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Forssan Yrityskehityksen toimitusjohtajan esittely 
 
Kh § 164 
30.9.2019 Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokinen esitteli 

kunnanhallitukselle Forssan kaupunkiseudun yrityskenttää, yri-
tysmääriä, liikevaihtoluokkia ja yrityskokoja. Yritysmääriä tarkas-
teltiin vuosittaisen kehityksen perusteella. Alkuvuoden aikana 
2019 Jokioisilla on perustettu 16 uutta yritystä. Samaan aikaan 13 
vanhaa yritystä on lopettanut toimintansa. Nettokasvua 3 yritystä. 

 
Jokinen esitteli myös Forssan Yrityskehityksen medianäkyvyyden 
tasoja ja asiakaskyselyjen tuloksia sekä seudun yrityskentällä ta-
pahtuvaa myönteistä kehitystä, joka on huomattu myös seudun 
ulkopuolella. 

 
Esittelyn lisäksi käytiin keskustelua paikallisesta yritystilanteesta 
ja yritysasioista. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä Maria Jokisen esittelyn ja käydyn 

keskustelun tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että Maria Jokinen osallistui kokoukseen klo 17.00– 
17.27 ja poistui tämän asian käsittelyn jälkeen. 
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Jokioisten kunnan veroprosentit 2020 
 
Kh § 165 
30.9.2019 Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee 

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

 
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tu-
lee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä 
(Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuo-
den 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoit-
taa tänä vuonna Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun 
19. päivänä 2019.  

 
Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää. 
Vuoden 2020 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lo-
pussa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään 
vuoden 2020 ennakkoperinnässä vuoden 2019 veroprosenttia ko-
ko vuoden ajan. 

 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuu-
della.  

 
Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuu-
della. Kiinteistöveroprosenttivälit ovat: 
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–

2,00 % 
- vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 

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

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

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

0,00–2,00 %  
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- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voi-
daan määrätä välillä 2,00–6,00 % (KiintVL 12 b §:ssä maini-
tuissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä ylei-
nen veroprosentti + 3,00 %) 

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

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

 
Kunnan vuoden 2020 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen 
tuloveroprosenttiin ja nykyisiin kiinteistöveroprosentteihin. Kunnan 
tuloveroa arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella kertyvän 
ensi vuonna 17 580 000 euroa, yhteisöveroa 888 000 euroa ja 
kiinteistöveroa 992 000 euroa. Yhteensä 19 460 000 euroa.  
Vuoden 2019 kokonaiskertymäksi arvioidaan muodostuvan 
18 860 000 euroa. Näin verotulojen kasvuodotukseksi muodostuu 
600 000 euroa tähän vuoteen verrattuna.  
 
Vuonna 2019 korkein tuloveroprosentti Suomen kunnissa on 
22,50 ja matalin 16,50. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa 

Jokioisten kunnan vuoden 2020 veroprosentit seuraaviksi: 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Valtuustoaloite kuntien Hinku-verkostoon liittymisestä 
 
Valt. § 84 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii kiireellisiä toimia meiltä kaikilta; 
valtioilta, yksityisiltä kansalaisilta, yrityksiltä, yhteisöiltä ja myös 
kunnilta. Jo 42 kuntaa Suomessa on liittynyt Hinku-kuntien ver-
kostoon. Nämä kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosen-
tin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 ta-
sosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä 
uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. 
Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmas-
totekoihin. 

 
Aurinkopaneelit ovat kehittyneet niin, että niistä on tullut jo var-
teenotettava ja edullinen vaihtoehto energian tuottajina. Monet 
suuria kattopintoja omistavat liikeyritykset ovat asentaneet aurin-
koenergian keräimiä hallitsemiensa kiinteistöjen katoille, ja myös 
omakotitaloissa ne ovat yleistymässä, sillä niillä voidaan paitsi hil-
litä ilmastonmuutosta, tuottaa edullista energiaa.    

