................. 7 

8 § Kunnanhallitus ......................................................................................................................................... 7 

9 § Tarkastuslautakunta ................................................................................................................................ 7 

10 § Lautakunnat ........................................................................................................................................... 8 

11 § Vaalitoimielimet..................................................................................................................................... 8 

12 § Vaikuttamistoimielimet ......................................................................................................................... 8 

13 § Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta ....................................................................................................... 8 

3 luku Henkilöstöorganisaatio .......................................................................................................................... 9 

14 § Henkilöstöorganisaatio .......................................................................................................................... 9 

15 § Kunnanjohtaja ...................................................................................................................................... 10 

16 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät .................................................................................................. 11 

17 § Osastojen päälliköt .............................................................................................................................. 11 

4 luku Konserniohjaus ja sopimusten hallinta ............................................................................................... 11 

19 § Konsernijohto ....................................................................................................................................... 11 

20 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako ..................................................................................... 11 

21 § Sopimusten hallinta ............................................................................................................................. 12 

5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako ........................................................................................... 12 

22 § Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta .......................................................................................... 12 

23 § Lautakuntien tehtävät ja ratkaisuvalta ............................................................................................... 14 

1. Henkilöstölautakunta ......................................................................................................................... 14 

2. Koulutuslautakunta ............................................................................................................................ 14 

3. Vapaa-aikalautakunta ......................................................................................................................... 15 

4. Tekninen lautakunta ja lupajaosto ..................................................................................................... 15 

24 § Viranhaltijoiden ja eräiden toimenhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta .......................................... 17 



2 
 

25 § Toimivallan edelleen siirtäminen ........................................................................................................ 23 

26 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta ......................................................................................... 23 

27 § Asian ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ............................................................................ 23 

28 § Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi...................................................................................... 23 

29 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen ............................................................................................ 23 

6 luku Toimivalta henkilöstöasioissa ............................................................................................................. 24 

30 § Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa ....................................................................... 24 

31 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen .............................................................................................. 24 

32 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi .......................................................................................... 24 

33 § Kelpoisuusvaatimukset ........................................................................................................................ 24 

34 § Haettavaksi julistaminen ..................................................................................................................... 25 

35 § Palvelussuhteeseen ottaminen ........................................................................................................... 25 

36 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen ...................................................................................... 25 

37 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista ................. 25 

38 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat ................................................................................................ 26 

39 § Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat .......................................................................................... 26 

40 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen .................................. 26 

41 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen ............................................................................ 26 

42 § Sivutoimet ............................................................................................................................................ 26 

43 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen ............................................................................. 26 

44 § Virantoimituksesta pidättäminen ....................................................................................................... 27 

45 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi ................................................................. 27 

46 § Lomauttaminen .................................................................................................................................... 27 

47 § Palvelussuhteen päättyminen ............................................................................................................. 27 

48 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen ................................................................................................ 27 

49 § Palkan takaisinperiminen .................................................................................................................... 27 

7 luku  Asiakirjahallinnon järjestäminen ....................................................................................................... 28 

50 § Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät .................................................................................. 28 

51 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät ............................................................................. 28 

52 § Lautakunnat ja osastot asiakirjahallinnon tehtävät ........................................................................... 28 

II OSA  Talous ja valvonta ............................................................................................................................... 28 

8 luku Taloudenhoito ...................................................................................................................................... 28 

53 § Talousarvio ja taloussuunnitelma ....................................................................................................... 28 

54 § Talousarvion täytäntöönpano ............................................................................................................. 29 

55 § Toiminnan ja talouden seuranta ......................................................................................................... 29 

56 § Talousarvion sitovuus .......................................................................................................................... 29 



3 
 

57 § Talousarvion muutokset ...................................................................................................................... 29 

58 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen ................................................................................... 30 

59 § Poistosuunnitelman hyväksyminen .................................................................................................... 30 

60 § Rahatoimen hoitaminen ...................................................................................................................... 30 

61 § Maksuista päättäminen ....................................................................................................................... 30 

62 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut ....................................................................................... 30 

9 luku Ulkoinen valvonta ................................................................................................................................ 31 

63 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta .............................................................................................................. 31 

64 § Tarkastuslautakunnan kokoukset ....................................................................................................... 31 

65 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi ................................................................................... 31 

66 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät ........................................................................................ 32 

67 § Tilintarkastusyhteisön valinta ............................................................................................................. 32 

68 § Tilintarkastajan tehtävät ..................................................................................................................... 32 

69 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät ........................................................................................... 32 

70 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi ......................................................................................... 32 

10 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ................................................................................................... 32 

71 § Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ................................................. 32 

72 § Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ................................ 33 

73 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät............................... 33 

III OSA Valtuusto ............................................................................................................................................. 33 

11 luku Valtuuston toiminta ........................................................................................................................... 33 

74 § Valtuuston toiminnan järjestelyt ........................................................................................................ 33 

75 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi ............................................................ 34 

76 § Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa .................................................................................... 34 

77 § Istumajärjestys ..................................................................................................................................... 34 

12 luku Valtuuston kokoukset ........................................................................................................................ 34 

78 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous ........................................................................ 34 

79 § Kokouskutsu ......................................................................................................................................... 35 

80 § Esityslista .............................................................................................................................................. 35 

81 § Sähköinen kokouskutsu ....................................................................................................................... 35 

82 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla ........................................................... 35 

83 § Jatkokokous.......................................................................................................................................... 36 

84 § Varavaltuutetun kutsuminen .............................................................................................................. 36 

85 § Läsnäolo kokouksessa .......................................................................................................................... 36 

86 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ............................................................................................ 36 

87 § Kokouksen johtaminen ........................................................................................................................ 37 



4 
 

88 § Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle ........................................................................ 37 

89 § Tilapäinen puheenjohtaja .................................................................................................................... 37 

90 § Esteellisyys ........................................................................................................................................... 37 

91 § Asioiden käsittelyjärjestys ................................................................................................................... 37 

92 § Puheenvuorot ...................................................................................................................................... 38 

93 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi ..................................................................... 38 

94 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen............................................................................................. 38 

95 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen ............................................................................ 39 

96 § Äänestykseen otettavat ehdotukset ................................................................................................... 39 

97 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys ...................................................................................................... 39 

98 § Äänestyksen tuloksen toteaminen ...................................................................................................... 39 

99 § Toimenpidealoite ................................................................................................................................. 39 

100 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen .......................................................................................... 40 

101 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille .......................................................................................... 40 

13 luku  Enemmistövaali ja suhteellinen vaali ............................................................................................... 40 

102 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset ................................................................................................ 40 

103 § Enemmistövaali .................................................................................................................................. 40 

104 § Valtuuston vaalilautakunta ............................................................................................................... 41 

105 § Ehdokaslistojen laatiminen ............................................................................................................... 41 

106 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto ......................................................... 41 

107 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen ....................................................................................... 41 

108 § Ehdokaslistojen yhdistelmä ............................................................................................................... 41 

109 § Suhteellisen vaalin toimittaminen .................................................................................................... 41 

110 § Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen.......................................................................................... 42 

14 luku Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus ................................................................................................... 42 

111 § Valtuutettujen aloitteet..................................................................................................................... 42 

112 § Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys ......................................................................................... 42 

113 § Kyselytunti.......................................................................................................................................... 42 

IV OSA Päätöksenteko- ja hallintomenettely ................................................................................................ 43 

15 luku  Kokousmenettely .............................................................................................................................. 43 

114 § Määräysten soveltaminen ................................................................................................................. 43 

115 § Toimielimen päätöksentekotavat ..................................................................................................... 43 

116 § Sähköinen kokous .............................................................................................................................. 43 

117 § Sähköinen päätöksentekomenettely ................................................................................................ 43 

118 § Kokousaika ja – paikka ....................................................................................................................... 43 

119 § Kokouskutsu ....................................................................................................................................... 44 



5 
 

120 § Sähköinen kokouskutsu ..................................................................................................................... 44 

121 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla ......................................................... 44 

122 § Jatkokokous ....................................................................................................................................... 44 

123 § Varajäsenen kutsuminen ................................................................................................................... 44 

124 § Läsnäolo kokouksessa ........................................................................................................................ 45 

125 § Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä ........................................................................... 45 

126 § Kokouksen julkisuus........................................................................................................................... 45 

127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .......................................................................................... 45 

128 § Tilapäinen puheenjohtaja .................................................................................................................. 45 

129 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot ......................................................................................... 46 

130 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely ........................................................................ 46 

131 § Esittelijät ............................................................................................................................................ 46 

132 § Esittely ................................................................................................................................................ 46 

133 § Esteellisyys ......................................................................................................................................... 46 

134 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi ................................................................... 47 

135 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen........................................................................................... 47 

136 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen .......................................................................... 47 

137 § Äänestykseen otettavat ehdotukset ................................................................................................. 47 

138 § Äänestys ja vaali................................................................................................................................. 47 

139 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen .......................................................................................... 47 

140 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle ......................................................................................... 48 

16 luku Muut määräykset ............................................................................................................................... 49 

141 § Aloiteoikeus ....................................................................................................................................... 49 

142 § Aloitteen käsittely .............................................................................................................................. 49 

143 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot ................................................................................................ 49 

144 § Asiakirjojen allekirjoittaminen .......................................................................................................... 49 

145 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen ............................................................................. 50 

146 § Kunnan tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka ........................................................................................ 50 

 

  



6 
 

I OSA 

Hallinnon ja toiminnan järjestäminen 
 

1 luku 
Kunnan johtaminen 
 

1 § Hallintosäännön soveltaminen 

Jokioisten kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- 
ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei 
laissa ole toisin säädetty. 

Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, 
joihin hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: 

- Luottamushenkilöiden palkkiosääntö  
- Sisäisen valvonnan yleisohje 

- Konserniohje 

 

2 § Kunnan johtamisjärjestelmä 

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, 
talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. 

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan 
päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta 
ja laillisuuden valvonnasta. 

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus 
vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä 
kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja 
riskienhallinnan järjestämisestä. 

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, 
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden 
valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.  

3 § Esittely kunnanhallituksessa 

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa 
poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.  

4 § Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät 

  Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

1. johtaa kuntastrategian sekä kunnanhallituksen tehtävien toteuttamisen 

edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn 

edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä 

sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin, 



7 
 

2. vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii 

kunnanhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin 

tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 

3. vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja 

arviointikeskustelut. 

5 § Valtuuston puheenjohtajan tehtävät 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja edistää valtuustotyöskentelyn 

vastuullisuutta ja tuloksellisuutta, vuorovaikutteista toimintaa sekä poliittisen 

johtamisen tavoitteenasettelua. 

6 § Kunnan viestintä 

Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. 
Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen 
periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. 

Toimielimet luovat omalla toiminnallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle 
asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 

Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat 
viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat 
riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja 
voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä 
käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon eri 
asukasryhmien tarpeet.  

2 luku 
Toimielinorganisaatio 

7 § Valtuusto 

Valtuustossa on 27 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat 

määräykset ovat 75 §:ssä. 

8 § Kunnanhallitus 

Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista valtuusto valitsee 
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Ennen 
puheenjohtajiston valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien 
lukumäärästä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kunnanhallituksen alaisena voi olla jaosto. Jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan 
puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja 
varajäseniä. 

9 § Tarkastuslautakunta 

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta 

jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 
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10 § Lautakunnat 

Henkilöstölautakunta 

 Henkilöstölautakunnassa on viisi jäsentä. 

 Esittelijänä henkilöstölautakunnassa toimii henkilöstöpäällikkö.  

Koulutuslautakunta 

 Koulutuslautakunnassa on seitsemän jäsentä. 

 Esittelijänä koulutuslautakunnassa toimii sivistystoimenjohtaja. 

Vapaa-aikalautakunta 

Vapaa-aikalautakunnassa on seitsemän jäsentä. 

Esittelijöinä vapaa-aikalautakunnassa toimivat vapaa-aikasihteeri liikunta- ja 

nuorisotoimen asioissa, kirjastonjohtaja kirjastotoimen asioissa ja 

sivistystoimenjohtaja kansalaisopiston asioissa sekä lautakunnan toimialueen 

yhteisissä asioissa. 

Tekninen lautakunta ja lupajaosto 

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja lupajaostossa on viisi jäsentä. 

Esittelijänä teknisessä lautakunnassa toimii kunnaninsinööri. 

Esittelijänä lupajaostossa toimii rakennustarkastaja tai ympäristöasioissa 

ostopalvelusopimuksessa mainittu viranhaltija. 

11 § Vaalitoimielimet 

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään 

vaalilaissa. 

12 § Vaikuttamistoimielimet 

Kunnassa on nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto, joiden kokoonpanosta, 
asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. 

Nuorisovaltuusto voi nimetä yhden 15 vuotta täyttäneen edustajansa ja 
varaedustajansa kunnanvaltuuston, koulutuslautakunnan, vapaa-
aikalautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksiin. 

