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Asiat 

 
§ 10-11 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet  
Tarja Safonoff ja Maarit Vienonen. Pöytäkirja 
tarkastetaan sivistysosastolla 11.1.2016. 
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allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Allan Lundén                  Jari Sillanpää 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 1.11.2016  
Allekirjoitukset 
 
 
Tarja Safonoff                 Maarit Vienonen  

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Jokioinen 2.11.2016 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 
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Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelma 
 
Kh § 115 
29.8.2016 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kun-
takonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous-
suunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakau-
si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur-
vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän 
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden 
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksi-
löidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona ka-
tetaan. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyt-
tämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoi-
tustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttöta-
lous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talous-
arviota. 

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta 
sovelletaan myös kuntayhtymiin. 

Talouden näkymät yhä synkät 
 

Vuoden 2017 talousarvion valmistelu käynnistetään kunnanhalli-
tuksen ohjeistuksella.  

 
Valmistelu käynnistetään tilanteessa, jossa yleisen taloustilanteen 
kehitykseen sisältyy yhä merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka on 
huomioitava talousarvion valmisteluperusteissa. Talouskasvu py-
synee edelleen vaatimattomana ja työttömyystilanteeseen ei ole 
odotettavissa olennaista parannusta. Yhä julkaistaan uutisia uu-
sista yt -neuvotteluista ja henkilöstövähennyksistä.  
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Tulokehitys hiipuu – talous tiukkenee 
 

Taloussuunnitelmakauden 2017–2019 taloudelliseen kehitykseen 
ja kunnan taloudenpitoon vaikuttavat keskeisesti odotettavissa 
oleva verotulokehitys, valtionosuusjärjestelmän muutokset, työlli-
syyden kehitys, yleisen taloudellisen tilanteen kehitys ja taantu-
man jatkuminen. Erittäin keskeisiä asioita ovat myös menokehi-
tyksen hillitsemisessä ja sopeutustoimenpiteissä onnistuminen. 
Koska kunnan talousarvioon sisältyvistä määrärahoista merkittävä 
osa käytetään Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä ostetta-
viin sosiaali- ja terveyspalveluihin, on heidän taloudellisella toi-
minnallaan ja siinä onnistumisessa erittäin ratkaiseva merkitys 
kunnan talouteen. Omistajaohjauksen ja tiiviin neuvonpidon rooli 
korostuu. 

 
Seudulla aiemmin tehdyn kuntarakenneselvityksen ja siihen liitty-
vien painelaskelmien perusteella kunnan taloutta tulee lähivuo-
sien aikana sopeuttaa usealla miljoonalla eurolla. Painelaskelmis-
sa on otettu huomioon tiedossa olevat valtionosuusleikkaukset ja 
valtionosuusuudistus, ikääntymisen vaikutukset sekä verotuloen-
nusteet.  
 
Sote -lainsäädännön kautta tulevat muutokset ja niiden vaikutuk-
set kuntaan ovat vielä epäselvät. Ne ovat kuitenkin merkittäviä ja 
muuttavat kunnan toimintaa ja talouden volyymeja olennaisesti. 
Tämänhetkisen tiedon mukaan ne tulevat vaikuttamaan 

 
Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 

 
Alkuvuoden aikana kunnan verotulojen kehitys on ollut melko vaa-
timatonta. Tammi-heinäkuussa verotuloja on tilitetty kunnalle vain 
n. 85 800 euroa edellisvuotta enemmän. Kunnan tuloveroprosentti 
on 20,50. Talousarvion valmistelu perustuu entiseen veroprosent-
tiin ja entisiin kiinteistöveroprosentteihin. 

 
Valtionosuusuudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta lukien. 
Valtionosuudet tulevat ennakkolaskelmien perusteella vähene-
mään Jokioisilla n. 70 000 euroa vuodelle 2017. Valtionosuuslas-
kelmat ja niiden vaikutukset kunnan ensi vuoden valtionosuuksiin 
tarkentuvat syksyn aikana. 