 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta liittyy 
Hinku-kuntien verkostoon ja yhtenä toimena selvittää mahdolli-
suuksia asentaa aurinkoenergian keräimiä kiinteistöjensä katolle. 
Aurinkopaneelit loisivat kunnalle myönteistä  imagoa, ne voisivat 
säästää kunnan energiakustannuksia ja keräisivät ympäristöystä-
vällisen energian lisäksi kokemuksia myös kuntalaisten käyttöön. 
Verkoston kunnat saavat käyttää Hinku-logoa. Näin Jokioisista 
voisi tulla yksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja aurinkoenergian 
käytön edelläkävijäkunnista, mikä sopii hyvin yhdelle Luken pää-
toimipaikkakunnista”. 
 

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

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 211 
26.11.2018 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää Hinku-verkostoon liittymistä kos-

kevan aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Tela § 40 
28.8.2019 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen kuntien Hinku-verkostoon liittymisestä. 
 
 Aloitteessa ehdotetaan kunnan liittyvän Hinku-kuntien verkostoon 

ja kunnan mm. selvittävän mahdollisuutta asentaa aurinkoenergi-
an keräimiä kunnan kiinteistöjen katolle. 

 
 Hinku-verkosto on vuonna 2013 perustettu ilmastonmuutoksen 

hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen päästövä-
hennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja pal-
veluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantunti-
jat. Verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista 
käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmas-
toystävällisille tuotteille ja palveluille.  

 
 Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin pääs-

tövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. 
Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uu-
siutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.  

 Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätök-
senteollaan mm. maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen 
päästöihin kunnan alueella. Kunnat kannustavat myös paikallisia 
yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. Hinku-kunnaksi on tällä het-
kellä liittynyt 56 kuntaa, joista kaksi on Hämeestä, myös Loimaa 
on mukana. 

 
 Uudet kunnat ovat tervetulleita mukaan Hinku-verkostoon, kuntien 

mukaantulo edellyttää ns. Hinku-kriteerien täyttymistä sekä hank-
keen johtoryhmän myönteistä päätöstä. Kriteerit on laatinut Suo-
men ympäristökeskus (SYKE).  

 
 Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintä-

toimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään 
oman toimintansa kasvihuonepäästöjä sekä vaikuttamaan alu-
eensa toimijoihin siten, että alueen kasvihuonepäästöjen vähen-
tämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.  Kriteerit täyttävästä kun- 

 nasta saa käyttää nimitystä Hinku-kunta. Hinku-kunnat kuuluvat 
Hinku-verkostoon ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa.  
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 Tämä sitoutuminen tavoittelemaan koko kunnan kasvihuonepääs-

töjen vähentämistä 80 prosenttia edellyttää valtuuston päätöstä. 
 
 Lisäksi kunta sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin: 
 

- Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon 
kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan. 

- Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja 
Kuntaliiton väliseen sopimukseen. Siinä sitoudutaan Kunta-
alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoittei-
siin sekä liitetään asuinrakennuskanta asuinkiinteistöjä koske-
vaan toimenpideohjelmaan. 

- Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä 
kunnan ja SYKEn välillä. 

- Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuina tär-
keimmät hallinnonalat. 

- Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä: 

 kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä 
vähentävistä investoinneista, investoinnit hyväksy-
tään seuraavan vuoden talousarviossa, mm. aloit-
teessa mainitut aurinkopaneelit kunnan kiinteistöi-
hin, 

 kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suun-
nitelma eli vuosikello, joka osoittaa millä toimenpi-
teillä ja investoinneilla päästöjä pyritään vähentä-
mään koko kunnan alueella sekä keinoja asukkai-
den ja paikallisten yritysten aktivoimiseen,  

 kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillin-
tätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan 
verkkosivuilla sekä Energialoikka-
verkkopalvelussa, 

 kunnan henkilöstölle ja valtuustolle tiedotetaan 
vuosittain hankkeen saavutuksista, 

 alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsä-
talousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hil-
linnän mahdollisuuksista. 