Nuorisovaltuuston jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus lukuun 
ottamatta kokouksissa käsiteltäviä sellaisia asioita, jotka ovat lainsäädännön 
mukaan salassa pidettäviä tai jotka erityislainsäädännön perusteella ovat 
yksilön etua, oikeutta tai velvollisuutta koskevia asioita. 

Kunnalla on lisäksi edustusta seudullisessa vammaisneuvostossa.  

13 § Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta 

Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta toimii yhteistoimintalain mukaisena 

työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä sekä 

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun 

lain mukaisena työsuojelutoimikuntana. 

Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnassa käsitellään kunnallisen yhteistoiminta-

lain 4 §:n mukaiset sekä työsuojelun valvontalain 26 §:n mukaiset asiat. 

Yhteistyö- ja työsuojelutoimikuntaan kuuluu henkilöstöä edustavina jäseninä 

henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut. 
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Työnantajan edustajina toimii kaksi kunnanhallituksen tehtävään nimeämää 

luottamushenkilöä, kunnanjohtaja, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. 

Kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. 

Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus/varapuheenjohtajuus vaihtuu kahden 

vuoden välein siten, että toinen heistä on henkilöstön ja toinen työnantajan 

edustaja. Esittelijänä ja sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö ja työsuojelua-

sioissa esittelijänä toimii työsuojelupäällikkö. 

3 luku 
Henkilöstöorganisaatio 

14 § Henkilöstöorganisaatio 

1. Johtoryhmä 

Kunnan johtoryhmän kokoonpanosta ja toiminnasta päättää 

kunnanjohtaja. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja 

päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä 

henkilöstön kanssa.  

 

2. Henkilöstöorganisaatio 

Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin jakautuva osastojako on seuraava 

- hallinto- ja talousosasto 

- sivistysosasto 

- tekninen osasto 

Sosiaali- ja terveyspalvelut sisältyvät hallinto- ja talousosaston 

päävastuualueeseen. 

Osastoa johtaa osaston päällikkö. 

Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa osastojaon 

puitteissa vastuualueita. 

Kunnanhallitus määrää osaston päällikön johtavassa tai itsenäisessä asemassa 

olevista viranhaltijoista määräämäksi ajaksi.  

Kunnanjohtaja päättää 

1. osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä, 

2. osaston päällikön esityksestä osaston jakamisesta vastuualueisiin sekä 

3. osaston päällikön esityksestä siitä, kuka toimii kunnanjohtajan 

määräämän ajan vastuualueen esimiehenä. 

Kunnanjohtaja toimii kunnanviraston virastopäällikkönä.  

Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii 

hallinto- ja talousjohtaja.  

Osaston päällikkö päättää osaston sisäisestä työvoiman käytöstä. 

Osastojen yleinen vastuu: 
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1. osallistuttava taloussuunnittelun kehittämistyöhön ja vastattava osaston 

taloussuunnitelmaehdotusten valmistamisesta, 

2. raportoitava tulosten saavuttamisesta, 

3. kehitettävä ja pidettävä ajan tasalla säännöt, taksat ja yleisohjeet sekä 

4. haettava valtionosuudet, avustukset ja lainat sekä perittävä muut tulot ja 

suoritettava menot 

 

3. Luottamushenkilöstöorganisaatio 

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto ja 

hallitus sekä osastoittain seuraavat lauta-, johto- ja toimikunnat. 

Hallinto- ja talousosasto  

1. keskusvaalilautakunta 

2. tarkastuslautakunta 

3. henkilöstölautakunta 

4. vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 

5. vanhusneuvosto 

Sivistysosasto 

1. koulutuslautakunta 

2. vapaa-aikalautakunta 

3. nuorisovaltuusto 

Teknisen osasto 

1. tekninen lautakunta 

1.1.  lupajaosto 

Hallinnon ja talouden tarkastamisesta vastaavat tarkastuslautakunta ja 

tilintarkastajat. 

15 § Kunnanjohtaja 

Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja 

kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa.  

Kunnanjohtaja päättää: 

1. kunnanhallituksen valitsemien viranhaltijoiden osalta virka- ja 

työehtosopimuksen mukaisten kokemuslisien, palveluslisien ja 

määrävuosikorotusten ja muiden lisien myöntämisestä, 

2. tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien sekä koulutustilaisuuksien 

järjestämisestä, 

3. yhteishankinnoista sekä muista hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 20 000 

euroa, 

4. kansainvälisen toiminnan hankkeiden selvitys- ja suunnittelutöihin 

osallistumisesta, jos kunnan osuus on enintään 10 000 euroa, 

5. kunnan viranhaltijan määräämisestä tai luottamushenkilön kutsumisesta 

edustamaan tarvittaessa kuntaa kokouksiin, neuvotteluihin tai 

edustustilaisuuksiin, 

6. asemakaavan mukaisten asuntorakennustonttien myymisestä 

kunnanhallituksen kauppahintaa ja myyntiehtoja koskevien päätösten 

perusteella, 
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7. kunnan lunastusoikeuden käyttämisestä asuntokaupoissa, 

8. selitysten, lausuntojen ja vastineiden antamisesta sekä valitusten 

tekemisestä verotusta koskevissa asioissa, 

9. työryhmien asettamisesta ja niiden tehtävämäärityksistä, 

10. kunnan vaakunan käytön valvonnasta, 

11. kunnan omistuksessa tai hallinnassa olevien vuokratilojen luovuttamisesta 

yrityskäyttöön sekä 

16 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät 

Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta 

ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. 

Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin 

hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. 

17 § Osastojen päälliköt 

Hallinnon ja talouden toimialaa johtaa hallinto- ja talousjohtaja. 

Henkilöstölautakunnan toimialaa johtaa henkilöstöpäällikkö. 

Koulutuslautakunnan toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja. 

Vapaa-aikalautakunnan toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja. 

Teknisen lautakunnan ja lupajaoston toimialaa johtaa kunnaninsinööri. 

Osastojen päällikkö vastaa osastonsa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää 

toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. 

Osastojen päälliköiden sijaisista määrätään toimenkuvauksissa.  

18 § Toimintayksiköiden esimiehet 

Toimintayksikön esimies vastaa toimintayksikön toiminnasta sekä johtaa ja 

kehittää toimintaa tulosaluejohtajan alaisuudessa. 

Toimintayksiköiden esimiesten sijaisista määrätään toimenkuvauksissa.  

4 luku 
Konserniohjaus ja sopimusten hallinta 

19 § Konsernijohto 

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja osastojen 

päälliköt. 

20 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako 

Kunnanhallitus 

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja 

konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle, 

2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi 

konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan, 

3. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja 

osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon, 
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4. antaa valtuustolle puolivuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden 

toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvioin 

tulevasta kehityksestä ja riskeistä,  

5. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin 

kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen 

kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa, 

6. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston 

puheenjohtajiston kanssa, 

7. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen 

aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä 

kunnanhallitukselle 

8. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, 

9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, 

10. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä 

11. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen 

edellyttämät toimintaohjeet 

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella 

omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden 

hallintoon ja toimintaan.  

21 § Sopimusten hallinta 

Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan 

järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää 

sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. 

Lautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. 

5 luku 
Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako 

22 § Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta  

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä 

tehtävistä sekä päättää 

1. yleisohjeiden antamisesta kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, 

tarvittaessa edustajan määräämisestä käyttämään kunnan puhevaltaa, 

edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia, 

2. riskienhallinta- ja tietoturvapolitiikasta sekä niihin liittyvistä periaatteista 

sekä käytännön erillisohjeista, 

3. riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden toteuttamisesta, 

4. selvityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöksistä 

koskevan valituksen johdosta, jos se katsoo, että valtuuston päätös ei ole 

kumottava, 

5. kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja 

määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään on 

antanut, 

6. kaavoituskatsauksen hyväksymisestä, 

7. maankäyttösopimuksesta, 
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8. maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaisesti asemakaavojen 

ajanmukaisuuden arvioinnista, 

9. kaavoitussopimusten teosta, 

10. asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä, 

11. asemakaavan mukaisten asuntorakennus- ja yritystonttien myymisestä 

12. muun kiinteän omaisuuden myymisestä, jos valtuusto on hyväksynyt 

myyntiperiaatteet, 

13. asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden, 

rakennusten ja laitteiden ostamisesta, vaihtamisesta ja lunastamisesta, 

14. kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta siltä osin kuin 

tehtävää ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 

15. irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta tai 

muusta käytettäväksi luovuttamisesta sekä ruokapalvelujen 

yhteishankinnoista siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu lautakunnalle tai 

viranhaltijalle, 

16. rakennustöiden pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja 

työselityksen hyväksymisestä, 

17. asemakaavan muuttamisesta, milloin kysymyksessä on viemärin tai muun 

johdon sijoitus, kadun, torin, puiston tai muun alueen nimi tai numero 

taikka sellainen yhtä tonttia tai rakennuspaikkaa koskeva kaavanmuutos, 

joka ei muuta tontin tai rakennuspaikan kerrosalaa eikä tontille tai 

rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittujen rakennusten kerroslukua eikä 

olennaisesti rakennuspaikan käyttötarkoitusta, 

18. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun kehotuksen antamisesta 

maanomistajalle rakentaa asemakaava-alueella sijaitseva rakennustontti 

tai – paikka, 

19. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron, kansaneläke- 

ja sairausvakuutusmaksujen sekä kunnallisen maksun ja sille määrätyn 

viivästyskoron suorittamisesta, 

20. kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien 

hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, siltä 

osin kuin tehtävää ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 

21. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on 

katsottava korvausvelvolliseksi, jos päätöksentekoa ei ole annettu 

lautakunnalle tai viranhaltijalle, 

22. talousarviolainojen, asuntotuotantolainsäädännön mukaisten lainojen 

sekä korkotuki- ja muiden lainojen ottamisesta kunnalle, 

23. kansainvälisessä toiminnassa kuntien ja alueiden kanssa tehtävistä 

sopimuksista ja muusta yhteistoiminnasta, 

24. rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen hakemisesta tai määräämisestä 

yleiskaavan tai asemakaavan laatimista taikka muuttamista varten, 

25. lausunnon antamisesta valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen 

turvaamiseksi laadituista luonnonsuojeluohjelmista ja valtakunnallisesti 

merkittävien maisema-alueiden perustamisesta sekä 

26. järjestö- ja ym. avustusten, lahjoitusten, kannatusilmoitusten ja muiden 

vastaavien määrärahojen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa asiaa ei 

ole määrätty lautakunnan tai viranhaltijan tehtäväksi. 
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Kunnanhallitus voi siirtää sille tässä pykälässä annettua ratkaisuvaltaa 

alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi.  

23 § Lautakuntien tehtävät ja ratkaisuvalta 

1. Henkilöstölautakunta 

Henkilöstölautakunnan tehtävänä on hoitaa kunnallisia luottamushenkilöitä 

koskevat ja kunnalle työnantajana kuuluvat viranhaltijain ja työntekijäin 

henkilöstöasiat sekä niiden kehittäminen, ellei tässä säännössä ole muualla 

toisin määrätty. 

Henkilöstölautakunta päättää: 

1. kunnallisen työmarkkinalaitoksen suositussopimusten ja muiden kunnan 

henkilöstöä koskevien sopimusten hyväksymisestä, 

2. virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä Kunnallisen 

työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi 

viranhaltijaksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta 

työmarkkinalaitoksen suostumuksella, 

3. virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yleisohjeista, 

4. virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten 

soveltamisesta, 

5. pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisista paikallisneuvotteluista 

sekä kunnan viranhaltijoiden neuvotteluoikeudesta annetun lain 

mukaisista neuvotteluista, 

6. asioista, joissa virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltaminen on 

sopimuksessa määrätyissä rajoissa jätetty kunnan harkintaan, ei 

päättämisestä ole muuta määrätty, 

7. viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksesta, virkavapauden ja 

työloman palkallisuudesta harkinnanvaraisissa tapauksissa sekä virka- ja 

työehtosopimuksen mukaisten kokemuslisien, palvelulisien ja 

määrävuosikorotusten ja muiden lisien myöntämisestä, jos päätösvaltaa ei 

ole tässä säännössä tai muualla siirretty toiselle viranomaiselle, 

8. virka- ja työnimikkeiden muuttamisesta. 

Henkilöstölautakunta voi siirtää sille tässä pykälässä annettua ratkaisuvaltaa 

alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. 

2. Koulutuslautakunta 

Koulutuslautakunnan tehtäväalueina ovat perusopetuksen, 

varhaiskasvatuksen (=päivähoito ja esiopetus) ja aamu- ja iltapäivätoiminnan 

toiminnot.  

