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Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelma 
 
Kh § 145 
14.8.2017 Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelu-

kaudelle 2018–2020. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on 
talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta suunnitelmavuosia. 
Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kunnanvaltuuston hy-
väksymään vuoden 2017 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 
vuosille 2017–2019, alkuvuoden 2017 talouskehitykseen ja vuosi-
na 2018–2020 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, sekä 

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

 
Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa pitää huomioida aiempaa 
voimakkaammin konserninäkökulma. Jo talousarviovaiheessa on 
huomioitava koko konsernin etu ja budjetointi on tehtävä sekä ta-
voitteet asetettava sen mukaisesti. 

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. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talous-
arviota. 

Talousarviorakenteessa noudatetaan kuntaliiton talousarviosuosi-
tusta. 
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Yleinen taloudellinen tilanne 
 
Suomen talouden orastava elpyminen on perustunut kotimaiseen 
kysyntään. Viennin näkymät eivät ole olennaisesti vahvistumassa. 
Kilpailukykysopimus tukee vientiä, mutta se ei yksin riitä vauhdit-
tamaan vientiä selvään kasvuun. Kilpailukykysopimukseen liittyvät 
veronkevennykset kasvattavat julkisen talouden alijäämää ennen 
kuin sopimuksen myönteiset vaikutukset alkavat kunnolla näkyä. 
Julkisen talouden alijäämä ei kuitenkaan ole kokonaan poistu-
massa, sillä suhdannetilanteen normalisoitumisen julkista taloutta 
kohentava vaikutus jäänee pieneksi. 
 
Lähivuosina ja jopa lähivuosikymmeninä on varauduttava siihen, 
että Suomen talouskasvu ei palaudu finanssikriisiä edeltävien 
vuosien ja vuosikymmenten vauhtiin. Tulevan talouskasvun mah-
dollisuuksia rajoittavat korkea rakenteellinen työttömyys sekä työ-
ikäisen väestön määrän supistuminen. Myös tuottavuuskehitys 
näyttäisi jäävän aiempaa maltillisemmaksi. Lisäksi väestöraken-
teen muutoksen myötä julkisten menojen melko automaattinen 
kasvu jatkuu myös 2020 -luvulla. 
 
Julkisen talouden tulot eivät riitä ylläpitämään kaikkia nopeamman 
talouskasvun varaan rakennettuja julkisen sektorin rakenteita ja 
tehtäviä 
 
Kilpailukykysopimuksen epäsuorat vaikutukset vähentävät kuntien 
verotuloja valtiovarainministeriön mukaan 379 miljoonalla eurolla, 
joten nettovaikutus rahoitusasemaan on -90 miljoonaa euroa. Kun 
huomioidaan myös valtionosuusindeksin muutos, saadaan kilpai-
lukykysopimuksen nettovaikutukseksi kunnille yhteensä -168 mil-
joonaa euroa. 
 
Lähimmät vuodet, ennen suunniteltua sote-uudistusta tulevat 
olemaan Jokioisten kunnalle taloudellisesti aiempaa tiukemmat ja 
haastavammat. 
 
Keskeiset paikalliset lähtökohdat kunnan talousarvion laadinnalle 
 
Vuoden 2017 talousarvion valmistelu käynnistetään kunnanhalli-
tuksen ohjeistuksella.  

 
Valmistelu käynnistetään tilanteessa, jossa yleisen taloustilanteen 
kehitykseen sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, 
huolimatta hienoisesta talouden myönteisestä kehityksestä.  
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Epävarmuustekijät on huomioitava talousarvion valmisteluperus-
teissa. Talouskasvu pysynee edelleen kohtuullisen vaatimattoma-
na. Työttömyyden odotetaan laskevan jossain määrin, mutta tällä 
ei ole vielä vuoden 2018 aikana olennaista vaikutusta kunnan ta-
louteen. Yleinen taloustilanteen myönteinen kehitys vaikuttaa Jo-
kioisten kunnan talouteen viiveellä, joka on nykytilanteessa to-
dennäköisesti noin 1–2 vuotta. 
 
Kunnan taloustilanne on huomattavasti kiristynyt viimeisen vuo-
den aikana. Alustavan osavuosikatsauksen mukaan (tilanne 
4.8.2017) tammi-kesäkuussa 2017 kunnan tulokseksi muodostuu 
337 282 euroa. Vuonna 2016 tammi-kesäkuun tulos oli vielä 
636 870 euroa eli tulos on tippunut puoleen. Vuoden 2016 tilin-
päätös toteutui 772 555,77 euroa alijäämäisenä. Vuoden 2017 ve-
rotulojen kehitys on kunnallisveron osalta ollut negatiivinen edel-
lisvuoteen verrattuna. 
 