 

  Kunnassa on jo tehty seuraavia toimenpiteitä: 
 
  Tekninen lautakunta on hyväksynyt Jokioisten kunnan energiate-
  hokkuutta koskevan toimintasuunnitelman vuosille 2010–2016,  
  jonka mukaisesti seurattiin mm. kaikkien kunnan rakennusten,  
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  katu- ja ulkovalaistuksen sekä vesi- ja jätevesihuollon  
  energian kulutusta. Suunnitelman mukainen säästötavoite saavu-
  tettiin jo vuoden 2013 aikana. 
 
  Lisäksi kunnassa toimii neljä tuulivoimalaa Tyrinselän tuulipuiston 
  alueella. Kevyen liikenteen väylää suunnitellaan Vaulammille ja 
  kunnan päästöjen kehitystä voi seurata CO2-raportista. 
 
  Mikäli kunta päättää liittyä Hinku-kuntien verkostoon, SYKEn Hin-
  ku-tiimi tekee tietopaketin korvausta vastaan päästöjen lähtö- ja 
  nykytilanteesta sekä tiekartan siitä, minkälaisilla toimilla Jokioisten 
  kunta voisi päästä Hinku-tavoitteeseen. Selvityksen pohjalta val-
  tuusto tekee päätöksen tavoitteesta 80 prosentin kasvihuone-
  päästövähennyksestä koskien kaikkea kunnan rajojen sisäpuolel-
  la tapahtuvaa toimintaa.  
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen kuntien 
  Hinku-verkostoon liittymisestä kunnanhallituksen käsittelyyn. 
 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 166 
30.9.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. että Jokioisten kunta liittyy Hinku-kuntien verkostoon, ja 
2. ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee aloitteen käsittelyn tie-

doksi ja toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen loppuun kä-
sitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen  
tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2020–2023 
 
Tela § 37 
28.8.2019 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) on tehnyt tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosille 
2020–2023. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain. 

 
 Suunnitelma kattaa toimialueen kolme maakuntaa (Uusimaa, 

Kanta-Häme ja Päijät-Häme), joihin kuuluu vuonna 2019 yhteen-
sä 46 kuntaa. Alueella asuu yli kaksi miljoonaa asukasta ja 
maamme työpaikoista 41 prosenttia eli lähes miljoona työpaikkaa 
sijaitsee alueella. Koko maan liikennesuoritteesta alueella ajetaan 
noin kolmannes, lisäksi Suomen vilkasliikenteisimmät tieosuudet 
sijaitsevat alueella.  

 Suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon ja toiminnan reunaeh-
dot sekä painopisteet ja siinä on esitetty toimenpiteet, jotka tie-
dossa oleva tienpidon rahoitus mahdollistaa. Suunnitelmassa ei 
esitetä isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, 
joiden toteutus vaatii eduskunnan myöntämää erillisrahoitusta. 

 Uudenmaan ELY-keskuksen hankekartta suunnitelmakaudella 
2020-2023 on esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Jokioisten kunnan alueelle ei ole suunnitelmassa mitään hanket-

ta. 
 
 Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaa laadittaessa ei ollut vielä 

nykyisen hallituksen linjaukset selvillä. Hallitusohjelmassa on pe-
rusväylänpidon rahoitustason korottaminen esillä ja siltä osin Uu-
denmaan ELY-keskuksen suunnitelmaa päivitetään asioiden ja 
rahoitustason noston konkretisoiduttua syksyn aikana. 

 ELY-keskus painottaakin, että alueen toimijoiden näkemykset 
kriittisimmistä ja tärkeimmistä tienpidon tarpeista ovatkin nyt en-
siarvoisen tärkeitä, kun toteutusmahdollisuudet monien suunni-
telmasta poisjääneiden toimenpiteiden osalta vaikuttavat aiempia 
vuosia paremmilta. 