Koulutuslautakunta päättää: 

1. peruskoulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmista, 

2. opetussuunnitelmiin perustuvien vuosisuunnitelmien hyväksymisestä, 

3. varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja sitä koskevista sopimuksista, 

4. varhaiskasvatuksen suunnitelmista, 

5. toimialan kehittämisestä ja arvioinnista, 

6. kasvatus- ja opetustoiminnan kehittämiseksi tarvittaviin kokeiluin 

osallistumisesta, 
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7. koulutuksen arvioinnista, 

8. työsuunnitelmista, 

9. sivistystoimenjohtaja-rehtorin viran työajan jakamisesta, 

10. peruskoulujen ja kotien yhteistyöstä, 

11. erityisen tuen järjestämisestä ja sitä koskevista sopimuksista, 

12. erityisen tuen luokista ja niiden sijoittamisesta, 

13. koulujen johtajien ja varajohtajien vaaleista, 

14. maksusitoumusten antamisesta peruskouluopetuksen osalta, 

15. koulukuljetuksista, 

16. oppilaan erottamisesta, 

17. koulutapaturman korvaamisesta, 

18. ostopalvelusopimusten tekemisestä, 

19. opintoavustusten myöntämisestä, 

20. aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja sitä koskevista 

sopimuksista, 

21. aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmista sekä 

22. aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen 

määräytymisperusteista. 

Koulutuslautakunta hyväksyy oppilaaksiottoalueet.  

Koulutuslautakunta voi siirtää sille tässä pykälässä annettua ratkaisuvaltaa 

alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. 

3. Vapaa-aikalautakunta 

Vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueina ovat liikuntatoimi, nuorisotoimi, 

kirjastotoimi ja kansalaisopiston toiminnot. Jokiläänin kansalaisopisto on 

Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän kuntien yhteisomistuksessa. 

Kansalaisopistotoiminnasta solmittua sopimusta noudatetaan tässä säännössä 

olevien säännösten ohella. 

Vapaa-aikalautakunta päättää: 

1. ostopalvelusopimusten tekemisestä, 

2. opiskelijoilta perittävistä maksuista, 

3. kansalaisopiston opetussuunnitelmasta, 

4. opintoavustusten myöntämisperusteista, 

5. toimialan kehittämisestä ja arvioinnista, 

6. kirjaston säännöllisistä aukioloajoista ja lainausasemien sijainnista, 

7. kirjastohenkilökunnan kelpoisuusehdoista, 

8. lautakunnan toimialalla myönnettävien avustusmäärärahojen käytöstä, 

9. lautakunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen ja alueiden käytöstä sekä 

10. toimialansa säännöllisistä taksoista. 

Vapaa-aikalautakunta voi siirtää sille tässä pykälässä annettua ratkaisuvaltaa 

alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. 

4. Tekninen lautakunta ja lupajaosto 

Lautakunnan tehtäväalueena on kunnan talon- ja maanrakennustoiminta, 

kunnallistekniikka, kaavoituksen valmistelu sekä yksityistielainsäädännön 
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mukaiset ja muut tietoimen tehtävät sekä lupajaostossa rakennusvalvonta, 

maa-aines- ja ympäristöasiat 

Lautakunnan alaisena voi olla jaosto. Jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan 

puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja 

varajäseniä. Lautakunta voi asettaa myös määrätyn tehtävän hoitamista 

varten toimikunnan. 

Tekninen lautakunta päättää: 

1. päävastuualueen urakkasopimuksista sekä hankinnoista, joiden arvo ei 

ylitä 250 000 euroa, 

2. päävastuualueen kohteiden suunnittelijoiden valinnasta ja 

suunnittelusopimusten tekemisestä, joiden arvo ei ylitä 50 000 euroa, 

3. yleiskaavojen, asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelusta 

ehdotusvaiheeseen kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, 

4. rantayleiskaavan laatimiskustannusten perimisestä, 

5. ulkopuolisille annettavien kiinteistöpalveluiden maksuista, maa-ainesten 

myynnistä sekä metsän myynnistä, 

6. kadunpidosta ja kadunpidon lopettamisesta, 

7. kadunpidon antamisesta ulkopuolisille, 

8. kadun päällystysmateriaalista, 

9. kadun rakennussuunnitelman sekä vesi- ja viemärisuunnitelmien 

hyväksymisestä, 

10. muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelman laadinnasta, 

11. maanomistajalle maksettavaksi määrättävästä katualueen korvauksesta, 

12. kunnan ja tiekunnan välillä tehtävien kunnossapitosopimusten 

hyväksymisestä, 

13. urakalla sekä kunnan omana työnä suoritettujen töiden 

vastaanottamisesta ja käyttöön luovuttamisesta, 

14. korvauksen myöntämisestä päävastuualueella niissä tapauksissa, joissa 

kunta on korvausvelvollinen, 

15. katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta sekä 

tontin omistajille kuuluvien tehtävien ottamisesta kunnan suoritettavaksi, 

16. vesihuoltolaitoksen yleisistä toimitusehdoista, 

17. vesi- ja viemäriliittymissopimusten hyväksymisestä, jos maksut määrätään 

poikkeuksellisin perustein, 

18. vesihuoltolaskutuksen laskentakausien määräämisestä, 

19. koneiden vuokrausta koskevista tarjouksista vuokra-ajan ollessa vähintään 

vuosi, 

20. yksityistielaissa kunnalle määrätyistä tietoimitus- ym. tehtävistä, 

21. yksityisteiden kunnossapidon ja tekemisen avustusmäärärahojen 

jakamisesta sekä muista tietoimen tehtävistä, 

22. maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalle kuuluvista hulevesien 

hallinnan kehittämisestä ja toteuttamisesta, hulevesien hallinnasta 

perittävistä maksuista sekä valvoo hulevesiä koskevien säännösten 

noudattamista sekä 

23. antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien 

hallinnasta. 
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Tekninen lautakunta voi siirtää sille tässä pykälässä annettua ratkaisuvaltaa 

alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. 

Lupajaosto päättää: 

1. maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusvalvontaviranomaiselle 

säädetyistä tehtävistä, 

2. maa-aineslainsäädännössä kunnan lupa- ja valvontaviranomaiselle 

kuuluvista tehtävistä, 

3. maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeuksista ja niistä annettavista 

lausunnoista,  

4. kunnan ympäristösuojeluviranomaisille kuuluvista tehtävistä 

5. maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa tarkoitetuista 

valvontatehtävistä, 

6. luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisen lausunnon antamisesta, 

7. luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisen luonnonmuistomerkin, 

rauhoittamisesta sekä rauhoituksen lakkauttamisesta, 

8. maastoliikennelain 9 §:n mukaisen esityksen tekemisestä kiellon tai 

rajoituksen määräämiseksi sekä asiaa koskevan kunnan lausunnon 

antamisesta, 

9. ulkoilulaissa leirintäalueviranomaiselle säädetyistä tehtävistä, 

10. maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä esitettyjen rakennusluvan 

erityisten edellytysten olemassaolosta suunnittelutarvealueella, 

11. ympäristönsuojelulain 27 d §:n poikkeuksista, 

12. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta vapautuksen myöntämisestä 

kiinteistön omistajalle velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet 

kunnan hulevesijärjestelmään sekä 

13. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta määräyksen antamisesta 

kiinteistön omistajalle tai haltijalle kiinteistön hulevesistä aiheutuvan 

haitan poistamisesta. 

14. Lupajaosto toimii MRL 161a §:n viranomaisena. 

24 § Viranhaltijoiden ja eräiden toimenhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta 

Hallinto- ja talousosaston päällikkö päättää: 

1. osastonsa henkilöstön osalta virka- ja työehtosopimuksen mukaisten 

kokemuslisien, palvelulisien ja määrävuosikorotusten ja muiden lisien 

myöntämisestä, 

2. työhön oikeutettujen henkilöiden sijoittamisesta osastolla, 

3. vastuualueen hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 15 000 euroa sekä 

4. vastuualueellaan irtaimiston poistoista sekä poistetun irtaimiston 

myymisestä tai hävittämisestä, 

5. luvan antamisesta tilapäisen ilmoituksen tai tiedonannon kiinnittämiseen 

kunnan omaisuuteen sekä 

6. harjoittelijan tms. ottamisesta. 

Hallinto- ja talousjohtaja päättää: 

1. kunnan omistuksessa tai hallinnassa olevien asuinhuoneistojen 

vuokraamisesta ja irtisanomisesta, 
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2. merkkipäivälahjojen hankkimisesta, huomionosoituksista ja 

kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoituksista tavanomaisiin 

hyväntekeväisyystarkoituksiin kunnanhallituksen päättämissä rajoissa, 

3. kunnanviraston kokoushuoneiden sekä takka- ja saunatilojen 

luovuttamisesta kunnan hallinnon eri organisaatioiden käyttöön sekä 

kunnan hallinnon ulkopuolisille yhteisöille ja vastaaville kunnanhallituksen 

ohjeiden mukaan, 

4. asuntolainoitettujen asuntojen asukasvalintojen vahvistamisesta, 

5. kunnan ruokapalvelun hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 15 000 euroa, 

6. yleishallinnon tiedottamiseen liittyvistä asioista, 

7. kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta kunnanhallituksen 

ohjeiden mukaan, 

8. tilapäislainojen ottamisesta kunnalle kunnanhallituksen vahvistamaan 

enimmäismäärään asti, 

9. kunnan saatavien perinnästä sekä 

10. saatavien tileistä poistamisesta niiden saatavien osalta, joita ei ole 

ulosottomenettelyllä tai muuten pystytty perimään tai jotka perustuvat 

riidattomaan valtion tai muun viranomaisen päätökseen. 

11. Vanhusten hoidon osto- ja myyntipalvelusopimuksista toisten kuntien 

kanssa. 

Henkilöstöpäällikkö päättää: 

1. kunnan KT-yhteyshenkilölle (palkka-asiamies) kuuluvista asioista: 

- toimii Kuntatyönantajien KT:n yhteistyökumppanina kunnassa, 

- koordinoi työnantajan edustajana henkilöstöasioita ja huolehtii 

virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen 

linjan noudattamisesta, 

- toimii työnantajan edustajana mm. paikallisissa työmarkkina-

asioita koskevissa neuvotteluissa, 

- toimii palvelussuhdeasioiden koordinoijana ja pyrkii ensi 

vaiheessa selvittämään paikalliset ongelmat, tarpeen tullen ottaa 

yhteyttä KT:n asiantuntijoihin, 

2. henkilöstöasioiden paikallisesta kehittämisestä, henkilöstöohjeistuksesta 

ja niiden hoitamisesta, 

3. palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon esimiehelle kuuluvista tehtävistä, 

4. kuntien väliseen palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöhön 

osallistumisesta ja kehittämisestä yhdessä hallinto- ja talousjohtajan 

kanssa, 

5. työpajan ohjauksesta yhdessä hallinto- ja talousjohtajan kanssa, 

6. ammattiyhdistyskoulutuksen kustannuskorvausten maksamisesta, 

7. toimialansa hankintojen tarjouspyynnöistä ja hankinnoista, joiden arvo ei 

ylitä 6 000 euroa –, 

8. henkilöstö- ja palkkahallinnon toimialaan liittyvien laskujen maksamisesta, 

9. henkilöstöhallinnon raportoinnista. 

Tietohallintopäällikkö päättää: 

1. valmistelee tietoturvastrategian, 
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2. toimialansa hankintojen tarjouspyynnöistä ja hankinnoista, joiden arvo ei 

ylitä 6 000 euroa –, 

3. tietoturvatiimin kokoonpanosta, 

4. tietoturvakoulutuksen järjestämisestä henkilöstölle, 

5. raportoi johtoryhmälle tietoturvallisuuden riskeistä ja uhista sekä 

6. tietosuojavastaavalle kuuluvista asioista.  

 Ruokapalvelujohtaja päättää: 

1. toimialansa hankintojen tarjouspyynnöistä ja hankinnoista, joiden arvo ei 

ylitä 6 000 euroa, 

2. toimialansa henkilöstön sijaisuuksista sekä 

3. toimialansa henkilöstön vuosilomista.  

Sivistyshallinnon osaston päällikkö päättää: 

1. osastonsa henkilöstön osalta virka- ja työehtosopimuksen mukaisten 

kokemuslisien, palvelulisien ja määrävuosikorotusten ja muiden lisien 

myöntämisestä, 

2. työhön oikeutettujen henkilöiden sijoittamisesta osastolla, 

3. vastuualueen hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 15 000 euroa, 

kilpailutetut/rutiinihankinnat, 

4. vastuualueellaan irtaimiston poistoista sekä poistetun irtaimiston 

myymisestä tai hävittämisestä, 

5. luvan antamisesta tilapäisen ilmoituksen tai tiedonannon kiinnittämiseen 

kunnan omaisuuteen sekä 

6. harjoittelijan tms. ottamisesta. 

Sivistystoimenjohtaja päättää:  

1. peruskoulun työ- ja loma-ajoista - opettajien palvelutodistuksista, 

2. henkilökunnan sijoittamisesta eri toimipisteisiin ellei tehtävää ole annettu 

toiselle henkilölle, 

3. oppilaan erityiseen tukeen siirtämisestä ellei tehtävää ole 

opetussuunnitelmissa annettu toiselle henkilölle, 

4. oppilaan oikeudesta pidennettyyn oppivelvollisuuteen, 

5. oppilaan oikeudesta käydä koulua vieraassa kunnassa, 

6. koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aiemmin tai 

myöhemmin myönnettävästä luvasta, 

7. oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista, ellei 

tehtävää ole annettu toiselle viranhaltijalle, 

8. useampaa koulua koskevista tutkimusluvista, 

9. opintoavustusten myöntämisestä, 

10. vastuualueen hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 15 000 euroa sekä 

11. oppilaan lähikoulun ja toissijaisen koulun osoittamisesta.  

