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Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Stenberg Niina 
Larko Sirpa, varajäsen 
Palmu Susanna, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj. 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö, 17.00–17.50 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 148–159 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
Petri Lehtonen ja Ursula Mansikka. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 31.8.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Lehtonen Ursula Mansikka 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 3.9.–24.9.2018  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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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. 
 
 Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Birgitta Mäkelä poistui kokouk-

sesta esittelynsä jälkeen klo 17.50. 
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Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista 
 
Valt. § 43 
23.2.2018 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Lapsivaikutusten arviointi käyttöön päätöksenteossa 
 
Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin taustalla ovat lapsen 
edun huomioimiseen velvoittavat julkiset sitoumukset ja säädök-
set, joista keskeisimpiä ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
(1991) ja perustuslain 6 § edellyttämä lasten tasa-arvoinen, yh-
denvertainen kohtelu palveluita järjestettäessä. Lisäksi lasten ja 
nuorten huomioon ottamiseen ohjaa meillä Forssan seudun lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.  
 
Lapsivaikutusten arviointi on erilaisten päätösten ja toimenpitei-
den yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten enna-
kointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia 
hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla 
aiheutetaan? Lapsivaikutusten arviointi on prosessi, jossa arvioi-
daan päätösesityksen vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumi-
seen: mm. lasten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen, yh-
denvertaisuuteen, osallisuuteen. Päätösten vaikutuksia lapsiin ja 
lasten elämään myös seurataan ja arvioidaan. 
 
Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tulla kuulluksi päätöksenteko-
prosessissa yleisten kuulemiskäytäntöjen kautta (esim. nuoriso-
valtuusto). Kunnallisessa päätöksenteossa tehdään kuitenkin lu-
kuisia päätöksiä, joissa laki ei velvoita kuulemista.  
Jokioisissa lapsivaikutusten arviointi kaikkinensa on vielä liian sat-
tumanvaraista ja vakiintumatonta eri hallinnonaloilla. Kaikki pää-
tökset, jotka koskettavat suoraan tai välillisesti lapsia, tulisi arvioi-
da lapsivaikutusten näkökulmasta. 
 
Esitämme, että Jokioisissa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arvi-
ointi. Arviointi voi olla sopivaksi katsottu kokoelma käytänteitä, jot-
ka ovat selkeästi tunnistettavissa ja osoitettavissa lapsivaikutus-
ten arvioinniksi. Esitämme myös, että asteittain määräyskokoel-
maa uudistettaessa hallinto – ja toimintasääntöihin lisätään sään-
nös lapsivaikutusten arvioinnista.  
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Jokioisten Vihreät valtuustoryhmä  
 
Ursula Mansikka 
Marjo Ramstadius”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 72 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen johtoryhmän valmistel-

tavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 86 
16.4.2018 Kunnan johtoryhmä on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 

9.4.2018. 
 
 Johtoryhmä toteaa, että asioiden valmistelu kunnallishallinnossa 

perustuu kuntalain ja hallintolain säädöksiin. Niiden mukaan pää-
tösten valmistelun yhteydessä on arvioitava erilaisia vaihtoehtoja 
asioiden ratkaisemiseksi sekä niiden vaikutuksia ympäröivään yh-
teiskuntaan. Arvioinnin kohteena on tapauksesta riippuen vaiku-
tukset yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen, yritysvai-
kutukset ja myös vaikutukset eri väestö- ja ikäryhmiin. 

 
 Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat kunnan toiminnassa hy-

väksytyt arvot. Käynnissä olevan kunnan strategiaprosessin aika-
na ne tarkistetaan vastaamaan nykyisen kunnanvaltuuston näke-
mystä. Tällä hetkellä voimassa olevien arvojen mukaan kunnan 
toiminnassa kunnioitetaan mm. tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 
suvaitsevaisuutta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittami-
nen tarkoittaa käytännössä, että päätöksillä ei saa vaarantaa yh-
denkään väestö- tai ikäryhmän asemaa.  