Verotulojen ennakoidaan vähenevän vuonna 2018 n. 400 000 eu-
roa tähän vuoteen verrattuna. Valtionosuudet ovat myös laskus-
sa. Ennakkotietojen perusteella ne laskevat n. 425 000 eurolla. 
Yhteensä tulomenetystä on siis muodostumassa n. 825 000 eu-
roa eli yhden veroprosentin tuoton verran. 
 
Kesäkuussa käytiin FSHKY:n kanssa ensimmäinen sopimusoh-
jausneuvottelu vuoden 2018 sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotta-
misesta. Sosiaali- ja terveyspalveluihin on odotettavissa merkittä-
vää kustannuskasvua palveluiden käytön lisääntymisen ja vaati-
vien hoitojen johdosta. 
 
Näistä lähtökohdista vuoden 2018 talousarvion liikkumavara on 0 
ja käytännössä negatiivinen. Talousarvion käyttötalousosa ei kes-
tä mitään uusia avauksia palveluissa tai toiminnassa.  
 
Vuoden 2018 palkkaratkaisut ovat vielä auki, eikä niiden vaiku-
tuksia tiedetä tässä vaiheessa. Vanha sopimuskausi on päätty-
mässä. 

 
Investoinnit minimiin 

 
Viimeisen kuluneen 10 vuoden aikana kunta on tehnyt suuria in-
vestointeja. Mm. päiväkotiremontit, Palvelukeskus Intalankartano, 
kunnankirjasto ja Paanan koulu sekä erilaiset kunnallistekniset in-
vestoinnit.  
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Lisäksi laajennettiin ja peruskorjattiin Jokioisten terveysasema, 
jonka rakennuskustannukset näkyvät vuosittain kunnan tervey-
denhuoltomenojen kasvuna, koska ne kohdistetaan palveluiden 
hintoihin poistojen kautta. Tästä syystä kunnan lainamäärä on 
kasvanut merkittävästi. 
 
Tulevalla taloussuunnitelmakaudella on edelleen välttämätöntä ja 
entistä tärkeämpää keskittyä lainakannan kasvun pysäyttämiseen 
ja lainojen takaisinmaksuun sekä minimoida investoinnit. Näin es-
tetään kunnan ylivelkaantuminen ja lainoista johtuva talouden krii-
siytyminen. Tulevia investointeja on tarkasteltava kriittisesti. Vuo-
den 2018 investointiohjelmaan voidaan sisällyttää vain välttämät-
tömimmät kohteet. Talousarvion laadinnan pohjana toimivasta, 
vuoden 2018 investointisuunnitelmasta on investointimäärää vielä 
karsittava.  
 
Koska kunnan rahoitusasema kiristyy, heikkenee samaan aikaan 
myös lainanhoitokyky. 
 

  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 2018 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. Mahdollisuuksien mukaan hallintoelin-
ten tulee pyrkiä negatiiviseen kustannusmuutokseen. 
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Talousarvion käsittelypäiviksi kunnanhallitus on aiemmin päättä-
nyt seuraavat ajankohdat: 
 

- maanantai 20.11. (talousarvio) 
- maanantai 27.11. (talousarviokäsittelyn varapäivä) 
- maanantai 4.12. (talousarvioehdotus valtuustolle). 

 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 
 

1. Velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2018 käyttötalou-
den talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden koko-
naismenot kasvavat maksimissaan 0 % vuoden 2017 talous-
arvioon verrattuna. 

2. Vuoden 2017 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2018–2019 toimivat talousarvion 2018 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet. 

3. Talousarvio-ohjeita tulee noudattaa, ja laatia talousarvioehdo-
tukset suoraan niiden mukaisiksi. 

4. Hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallinto- ja 
talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien osalta 
viimeistään 10.10.2017. 

5. Hallintoelinten tulee kiinnittää erityistä huomiota tavoite-
asetannan kehittämiseen. 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-
ehdotustaan kohdan 1. osalta siten, että 0 % muutoksen sijaan 
käyttötalouden menoja tulee vähentää 2 % vuoden 2017 talous-
arvioon verrattuna.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että hallintoelin-
ten tulee talousarvioesityksissään selostaa, mitä 2 % käyttöta-
lousmenojen vähennykset vaikuttavat, mitä toimintoja, tehtäviä ja 
palveluja joudutaan supistamaan tai lopettamaan. 