Kansalaisopiston rehtori päättää: 

1. kansalaisopiston hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 10 000 euroa, 

2. yksinomaan kansalaisopiston käytössä olevan kiinteistön tai huoneiston 

tilapäisestä käytöstä ja vuokraamisesta muuhun kuin opiston tehtävän 

mukaiseen käyttöön, 
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3. opiston aloitus- ja päättymispäivistä sekä loma-ajoista, 

4. kansalaisopiston tuntiopettajien ja muun tuntipalkkaisen henkilöstön 

valitsemisesta, 

5. opiskelijan erottamisesta määräajaksi, 

6. kansalaisopistoa koskevista tutkimusluvista sekä 

7. kurssien opiskelijamääristä ja opiskelijoiden alaikärajoista, 

8. oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista sekä 

9. toimialansa tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta ja palkan 

vahvistamisesta. 

Koulun rehtori sekä POL:n tarkoittamana toiminnasta vastaavana rehtorina toimiva koulun johtaja 

päättää: 

1. vapautuksen myöntämisestä koulun oppilaalle enintään 

kolmenkymmenen koulupäivän ajaksi, 

2. oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä, 

3. rajoituksesta päästä seuraamaan opetusta, 

4. kirjallisen varoituksen antamisesta, 

5. muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta, 

6. oman vastuualueensa hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 10 000 euroa, 

7. muun kuin peruskoulun oppilaan suorittaman tutkinnon vastaanottajasta, 

8. kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymistä tutkivasta opettajasta ja 

valvonnan järjestelyistä, 

9. todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta 

erityisessä tutkinnossa, 

10. luokanvalvojista, 

11. oppikirjoista ja opetusmateriaaleista opettajia kuultuaan, 

12. koulukiinteistön käyttöluvista, 

13. koulukiinteistön vuokraamisesta ulkopuoliseen käyttöön, 

14. oppilaan valinnaisaineesta ja valitun aineen muuttamisesta sekä 

15. koulunkäyntioikeuden myöntämisestä vieraan koulupiirin oppilaalle. 

Miinan koulun rehtori päättää:  

1. koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta. 

Varhaiskasvatusjohtaja päättää: 

1. varhaiskasvatushenkilökunnan sijoittamisesta päiväkodeissa eri 

toimipisteisiin, 

2. lapsen ottamisesta ja sijoittamisesta varhaiskasvatukseen ellei tehtävää 

ole annettu toiselle henkilölle, 

3. varhaiskasvatussuunnitelman ja vuosisuunnitelman mukaisista 

opintoretkistä, 

4. päivähoitomaksuista ellei tehtävää ole annettu toiselle henkilölle, 

5. päiväkodin ja muiden päivähoidon tilojen luovuttamisesta ja 

vuokraamisesta ulkopuoliseen käyttöön, 

6. opetusharjoittelijoiden ottamisesta omien yksikköjensä osalta, 

7. toimialansa tutkimusluvista, 

8. oman vastuualueensa hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 10 000 euroa sekä 
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9. toimialansa tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta ja palkan 

vahvistamisesta. 

Perhepäivähoidon päällikkö päättää  

1. päivähoidon myöntämisestä ja päivähoitomaksuista sekä 

2. varhaiskasvatusjohtajan mahdollisten yleisohjeiden perusteella 

hankinnoista lautakunnan vahvistamissa rajoissa 

Kirjastonjohtaja päättää: 

1. kirjastolaitokseen hankittavista kirjoista ja muusta aineistosta sekä 

poistoista, 

2. kirjastotoimen hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 10 000 euroa, 

3. kirjaston aukioloaikojen tilapäisistä muutoksista, 

4. kirjaston tilojen luovuttamisesta ja vuokraamisesta 

ulkopuoliseenkäyttöön, 

5. kirjastoa koskevista maksuista, 

6. kirjaston käyttösäännöistä, 

7. toimialansa tutkimusluvista, 

8. kirjaston käyttäjien asettamisesta kirjaston käyttökieltoon, 

9. oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista sekä 

10. toimialansa tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta ja palkan 

vahvistamisesta. 

Vapaa-aikasihteeri päättää: 

1. lautakunnan hallinnassa olevien liikunta-alueiden, Pikku-Liesjärven 

leirikeskuksen sekä liikunta- ja nuorisotilojen luovuttamisesta kilpailu-, 

leiritoimintaa ja muita tapahtumia varten, 

2. sisäliikuntatilojen käyttövuorojen myöntämisestä kouluajan ulkopuolella, 

3. kenttien ja muiden ulkoliikuntapaikkojen käyttövuoroista ja varauksista, 

4. liikuntatilojen ja -alueiden käyttösäännöistä ja – kielloista,  

5. menestyneiden urheilijoiden palkitsemista hyväksytyn palkintasäännön 

mukaisesti, 

6. vapaa-aikatoimen hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 10 000 euroa, 

7. vapaa-aikatoimen hallinnassa olevan kaluston lainauksista ja 

vuokrauksista, 

8. vapaa-aikatointa koskevista maksuista, 

9. toimialansa tutkimusluvista, 

10. oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista sekä 

11. toimialansa tilapäisen henkilöstön (leiritoiminta, urheilukoulut, 

uimakoulut, nuorisotilavalvonta) palkkaamisesta ja palkan 

vahvistamisesta. 

Teknisen osaston päällikkö päättää: 

1. valitsemansa henkilöstön osalta virka- ja työehtosopimuksen mukaisten 

kokemuslisien, palvelulisien ja määrävuosikorotusten ja muiden lisien 

myöntämisestä, 

2. työllistettyjen henkilöiden sijoittamisesta osastolla, 

3. vastuualueen hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 15 000 euroa sekä 
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4. vastuualueellaan irtaimiston poistoista sekä poistetun irtaimiston 

myymisestä tai hävittämisestä, 

5. luvan antamisesta tilapäisen ilmoituksen tai tiedonannon kiinnittämiseen 

kunnan omaisuuteen sekä 

6. harjoittelijan tms. ottamisesta. 

Kunnaninsinööri päättää: 

1. välttämättömistä muutoksista hyväksyttyihin uudisrakennus- ja 

korjaussuunnitelmiin mikäli urakkasopimuksista ei muuta johdu eikä tämä 

aiheuta rakennuksen käyttötarkoituksen eikä hyväksytyn laatu- tai 

kustannustason muutosta, 

2. kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai 

toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät 

3. kaavoituskatsauksen tiedottamisesta, 

4. vesi- ja viemäriliittymissopimusten hyväksymisestä lukuun ottamatta niitä 

tapauksia, joissa maksut määrätään poikkeuksellisin perustein, 

5. kunnan kiinteistöjen sähköliittymis- yms. sopimusten hyväksymisestä, 

6. päävastuualueiden kohteiden suunnittelijoiden valinnasta ja 

suunnittelusopimusten tekemisestä, joiden arvo ei ylitä 15 000 euroa, 

7. töiden suoritustavasta, aloittamisesta sekä urakkasopimuksista, joiden 

kustannusarvio ei ylitä 40 000 euroa 

8. kunnan töissä tarvittavien vuokrakoneiden ottamisesta, 

9. työkohteiden valvojista, 

10. työhön oikeutettujen henkilöiden sijoittamisesta, 

11. kunnan omistuksessa olevien rakennusten ja alueiden tilapäisestä 

vuokraamisesta, jos kunnanhallitus on vahvistanut vuokraamisen 

perusteet, sekä puistojen, torien ja muiden yleisten alueiden 

vastikkeettomasta luovuttamisesta lyhytaikaiseen käyttöön, 

12. päävastuualueen maa- ja metsätilojen sekä muiden maa-alueiden 

vuokrauksesta teknisen lautakunnan ohjeiden mukaan, 

13. luvan myöntämisestä johtojen, kilpien ja muiden sellaisten laitteiden 

sijoittamiseen kunnan omistamille ja hallitsemille alueille, 

14. kunnan omistamilla ja hallitsemilla alueilla sijaitsevien johtojen, laitteiden 

ja rakennelmien siirtämisestä, 

15. liikennemerkkien asentamisesta siellä, missä kunta on tienpitäjänä, 

16. suostumuksen antamisesta liikennemerkkien asentamiseksi, milloin muu 

kuin kunta on tienpitäjänä,  

17. katualueiden kiinteistötoimitusten ja lunastusmenettelyn vireillepanosta 

sekä 

18. tarvittaessa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan 

hulevesijärjestelmän rajakohdasta. 

Rakennustarkastaja päättää: 

1. rakennusluvan, maisemaluvan, toimenpideluvan ja purkamisluvan 

myöntämisestä, 

2. vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksymisestä, 

3. maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n ilmoitusmenettelyn käyttämisestä, 



23 
 

4. maankäyttö- ja rakennuslain perusteella perittävistä lupa- ja 

valvontamaksuista, 

5. maankäyttö- ja rakennuslain 151 §:n mukaisesta rakennuttajavalvonnasta 

ja muusta yksityisestä tarkastuksesta, 

6. maankäyttö- ja rakennuslain 163 §:n nojalla vähäisten laitteiden 

sijoittamisesta, 

7. vähäisistä poikkeuksista rakennusluvan yhteydessä sekä tilapäisistä 

rakennuksista, 

8. kokoontumishuoneiden tarkastamisesta perittävistä maksuista, 

9. maankäyttö- ja rakennuslain 183 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä, 

10. maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n tarkoittamasta 

osoitemerkinnästä, 

11. rakennusjärjestyksen mukaisten ilmoitusten hyväksymisestä, 

12. maa-ainesten oton valvonnasta perittävistä vuotuisista valvontamaksuista 

sekä 

13. ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä kunnalle 

säädetyistä tehtävistä. 

Kehitysinsinööri Kunnan puhevallan käyttäminen maanmittaustoimituksissa. 

 

25 § Toimivallan edelleen siirtäminen 

Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen 

alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivalta on edelleen siirretty, ei voi enää 

siirtää toimivaltaa edelleen 

26 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta  

Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt hallinto- ja talousjohtaja. 

Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevaa 

viranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 

27 § Asian ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi 

Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää 

kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan 

lisäksi hallinto- ja talousjohtaja.  

28 § Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi  

Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, 

jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen 

puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 

29 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle 

tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista 

kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.  
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Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään 

päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on 

ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos 

pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 

Päätökset niissä asioissa, joita ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden 

estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian 

ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 

 

6 luku 
Toimivalta henkilöstöasioissa  

30 § Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa  

Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty 

hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella. 

31 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen 

Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. 

32 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi 

Henkilöstölautakunta päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 

Samalla työsuhteeksi muutettu virka lakkaa.  

33 § Kelpoisuusvaatimukset 

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto. 

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, 

jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa.  

Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen 

otettavalla on lisäksi oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen 

kelpoisuus. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä 

kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta 

erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. Virkasuhteeseen voidaan 

ottaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö.  

Kunta voi päätöksellään tiukentaa laissa tai asetuksessa säädettyjä 

kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusvaatimuksia ei voida lieventää kunnan 

päätöksellä. 

Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, kunnan 

toimivaltainen viranomainen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset 

kelpoisuusvaatimukset. Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset voidaan 

määrätä hallintosäännön määräyksillä, virkaa perustettaessa erillisillä 

päätöksillä. 
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Toimivaltaan päättää kelpoisuusvaatimuksista kuuluu myös 

kelpoisuusvaatimusten muuttaminen. 

34 § Haettavaksi julistaminen 

Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta 

päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä 

viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin 

haettavaksi kunnanhallitus. 

35 § Palvelussuhteeseen ottaminen 

Valtuusto päättää kunnanjohtajan valitsemisesta.  

Kunnanhallitus päättää hallinto- ja talousjohtajan, sivistystoimenjohtajan 

(sivistystoimenjohtaja - Paanan koulun rehtori), kunnaninsinöörin ja 

kunnanjohtajan sijaisen valitsemisesta.  

Osaston päällikkö päättää alaistensa työntekijöiden valitsemisesta.  

Valitsemisesta päättävän viranomaisen on ennen vaalia kuultava toista 

hallintoelintä, jos virka- tai työsuhteeseen kuuluu tehtäviä tämän toimialalta. 

Osaston päällikön on ennen vaalin suorittamista kuultava vastuualueen 

esimiestä. 

Kunnanhallitus, lautakunnat ja osaston päällikkö voivat siirtää niille tässä 

pykälässä annettua toimivaltaa alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. 

Henkilöstölautakunta päättää viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksesta, 

virkavapauden ja työloman palkallisuudesta harkinnanvaraisissa tapauksissa 

sekä virka- ja työehtosopimuksen mukaisten kokemuslisien, palvelulisien ja 

määrävuosikorotusten ja muiden lisien myöntämisestä, jos päätösvaltaa ei ole 

tässä säännössä tai muualla siirretty toiselle viranomaiselle. 

Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, 

joka ottaa palvelussuhteeseen. 

36 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen  

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta 

päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa 

kuitenkin kunnanhallitus.  

Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään 

palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. 

37 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista 

Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu 

ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan 

viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka 

ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.  
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38 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat 

Kunnanjohtaja, osaston päällikkö ja vastuualueen esimies ratkaisevat alaisiaan 

koskevat seuraavat henkilöstöasiat henkilöstölautakunnan antamien 

tarkempien ohjeiden mukaan: 

1. myöntävät vuosiloman, 

2. myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen 

viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja 

työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus, 

3. myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään 30 

kalenteripäiväksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai 

työloman ajalta maksettavan palkan määrä, 

4. antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen, 

5. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön 

sekä varallaoloon, 

6. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin 

tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. 

Edellisessä momentissa tarkoitetut asiat ratkaisee kuitenkin kansalaisopiston 

henkilöstön osalta kansalaisopiston rehtori. 

Jollei muuta johdu kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaisensa 

henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä. 

Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- ja 

työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. 

39 § Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat  

Kunnanjohtaja ja osastojen päälliköt ratkaisevat alaisiaan koskevat muut kuin 

harkinnanvaraiset virkavapaat henkilöstölautakunnan ohjeistuksen 

mukaisesti.  

40 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen 

Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen 

harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää henkilöstölautakunta. 

41 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen viranhaltijalain 24 §:n 

nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin 

ottamisesta. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää 

kunnanhallitus.  

42 § Sivutoimet  

Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja toimiluvan peruuttamisesta sekä 

sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää 

kunnanjohtaja. 

43 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen  

Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n 

nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kunnanjohtajalta sekä 
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kunnanjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin. 

Osaston päällikkö päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla 

terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä 

määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin. 

44 § Virantoimituksesta pidättäminen 

Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaisensa viranhaltijan 

virantoimituksesta pidättämisestä.  

Kunnanjohtaja voi ennen kunnanhallituksen kokousta päättää 

kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta 

pidättämisestä. 

Osaston päällikkö voi ennen lautakunnan kokousta päättää lautakunnan 

alaisen viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 

45 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi 

Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää 

palvelussuhteeseen ottava viranomainen. 

46 § Lomauttaminen  

Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista. 

Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi 

päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän 

työsopimussuhteeseen. 

47 § Palvelussuhteen päättyminen 

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja 

purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.  

Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus 

työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta 

päättäneen viranomaisen tietoon. 

48 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen 

Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta 

korvauksesta päättää henkilöstöpäällikkö. 

49 § Palkan takaisinperiminen  

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan 
taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää henkilöstöpäällikkö. 
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7 luku  
Asiakirjahallinnon järjestäminen  

50 § Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät 

Kunnanhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, 

vastuut ja valvonta on määritelty kunnan eri tehtävissä sekä  

1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn 

toteuttamisesta, 

2. määrää kunnan asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan, 

3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja 

asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen 

asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä, 

4. päättää arkistonmuodostussuunnitelman (tiedonohjaussuunnitelman, 

eAMS,) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen 

käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 

5. nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli 

hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää. 

51 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät 

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena 

asiakirjahallintoa ja vastaa kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista 

sekä 

1. vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien 

valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 

2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa, 

3. hyväksyy kunnan tiedonohjaussuunnitelman, 

4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 

5. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan 

annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 

6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta. 

 52 § Lautakunnat ja osastot asiakirjahallinnon tehtävät 

Lautakunnat ja osastot huolehtivat oman toimialansa asiakirjojen hoitamisesta 
annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä nimeävät 
asiakirjahallinnon vastuuhenkilön omalla alallaan. 

II OSA  
Talous ja valvonta  

8 luku 
Taloudenhoito 

53 § Talousarvio ja taloussuunnitelma 

Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. 

Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. 
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Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset 

toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja 

tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha 

ja tuloarvio otetaan talousarvioon bruttomääräisenä. 

54 § Talousarvion täytäntöönpano 

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja 

hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä määritellään myös tilivelvolliset hallintoelimet ja 

viranhaltijat. 

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat 

käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman 

hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.  

55 § Toiminnan ja talouden seuranta  

Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.  

Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.  

Kunnanhallitukselle toimitetaan talouden ja toiminnan seurantaraportti 

(osavuosikatsaus) kahdesti vuodessa. Kunnanhallitus arvioi seurantaraporttien 

perusteella kunnan taloustilannetta ja päättää, millaisiin toimiin toimialoilla ja 

toimintayksiköissä tulee ryhtyä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Kunnanhallituksen päätös ja seurantaraportti viedään valtuustolle tiedoksi. 

Tarvittaessa valtuusto päättä erillisistä taloutta korjaavista toimenpiteistä. 

56 § Talousarvion sitovuus 

Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston 

sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion 

noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut 

sitovat kunnan viranomaisia. 

Kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa 

sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa 

käytettävissä. Kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys 

määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. 

57 § Talousarvion muutokset 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että 

valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. 

Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain 

poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei 

voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. 

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus 

toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai 

tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset 

määrärahoihin. 



30 
 

Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun 

organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.  

58 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen 

Kunnan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päättää kunnanvaltuusto. 
Irtaimen omaisuuden luovuttamisesta päättää kunnanhallitus. 

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokraamisesta päättää kunnanhallitus. 
Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

59 § Poistosuunnitelman hyväksyminen  

Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. 

Kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset 

poistosuunnitelmat. 

Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 

60 § Rahatoimen hoitaminen  

Kunnan rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, 

maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen. 

Valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan 

perusteista. Valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen 

periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää 

antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. 

Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen 

valtuuston hyväksymiä periaatteita. 

Hallinto- ja talousjohtaja päättää lyhytaikaisten kassalainojen ottamisesta 

hallituksen päätöksen mukaisesti. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamiseen 

ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle. 

Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhallitus. 

Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa hallinto- ja talousjohtaja.  

61 § Maksuista päättäminen 

Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien 

maksujen yleisistä perusteista.  

Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. 

Kunnanhallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa 

alaiselleen viranomaiselle. 

62 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut 

Pöytäkirjaotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen 
maksu.  
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Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään 
kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja 
tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.  

Kunnanhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien 
maksujen perusteista ja euromääristä.  

Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain 
mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä 
vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja 
viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se 
sähköpostin välityksellä aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna 
peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan 
porrastettuna. 

9 luku 
Ulkoinen valvonta  

63 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta 

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja 

sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. 

Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.  

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan 

järjestämisestä.  

64 § Tarkastuslautakunnan kokoukset 

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. 

Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja 

viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan 

niin päättäessä.  

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.  

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokousmenettelyssä noudatetaan 

muutoin 15 luvun määräyksiä.  

65 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi 

Sen lisäksi, mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on 

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä 

muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä 

tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 

2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, 

jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän 

tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja 

sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisella tavalla. 
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Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa 

arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista 

tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan 

selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle 

myös muista merkittävistä havainnoista. 

66 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät 

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien 

ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin 

julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.  

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle 

tiedoksi kerran vuodessa.  

67 § Tilintarkastusyhteisön valinta 

Tilintarkastusyhteisö valitaan kahden tilikauden, enintään kuuden tilikauden 

hallinnon ja talouden tarkastamista varten.  

68 § Tilintarkastajan tehtävät 

Tilintarkastajan tehtävät säädetään kuntalain 123 §:ssä. 

69 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät  

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan 

käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien 

suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän 

tilintarkastustavan kanssa.  

70 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 

Tilintarkastuskertomus säädetään kuntalain 125 §:ssä. 

Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä 

kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. 

Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.  

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteuttamisesta ja 

tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. 

10 luku 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  

71 § Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 

Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä sekä 

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja 

menettelytavat, 
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2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan 

ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti, 

3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen 

konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja 

epävarmuustekijöistä, 

4. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten 

että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan, 

5. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan 

olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, 

toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan 

sekä 

6. valmistelee kunnanhallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallinta 

koskevan toimintakertomukseen otettavan osion. 

72 § Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 

Lautakunta ja johtokunta vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja 

tuloksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.  

73 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 

Kunnanjohtaja sekä osastojen päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja 

tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat 

kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, 

arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta 

sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta. 

III OSA 
Valtuusto 

11 luku 
Valtuuston toiminta 

74 § Valtuuston toiminnan järjestelyt  

Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle 

kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva 

valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja on valittu.  

Puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi. 
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Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää puheenjohtajiston 

toimikaudesta. 

Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien 

lukumäärän. 

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua 

johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin 

tehtävistä huolehtii hallinto- ja talousjohtaja, jollei valtuusto toisin määrää. 

75 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi  

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. 

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on 

annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään 

liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.  

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 

momentissa tarkoitetun ilmoituksen. 

Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. 

Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden 

valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen 

valtuustoryhmän nimeen.  

76 § Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa 

Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle 

valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä erottamisesta. Liittymisilmoituksessa on 

oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. 

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on 

ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle.  

77 § Istumajärjestys 

Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan 
hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.  

12 luku 
Valtuuston kokoukset 
 

78 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous  

Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen 

osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan 

käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.  

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, 

johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on 
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järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin 

kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta 

paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut 

eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.  

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin 

kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet 

ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 

 

79 § Kokouskutsu 

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka 

sekä käsiteltävät asiat. 

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja 

ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. 

Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa 

kokouksessa.  

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta 

kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – 

velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan 

verkkosivuilla. Valtuuston kokoukseen, jossa päätetään varsinaisesta 

talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, kutsu on lähetettävä edellä sanotuilla 

tavalla vähintään kuusi päivää ennen kokousta.  

80 § Esityslista 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset 

valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset 

syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa 

pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.  

81 § Sähköinen kokouskutsu  

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää 

sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, 

että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet 

ovat käytettävissä.  

82 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla  

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta 

poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity 

tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta 

voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteinä julkaistaan kunnan 
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verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden 

tiedonsaanti-intressit.  

83 § Jatkokokous 

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, 

käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse 

antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään kirjallinen tai 

sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta. 

84 § Varavaltuutetun kutsuminen 

Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään 

esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai 

esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.  

Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai 

esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan 

kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetut 

kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään.  

85 § Läsnäolo kokouksessa 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä 

valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä.  

Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 

Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei 

päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. 

Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on 

läsnäolo-oikeus ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan 

ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetuissa kokouksissa. 

Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.  

86 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla tai 

sähköisesti, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. 

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet 

valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle 

kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi 

puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava 

puheenjohtajalle. 

Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, 

puolueen tai yhteislistan valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee 

valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle. 

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa 

todeta uudelleen läsnäolijat.  
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Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, 

hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 

87 § Kokouksen johtaminen 

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntalain 102 

§:ssä.  

88 § Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle 

Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa 

puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana 

kokouksen jäsenenä. 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä 

jossakin asiassa, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja.  

89 § Tilapäinen puheenjohtaja 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä 

jossakin asiassa, valitaan, tarvittaessa iältään vanhimman jäsenen johdolla, 

kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

90 § Esteellisyys  

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava 

esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä 

vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia käsitellään 

suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta. 

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan 

esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee 

tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 

esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen 

henkilön on poistuttava paikaltaan.  

Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua 

esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä 

tarkoitetussa poikkeustilanteessa. 

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 

91 § Asioiden käsittelyjärjestys 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin 

päätä. 

Kunnanhallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on 

valmistellut tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, 

tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus. 

Jos kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut 

esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen 

asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen 

kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta. 
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92 § Puheenvuorot 

Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 

Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti/selvästi havaittavalla tavalla tai 

toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö 

Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä 

poiketen puheenjohtaja voi antaa: 

1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän 

edustajalle ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä, 

2. puheenvuoron kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle sekä 

tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun 

käsitellään kyseisen toimielimen valmistelemaan asiaa sekä 

3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron. 

Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava 

ennen muita. 

Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä 

asiassa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta siten, että 

ryhmäpuheenvuoro voi kestää kaksikymmentä minuuttia ja muu puheenvuoro 

kymmenen minuuttia.  

Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai 

puhujakorokkeelta.  

93 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta 

tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen 

käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava 

puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös 

ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, 

puheenjohtaja keskeyttää asian käsittely; jos se hylätään, asian käsittely 

jatkuu.  

Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole 

toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan 

kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian 

pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään 

enemmistöpäätöksellä.  

94 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. 

Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko 

ehdotusta kannatettu. 
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95 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja 

toteaa pohjaehdotuksen valtuuston päätökseksi. 

Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa 

tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen valtuuston päätökseksi. 

96 § Äänestykseen otettavat ehdotukset 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, 

joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei 

kuitenkaan oteta äänestykseen. 

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä 

ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.  

97 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys 

Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla tai 

valtuuston päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti.  

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja 

esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys 

määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan: 

1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa 

ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista 

eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, 

kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos 

äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä 

tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista 

ehdotuksista voittanutta vastaan. 