 
 Päätösten valmistelussa on otettava huomioon monenlaisten ta-

voitteiden toteutuminen ja päätösten seurausvaikutukset edellä 
mainitun mukaisesti. Johtoryhmä katsookin, että kunnan päätök-
senteossa ei ole tarpeen käynnistää erillistä lapsivaikutusten  
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arviointia. Vaikutukset tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksen-
teon valmistelussa ilman erillistä ohjeistusta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Jokioisten kun-

nassa ei oteta käyttöön erillistä lapsivaikutusten arviointia. Pää-
töksenteon valmistelun yhteydessä on otettava huomioon päätös-
ten vaikutukset laajasti kunnan hyväksymiin arvoihin pohjautuen. 

  
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa 
aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 52 
16.5.2018 Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Marjo Ramstadius 

ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valtuu-
tetut Ursula Mansikka ja Janne Roininen kannattivat ehdotusta. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi 
tehdyn kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavan, kannatetun 
ehdotuksen ja ehdotti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyk-
sellä siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, 
äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Ramstadiuksen ehdotus-
ta, äänestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen puo-
lesta äänestivät seuraavat valtuutetut: 
 
Esala Martti 
Hacklin Jorma 
Heikkilä Timo 
Kiiski Elina 
Kortepohja Sari 
Könkö Matti 
Martila Pauli 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari. 
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Ramstadiuksen ehdotuksen puolesta äänestivät seuraavat valtuu-
tetut: 
 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Larko Sirpa 
Lehti Petri 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Ramstadius Marjo 
Roininen Janne 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Sakkinen Eija 
Stenberg Niina 
Widén Marja. 
 

Päätös Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen äänin 18–9 Rams-
tadiuksen ehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmistel-
tavaksi. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 139 
6.8.2018 Asian valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa työ-

ryhmä, joka valmistelee mahdollista lapsivaikutusten arvioinnin 
käyttöönottoa ja toteutusta Jokioisten kunnassa sekä valmistelee 
vastausta valtuustoaloitteeseen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä lapsivaikutusten arviointia valmis-

televan työryhmän. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Työryhmä päätettiin muodostaa siten, että siihen tule-
vat edustetuksi kaikki poliittiset ryhmät. Ryhmän sihteerinä toimii 
sivistystoimenjohtaja. Ryhmän jäsenten nimeäminen suoritetaan 
seuraavassa kokouksessa. 

 
 - - - - - - - - - - 
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Kh § 149 
27.8.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenet lapsivaikutusten arviointia 

valmistelevaan työryhmään. 
 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä lapsivaikutusten arvi-

ointia valmistelevaan työryhmään Petri Innon, Elina Kiisken, Sirpa 
Larkon, Susanna Palmun, Marjo Ramstadiuksen ja Niina Sten-
bergin. 
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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. 
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Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelma 
 
Kh § 151 
27.8.2018 Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelu-

kaudelle 2019–2021. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on 
talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta suunnitelmavuosia. 
Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kunnanvaltuuston hy-
väksymään vuoden 2018 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 
vuosille 2018–2020, alkuvuoden 2018 talouskehitykseen ja vuosi-
na 2019–2021 odotettavissa olevaan talouskehitykseen. 

 
 Kunnan toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttöta-

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

 
1. käyttötalousosa, jossa asetetaan palveluille ja hallinnolle ta-

voitteet sekä budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat 
menot ja tulot, 

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

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

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

 
Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa pitää huomioida yhä 
aiempaa voimakkaammin konserninäkökulma. Jo talousarviovai-
heessa on huomioitava koko konsernin etu ja budjetointi sekä ta-
voitteet on asetettava sen mukaisesti. 
 
Talousarvion rakenteessa noudatetaan Kuntaliiton suositusta. 
 