 
 

- - - - - - - - - - 
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Vapla § 24 
26.10.2017 Vuoden 2018 talousarviota on valmisteltu yhteistyössä vapaa-

aikalautakunnan vastuualueiden esimiesten sekä eri hallintokun-
tien viranhaltijoiden kanssa. Talousarvio- ja suunnitelmatyön pe-
rustana on vuosien 2018–2019 taloussuunnitelma sekä lautakun-
nan, kunnanhallituksen ja valtuuston asiaa koskevat ohjeet, pää-
tökset ja kannanotot.  

 
Vapaa-aikalautakunnan talousarvio sisältää Jokiläänin kansalais-
opiston, Jokioisten kirjastotoimen sekä vapaa-aikatoimen talou-
delliset ja toiminnalliset tavoitteet.  
 
Suurimmat muutokset vapaa-aikalautakunnan toiminnassa ja ta-
lousarvioehdotuksessa vuodelle 2018 ovat Jokiläänin kansalais-
opiston kudonta ja tekstiili- sekä kivi- ja keramiikkatilojen siirtymi-
set uusiin tiloihin kunnan virastotalon yhteyteen sekä liikuntapal-
veluissa Datum – liikuntasalin vuokraus Senaatti kiinteistöiltä.  
Kunnanhallitus on ohjeistanut hallintokuntia laatimaan talousarviot 
niin, että menot ovat 2 % pienemmät verrattuna vuoden 2017 ta-
lousarvioon. Vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 
2018 sisältää kunnanhallituksen asettaman tavoitteen mukaiset 
tasapainottamistoimet. Datum –liikuntasalin vuokrauksen johdosta 
kunnanhallituksen asettamaan tavoitteeseen (-2 %) ei ylletä. 
  

Toimintatuotot vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ovat 304 880 €.   
                                       Toimintatuotot ovat kasvaneet 9 800 €.  
 
Toimintakulut vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ovat yhteensä 1 293 540 €.  

Vuoden 2017 talousarviossa toimintakuluiksi on arvioitu 1 244 
540 €. Talousarvioehdotus vuodelle 2018 on toimintakuluiltaan 
49 000 € suurempi kuin vuoden 2017 ta –ehdotus.  
 

Vuosikate vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa on 988 660 €.   
Vuoden 2017 talousarviossa toimintakatteeksi on arvioitu 949 460 
€. Talousarvioehdotus on vuosikatteeltaan 39 200 € suurempi kuin 
vuoden 2017 ta –ehdotus.  

Jokiläänin kansalaisopisto 
Toiminta 
Jokiläänin kansalaisopiston kudonta ja tekstiili- sekä kivi- ja kera-
miikkatilat siirtyivät lukuvuoden 2017–2018 alusta Jokitammen 
kiinteistöstä / Kivipajasta kunnan omistukseensa hankkimiin ja 
opiston tarpeita varten remontoituihin tiloihin virastotalonkiinteis-
töön. Toiminta uusissa tiloissa on siis jo käynnissä. Talousarvios-
sa on huomioitu muutokset vuokramenoissa. Vuokrat ovat 2 720 
€ pienemmät kuin vuoden 2017 ta-arviossa.  
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Talous 
Toimintatuotot vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ovat 228 00 
€ (+ 5 000 € / ta 2017) 
Toimintamenot vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ovat 
360 710 € (- 290 € / ta 2017) 
Vuosikate vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa on 132 710 €   
(- 5 290 € / ta 2017) 
Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2018 (tavoite 
vuosikatteesta 2 760 €) 
Jokiläänin kansalaisopiston toiminnassa toimintamenot ovat suo-
rassa yhteydessä toimintatuottoihin. Tämän vuoksi tasapainotta-
mistoimenpiteet on kohdistettu sekä toimintamenoihin- että tuot-
toihin. Tasapainottamistoimenpiteinä on pienennetty kalustohan-
kintamenoja 2 000 € ja kasvatettu toimintatuottotavoitetta 5 000 €.  