 
Verotulojen kasvuksi vuonna 2017 arvioidaan +0,6 %, euroissa n. 
109 000. Kun huomioidaan valtionosuuksien lasku, ei taloudellista  
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liikkumavaraa käytännössä jää. Lisäksi on tiedossa, että tervey-
den- ja sairaanhoitomenot tulevat kasvamaan useilla sadoilla tu-
hansilla euroilla (sisältäen myös shp:n alijäämän kattamista). Täs-
tä syystä kunnan kokonaismenotaso tulisi pysyä ensi vuonna ku-
takuinkin ennallaan. 
 
Investoinnit minimiin 

 
Viime vuosina kunta on tehnyt suuria investointeja. Mm. päiväkoti-
remontit, Palvelukeskus Intalankartano, kunnankirjasto ja Paanan 
koulu sekä erilaiset kunnallistekniset investoinnit. Lisäksi laajen-
nettiin ja peruskorjattiin Jokioisten terveysasema, jonka raken-
nuskustannukset näkyvät vuosittain kunnan terveydenhuoltome-
nojen kasvuna, koska ne kohdistetaan palveluiden hintoihin pois-
tojen kautta. Tästä syystä kunnan lainamäärä on kasvanut merkit-
tävästi. 
 
Tulevalla taloussuunnitelmakaudella on välttämätöntä keskittyä 
lainakannan kasvun pysäyttämiseen ja lainojen takaisinmaksuun 
sekä minimoida investoinnit. Näin estetään kunnan ylivelkaantu-
minen ja lainoista johtuva talouden kriisiytyminen. Tulevia inves-
tointeja on tarkasteltava kriittisesti. Vuoden 2017 investointiohjel-
maan voidaan sisällyttää vain välttämättömimmät kohteet ja in-
vestointitason tulee olla selvästi poistoja pienempi eli alle miljoona 
euroa.  
 
Talousarvion laadinta 

 
Kunnan kahden päätulolajin osalta lopputulos vuonna 2017 on +/- 
0, mikä tekee talousarvion laadinnasta erittäin haasteellista, eikä 
kunnan menoja ole käytännössä mahdollista lisätä tästä vuodesta 
lainkaan. 
 
Kilpailukykysopimus tuo pientä helpotusta mm. lomarahasäästö-
jen kautta. Palkat eivät ole nousussa ja sotu-maksuihin on tulossa 
pientä laskua. 
 
Kunnan taseessa ei ole tällä hetkellä kertynyttä alijäämää, mutta 
siitä huolimatta ei voida tehdä alijäämäistä talousarviota. 

 
Omaan tulorahoitukseen (vuosittain muodostuva riittävä ylijäämä) 
ja sen riittävyyteen on kiinnitettävä talousarvion ja taloussuunni-
telman laadinnassa erityistä huomiota, jotta lainat ja niistä johtu- 
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vat kustannukset pystytään hoitamaan hallitusti ja pitämään kun-
nan talouden perusta kunnossa. 

 
Tavoitteena tulee olla, että aikanaan hyväksyttävä talousarvio on 
vähintään lievästi ylijäämäinen.  
 
Tehtyjen palkkaratkaisujen perusteella henkilöstökustannukset 
kasvat. 

 
  Huomio ohjeiden sitovuuteen 
 
 Vuosittain on käytetty merkittävästi aikaa ja resursseja talousar-

vioehdotusten välikäsittelyyn ja ylimääräiseen työstämiseen siitä 
syystä, että hallintoelimet eivät ole noudattaneet annettuja valmis-
teluohjeita, eivätkä ole tehneet ensimmäisiä ehdotuksiaan niiden 
mukaisesti. Ryhdikäs talousarviovalmistelu edellyttää ryhdikästä 
toimintaa tässä asiassa. Näin asian ”ylimääräiseen pyörittämi-
seen” kuluva aika voidaan käyttää tarkoituksenmukaisemmin asi-
oiden valmisteluun ja toiminnan kehittämiseen. Tämän vuoksi on 
erikseen tarpeen korostaa annettavien ohjeiden velvoittavaa sito-
vuutta, erityisesti kustannusraamin osalta. 