Yleinen taloudellinen tilanne 
Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, min-
kä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. 
Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimai-
nen kysyntä. Viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun 
mukaiseksi ja nettoviennin kasvua tukeva vaikutus pienenee. Ko-
titalouksien kulutuskysyntää rajoittaa reaalisten käytettävissä ole-
vien tulojen hidastuva kasvu. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,9 %. 
Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä 
nostavat v. 2018 työllisten määrän 1,9 % edellisvuotta korkeam-
maksi ja työllisyysasteen 71,2 prosenttiin. 
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Vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,8 prosenttiin. Investointien 
kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi v. 2019. Tämä johtuu eri-
tyisesti uusien rakennushankkeiden aloitusmäärien kääntymisestä 
laskuun. Lisäksi suurten metsäteollisuushankkeiden investointi-
päätöksiä on siirretty eteenpäin. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,7 %. 
Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopeana jatkuva kasvu ja reaa-
lipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitävät työvoiman kysyntää en-
nustejaksolla. Työttömien ja piilotyöttömien suuresta määrästä 
sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoi-
man tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyyden ja 
tuotannon kasvua. Yksittäisillä toimialoilla pula osaavasta työvoi-
masta voi jo muodostua kasvun esteeksi. Työllisten määrä kasvaa 
lähes 1 % vuodessa vuosina 2019 - 2020. Työllisyysaste nousee 
72,6 prosenttiin v. 2020. 
 
Hyvä suhdannetilanne pienentää julkisen talouden alijäämää ja 
velkasuhdetta. Julkisen talouden rahoitusasema lähes tasapainot-
tuu vuoteen 2020 mennessä ja julkinen velka suhteessa brutto-
kansantuotteeseen painuu alle 60 prosentin ensi vuonna. 
Keskeiset paikalliset lähtökohdat kunnan talousarvion laadinnalle 
 
Vuoden 2019 talousarvion valmistelu käynnistetään kunnanhalli-
tuksen ohjeistuksella.  

 
Valmistelu käynnistetään tilanteessa, jossa yleisen taloustilanteen 
kehitykseen sisältyy epävarmuustekijöitä, huolimatta osin myön-
teisestäkin kehityksestä. Epävarmuustekijät on huomioitava ta-
lousarvion valmisteluperusteissa. Talouskasvu pysynee paikallis-
tasolla edelleen kohtuullisen vaatimattomana. Työttömyyden odo-
tetaan yhä laskevan, mutta tällä ei ole vielä vuoden 2019 aikana 
merkittävää vaikutusta kunnan talouteen. Yleinen taloustilanteen 
myönteinen kehitys vaikuttaa aiemman kokemuksen perusteella 
1-2 vuoden viiveellä Jokioisten kunnan talouteen. Kunnan väes-
tön väheneminen ja ikärakenteen muutos vaikuttavat palvelutar-
peisiin ja rahoituspohjaan. 
 
Valmistelun keskeisenä lähtökohtana on veroprosenttien pitämi-
nen nykyisellä tasolla. Valtionosuusennusteen mukaan kunnan 
valtionosuudet ovat laskemassa ensi vuonna n. 350 000 eurolla. 
Verotulojen arvioidaan kasvavan n. 500 000 – 600 000 eurolla. 
Kun huomioidaan palkkoihin tulevat yleiskorotukset ja tiedossa 
olevat terveydenhuollon kasvavat maksuosuudet, ei liikkumava-
raa käytännössä jää. Tämän vuoksi talousarvioehdotukset pitää 
edelleen laatia muilta osin nollakasvun periaatteella. 
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Jotta kunnan lainamäärää pystytään edelleen laskemaan, tulee 
investointien osalta jatkaa niukkaa linjaa ja keskittyä pääsääntöi-
sesti vain ehdottoman välttämättömiin ylläpitoinvestointeihin. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2019 käyttötalou-
den talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden koko-
naismenot kasvavat maksimissaan 0 % vuoden 2018 talous-
arvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja terveyden-
huolto), 

2) vuoden 2018 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2019–2020 toimivat talousarvion 2019 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet, 

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

4) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 12.10.2018, joka myös antaa tarvittavia tar-
kempia talousarvion valmisteluohjeita. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kunnanjohtajan palkan vahvistaminen 
 
Kh § 152 
27.8.2018 Kunnanjohtajan virka kuuluu Jokioisten kunnassa ns. kokonais-

palkkaukseen, jossa kuukausipalkka muodostuu yhdestä sum-
masta. Palveluvuosiin perustuvia lisiä ei makseta erikseen. 