Kirjastotoimi 
Toiminta 
Jokioisten kirjastoon on yhdessä Louna-kirjastojen kanssa hankit-
tu uusi tietojärjestelmä. Tietojärjestelmä otetaan käyttöön marras-
kuussa 2017. Tietojärjestelmä on hankittu vuoden 2017 talousar-
viosta. 
Talous 
Toimintatuotot vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ovat 8 100 
€ (- 200 / ta 2017) 
Toimintamenot vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ovat 
370 420 € (+ 380 / ta 2017) 
Vuosikate vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa on 362 320 € (+ 
580 € / ta 2017) 
Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2018 (tavoite toi-
mintakuluista 7 400 €) 
Jokioisten kirjaston henkilöstökuluista on vähennetty 1 300 €, 
koulutusmenoista 2 500 € ja hankemenoista 1 500 €. Menoja ovat 
kasvattaneet erityisesti sisäiset atk –kulut.  

Vapaa-aikatoimi 
Toiminta 
Vapaa-aikatoimen palvelut koostuvat pääosin liikuntapalveluista, 
lasten leiritoiminnasta ja nuorisotoimen palveluista. Vuoden 2018 
talousarvioehdotukseen sisältyy Senaatti – kiinteistöltä vuokratun 
Datum – liikuntatilan menot.  
Talous 
Toimintatuotot vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ovat 68 780 
€ (+ 5 000 / ta 2017) 
Toimintamenot vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ovat 
562 410 € (+ 48 910 / ta 2017) 
Vuosikate vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa on 493 630 € (+ 
43 910 € / ta 2017) 
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Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2018 (tavoite toi-
mintakuluista 10 270 €) 
Talouden tasapainottamistoimenpiteenä on pienetty kohdeavus-
tuksia yhteensä 10 000 €. Datum – liikuntatilan vuokramenot 
vuonna 2018 ovat 55 370 €. Sisäiset vuokramenot virastotalon 
osalta ovat kasvaneet 4 870 €.  

 
Esityslistan liitteenä on vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdo-
tus, joka sisältää taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 
2018. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä vapaa-aikalautakunnan talousar-

vioehdotuksen vuodelle 2018.  
 
Päätös Vapaa-aikasihteeri esitteli lautakunnalle päätösehdotuksesta 

poikkeavan vaihtoehdon vapaa-aikatoimen tavoitelluille säästö-
toimille. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen lautakunta hyväksyi 
yksimielisesti vapaa-aikasihteerin muutetun päätösehdotuksen 
mukaiset säästötoimet (Vapla 26.10.2017, liite 2) vaihtoehtona 
kohdeavustuksiin suunnatuille säästötoimille.  Muilta osin talous-
arvioehdotus hyväksyttiin alkuperäisen päätösehdotuksen mukai-
sesti.  

 
Kirjastotoimen talousarvioehdotuksesta käydyn keskustelun jäl-
keen kirjastonjohtaja muutti päätösehdotustaan niin, että kalusto- 
ja kirjahankintamäärärahoista vähennetään 1000 € molemmista 
menokohdista. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti kirjastotoimen 
talousarvioehdotuksen kirjastonjohtajan tekemän muutetun pää-
tösehdotuksen mukaisesti.   

 
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemän 
päätösehdotuksen kansalaisopiston talousarvioehdotukseksi.  

 
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen mukaiset 
toiminnalliset tavoitteet täydennettynä vapaa-aikatoimen tavoitteil-
la (Vapla 26.10.2017, liite 3).  

 
Lautakunta kävi keskustelun vapaa-aikatoimen investointiohjel-
masta vuosille 2018–2020. Lautakunta päätti esittää tekniselle 
lautakunnalle ja kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle 
vapaa-aikasihteerin asiasta tekemän päätösehdotuksen mukai-
sesti seuraavaa investointiohjelmaa: 

 
2018: 
Pesäpallon alakentän peruskorjauksen suunnittelu (keinonurmi) 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta 26.10.2017 51 4 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

  
 
 
 

Pesäpallon hiekkatekonurmikentän 2-puolen katsomon ja kioskin 
toteutus 
- metallirakenteiset katsomot n. 120 henkilölle (esim. VePe) 
- kioski (Koetus / vanha Kiipun kentän kopin saneeraus) 
- mainosaitojen uusiminen (Koetus) 
- liikuntarajoitteisten tarpeiden huomioiminen (inva-wc) 
  
Paukkumäen laavu ja nuotiopaikka (työpaja / tekninen) 
  
Pikku-Liesjärven leirikeskuksen wc-tilojen saneeraus (työpaja / 
tekninen) 
  
2019: 
Pesäpallon alakentän peruskorjauksen toteutus 
  
Pesäpallon pääkatsomon peruskorjauksen suunnittelu 
  
2020: 
Kuntokeskuksen ilmastointi- ja jäähdytysremontti 
  
Pesäpallon pääkatsomon peruskorjauksen toteutus 
  
LISÄKSI 
Uuden kaavoituksen vuoksi; 
- skeittiparkin siirto  
- parkkialueratkaisut  
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Vapla § 25 
26.10.2017  Kirjastonjohtajan päätös § 3 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja 

päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-
oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta vapaa-
aikalautakunnan käsiteltäviksi. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 



     Vapla 26.10.2017, liite 2 

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN V. 2018 TALOUSARVIOON 

 

VAIHTOEHTO 1. 