2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen 

määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin 

jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin 

ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää 

äänestetä. 

3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista 

ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä 

erikseen. 

98 § Äänestyksen tuloksen toteaminen 

Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen. 

Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus 

tai yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen 

toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan.  

99 § Toimenpidealoite 

Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä 

käsittelyyn asiaan liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan 
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kunnanhallitukselle: Se ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa 

eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä.  

100 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 

Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisessa määrätään 

140 §:ssä. 

Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan 

kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta 

kokouksessa.  

 

101 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille 

Valtuuston pöytäkirja siihen liittyneine valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 
140 §:ssä säädetään.  

13 luku  
Enemmistövaali ja suhteellinen vaali 

102 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset 

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet 

ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen 

muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia. 

Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen 

vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä 

äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole näkyvissä. 

Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan 

valtuuston puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä. 

Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen 

lainvoimaisuuteen saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on 

säilytettävä suljetussa kuoressa. 

103 § Enemmistövaali 

Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle 

ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, 

toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia 

henkilöitä tai ehdokaspareja. 

Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen ja kaikkia 

ääniä ei ole pakko käyttää. 

Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjan 

tarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin 

vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. 
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104 § Valtuuston vaalilautakunta  

Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten 

vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kuusi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen 

varajäsen. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto 

toisin päätä. 

105 § Ehdokaslistojen laatiminen  

Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin nimi 

kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja varajäseniä. 

Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. 

Vähintään kahden valtuutetun on allekirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen 

allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa listan valtuuston 

puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 108 §:ssä tarkoitetut 

oikaisut. 

106 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto 

Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava 

valtuuston puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto 

aloitetaan. 

107 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen  

Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston 

puheenjohtaja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko 

ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa on virheellisyys, annetaan 

asiamiehelle tilaisuus sen korjaamiseen vaalilautakunnan asettamassa 

määräajassa. 

Jos sama henkilö on asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen 

jälkeenkin ehdokkaana kahdella tai useammalla listalla, vaalilautakunnan on, 

mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä 

jätetään. 

108 § Ehdokaslistojen yhdistelmä  

Ehdokaslistojen oikaisuja varten varatun määräajan päätyttyä vaalilautakunta 

laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle 

ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero. 

Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä 

annetaan valtuutetuille tiedoksi ja luetaan ääneen valtuustolle. 

109 § Suhteellisen vaalin toimittaminen  

Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. 

Valtuutetut antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä valtuuston 

puheenjohtajalle äänestyslippunsa. 
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110 § Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen  

Valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii 
niiden pätevyyden sekä laskee ja ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen 
soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään. 

Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston 
puheenjohtajalle, joka toteaa vaalin tuloksen valtuustolle. 

14 luku 
Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus 

111 § Valtuutettujen aloitteet 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä 

ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa 

koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen 

valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian 

valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 

Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä 

valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle 

lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä 

ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden 

johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 

loppuun. 

112 § Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys 

Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kunnanhallitukselle kirjallisen 

kysymyksen kunnan toiminnasta ja hallinnosta. 

Kunnanhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston 

kokouksessa, joka ensiksi pidetään kahden kuukauden kuluttua kysymyksen 

tekemisestä. 

Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan 

asettamisesta tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on 

päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä. 

113 § Kyselytunti 

Valtuutetulla on oikeus esittää kunnanhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi 
lyhyitä enintään kolmen minuutin pituisia kysymyksiä kunnan hallintoa ja 
taloutta koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään ennen valtuuston 
kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Kyselytunti on julkinen. 

Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla. 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä vastaa kysymyksiin. 
Kysymyksiin vastataan saapumisjärjestyksessä, ellei puheenjohtaja toisin 
päätä. Vastauksen saatuaan kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi 
asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä 
keskustelua. 
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Kysymys on toimitettava kunnanvirastoon kirjallisena viimeistään kymmenen 
päivää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä 
kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan 
kyselytuntiin. 

 

IV OSA 
Päätöksenteko- ja hallintomenettely 

15 luku  
Kokousmenettely 

114 § Määräysten soveltaminen 

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan 

toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten 

kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön 

muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty. 

115 § Toimielimen päätöksentekotavat 

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen 

osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan 

käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.  

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, 

johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). 

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä 

päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen 

päätöksentekomenettely). 

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin 

ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, 

järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien 

edellyttämällä tavalla. 

116 § Sähköinen kokous 

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. 

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa 

salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole 

ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. 

117 § Sähköinen päätöksentekomenettely 

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä 

kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää 

kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin. 

118 § Kokousaika ja – paikka 

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 
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Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi 

tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen 

kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin 

puheenjohtaja määrää kokousajan. 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

119 § Kokouskutsu 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 

asiat. Kokouksessa ei käytetä sähköistä päätöksentekotapaa, ellei 

kokouskutsussa toisin mainita. Jos asia käsitellään sähköisessä 

päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on 

käsiteltävä sähköisesti. 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset 

toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat 

erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on 

salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -

velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 

120 § Sähköinen kokouskutsu 

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää 

sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, 

että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet 

ovat käytettävissä. 

121 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla 

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta 

poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity 

tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa 

yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli 

erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. 

Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon 

kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 

122 § Jatkokokous 

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, 

käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse 

antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään kirjallinen tai 

sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen 

päätöksentekotavasta. 

123 § Varajäsenen kutsuminen 

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse 

kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi 
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ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen 

asian käsittelyyn. 

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun 

varajäsenelle. 

124 § Läsnäolo kokouksessa 

Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on 

läsnäolo- ja puheoikeus 

- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kunnanhallituksen 

kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä 

- kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden 

toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä 

valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen 

vaalitoimielinten kokouksissa.  

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. 

Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun 

päättymiseen asti. 

 

125 § Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä 

Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin 

toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen 

kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen 

tai kunnanjohtaja. 

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston 

tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin. 

126 § Kokouksen julkisuus 

  Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä. 

Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on 

järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta internetin kautta sekä 

kokouskutsussa mainitussa tilassa.  

127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous 

laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

128 § Tilapäinen puheenjohtaja 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä 

jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen 

puheenjohtaja.  
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129 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot 

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen 

puheenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä. 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin 

päätä.  

130 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely 

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on 

kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole 

mainittu kokouskutsussa. 

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi 

ratkaista asian päätöksellään vain perustelluista syistä.  

131 § Esittelijät 

Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä. 

Yksilöidyt toimielinkohtaiset määräykset esittelijästä ja esittelijöiden 

esittelyvastuun jakautumisesta määrätään 10 §:ssä.  

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii 

esittelijänä. 

Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 64 §:ssä. 

132 § Esittely 

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa 

säädetyssä vaalitoimielimessä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan 

selostuksen pohjalta. 

Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta 

ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen. 

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on 

keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu 

ehdotus on pohjaehdotus. 

Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei 

toimielin toisin päätä. 

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan 

selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, 

että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.  

133 § Esteellisyys 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava 

esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä 

vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta. 

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan 

esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee 
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tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 

esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen 

henkilön on poistuttava kokouksesta.  

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua 

esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä 

tarkoitetussa poikkeustilanteessa. 

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.  

134 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, 

palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen 

keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan 

kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. 

Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja 

keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.  

135 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. 

Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko 

ehdotusta kannatettu.  

136 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen  

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja 

toteaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi. 

Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa 

tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.  

137 § Äänestykseen otettavat ehdotukset 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, 

joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei 

kuitenkaan oteta äänestykseen. 

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä 

ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

138 § Äänestys ja vaali 

Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12 luvussa määrätään 

äänestysmenettelystä valtuustossa. Vaalin toimittamista koskevat määräykset 

ovat 13 luvussa.  

139 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos 

puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, 

pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.  
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Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkistaa sähköisesti. Sähköisessä 

päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa 

voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.  

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:  

Järjestäytymistietoina: 

- toimielimen nimi 

- merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, 

sähköinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä 

päätöksentekomenettelyssä) 

- kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset 

- kokouspaikka 

- läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä 

- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Asian käsittelytietoina 

- asiaotsikko 

- selostus asiasta 

- esittelijän päätösehdotus 

- esteellisyys ja perustelut 

- tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu 

- äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä 

äänestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee 

pöytäkirjasta 

- vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos 

- asiassa tehty päätös 

- eriävä mielipide 

Muuna tietoina 

- salassapitomerkinnät 

- puheenjohtajan allekirjoitus 

- pöytäkirjanpitäjän varmennus 

- merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä 

- merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja 

on ollut yleisesti nähtävänä  

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja 

valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot. 

Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin 

osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä. 

Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. 

140 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle 

Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 
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jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä 
tarkemmin säädetään. 

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan 
jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 

Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon 
ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. 
Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.  

16 luku 
Muut määräykset 

141 § Aloiteoikeus 

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus 

tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on 

oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. 

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee 

käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja 

yhteystiedot. 

142 § Aloitteen käsittely 

Aloitteen käsittelee kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä 

aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on 

toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on 

annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla. 

Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä 

valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden 

perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä 

aloitteista on loppuun käsitelty. 

Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on 

annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla 

päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. 

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite 

on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen 

viranomaisen käsiteltäväksi.  

143 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot 

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, 

missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa 

lisätietoja aloitteen käsittelystä. 

144 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 

Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja 

sitoumuksen allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa hallinto- ja talousjohtaja 
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taikka muu päävastuualueen osastopäällikkö, jollei kunnanhallitus ole 

päättänyt toisin. 

Valtuuston ja kunnanhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa 

kunnanjohtaja ja varmentaa hallinto- ja talousjohtaja taikka asianomaisen 

osaston päällikkö tai asianomaisen vastuualueen esimies taikka 

kunnanhallituksen määräämä muu viranhaltija. 

Lautakunnan päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa 

puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä, jollei lautakunta ole päättänyt toisin. 

Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa osaston päällikkö. 

Toimielimen pöytäkirjaotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu 

toimielimen määräämä henkilö. 

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeiksi 

pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. 

Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut 

asiakirjat päättämissään asioissa. 

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 

145 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen 

Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta vastaanottaa 
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sekä hallinto- ja 
talousjohtaja tai näiden valtuuttama muu kunnan edustaja. 

Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta lautakunnan toimialalla 
vastaanottaa lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan toimialan johtava 
viranhaltija. 

 146 § Kunnan tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 

Kunnanhallituksen hyväksymä tietoturvapolitiikka on perustana Jokioisten 

kunnan tietoturvan toteuttamiselle ja sen tietoturvaperiaatteet perustuvat 

yleisesti hyväksi havaittujen tietoturvaa ohjaavien ohjeiden, säädösten ja 

standardien noudattamiseen.  

Jokainen kunnan tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttäjä on velvollinen 

noudattamaan kunnan johdon hyväksymiä käyttösääntöjä ja tietoturvaohjeita. 

Jokaisen esimiehen on valvottava oman yksikkönsä tietoturvallisuutta ja sen 

toteutumista.  

Tietosuojavastaava raportoi vuosittain tietoturvallisuuden ja tietosuojan 

toteutuksesta johtoryhmälle. 
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enemmän
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      MUISTIO 

 

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen yhteistyöpalaveri 10.10.2018 klo 9.00, Tammelan 

kunnantalo 

Osallistujat: Erja Klemelä, Tammelan kunta 

 Marko Pääjärvi, Tammelan kunta 

 Hannu Jalava, Tammelan kunta 

 Jouko Käkönen, Ypäjän kunta 

 Mari Honkonen, Humppilan kunta 

 Nina Salminen-Åberg, Forssan kaupunki 

 Antti Heinilä, Forssan kaupunki 

 Kari Tasala, Jokioisten kunta 

 Petri Vastamäki, Jokioisten kunta 

1. Avattiin tilaisuus ja todettiin läsnäolijat. Puheenjohtajaksi valittiin Antti Heinilä ja sihteeriksi Petri 

Vastamäki. 

 

2. Edellisen palaverin 12.9.2018 muistio. Forssa oli kommentoinut ja puheenjohtajan esittämä muutos 

lopulliseen muistioon kirjauksena. 

 

3. Kuntien tilanne: 

Forssan osalla kaupunginhallituksen toukokuussa tekemä päätös viimeisin vaihe. 

Humppilassa kunnanhallitus on syyskuussa päättänyt jättää pöydälle rakennustarkastajan viran 

täyttämisen lisätietojen hankkimisen ja seudullisen yhteistyön selvittämisen johdosta. 

Jokioisilla kunnanhallitus tehnyt keväällä myönteisen periaatepäätöksen. 

Tammelassa kunnanvaltuusto palauttanut asian uudelleen käsittelyyn sopimusmuutoksiin 

perustuen, odottaa kunnanhallituksen käsittelyä uudelle sopimusversiolle. 

Ypäjällä asia menossa kunnanhallituksen uudelleenkäsittelyyn, jos sopimukseen tai 

kustannusrakenteeseen tulossa muutoksia. 