 
 Talousarvio-ohjeita täydennetään eri asioita koskevan päätöksen-

teon ja taloustilanteen kehittymisen myötä ja ne tarkentuvat syk-
syn aikana. 

 
 Tässä vaiheessa valmistelun lähtökohdaksi tulee käyttötalouden 

osalta ottaa enintään 0 % kasvu vuodelle 2017 muiden, kun ns. 
pakollisten korotusten osalta (terveydenhuolto ja sairaanhoito). 
Tämä tarkoittaa selviä tasapainotusvaatimuksia, jotta kustannus-
tason nousu saadaan kompensoitua ja saavutetaan mahdollisim-
man vähäinen menokasvu.  

 
Talousarvion käsittelypäiviksi kunnanhallitus on aiemmin päättä-
nyt seuraavat ajankohdat: 

- maanantai 21.11. (talousarvio) 
- maanantai 28.11. (talousarviokäsittelyn varapäivä) 
- maanantai 5.12. (talousarvioehdotus valtuustolle). 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2017 käyttötalou-
den talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden koko- 
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naismenot kasvavat maksimissaan 0 % vuoden 2016 talous-
arvioon verrattuna, 

2) vuoden 2016 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2017–2018 toimivat talousarvion 2017 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 10.10.2016. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  

- - - - - - - - -  
 
Koula § 10 
26.10.2016 Vuoden 2017 talousarviota ja vuosien 2018–2019 taloussuunni-

telmaa on valmisteltu koulutoimistossa yhteistyössä koulujen, 
kansalaisopiston sekä eri hallintokuntien viranhaltijoiden kanssa. 
Talousarvio- ja suunnitelmatyön perustana on vuosien 2017–2018 
taloussuunnitelma sekä lautakunnan, kunnanhallituksen ja val-
tuuston asiaa koskevat ohjeet, päätökset ja kannanotot.  
Vuonna 2017 ja vuosina 2018–2019 varhaiskasvatuksessa, pe-
rusopetuksessa ja vapaan sivistystyössä ei tapahdu suuria toi-
minnallisia tai taloudellisia muutoksia.  
 
Lautakunnalle lähetetyssä talousarvioehdotuksessa vuodelle 
2017 toimintakulut ovat yhteensä 8 666 620 €. Toimintakulut eivät 
sisällä rakennusten poistoja, koska niitä ei ole talousarviota val-
misteltaessa kirjanpidosta saatavilla. Poistot ovat kuitenkin suu-
ruusluokaltaan noin 465 000 €, joten toimintakulut ovat todellisuu-
dessa noin 9 131 620 €. Vuoden 2016 talousarviossa toimintaku-
luiksi on arvioitu 9 385 850 €. Talousarvioehdotus on toimintaku-
luiltaan siis noin 254 000 € pienempi kuin vuoden 2016 ta –
ehdotus.  
 
Toimintatuotot ovat 712 600 €.  Toimintatuotot ovat vähentyneet 
3 500 €. Vähennys johtuu lähinnä hankkeiden määrärahoista. 
Toimintatuotot ovat näin ollen vuoden 2016 tasolla.  
Lautakunnalle lähetetyssä talousarvioehdotuksessa vuodelle 
2017 vuosikate on 7 953 960 €. Poistojen jälkeen vuosikatteeksi  
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muodostuu noin 8 419 000 €. Vuoden 2016 talousarviossa toimin-
takatteeksi on arvioitu 8 669 690 €. Talousarvioehdotus on toimin- 
takatteeltaan siis noin 251 000 € pienempi kuin vuoden 2016 ta- 
ehdotus.  
Talousarvioehdotuksessa ruokahuollon sisäiset toimintamenot 
ovat vuoden 2016 menojen tasolla, koska lautakunnan käytettä-
vissä ei ole teknisen toimen ja ruokahuoltoyksikön talousarvioeh-
dotuksia. 
Toimintamenot ovat muuttuneet verrattuna talousarviovuoteen 
2016 seuraavista syistä johtuen:  

 

 Henkilöstökulut (palkat ja sotut) ovat yhteensä 5 609 760 €. Muutos -  
117 920 € / -  2,1 %.  
 