Avustusmäärärahojen supistaminen 

Urheiluseurat    v.2017 v.2018 säästö  

    13.970  7.370 6.600 

 Nuorisoyhdistykset   6.500 3.200 3.300 

SÄÄSTÖ YHTEENSÄ  9.900 

VAIHTOEHTO 2. 

Käyttömenojen supistaminen  v. 2017  v. 2018 säästö 

3610 Lautakunta ja toimisto 

4580 Kalusto    1.000 500 500 

3620 Liikunta ja Ulkoilu 

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  4.000 3.000 1.000 

4740 Avustukset yhteisöille   13.970 11.970 2.000 

3625 Kuntosalitoiminta 

3140 Myyntituotot  (tp. 2016  37.323)  28.500 30.500 2.000 

3630 Leiritoiminta 

4410 Majoitus- ja rav.palvelut  7.500 6.500 1.000 

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  8.000 7.000 1.000 

4600 Muu materiaali   1.500 1.000 500 

3650 Nuorisotoimi 

4740 Avustukset yhteisöille   6.500 5.500 1.000 

3655 Erityisnuorisotyö 

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  2.700 2.200 500 

4580 Kalusto    800 400 400 

    SÄÄSTÖ YHTEENSÄ 9.900  

  



JOKIOISTEN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA   Vapla 26.10.2017, liite 3 
 
TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018– 2020 
 
 
PALVELUAJATUS 
 
Vapaa-aikatoimi seuraa ja kehittää kunnassa harjoitettavaa liikunta- ja nuorisotoimintaa, tekee esityksiä 
vapaa-ajan palveluiden parantamiseksi ja pyrkii saamaan eri-ikäiset kuntalaiset mukaan yhteiskunnan 
vaatimaan vapaaseen kansalaistoimintaan.  
Vapaa-aikatoimi ylläpitää paikallista ja seutukunnallista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, 
tarjoaa liikuntapaikkoja sekä järjestää toimintaa huomioiden myös erityisryhmät. 
Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista 
kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. 
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, 
monikulttuurisuus ja kansainvälisyys sekä terveet elämäntavat. 

Etsivä nuorisotyö / erityisnuorisotyö tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen 
aikuiskontaktiin sekä etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin, ja auttaa 
nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. 
 
ARVOT 
 

1. Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 Vapaa-aikatoimen tavoitteena on erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen ja lisääminen 

 
2. Yhteistyö ja verkostoituminen 

 Vapaa-aikatoimi tukee yhtenä toimijana jokioislaisten hyvinvoinnin kehittymistä. 
Hallintokunnan palvelutarjonnan onnistuminen edellyttää laajoja ja toimivia 
yhteistyöverkostoja sekä poikkihallinnollisesti että seutukunnallisesti 

 
3. Kestävä kehitys 

 Erityisesti ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja liikunnan terveysvaikutusten 
painottaminen pitkäjänteisessä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä 

 
4. Yhdenvertaisuus 

 Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuudet hyvään elämään ja jokaiselle 
kuntalaiselle pyritään luomaan edellytykset liikuntaan ja muihin toimialan 
tarjoamiin harrastuksiin ja palveluihin 

 
 
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 
 
 
Tavoite  Kuntalaisten liikuntatarjonnan lisääminen 
Mittari  Datumin liikuntatilojen käyttöaste 
Tavoitetaso  Liikuntatarjontaa eri kohderyhmille (mm. liikuntaneuvonta) 
 
Tavoite  Nuorten kokonaisvaltainen tavoittaminen 
Mittari  Toimintaan osallistuvien nuorten määrä 
Tavoite  Monipuolisen ja nuorten tarpeista lähtevän toiminnan tarjoaminen 
       



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
 26.10.2017  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
24 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
25___________________________________________________ 
 
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 vapaa-aikalautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
25_______________________________________________________ 
 
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 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika _______ 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 §). 

 



   

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. 


