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Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ja Teams-etäyhteys (T) 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Hakamäki Jenni 
Heikkilä Timo (T) 
Into Petri 
Lehti Petri, varajäsen 
Lehtinen Rami 
Nurmi Satu 
Romppainen Emmi (T) 
Stenberg Niina (T) 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valt. pj. 
Marttila Pauli, valt. 1. varapj. 
Esala Martti, valt. 2. varapj. 
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 134–140 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Emmi 
Romppainen ja Petri Into. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 2.9.2022 
Allekirjoitukset 
 
 
Emmi Romppainen Petri Into 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 5.9.–26.9.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja 
tuottamisesta vastuukuntamallilla 
  
Kh § 134 
29.8.2022 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Forssan 

seudun hyvinvointikuntayhtymä järjestävät tällä hetkellä alueillaan 
ympäristöterveydenhuollon palvelut. Kunnan tulee järjestää ter-
veydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä luetelluissa laeissa tarkoi-
tettujen yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua kos-
kevien tehtävien (ympäristöterveydenhuolto) muodostama koko-
naisuus kunnan itsensä toimesta tai kuntien välisenä yhteistoimin-
tana. 
  
Ympäristöterveydenhuolto muodostuu tehtävistä, jotka on määri-
telty seuraavassa lainsäädännössä: 
 
- Kansanterveyslaki 66/1972  
- Terveydenhuoltolaki 1326/2010 
- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 

410/2009 
- Terveydensuojelulaki 763/1994 
- Elintarvikelaki 297/2021 
- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, luonnos uudeksi eläinlääkin-

tähuoltolaiksi 
- Tupakkalaki 549/2016 
- Lääkelaki 395/1987; 54 a §, 54 c §, 54 d § Nikotiinivalmistei-

den myynti (22/2006) 
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvas-
tuun siirtyessä 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueelle, sai myös ym-
päristöterveydenhuolto mahdollisuuden siirtyä hyvinvointialueelle 
samaan aikaan. Asiasta laadittiin oheismateriaalina oleva selvitys 
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän, Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymän ja Hämeenlinnan valvontayksiköi-
den kanssa (Selvitys mahdollisuudesta siirtää ympäristötervey-
denhuollon tehtävät Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuonna 
2023, 12.11.2021), mutta ympäristöterveydenhuollon siirtyminen 
hyvinvointialueelle 2023 Kanta-Hämeen alueella ei toteutunut. 
Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto jatkoi toimintaa omassa 
organisaatiossaan, joten ympäristöterveydenhuollon siirtyminen 
hyvinvointialueelle 1.1.2023 ei ole mahdollista.  
 
Sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaisille hyvin-
vointialueille on valmistelussa esitetty kuntien nykyisin hoitamien  
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ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtoa 1.1.2026. Lainsää-
däntöä asiasta ei vielä ole. Lainsäädännön valmistelu tulisi suorit-
taa siten, että hyvinvointialueen tehtäväala olisi tiedossa ennen 
huhtikuussa 2025 järjestettäviä järjestyksessään toisia aluevaa-
leja 
  
Koska maakunnallinen ympäristöterveydenhuollon siirtyminen hy-
vinvointialueelle ei tässä vaiheessa toteutunut, aloitettiin Forssan 
ja Riihimäen seutujen yhteistoiminnan valmistelu. Alueen kunta-
johtajien kokouksessa 11.4.2022 päädyttiin valmistelemaan ym-
päristöterveydenhuollon palveluiden organisoimisesta tuotetta-
vaksi vastuukuntamallilla, Riihimäen kaupunki vastuukuntana, ja 
päätettiin pyytää alueen kunnilta kannanottoa ympäristötervey-
denhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta ja nimeä-
mään edustajat valmisteluun. 
  
Oheismateriaalina oleva selvitys "Ympäristöterveydenhuollon or-
ganisoituminen vuonna 2023, 14.4.2022" sisältää selvityksen Rii-
himäen terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Forssan seudun hy-
vinvointikuntayhtymän (pl. Someron kunta) nykytilanteesta ja pe-
rusteista uuden yhteistoiminta-alueen muodostamiselle. 
  