 Koulutuslautakunnan toimialueella palkat muodostavat suu-
rimman menoerän.  

 Palkkakulut ovat pienentyneet pääsääntöisesti kilpailukykyso-
pimukseen liittyvän henkilöstön lomarahaleikkauksen vuoksi.  

 Miinan koulusta jää pois yksi määräajaksi perustettu pienryhmä 
lukuvuoden 2017–2018 alusta lukien.  

 

 Palvelujen ostot ovat yhteensä 1 677 090  €. Muutos – 35 000 € /  - 2,1  %. 
 

 Palvelujen ostot sisältävät esim. sisäisinä menoina ruokahuol-
lon kulut sekä ulkoisina menoina koulukuljetukseen varatut 
määrärahat sekä valtionosuus siirtoja kuntien välillä.  

 Asiakaspalveluiden ostot muilta kunnilta (muissa kunnissa 
opiskelevia jokioislaisia oppilaita koskeva valtionosuus) + 9 000 
€.  

 Kuljetuskustannukset – 15 000 €. Kuljetukset kilpailutettu ke-
väällä 2016 lukuvuosiksi 2016–2017 ja 2017-2018.   

 Sisäisten palvelujen ostot ovat pienentyneet, mutta ne saatta-
vat vielä muuttua yleishallinnon talousarvioin valmistuttua.  

 

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat yhteensä 226 000 €. Muutos –  8 820 € / - 3,7 
%.  

 

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat – menokohta sisältää varhaiskas-
vatuksen ja perusopetuksen tarvikkeiden sekä oppikirjojen ja 
opiskelumateriaalien hankintaan tarvittavat määrärahat.   

 Määrärahoja on hieman pienennetty oppilasmäärän laskun 
seurauksena.  
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 Avustukset ovat yhteensä 259 870 €. Muutos – 89 800 € / 25,7 €.  
 

 Avustukset kotitalouksille (kotihoidon tuki) on pienentynyt las-
ten määrän vähenemisen myötä.  

 

 Muut toimintakulut ovat yhteensä 893 260 €.   
 

 Ko. menokohta sisältää sisäiset kiinteistöjen vuokramenot. 
Vuokramenot eivät koulutuslautakunnan talousarvioehdotuk-
sessa sisällä kiinteistöjä koskevia poistoja, koska niitä ei ole ta-
lousarviota valmisteltaessa kirjanpidosta saatavilla. Kiinteistöjä 
koskevat poistot ovat noin 465 000 €.  

 
Esityslistan liitteenä on peruskoulutuksen talousarvioehdotus sekä 
toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 (Koula 26.10.2016, liite 1/ 
2016) sekä taloussuunnitelma vuosille 2017-2018.  
 

Käyttötalousarvioesityksen lisäksi lautakunnan on perusteltua esit-
tää investointiosaan tieto- ja viestintätekniikan kalustohankintoja 
vuodelle 2017. Päiväkotien (erityisesti esiopetus) ja perusopetuk-
sen osalta on tärkeää nykyaikaisen ja tulevaisuuteen suuntaavan 
kasvatus- ja opetustyön mahdollistamisiseksi huolehtia tieto- ja 
viestintätekniikan hankinnoista laitekannan ylläpitämiseksi ja kehit-
tämiseksi. Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden sekä 
Jokioisten koulutuslautakunnan hyväksymien opetussuunnitelmien 
ja toimintasuunnitelmien mukaan tieto- ja viestintätekniikan käytöl-
lä on keskeinen sija kasvatus- ja opetustyössä.  
 