 

4. Seutuneuvoston ohjaus. Seutuneuvoston kokouksen muistio 18.9.2018 tiedoksi ja huomioidaan 

seutuneuvoston edellytykset seudullisen ympäristötoimen jatkovalmistelussa. 

 

5. Valmistelun jatkaminen: 

Keskusteltiin viranhaltijoiden määrästä ja vaikutuksesta kustannustehokkuuteen. 

Kustannustarkastelut on aiemmin tehty 4 rakennustarkastuksen vakanssia, 4 ympäristönsuojelun 

vakanssia ja 2 sihteeriä. Päätettiin tehdä uudet laskelmat mitoituksella 3.5 (rak.valv) + 4 (ymp.s) + 2 

(sihteeri). Keskusteltiin kolmen ympäristötarkastajan riittävyydestä ja mahdollisesti 

rakennustarkastajien osallistumisesta ympäristöasioihin kustannustehokkuuden lisäämiseksi. 

Kolmen ympäristötarkastajan mitoitukselle ei ryhmässä yksimielistä kantaa. 

Hankkeen lähtökohtana on ollut palvelutason nostaminen ja kolmella ympäristönsuojelun 

henkilöllä palvelutaso laskisi nykyisestä. 

Humppilan mahdollinen mukaantulo muuttaa kustannusperusteita, jonka johdosta laaditaan kaksi 

erillistä laskelmaa. Laskelmat laaditaan 2017 luvuilla, joita edelleen mahdollisuus täydentää. 



Keskusteltiin sopimuksen irtisanomisajasta. Seutuneuvosto esittämä 12 kk irtisanomisaika koettiin 

ongelmalliseksi. Päädyttiin ryhmänä esittämään 3 vuoden irtisanomisaikaa perusteena 3 vuoden 

talouden suunnittelujaksot sekä sopimukseen perustuvat mittavat henkilöstöjärjestelyt/infra 

järjestelyt.  

Todettiin sopimuksen mahdollistavan jo nyt kunnissa tapahtuvan asiakkaiden tapaamisen. 

Kuntien päätöksentekoon liittyvä yhtenäinen esittelyteksti laaditaan sopimuksen yhteyteen. 

 

6. Aikataulu: tilaisuuden muistio jakeluun 11.10. Uusi sopimusluonnos valmistellaan ja lähetetään 

16.10 osallistujille, kommentointiaikaa 23.10 saakka. Yhteisen esittelytekstin valmistelu  (Karilta) 

22.10. jota muut kommentoivat. Muutettu sopimusluonnos lähetetään 24.10. kuntiin sihteerin 

toimesta (kuntaposti). 

 

7. Seuraava kokousajankohta jätettiin päättämättä. 

 

8. Muut asiat: Todettiin, että perussopimuksen lisäksi tulee tehtäväksi henkilöstön siirtosopimus ja 

tietosuojasopimus. 
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Luonnos 16.10.2018 
  
 
 
 
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskeva sopimus 
 
 

1. Sopijapuolet 
 
Tämän sopimuksen osapuolina ovat Forssan kaupunki, Jokioisten kunta, Tammelan kunta 
ja Ypäjän kunta. 

 
2. Sopimuksen tavoitteet 

 
Tavoitteena on Forssan seudun yhteisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kehit-
täminen palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi kustannustehokkaasti mm. digi-
talisaation keinoin. Lähtökohtana on isäntäkuntamalli, jossa kuitenkin jokaisessa kunnassa 
olisi jatkossakin oma toimielin, joka toimisi kunnan ko. viranomaisena. Samoin kukin kunta 
hoitaisi toimielinesittelyn itsenäisesti, ja asioiden valmistelijat voisivat tarvittaessa olla asi-
antuntijoina läsnä toimielimen kokouksissa.  

 
3. Sopimuksen sisältö 

 
Tällä sopimuksella Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta (jäljempänä ostaja-
kunnat) antavat kuntalain 54 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon sekä sopimuksen 4. kohdassa 
määritellyt tehtävät Forssan kaupungin (jäljempänä myyjäkunta) tehtäviksi. Kaupungin hal-
linnossa sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitava henkilökunta on sijoitettu teknisen ja 
ympäristötoimen toimialan rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen palvelualueelle. 

 
Sopimuksen sisältö koskee viranomaiselle laissa säädettyjä ympäristönsuojelun ja raken-
nusvalvonnan tehtäviä, joissa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle. Kuntien ympäristön-
suojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä on säädetty pääasiassa 
ympäristönsuojelulaissa (527/2014 muutoksineen), kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
annetun laissa (64/1986 muutoksineen) ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999 muu-
toksineen). 

 
Kukin ostajakunta ylläpitää oman monijäsenisen viranomaisensa, jossa asioiden esittelyn 
hoitaa ostajakunnan oma viranhaltija. Toimielimen päätettäviksi menevien tämän sopimuk-
sen mukaisten asioiden valmistelun hoitaa myyjäkunnan henkilökunta. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n 4 momentin mukaan hallintopakkoa ja oikaisuvaatimus-
ta koskevaa asiaa ei saa siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi. Kuntien ympäristönsuojelun 
hallinnosta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan toimivaltaa ei voida siirtää viranhaltijalle 
asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. 

 
Ostajakunnan kunnanhallitus johtaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 
mukaisesti ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimenpiteitä ympäristönsuojelun otta-
miseksi huomioon kunnan toiminnassa. 

 
Sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitava myyjäkunnan henkilökunta on erityises-
tä syystä ostajakunnan kanssa niin sovittaessa tavattavissa myös ostajakunnan 
omissa toimitiloissa. Erillistä päivystystä ei kunnissa järjestetä. 
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4. Sopimuksessa tarkoitetut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät 
 

4.1 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät sekä kunnalle maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa säädetyt tehtävät 

 
Myyjäkunta hoitaa lakisääteiset tehtävät lukuun ottamatta toimielimelle kuuluvia tehtäviä. 
 

4.2 Ostajakunnan myyjäkunnalle siirtämät lakisääteiset tehtävät 
 

- ulkoilulain mukaiset leirintäalueviranomaisen tehtävät 
- luonnonsuojelulain mukaisten luonnonmuistomerkkien rauhoituspäätösten käsittely yksi-

tyismaalla 
- YVA-lain mukaisten kunnan lausuntojen antaminen arviointiohjelmasta ja –selostuksesta 
- kunnalle tulevat muut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimialoihin liittyvien lau-

suntojen antaminen 
- MRL161 a §:n mukaiset (27.5.2011/589) veden johtamis- ja ojittamisasiat 
- YSL 156 d §:n mukaiset (13.1.2017/19) talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poik-

keamisasioiden käsittelyt 
- MRL:n mukaiset maisematyöluvat 
- MRL:n mukaiset suunnittelutarveratkaisut, lukuun ottamatta toimielimen ratkaistavaksi mää-

rättyjä päätöksiä 
- Rakennus- ja huoneistotietojen välittäminen väestötietojärjestelmään 

 
4.3 Ostajakunnan muut kuin lakisääteiset tehtävät 

 
Kalenterivuosittain sovitaan erikseen mahdollisiin projekteihin ja hankkeisiin osallistumises-
ta. 

 
5. Tehtävien hoidon seuranta 

 
Kukin ostajakunta seuraa ja valvoo osaltaan sopimuksessa tarkoitettujen tehtävien hoita-
mista. Sopimuksessa määriteltyjen tehtävien hoitamista koskeva seuranta- ja valvontavas-
tuu kuuluu kullekin sopijakunnalle, joka luovuttaa sopimuksessa määritellyt tehtävät myyjä-
kunnan hoidettaviksi. 

 
Sopijakunnat perustavat seurantaryhmän käsittelemään yhteistyön käytännön toimintaa se-
kä kehitystarpeita. Kustakin sopimuskunnasta nimetään enintään kaksi jäsentä seuranta-
ryhmään. 

 
Kuntalain 54 §:ssä tarkoitettua sovittujen tehtävien hoidon seuraamista varten järjestetään 
vuosittain ainakin yksi seurantaryhmän kokous. Kokouksen koollekutsujana toimii myyjä-
kunta. 
 
Seurantaryhmän esityksestä sopimusta voidaan kaikkien sopimuskuntien yhtäpitä-
villä päätöksillä muuttaa. 

 
6. Talous, kustannusten jaon perusteet sekä kuntien maksuosuudet ja seuranta 

 
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelujen talousarvio laaditaan myyjäkunnan 
talousarvion laadintaohjeiden ja aikataulun mukaisesti. Talousarvion hyväksyy myyjäkun-
nan kaupunginvaltuusto. Ostajakunnille varataan mahdollisuus olla mukana tavoitteiden 
asettelussa ja talousarvioluonnos käsitellään seurantaryhmässä 15.9. mennessä. Talous-
arvioluonnos sisältää arviot ostajakuntien tulevan vuoden maksuosuuksista.   

 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a27.5.2011-589
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#a13.1.2017-19
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Ostajakuntien maksuosuuden laskentaperusteena käytetään palvelualueen toteutuneita 
kustannuksia. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan mukaan henkilöstökulut, palvelujen os-
tot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset, vuokrat ja muut toimintakulut. Toimintakuluihin 
sisältyvät ulkoiset ja sisäiset kustannukset sekä suunnitelman mukaiset poistot. 

 
Ostajakuntien perimät asiakasmaksut ohjautuvat suoraan ao. kuntiin.  

 
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelujen kaikki kustannukset jaetaan sopija-
kuntien asukaslukujen, rakennuslupamäärien, ympäristölupamäärien ja maa- aineslupa-
määrien mukaan. Lisäksi myyjäkunta maksaa vuosittain 10.000 € suuruisen isäntäkunta-
osuuden, joka korvaa palvelualueen henkilökunnan käyttöä kaupungin hankkeissa, kuten 
esimerkiksi sopimuksen voimaan tullessa toimivassa Fisu-verkostossa (Finnish Sustainable 
Communities) ja viranhaltijoiden esittelyvelvollisuuksia myyjäkunnan toimielimessä. Kus-
tannusten jakoperusteet ovat liitteen 1 mukaiset. 

 
Sopimuksessa tarkoitetun ostajakunnan viranomaistoimielimen toiminnasta aiheutuvista ku-
luista kokouspalkkioineen ja kokousmatkakustannuksineen vastaa ostajakunta. Kuluihin si-
sältyvät mm. viranhaltijoiden kokouspalkkiot ja kokousmatkakulut kokouksiin. Myyjäkunta 
osoittaa henkilökunnalleen sen tarvitsemat työhuoneet ja työvälineet. 
 
Ostajakunta voi osoittaa toimipisteestään myyjäkunnan henkilökunnan käyttöön 
toimitilat. Näiden tilojen kustannuksista vastaa ostajakunta. Myyjäkunnan henkilö-
kunta voi olla tavattavissa ostajakunnan osoittamassa toimipisteessä sopimuksen 3. 
kohdan mukaisesti. 

 
Myyjäkunnan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluiden talousarviota seura-
taan myyjäkunnan ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Osavuosikatsaukset laaditaan tämän 
sopimuksen alkaessa huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteista. 

 
Sopimuksen liitteessä 2 on laskelma kuntien maksuosuuksista vuoden 2017 tilinpäätöstie-
doin laadittuina.    

 
7. Tulot 
 

Kukin ostajakunta päättää taksoistaan ja muista maksuistaan. Myyjäkunta toimittaa kutakin 
kuntaa koskevat laskutustiedot kuntiin. Kunnat vastaavat asiakaslaskutuksesta kaikkine 
toimintoineen.  

 
8. Laskutus 

 
Kuntaosuudet laskutetaan vuosittain kahdessa erässä kustannusten jakoperusteiden mu-
kaisesti. Ensimmäisessä erässä 1.2. laskutetaan ostajakunnan kuluvan vuoden 1.1. väkilu-
kuun perustuva osuus kuluvan vuoden talousarvion kuntaosuudesta. Toisessa erässä 1.9. 
laskutetaan edellisen vuoden lupien ja valvontakohteiden määriin perustuva kuluvan vuo-
den talousarvion mukainen kuntaosuus.  

 
Vuotuisten kustannusten lopputilitys on annettava ostajakunnille kalenterivuosittain jälkikä-
teen viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Se maksuosuus, joka jää maksettavaksi tai 
palautettavaksi, maksetaan maaliskuun loppuun mennessä.  

 
Maksuaika on 21 vrk, viivästyskorko on 8 %. 

 



4 
 

 
 
 
 

9. Viranhaltijan virkasuhde ja työntekijän työsuhde 
 
Viranomaistehtävän hoitoa koskevassa kuntalain mukaisessa sopimuksessa viranhaltija on 
virkasuhteessa palvelut järjestävään myyjäkuntaan. Myyjäkunta vastaa tässä sopimukses-
sa tarkoitetuista työnantajan velvoitteista ja vastuista viranhaltijan osalta. Virkasuhteeseen 
liittyvää päätösvaltaa ja työnjohto-oikeutta koko laajuudessaan voi käyttää vain myyjäkunta.  