Kunnat ovat tehneet myönteiset päätökset valmisteluun osallistu-
misesta ja nimenneet seuraavat  edustajansa valmisteluun: Fors-
san kaupunginhallitus 25.4.2022, edustajana ympäristöpäällikkö 
Niina Salminen-Åberg; Riihimäen kaupunginhallitus 2.5.2022, 
edustajana elinvoimajohtaja Mika Herpiö; Janakkalan kunnanhalli-
tus 2.5.2022, edustajana talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesala; 
Ypäjän kunnanhallitus 10.5.2022, edustajana kunnanjohtaja Tatu 
Ujula; Jokioisten kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana hallinto- ja 
talousjohtaja Mika Rantala; Tammelan kunnanhallitus 16.5.2022, 
edustajana vs. kunnanjohtaja Taavi Leinikka; Humppilan kunnan-
hallitus 16.5.2022, edustajana hallintojohtaja Susanna Hokkanen; 
Hausjärven kunnanhallitus 24.5.2022 edustajana kunnanjohtaja 
Pekka Määttänen ja Lopen kunnanhallitus 23.5.2022 edustajana 
valtuuston toinen varapj. Tiina Seppälä ja talous- ja hallintojohtaja 
Jenny Saarela. 
  
Yhteistoimintasopimusluonnoksen valmistelusta ovat vastanneet 
Riihimäen kaupungin elinvoimajohtaja Mika Herpiö, kaupunginla-
kimies Mikko Heiskanen ja vt. kaupunginjohtaja Petri Hirvonen 
sekä terveysvalvonnan johtajat Pirkko Sukula Riihimäen seudun 
terveyskeskuksen kuntayhtymästä ja Leena Haimi Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymästä. 
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Kaikkien kuntien edustajien muodostama työryhmä on käsitellyt 
yhteistoimintasopimusluonnosta kokouksissaan 18.5., 1.6., 16.6. 
ja 28.6.2022, ja 28.6.2022 sopimusluonnos liitteineen (Riihimäen 
kaupungin hallintosääntömääräykset yhteisestä toimielimestä) on 
päätetty lähettää kuntien hyväksymiskäsittelyyn. 
  
Sopimusluonnos pääkohdittain 
  
Sopimuksen mukaan Riihimäki (vastuukunta), Forssa, Janakkala, 
Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila sopivat 
1.1.2023 lukien järjestävänsä ympäristöterveydenhuollon kunta-
lain (410/2015) 8 luvun sopimukseen perustuvana julkisoikeudelli-
sena yhteistoimintana siten, että kunnat muodostavat lain tarkoit-
taman yhteistoiminta-alueen ja sopivat, että Riihimäki hoitaa yh-
teistoiminta-alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviä 
vastuukuntana ja perustaa ympäristöterveydenhuollon palveluista 
järjestämisestä vastaamaan kuntalain 51 § mukaisen yhteisen toi-
mielimen. Sopimuksen tarkoittama yhteinen toimielin on Riihi-
mäen kaupungin elinvoimalautakunnan jaosto, sopimuksen tul-
lessa voimaan nimeltään ympäristöterveysjaosto.  Jaoston tehtä-
vistä ja asioiden esittelystä määrätään vastuukunnan hallinto-
säännössä. 
  
Vastuukunnan valtuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerral-
laan sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä ja varajäse-
nistä. Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille va-
rajäsenet, seuraavasti: Riihimäki puheenjohtaja ja varajäsen, 
Forssa varapuheenjohtaja ja varajäsen sekä muut kunnat Janak-
kala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila 
jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen, Forssan ja Janakkalan 
valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi (2) ääntä ja Lopen, Hausjär-
ven, Tammelan, Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla 
jäsenillä yksi (1) ääni. 
  