 
 Kunnanhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa asiasta. 

Mahdolliset lausunnot ja kommentit suunnitelmasta pyydetään 
toimittamaan 31.10.2019 mennessä Uudenmaan ELY-
keskukseen, jolloin ne voidaan ottaa huomioon laadittaessa seu-
raavia suunnitelmia. 
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Ehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle huomioi-

tavaksi lausunnossa seuraavien kohteiden sisällyttämistä Uu-
denmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmiin: 

 
1) Turuntien (mt 13553) jkpp-yhteys mm. koulumatkojen turvaa-

miseksi asuntoalueelta keskustaan, 
2) Keskuskadun kiertoliittymä mm. varalaskupaikan kiertotien 

johdosta, 
3) Valtatie 10 liittymät teollisuusalueille,  
4) Valtatie 2 parantamisen jatkaminen, 
5) Kevyen liikenteen väylä Valtatie 10 varteen välille Turuntie-

Paanatie mm. työmatkaliikenne teollisuusalueelle sekä Fors-
saan, 

6) Kuumantien (mt 13568) parantaminen, 
7) Kiipuntien (mt 13560) parantaminen sekä Saartentien asfal-

tointi mm. Museorautatieyhdistyksen toimintaa. 
 

  Lisäksi Keskuskatu, kunnan pääkatu on huonossa kunnossa, 
  syvät urat ja vesi seisoo isoissa lammikoissa. 
  Vaulammintien (mt 2804) kevyenliikenteenväylän rakentamiseen 
  toivotaan ELY-keskuksen rahoitusta.  
 

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 167 
30.9.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta esittää tienpidon ja 

liikenteen suunnitelmassa vuosille 2020–2023 huomioitavaksi 
teknisen lautakunnan esittämät kohteet.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Arviointikertomus 2018 
 
Tarkastusltk § 34 
29.4.2019 Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston 

päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä 
arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden 
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa 

 toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja  
 tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
 Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten  
 viranhaltijoiden antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla 
 tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella  
 tarkastuslautakunta arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden  
 toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä toiminnan 
 tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 
 
Ehdotus  Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa ja 
  hyväksyy sen.   
 
Päätös  Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jatkaa arviointikertomuk-

sen tekoa 8.5.2019 pidettävässä kokouksessa. 
 
  - - - - - - - 
Tarkastusltk. § 40 
8.5.2019 
Päätös  Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen ja hyväksyi sen 
  yksimielisesti. 
 
  Arviointikertomuksen kohtia, joissa on käsitelty teknisen toimen 

asioita Minna Lax on poistunut kokouksesta esteellisenä teknisen-
lautakunnan jäsenenä ja Eeva Lääveri on poistunut vapaa-
aikalautakunnan asioiden käsittelyn ajaksi esteellisenä  

  vapaa-aikalautakunnan varajäsenenä. 
 

  Jussi Tiensuu on poistunut kokouksesta teknisen toimen asioiden 
käsittelyn ajaksi.  Sinä aikana puheenjohtajana on toiminut vara-
puheenjohtaja Jukka Heinämäki. 

 
  - - - - - - - - - - - 
Valt. § 27 
11.6.2019  Lautakunta jätti arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. 
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Asiasta käydyn keskustelun aluksi tarkastuslautakunnan puheen-
johtaja Jussi Tiensuu esitteli valtuustolle arviointikertomuksen 
keskeisen sisällön. 
 
Keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja ehdotti, että val-
tuusto merkitsee vuoden 2018 arviointikertomuksen tiedoksi ja 
käsitellyksi sekä lähettää sen kunnanhallitukselle lausunnon an-
toa varten asioista, joihin se antaa aihetta. 
 

Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä tarkastuslautakunnan arvi-
ointikertomuksen 2018 tiedoksi ja käsitellyksi sekä lähetti sen 
kunnanhallitukselle lausunnon antoa varten asioista, joihin se an-
taa aihetta. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 168 
30.9.2019 Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan oheismateriaalina tar-

kastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 ja se esitel-
lään hallitukselle kokouksessa. 

 
Kertomuksessa tuodaan esille, että kunnan toiminnalliset tavoit-
teet ovat toteutuneet suunnitellusti, mutta taloudelliset tavoitteet 
eivät kaikilta osin. 
 
Lautakunta toteaa, että valtuuston hyväksymää arviointisuunni-
telmaa ei ole päivitetty. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan valtuustolle, että arviointi-
suunnitelma päivitetään kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Lausunnon antaminen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta  
vuosille 2020–2022 
 
Kh § 169 
30.9.2019 Hämeen liitto on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa toiminta- ja 

taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2022. Luonnos suunnitelmas-
ta lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Liiton toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen on jälleen kerran 

erittäin haasteellista kun hallitusohjelmassa kaavaillaan sote-
maakuntien perustamista hallituskauden aikana. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että suunnitelmassa 

mainittu strategiatyö kannattaa tehdä huolella huomioon ottaen 
erityisesti hallitusohjelmassa mainittujen sote-maakuntien mahdol-
linen syntyminen. 

 
Maakunnan liiton ja sote-maakunnan toimintojen ja roolien tulee 
olla riittävällä tavalla eriytettyjä. Tämä tultaneen ottamaan kansal-
lisessa valmistelussa huomioon. On myös mahdollista, että nyky-
maakuntien viranomaistehtävät siirretään sote-maakunnille. Täl-
löin maakuntien liitoille jäisi mm. kuntien edunvalvontatehtävät.   

 
Kunnanhallituksella ei ole muuta huomautettavaa Hämeen liiton 
toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen suhteen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Edustajan nimeäminen laajamittaisen maahantulon alueelliseen  
yhteistyöryhmään – Kanta-Häme 
 
Kh § 170 
30.9.2019 Hämeen ELY-keskus on pyytänyt kuntia ja muita yhteistyökump-

paneita kutakin nimeämään edustajan ja hänelle varaedustajan 
otsikossa mainittuun yhteistyöryhmään. Ryhmän tehtävänä on 
laatia maakuntaan laajamittaisen maahantulon varautumisstrate-
gia. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajaksi otsikossa mai-

nittuun ryhmään kunnaninsinööri Kari Tasalan ja hänelle vara-
edustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Mika T. Rantalan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 171 
30.9.2019 Koulutuslautakunta 24.9.2019 
 Tekninen lautakunta 18.9.2019 

Hallinto- ja talousjohtaja 12.9. ja 24.9.2019 
Sivistystoimenjohtaja 25.7.–23.8.2019 

 Johtoryhmä 9.9., 16.9. ja 23.9.2019 
 Sisäilmatyöryhmä 12.9.2019 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 16.9.2019 
 

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 päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 172 
30.9.2019 Kunnan verotulojen kehitys tammi-syyskuussa 2019 