 
Valtuusto on 16.2.2017 hyväksynyt kuntalain mukaisen kuntajoh-
tajasopimuksen. Sopimuksen palvelussuhteen ehtoja koskevassa 
kohdassa todetaan, että kunnanjohtajan palkkausta voidaan tar-
kistaa sopimuksen voimaanastumisen jälkeen vuosittain käytä-
vien tavoitekeskustelujen yhteydessä. 
 
Kunnanjohtajan tämänhetkinen kokonaispalkka on 6 460,00 eu-
roa/kk.  
 
Em. perusteella valmisteltu kunnanjohtajan palkan tarkistamista 
kaksivaiheisesti siten, että kokonaispalkkaan tehtäisiin tarkistus 
(5 %) ja lisäksi maksettaisiin tulosperusteinen osuus (5 %) asetet-
tavien tulosmittareiden toteutuessa. 
5 % tarkistuksesta muodostuu kokonaispalkkaan korotusta 
323,00 euroa, jolloin uudeksi kokonaispalkaksi muodostuu 
6 783,00 euroa/kk. 
5 % tulosperusteisesti muodostaa myös 323,00 erän. Tulosmitta-
reina olisi kuntastrategian täytäntöönpano ja seuranta, kunnan 
työhyvinvointi ja sisäinen tiedottaminen sekä elinvoimanäkökoh-
dat, mm. kunnan asukasluvun kehittyminen, kunnan yritystoimin-
nan kehittyminen, kuntakonsernin toiminta, kunnan markkinointi ja 
kiinteistöasiat. 
 
Kunnan hallintosäännön mukaan esittelijän ollessa poissa tai es-
teellinen esittelijän sijaisena toimii henkilö, joka muutenkin hoitaa 
esittelijänä toimivan viranhaltijan virkatehtävät hänen poissa ol-
lessaan. Tällä perusteella asian esittelijänä toimii hallinto- ja ta-
lousjohtaja. Kunnanjohtajan kuntajohtajasopimukseen perustuva 
palkan tarkistaminen kuuluu henkilöstölautakunnan sijaan kun-
nanhallitukselle, koska valtuusto on sopimuksen hyväksymisen 
yhteydessä päättänyt, että mahdollisen sopimuksen tarkistuksen 
suorittaa kunnanhallitus. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtaja Jarmo Määtän 

kokonaispalkaksi 1.9.2018 alkaen 6 783,00 euroa/kk ja toteaa, et-
tä tulosperusteisesta erästä päätetään erikseen. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kunnanjohtajan päätös-

ehdotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnanjohtaja Jarmo Määttä poistui esteellisenä 
(osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja että 
asian esittelijänä toimi hallinto- ja talousjohtaja, vs. kunnanjohtaja 
Mika T. Rantala. 
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Viranomaisten pöytäkirjat/viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 153 
27.8.2018 Kunnanjohtaja 15.8.2018 
 Johtoryhmä 18.6., 25.6., 6.8., 13.8. ja 20.8.2018 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja 
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kun-
nan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 154 
27.8.2018 SAK:n Forssan seudun paikallisjärjestön, SDP:n ja Vasemmistolii-

ton kutsu 1918-muistotilaisuuteen Forssan työväentalolle 
8.9.2018. Tilaisuus alkaa klo 14.00 seminaarilla ja klo 17.00 on 
juhlatilaisuus. 