Ympäristöterveydenhuolto sijoittuu vastuualueena Riihimäen kau-
pungin elinvoiman toimialueelle, jonne perustetaan tarvittavat virat 
siirtyville viranhaltijoille. Sopimuksen tarkoittaman toiminnan talou-
denhoito on vastuukunnan vastuulla. Yhteisen toimielimen talous 
on osa vastuukunnan talousarviota ja taloussuunnittelua. 
  
Sopimusluonnoksen mukaan ympäristöterveydenhuollon koko-
naisnettokustannukset jaetaan sopijapuolille seuraavassa suh-
teessa: 
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Riihimäki 24,50 % 
Forssa 19,82 % 
Janakkala 12,86 % 
Tammela 11,24 %  
Jokioinen 8,92 %  
Hausjärvi 7,28 % 
Loppi 6,46 % 
Humppila 4,49 % 
Ypäjä 4,43 %. 
  
Vuodesta 2026 alkaen perittävät kustannusosuudet lasketaan uu-
delleen vuosittain edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä 
palveluiden laskentaa edeltävien 24 kk toteutuneen käytön mukai-
sesti. Ympäristöterveydenhuollon toimintaa harjoitetaan tois-
taiseksi nykyisellä toimipisteverkostolla.  
  
Sopimus sisältää vastuukunnan velvollisuuden mm. raportoida ta-
lousarvion ja -suunnitelman toteutumisesta osavuosikatsausten ja 
tilinpäätöksen yhteydessä, antaa sopijapuolien käyttöön niiden 
tarvitsemat taloutta ja hallintoa koskevat tiedot sekä raportoida 
sopijakunnille vuosittain palveluiden käytöstä. 
  
Sopimuksessa määritellään, että alueellinen ympäristöterveysja-
osto aloittaa toimintansa 1.12.2022 ja sopimusten mukaisten pal-
veluiden tuottaminen alkaa 1.1.2023. Sopimus on irtisanottavissa 
kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisa-
nominen on mahdollista suorittaa päättymään aikaisin-
taan 31.12.2025. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti tai säh-
köisesti kunkin sopijakunnan kirjaamoon.  
  
Yhteistoimintasopimuksen luonnos on liitteenä (liite 11/2022). 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

 
1. se hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen, 

 
2. kunnanhallitus valitsee ympäristöterveysjaostoon jäsenen ja 

hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sen jälkeen, kun val-
tuusto on hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Toimielinten osavuosiraportit 2022/6 (50 %) kunnanhallitukselle /  
kunnanvaltuustolle 
 
Kh § 135 
29.8.2021  Hallintokuntien tulee seurata vuoden aikana tarkasti talousarvi-

onsa toteutumista sekä valtuuston asettamien tavoitteiden että 
määrärahojen riittävyyden kannalta. Hallintokunnat raportoivat 
kunnanhallitukselle talousarvion tehtävätason toteutumisen 30. 
kesäkuuta toteutumien mukaan. 

 
Osavuosiraportti tehdään samalla kaavalla kuin toimintasuunni-
telma ja tilinpäätös, jolloin se on jo osa vuoden 2022 tilinpäätöstä 
ja täydennetään vuoden lopun tapahtumilla. 

 
Raportti on annettu myös investointien toteutumisesta.  
 
Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2022 
toimielimittäin on kunnanhallituksen esityslistan viiteaineistona. 
Uusin tuloslaskelma toimitetaan myös kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon 
toimintatuotot ovat toteutuneet 44,3 % ja toimintakulut 51,2 %. 
Toimintakate on toteutunut 52,2 %. Vuosikate on tässä vaiheessa 
positiivinen 911.120 euroa. Verotuloja on kertynyt 53,9 % ja valti-
onosuuksia 49,2 % suhteessa talousarvioon. 
 
Kesäkuun tuloksessa ovat mukana jo kesäkuussa maksussa ol-
leet lomarahat. Lähtökohtaisesti siis osavuosikatsauksen palkka-
kulut ovat suuremmat kuin syyspuolikkaalla. Viime vuonna vas-
taavaan aikaan vuosikate oli n. 600 000 euroa suurempi kuin ku-
luvana vuonna. 
 