 
Ostajakunnassa toimiessaan myyjäkunnan viranhaltija toimii ostajakunnan hallinnon ja oh-
jauksen alaisena. Viranhaltija on velvollinen noudattamaan sen ostajakunnan rakennusval-
vonta- ja ympäristönsuojeluasioista vastaavan toimielimen ohjeita ja määräyksiä, jonka teh-
täviä hän kulloinkin hoitaa.  

 
Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan myyjäkunnan henkilökunta toimii ostajakunnan 
johdon ja valvonnan alaisuudessa ja noudattaa sen antamia sääntöjä. 

 
Muutoin henkilöstöstä on voimassa, mitä erillisessä henkilöstön siirtoa koskevassa sopi-
muksessa sovitaan. 

 
10. Vahingonkorvaus 

 
Myyjäkunnan ollessa työnantajana vahingonkorvauslain perusteella velvollinen korvaa-
maan vahingon kärsineelle viranhaltijansa tai työntekijänsä ostajakunnan virkatehtäviä hoi-
taessaan aiheuttaman vahingon ostajakunta sitoutuu maksamaan myyjäkunnalle sen mak-
saman vahingonkorvauksen määrän kuukauden kuluessa myyjäkunnan suorituksesta. 

 
Myyjäkunnan vahingonkorvausvastuu kattaa vain ne sen viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
tekemät ratkaisut ja toimet, jotka on tehty tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.  

 
11. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

 
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisin 
neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan kussakin ta-
pauksessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

 
12. Tietoturva 

 
Sopijaosapuolet toteavat sopimuksessa otettavan huomioon EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679), jota aletaan soveltaa julkisella ja yksityisellä sektorilla 25.5.2018 lähtien. Ase-
tuksessa on säädetty rekisterinpitäjää (viranomaistehtävän hoitamisen luovuttava kunta) ja 
henkilötietojen käsittelijää (viranomaistehtävän hoitamisen vastaanottava kunta) koskevista 
velvoitteista sekä henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksen 4 luvun 28 artiklasta 
seuraa, että rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä on oltava kirjallinen sopi-
mus henkilötietojen käsittelystä niiden ollessa eri tahoja. Henkilötietojen käsittelyn ehtoja 
koskeva kirjallinen sopimus laaditaan erikseen.  

 
13. Muita ehtoja ja huomioon otettavia seikkoja 

 
     Aineiston käyttöoikeus 

 
Myyjäkunta luovuttaa kaiken ostajakunnalta saadun ja myyjäkunnan henkilökunnan työn ai-    
kana syntyneen materiaalin työn päätyttyä ostajakunnalle. Rekisterinpitäjänä toimii ao. osta- 
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jakunta. Myyjäkunnan henkilökunta käyttää ao. ostajakunnan hallussa olevaa rekisteriä.     
Rekistereitä tai niiden tietoja ei siirretä myyjäkunnalle. 

 
      
      Arkistointi 

 
           Myyjäkunnan henkilökunnan tulee noudattaa sen ostajakunnan arkistointiohjeita, jonka teh-  
           täviä tämä kulloinkin hoitaa. 
 
           Sopijaosapuolet edistävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelujen sähköiseen     
           arkistoon siirtymistä. 
 
           Kukin sopijakunta vastaa osaltaan käytössään olevan ohjeistuksen mukaan toiminnassa   
           kertyvien asiakirjojen ja tiedostojen arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta. 
 
           Muut sopimukset 
 
          Tämä sopimus korvaa tätä aiemmat sopijakuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun    
          toteuttamista koskevat keskinäiset sopimukset. 
 

14. Sopimuksen muuttaminen ja tarkistaminen 
 
Sopijapuolten yhdessä sopimat muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjal-
lisesti, jotta ne ovat päteviä.  

 
15. Sopimuksen voimassaolo  

 
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2019, ja se on voimassa toistaiseksi. Sopijaosapuoli ei 
voi yksipuolisesti irtisanoa tai purkaa tätä sopimusta ennen 1.1.2022, ellei jokin toinen sopi-
japuoli ole olennaisesti rikkonut tätä sopimusta sopimuksen irtisanovaa tai purkavaa sopija-
osapuolta kohtaan eikä ole kehotuksen saatuaan viipymättä korjannut menettelyään. Täl-
löin sopimus päättyy irtisanomisen toimittamista seuraavan vuoden lopussa, elleivät sopija-
puolet sovi tätä lyhyemmästä irtisanomisajasta. Purkamisen seurauksena sopimus päättyy 
heti. 

 
Allekirjoitukset 



KOELASKELMA 2017 TIEDOILLA 10.10.2018

Yhteensä Forssa Tammela Jokioinen Ypäjä

Asukkaat 1.1.2017 31293 17332 6241 5338 2382

Asukas % 100,00 55,39 19,94 17,06 7,61

Asukas 50 % 312 313 € 172 978 € 62 287 € 53 275 € 23 773 €

Rakennusluvat 2017

Lupa 646 300 192 102 52

Lupa  % 100,00 46,44 29,72 15,79 8,05

30 % 187 388 € 87 022 € 55 694 € 29 588 € 15 084 €

Ympäristölupa 2017

Lupa 154 50 44 36 24

Lupa  % 100,00 32,47 28,57 23,38 15,58

10 % 62 463 € 20 280 € 17 846 € 14 602 € 9 734 €

Maa-ainelupa 2017

Lupa 37 5 27 5 0

Lupa  % 100,00 13,51 72,97 13,51 0,00

10 % 62 463 € 8 441 € 45 581 € 8 441 € 0 €

Isäntäkunta maksun vaikutus

-10 000 € 10 000 € -2 857 € -1 709 € -748 €

Luvat yhteensä 837 355 263 143 76

Sedullinen yksikkö yhteensä 624 625 € 298 721 € 181 408 € 105 905 € 48 591 €

Kuntaosuus kokonaismenoista % 47,1 28,6 16,7 7,7

Kuntien talousarvio toteutumat 2017 719 205 € 328 093 € 206 262 € 124 150 € 60 700 €

Seudullisesta arvioitu hyöty 84 580 € 29 372 € 24 854 € 18 245 € 12 109 €
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HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS  

 
 

Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan rakennusvalvonnan ja 
ympäristönsuojelun tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden siirtämisestä 
Forssan kaupungin palvelukseen. 
 
Sopijapuolet                     Forssan kaupunki  

Jokioisten kunta  
Tammelan kunta  
Ypäjän kunta  

 
Sopimuksen kohde  

 
Tällä sopimuksella Jokioisten kunta,Tammelan kunta ja Ypäjän kunta 
antavat (jäljempänä ostajakunnat) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon erillisessä 
perussopimuksessa tarkemmin määritellysti Forssan kaupungin teknisen 
ja ympäristötoimen alaisen rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelujen 
palvelualueelle. 

 
Sopimuksen sisältö  
 
  
Siirtyvä henkilöstö Siirrettävissä palveluissa työskentelevän henkilöstön siirto uuden 

työnantajan palvelukseen tapahtuu työsopimuslain ja kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutusta koskevien säännösten 
mukaan. Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä. Luettelo Forssan 
kaupungin palvelukseen siirtyvistä henkilöistä on liitteenä. 
 

Työnantaja Työntekijöiden ja viranhaltijoiden työnantajaksi vaihtuu Forssan kaupunki 
kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristöpalveluiden siirtymähetkestä 
alkaen 
 

Virat ja toimet Ostajakunnat lakkauttavat kaikki ne rakennusvalvontaan ja 
ympäristönsuojeluun liittyvät olevat virat ja toimet, joiden hoitaminen 
siirtyy Forssan kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelut 
palvelualueelle. Forssan kaupungin rakennusvalvonta- ja 
ympäristöpalvelut palvelualueelle perustetaan toiminnan kannalta 
tarpeelliset virat ja toimet siirtyviä viranhaltijoita ja työntekijöitä varten.  
 

Julkisen vallan käyttö Siirtyvistä tehtävistä perustetaan viroiksi vain ne tehtävät, joissa 
käytetään julkista valtaa. Henkilöstö siirretään Forssan kaupungin 
tehtäviin, jotka ensisijaisesti vastaavat jäsenkunnassa olleita tehtäviä. 
Kaupungin heille järjestämät työtehtävät vastaavat mahdollisuuksien 
mukaan heidän osaamistaan ja tukevat heidän kehittymistavoitteitaan.  
 

Kelpoisuusehdot Virkoja perustettaessa ja toimista päätettäessä niiden nimikkeet ja 
kelpoisuusehdot vahvistetaan ja siirrossa ne otetaan huomioon.  
 
 

Sijoituspaikka Forssan kaupungin palvelukseen siirtyvien viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden ensimmäinen sijoituspaikka (työpiste) on Forssan 
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kaupungintalo. 

 
 

Kieltäytyminen Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy 
vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain tai 
kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettua uutta 
työtehtävää tai virkaa. 

 
Lomapalkkavelat ym. Ostajakunta maksaa Forssan kaupungille siirtyvän henkilöstönsä 

ansaitsemien ja siirtoa edeltäneen vuoden loppuun mennessä pitämättä 
jääneiden vuosilomien tai kertyneen lomaoikeuden osalta lomaoikeuden 
mukaisen lomapalkan, lomarahan ja työnantajan 
sosiaalivakuutusmaksun. 
 

Varhe –maksu Varhaiseläkemenoperusteinen maksu, joka perustuu ennen siirtoa 
tehtyyn työhön, jää työnantajana olleen ostajakunnan omaksi 
kustannukseksi.  

 
Ennen 2005 eläkkeet  Ostajakunnan palveluksessa ennen vuotta 2005 karttuneista eläkkeistä 

maksuun tulevat eläkemenoperusteiset maksut eivät siirry Forssan 
kaupungille. 
  

Hallintosääntö Forssan kaupungin hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset 
kaupungin toiminnasta, organisaatiosta ja mm. viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden päätösvallasta. Ostajakunnat päättävät 
hallintosäännöissään omien toimielimiensä ja yhteisten viranhaltijoiden 
päätösvallasta heidän käsitellessään ostajakuntaa koskevia asioita. 
 

Tehtäväkuvaukset Uudet tehtäväkuvaukset tehdään ennen siirtoa kaikkien siirtyvien 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta. 
 

Palkka Forssan kaupungin palvelukseen siirtyvän viranhaltijan/työntekijän palkka 
on 1.1.2019 lukien sama kuin hänellä on 31.12.2018 voimassa olevassa 
palvelussuhteessa. Huomioiden työehtosopimuksen mukaiset 1.1.2019 
voimaan tulevat palkankorotukset. 
 

Palkkarakenne Yhtenäistäminen Forssan kaupungin vastaavissa tehtävissä olevan 
henkilöstön palkkarakenteeseen toteutetaan mahdollisimman pian, mutta 
kuitenkin viimeistään 1.1.2020. 
 

Lomat ja vapaat Viranhaltijan/työntekijän ennen siirtoa ansaitsemat ja pitämättä olevat 
vuosilomat, säästövapaat, lomarahavapaat, sairauslomat ja työnantajan 
myöntämät muut virka- ja työvapaat siirtyvät pidettäväksi Forssan 
kaupungin palveluksessa. Ostajakunnan tulee liikkeenluovutuksen 
yhteydessä huolehtia, että siirtyvää henkilöstöä koskevat tiedot siirtyvät 
uudelle työnantajalle. 
 

Luontoisedut Luontoisedut eivät siirry luovutuksensaajalle siirron johdosta. Luontoisedut 
ovat työnantajan yksipuolisesti päätettävissä. Forssan kaupunki harkitsee 
käyttöön otettavat mahdolliset luontoisedut.  
 

Työaika Työajan ja työaikamuodon vahvistaminen kuuluu työnantajan 
toimivaltaan. Työaikoja ja työaikamuotoja voidaan muuttaa 
valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten määräysten mukaisesti 
siirtymisen jälkeen erillisillä päätöksillä ottaen huomioon Forssan 
kaupungin edellyttämät toiminnalliset tarpeet ja työaikojen 
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tarkoituksenmukainen sijoittelu.   
 
 

Perehdytys Siirtyvää henkilöstöä perehdytetään Forssan kaupungin toimintaan ja 
organisaatioon ja mahdollisesti muuttuneisiin tehtäviin. Työilmapiiriä 
ylläpidetään ja kehitetään. Toiminnan tuloksellisuuden edistämiseen ja 
toimintakulttuurien yhdenmukaistamiseen panostetaan. 

   
Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo 
    

Sopijapuolella ei ole oikeutta yksipuolisesti ennen 1.1.2022 irtisanoa tai 
purkaa tätä sopimusta, ellei jokin sopijapuolista ole olennaisesti rikkonut 
tätä sopimusta. Mahdollisesta sopimuksen irtisanomisesta tai 
päättämisestä on kunnan ilmoitettava vähintään 12 kk aikaisemmin. 
 

 
Sopimuskappaleet  
 

Tätä sopimusta on tehty neljä kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.  
 

 
 Päiväykset ja allekirjoitukset  

 

 

 
 
Forssan kaupunki    Ypäjän kunta 

 
 
 
 
 

Jokioisten kunta   Tammelan kunta  
 

 
 
 

   
 
 
 

 