 
 Hausjärven kunnan kutsu 150-vuotisjuhlaan lauantaina 22.9.2018 

Hausjärven yläkoululle. Juhlapäivä alkaa juhlajumalanpalveluksel-
la Hausjärven kirjossa klo 10. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt tilaisuudet tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 155 
27.8.2018 Jokioisten kunnan verotulojen kehitys tammi-heinäkuussa 2018 

Tammi-heinäkuussa verotuloja on tilitetty kunnalle yhteensä 
12 153 425 euroa. Tämä on 550 309 euroa enemmän kuin vuon-
na 2017 vastaavana aikana. Kunnallisveron tilitys on 581 809 eu-
roa suurempi. Yhteisöveroa on puolestaan kertynyt 31 536 euroa 
edellisvuotta vähemmän. Kiinteistöveron alkuvuoden kertymä on 
36 euroa edellisvuotta suurempi. 

 
Väestömuutokset tammi-kesäkuu 2018 
Jokioisten kunnan väkiluku on laskenut 24 asukkaalla tammi-
kesäkuussa. Syntyneitä oli 19 ja kuolleita 30. Syntyneiden enem-
myys -11. Tulomuuttajia 137 ja lähtömuuttajia 152. Nettomuutto 
-15. Maahanmuuttajia 4 ja maastamuuttajia 2. Nettomaahanmuut-
to +2. Kesäkuun lopussa kunnan väkiluku oli 5 262. Tammi-
kesäkuussa 2018 seudun viiden kunnan yhteenlaskettu väkiluku 
on vähentynyt 192 asukkaalla. Forssa -97, Humppila -27, Tamme-
la -44, Ypäjä +/- 0. Hämeenlinnan seudulla väestömäärä väheni 
149 henkilöllä. Riihimäen seudulla väestö väheni puolestaan 193 
henkilöllä. Kanta-Hämeen maakunnassa väestö väheni yhteensä 
534 henkilöllä. Prosentuaalisesti suurinta väestön väheneminen 
oli Humppilassa (-1,19 %) ja toiseksi suurinta Tammelassa  
(-0,72 %). Jokioisten prosentuaalinen väheneminen oli 0,46. 

 
Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen hankintojen rahoitus-
suunnitelma yhteistyösopimuksen mukaisesti vuodeksi 2019. Jouk-
koliikenteen menot Jokioisten kunnan osalta v. 2018 ovat 
21 153 euroa ja vuodelle 2019 arvioituna 22 420 euroa. ELY-keskus 
esittää, että kunta varautuu omalta osaltaan vuodelle 2019 ilmoitetul-
la summalla. 

 
 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tiedote 9.8.2018 

lukuvuonna 2018–2019 tehtävistä yleissivistävää koulutusta koske-
vista kansallisista arvioinneista. 

 
 Suomen Kuntaliiton yleiskirje 7/2018 / Julkista sektoria koskeva val-

takunnallinen työterveysyhtiö -hanke. 
 
 Hämeenlinnan kaupungin pelastuslaitoksen pelastuspäällikön pää-

tös sallia ilotulitus ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 
25.8.2018 klo 18.00–24.00. Lupa koskee ns. venetsialaisviikonlop-
pua. 
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Asianajotoimisto Hannele Järvinen ky:n 16.5.2018 päivätty vastaus 
Asunto Oy Jokioisten Nirpankartanon yhteydenottoon 17.4.2018. 

 
 Jokioisten Vasemmistoliitto ry:n hallitus kiittää muistamisesta täyttä-

essään 28.7.2018 65-vuotta. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Kiinteistöveron vapautushakemus / Salainen asia 
 
Kh § 156 
27.8.2018 
 
Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /  
24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
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Kiinteistöveron vapautushakemus / Salainen asia 
 
Kh § 157 
27.8.2018 
 
Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /  
24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
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Kiinteistöveron vapautushakemus / Salainen asia 
 
Kh § 158 
27.8.2018 
 
Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /  
24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
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Kiinteistöveron vapautushakemus / Salainen asia 
 
 
Kh § 158 / jatkoa 
27.8.2018 
 
Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /  
24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
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Kiinteistöveron vapautushakemus / Salainen asia 
 
Kh § 159 
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Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /  
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Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 27.8.2018  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 148, 150, 151, 153–159 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 149 

 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 149 

 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


   

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
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. 