Suurimmat muutokset verrattuna viime vuoden vastaavaan ai-
kaan ovat 
 
TUOTOT: 
 
Myyntituotot toteutuneet hyvin, kasvua noin 20 000 euroa. 
 
Hoitopäivämaksut lakiperusteisten maksumuutosten ja viisivuotiai-
den esiopetuksen myötä laskeneet noin 45 000 euroa. 
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Muiden rakennusten vuokrat ovat laskeneet edelleen johtuen ta-
loustilanteen aiheuttamista vaikeuksista ja osin laskutusaikatau-
lusta. 
 
KULUT: 
 
Luottamushenkilöpalkkiot maksettiin viime vuonna heinäkuussa, 
nyt kesäkuun toteumassa. Samoin sijaisten palkat ovat nousseet. 
Toisaalta vakituisten hieman laskeneet. 
 
Kohonneet palkkakustannukset heijastuvat myös sivukuluihin ja 
henkilöstökulujen kokonaisuuteen. 
 
Suurin muutos on ostopalvelut kuntayhtymiltä, eli hyvinvointikun-
tayhtymän ja erikoissairaanhoidon nousu noin 500 000 euroa. To-
teuma menee tasaisen laskutuksen mukaisesti, joten kasvu jat-
kuu. Toteumaperusteinen kustannus huomioon ottaen mahdolliset 
koronatuet tasataan oikeaksi vasta vuoden 2023 alussa 
(31.12.2022 tilanteen mukaisesti). 
 
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 
 
Rahoituksessa valtionosuuksiin kuuluva verotuloihin perustuva ta-
saus on vähentynyt 150 000. Toisaalta verotulot ovat nousseet, 
mutta alkuvuodesta yhteisöveron jako-osuutta kuntiin on pienen-
netty. Samoin verotusjärjestelmämuutosten tasaus on parantanut 
viime vuoden rahoitusta 110 000. 
 
Lisäksi vielä tulokseen vaikuttavat poistot, jotka ovat nousseet 
n. 90 000 verrattuna viime vuoteen euroa. Poistomäärän nousua 
voidaan kuitenkin pitää hyvänä signaalina ja kehittyvän kunnan 
merkkinä. 

 
Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointitoteuma 1.1.– 
30.6.2022 ovat viiteaineistona. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen kunnanval-
tuustolle osavuosiraportin 30.6.2022. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali 
 
Kh § 136 
29.8.2022  Kunnanvaltuuston 26.8.2021 toimikaudelle 2021–2025 päättämä 

keskusvaalilautakunnan kokoonpano on seuraava: 
 
  Jäsen 
  

Aaltonen Sami (ps.)  
Breilin Eeva-Liisa (kesk.)  
Kauranen Toni (vas.)  
Laajalehto Tomi (sd.)  
Raiskio Kirsi (kesk.)  
  
Puheenjohtaja Laajalehto Tomi  
Varapuheenjohtaja Sami Aaltonen  
  
Varajäsenet (kutsumajärjestys) 
 
1. Harju Jaana (kok.)  
2. Tujunen Anu (vihr.)  
3. Suokas Antti (kesk.)  
4. Lehti Petri (sd.)  
5. Ilola Juha (ps.)  
6. Juhola Juha (vas.)  
7. Paasikangas Jaana (kok.)  
8. Söderström Satu (vihr.)  

 
  Keskusvaalilautakunnan varajäsen Juha Juhola on kuollut 

30.7.2022.  
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suo-

rittaa keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaalin (kutsumajärjes-
tyksessä sija 6.). 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Vapaa-aikalautakunnan varajäsenen vaali 
 
Kh § 137 
29.8.2022   
 Kunnanvaltuuston 16.6.2022 jäljellä olevalle toimikaudelle 2021–

2025 päättämä vapaa-aikalautakunnan kokoonpano on seuraava: 
 
  Jäsen                    Henkilökohtainen varajäsen 
 
  Kettunen Ari (vas.)  Juhola Juha (vas.) 
  Korri Janne (kesk.)  Pukkila Esko (kesk.) 
  Lumme Keijo (ps.)  Pekkonen Kari (ps.) 
  Raitanen Kimmo (sd.)  Räsänen Sami (sd.) 
  Ristolainen Sanni (sd.)  Kuusela Kaisa (sd.) 
  Stenberg Janna (kesk.)  Aalto Sirkku (kesk.) 
  Valta Maria (kesk.)  Saarinen Satu (kesk.) 
  