Päiväkotien ja koulujen laitekantaa tulee kehittää voimakkaasti tu-
levina vuosina. Erityisesti perusopetuksessa, sähköisten oppimate-
riaalien ja työtapojen muuttuessa, on tarpeen harkita taloussuunni-
telmakauden aikana henkilökohtaisten päätelaitteiden hankkimista 
jopa kaikille oppilaille. Tämä edellyttää kuitenkin määrätietoista 
näkemystä ja päätöksiä opetuksen järjestämisen suhteen, käytän-
nössä päätöksiä siitä, millä aikavälillä perusopetuksessa siirrytään 
pääosin sähköisiin oppimateriaaleihin ja työtapoihin.  
 

Vuodelle 2017 on perusteltua esittää 20 000 €:n määrärahaa kan-
nettavien tietokoneiden ja tabletti – tietokoneiden hankkimista var-
ten. Hankinnat kohdistetaan pääosin päiväkoteihin ja Miinan kou-
lulle. Kuuman ja Paanan koulujen laitekannat ovat tällä hetkellä 
muita yksiköitä paremmat suhteutettuna oppilasmääriin. Talous-
suunnitelmakauden vuosien 2018 ja 2019 osalta investointeja kos- 
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kevat esitykset tehdään esi- ja perusopetusta koskevan tieto- ja 
viestintätekniikkaa koskevan strategian päivityksen jälkeen.  
Vuosien 2018 ja 2019 koskevat taloussuunnitelmaehdotukset esi-
tellään lautakunnalle kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja on kut- 
sunut kokoukseen lautakunnan toiminnoista vastaavat vastuualu-
eiden esimiehet (Miinan koulun rehtori ja varhaiskasvatusjohtaja).  

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä peruskoulutuksen vuoden 2017 ta-

lousarvioehdotuksen ja vuosien 2018–2019 taloussuunnitelmaeh-
dotuksen. Lautakunta esittää lisäksi kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että se varaa vuoden 2017 talousarvioon investointi-
osaan 20 000 €:n määrärahan päiväkotien ja koulujen tieto- ja 
viestintätekniikkahankintoja varten.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2016-2017 
 
Koula § 11 
26.10.2016 Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävän 

kunnan tulee hyväksyä toiminnan järjestämistä koskeva toiminta-
suunnitelma.  

 
Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintaa 
ohjaavat opetushallituksen hyväksymät perusteet.  Perusteiden 
mukaan toimintasuunnitelman on suositeltu sisältävän muassa 
seuraavia asioita: 

 
1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 

 
2. Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet 

 
3. Toiminnan järjestämiseen liittyvät keskeiset asiat. Näitä ovat 

mm: 
 

 toiminta-aika 

 toimintamaksu 

 toiminnasta tiedottaminen 

 toimintaan hakeminen ja valintakriteerit 

 lasten määrä ja toiminnan laajuus  

 lapsiryhmän koko 

 henkilöstön resursointi, henkilöstön rakenne ja ohjaajien kel-
poisuus 

 ohjaajien rikostaustan selvittäminen 

 ohjaajien perehdyttäminen 

 kulkemisen ja kuljetusten järjestäminen 

 välipalan järjestäminen 

 turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

 vakuutusasiat 

 taloussuunnitelma 
 

4. Toiminnan seuranta ja arviointi: 
 

  sisäinen arviointi 

 toiminnan ulkopuoliseen arviointiin osallistuminen 

 tulosten julkistaminen 
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5. Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö ja tiedonkulku: 
 

 kotien kanssa 

 koulun kanssa, yhteistyö luokan- ja erityisopettajien kanssa 

 lasta koskevien salassa pidettävien henkilötietojen luovuttami-
seen liittyvä  menettely 

 eri hallintokuntien välillä 

 toiminnan järjestäjän ja toteuttajien kesken 

 verkostoyhteistyö 

 moniammatillinen oppilashuoltotyö 

 yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö, markkinointi ja 
sponsorointi aamu- ja iltapäivätoiminnassa. 

 
Ehdotus aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaksi luku-
vuodelle 2016–2017 lähetään lautakunnalle ennen kokousta.   

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä aamu- ja iltapäivätoiminnan luku-

vuoden 2016–2017 toimintasuunnitelman ehdotuksen mukaisena. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 