  Puheenjohtaja Kettunen Ari  
  Varapuheenjohtaja Stenberg Janna. 
 
 Vapaa-aikalautakunnan jäsen Ari Kettusen henkilökohtainen vara-

jäsen Juha Juhola on kuollut 30.7.2022. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suo-

rittaa vapaa-aikalautakunnan jäsen Ari Kettusen henkilökohtaisen 
varajäsenen vaalin. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma 
 
Kh § 138 
29.8.2022  

Vuoden 2023 talousarviota laaditaan hyvin erilaisissa tunnelmissa 
kuin aiemmin. Sote-uudistus astuu voimaan 1.1.2023 ja se vaikut-
taa laajasti kunnan toimintaan. Kunnan verotulot ja valtionosuudet 
muuttuvat radikaalisti.  
 
Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan ensi vuodelle 9 171 000 euroa, 
-51,4 %. Yhteisöveron tuottoarvio on 736 000 euroa, -48,7 %. Ko-
konaisverotuloiksi, kiinteistövero mukaan lukien, arvioidaan 
11 102 000 euroa, -48,4 %. Valtionosuuksien tuottoarvio on 
2 121 000 euroa, -79,3 %. Kunnan talouden tulorakenne muuttuu 
historiallisesti.  
 
Käyttötalouden osalta pääosa sote-menoista jää talousarviosta 
pois, n. 18 505 000 euroa. Lisäksi talousarviosta jäävät pois pe-
lastustoimen menot, runsaat 400 000 euroa.  
 
Kunnan palveluksesta siirtyy hyvinvointialueelle tämänhetkisen 
arvion mukaan 15 henkilöä niistä tehtävistä, jotka kohdistuvat ko-
konaan tai yli 50 % sote-palveluihin, sisältäen myös sote-palvelui-
hin kohdistuvat tukipalvelut. Tämä vähentää kunnan henkilöstö-
kustannuksia arviolta n. 505 000 euroa. Siirtyvät tehtävät aiheut-
tavat toiminnallisia muutoksia mm. kunnan ruoka- ja siivouspalve-
luissa sekä työpajalla. Nämä puolestaan vaikuttavat siihen, että 
tällä hetkellä ulkopuolelle myytyjen palveluiden myynti ja myyn-
nistä saadut tulot muuttuvat (vähenevät) merkittävästi.  
 
Kansainvälinen tilanne (mm. sota ja sen vaikutukset), inflaatioke-
hitys, hintojen nousu ja todennäköinen taloudellinen taantuma 
sekä korkojen nousu vaikuttavat olennaisesti talousarvion laadin-
taan. Mm. energiamenoihin on tulossa merkittäviä kasvuja. 
 
Edellä selostetuista tekijöistä johtuen kunnan talousarvion laa-
dinta on nyt hyvin erilaista aiempaan nähden. Talousarvio elää 
hyvin paljon suuntaan ja toiseen. Palkkoja korotetaan sopimuksiin 
sisältyvien korotusten johdosta ensi vuodelle 3,6 %. Tähän sisäl-
tyvät vuonna 2022 tullut yleiskorotus ja järjestelyvaraerä sekä 
vastaavat, kesken vuotta 2023 tulevat erät. 
 
Koronapandemia vaikuttaa edelleen myös vuoden 2023 talou-
teen. 
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Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden 
2022 kustannustason mukaiseksi, huomioiden välttämättömät pal-
veluiden, aineiden ja tarvikkeiden hinnankorotukset ja toiminnan 
muutoksista johtuvat kustannusvähennykset ja kustannuslisäyk-
set sekä muut rakenteelliset muutokset.  
 
Henkilöstömenoihin on tehty talousarviopohjiin valmiiksi 3,6 % ko-
rotus. Henkilöstön osalta pitää huomioida kunnan palveluksesta 
pois siirtyvän henkilöstön vaikutus henkilöstömenoihin ao. kustan-
nuspaikoilla. 
 
Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan päättää 
tarvittavilta osin syksyn aikana, kun talousarvioon liittyvät asiat 
tarkentuvat. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin sisältyy 
tässä vaiheessa epävarmuutta suurista muutoksista johtuen. 

 
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta 
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. Investointiesitykset pitää 
valmistella taloussuunnitelman pohjalta. Tämän lisäksi voidaan 
uusina esittää vain ehdottoman välttämättömiä investointikohteita. 
Kokonaisinvestointien tulisi asettua n. 1,2–1,5 miljoonaan euroon. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää  
 

1) ohjeistaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2023 käyttötalouden 
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonais-
menoissa pyritään vuoden 2022 tasoon, pl. pakolliset kustan-
nuslisäykset, 

2) ohjeistaa hallintoelimiä tarkkaan huomioimaan sote-uudistuk-
sesta aiheutuvat rakenteelliset muutokset ja niistä aiheutuvat 
kustannusvähennykset/kustannuslisäykset, 

3) että vuoden 2023 kunnan kokonaisinvestointien määrä tarken-
tuu ja pysyy kohtuullisena suhteessa kunnan poistomäärään,  

4) vuoden 2022 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2022–2024 toimivat talousarvion 2023 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet,  

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

6) että hallintoelinten tulee jättää lautakunnissa hyväksytyt ta-
lousarvioehdotuksensa hallinto- ja talousjohtajalle sekä käyttö-
talouden että investointien osalta viimeistään 31.10.2022.  
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Talousarvion numerotiedot tulee syöttää talousarvio-ohjel-
maan kuitenkin viimeistään 17.10.2022. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 139 
29.8.2022 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 15.8.2022 aiheesta: Luon-

nos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n 
ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta. 

 
 Metsähallituksen tutkimuslupa 10.8.2022 näytteenottoon ja liikku-

miseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja 
suojeluun varatuilla alueilla. Lupa oikeuttaa luvan haltijan liikkumi-
seen sekä kääväkkäissienten näytteenottoon kaikilla Metsähalli-
tuksen hallinnassa olevilla suojelu- ja suojeluun varatuilla alueilla 
Rannikon, Järvi-Suomen ja Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelu-
alueilla, niilläkin, joiden rauhoitusmääräyksissä näytteenotto on 
kielletty. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  

 
Kunnanhallitus merkitsi myös tietoonsa saatetuksi 15.9.2022 
klo 16.00 järjestettävän kunnan talousarvioseminaarin, 
29.10.2022 järjestettävän henkilöstö- ja luottamushenkilöjuhlan, 
sekä 23.11.2022 järjestettävän vierailun Hämeen liittoon. 
 
Lisäksi merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan katsaus edellisen ko-
kouksen jälkeisistä keskeisistä virkatehtävistä ja kunnan asianhal-
lintajärjestelmän hankintatilanteesta. 
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Muut asiat 
 
Kh § 140 
29.8.2022 

1. Kävelyn/pyöräilyn investointiohjelma/hankeavustukset. 
2. Elonkierron siltarahoitus. 

 
Ehdotus 

1. Merkitään rahoitushaun valmistelu tiedoksi. 
2. Merkitään asiaa koskeva valmistelutilanne tiedoksi. 

 
Päätös 

1. Hyväksyttiin. 
2. Hyväksyttiin. 
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 134–140 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

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 42200 
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. 
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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 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.  
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä 
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa. 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6140 euroa. 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa. 
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron 
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa 
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi 
valituksen peruutuksen vuoksi. 
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin 
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa. 
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen 
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. 
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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