Kokonaisverokertymä on syyskuun loppuun mennessä 15,75 milj. 
euroa. Tämä on 1 689 245 euroa edellisvuotta vähemmän. Kun-
nallisveroa on kertynyt tammi-syyskuussa 1 581 133 euroa edel-
lisvuotta vähemmän.  
Yhteisöveron kertymä on puolestaan 118 399 euroa pienempi.  
Kiinteistöveron kertymä on sen sijaan 10 287 euroa suurempi. 
Kunnallisveron merkittävästi pienempään kertymään vaikuttavat 
tulorekisterin ongelmat. Niistä johtuen osa tälle vuodelle kohdistu-
vista kunnallisverotuloista tilitettänee kunnalle vasta ensi vuoden 
puolella.  
Toinen keskeinen tekijä on verohallinnon uudistukset. Veronpa-
lautuksia maksetaan eri aikataululla kuin ennen. Perinteisesti ve-
ronpalautukset ovat vaikuttaneet kunnan marraskuun tilitykseen, 
mutta nyt vaikutus kohdistuu useammalle kuukaudelle ja marras-
kuun tilitys tulee olemaan aiempaa suurempi.  
Myös verokorttiuudistus on pienentänyt alkuvuoden aikana kerty-
miä.  
Omalta osaltaan kunnallisveron kertymään vaikuttaa kunnan las-
keva asukasmäärä ja yleinen taloudellinen tilanne. Elokuun lopus-
ta syyskuun loppuun tämänvuotinen kertymävaje on kasvanut 
665 070 eurolla. 
Tämänhetkisten tietojen perusteella em. tekijöiden arvioidaan vai-
kuttavan siten, että kunnan kokonaisverotulot jäänevät loppuvuo-
den aikana 592 000 euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi. 
 

Väestömuutokset tammi-elokuussa 2019 
Jokioisten kunnan väkiluku on laskenut 44 asukkaalla tammi-
elokuussa. Syntyneitä oli 26 ja kuolleita 41. Luonnollinen väestön-
lisäys -15. Tulomuuttajia 162 ja lähtömuuttajia 188. Nettomuutto 
-26. Maahanmuuttajia 5 ja maastamuuttajia 4. Nettomaahanmuut-
to 1.  
Elokuun lopussa kunnan väkiluku oli 5 151.  
Tammi-elokuussa 2019 seudun viiden kunnan yhteenlaskettu vä-
kiluku on vähentynyt 238 asukkaalla. Forssa -107, Humppila -32, 
Tammela -42, Ypäjä -13. Hämeenlinnan seudulla väestömäärä 
kasvoi 99 henkilöllä. Riihimäen seudulla väestö väheni 49 henki-
löllä. Kanta-Hämeen maakunnassa väestö väheni yhteensä 188 
henkilöllä.  
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Prosentuaalisesti suurinta väestön väheneminen oli Hausjärvellä 
(-1,46 %) ja toiseksi suurinta Humppilassa (-1,45 %). Keskimää-
räinen väestömuutos oli Kanta-Hämeessä 0,11 %. Jokioisten pro-
sentuaalinen vähenemä oli 0,85 %. 

 

Valtiovarainministeriön 16.9.2019 saapunut  
- lausuntopyyntö aiheesta: Digi- ja väestötietovirastoa koskevat 

asetusluonnokset 
- ministeriön päätös: Vuotta 2021 koskevien kuntien yhdisty-

misesitysten toimittaminen. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje hallinnonalalle 17.9.2019 digi-
taalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain voimaantulosta ja 
saavutettavuusvaatimuksista. 
 
Opetushallituksen 16.9.2019 saapunut tiedote, jolla se pyytää 
kommentteja valmistelemalleen perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteiden (2014) lukuun 6 Oppimisen arviointi. Luonnos 
on avattu Opetushallituksen verkkosivuilla avoimesti kommentoi-
tavaksi ajalle 16.9.–18.10.2019. Palautteen myötä luku 6 viimeis-
tellään siten, että se saadaan julkaisuun tammikuun 2020 alussa. 
 
Verohallinnon 9.9.2019 päivätty tiedote ”Veronsaajille verovuodel-
ta 2019 tilitettävät henkilöasiakkaiden tuloverot”. 
 
Uudenmaan ELY-keskuksen 23.9.2019 saapunut sähköposti, jolla 
se ilmoittaa arvioivansa Jokioisten kunnalle kohdistuvien joukko-
liikenteen yhteisostojen kustannuksiksi vuodelle 2020 noin 
24 300 euroa (alv. 0 %). Arviossa ei ole otettu huomioon mahdol-
lisia uuden liikenteen yhteishankintoja. 
 
Maahanmuuttoviraston uutiskirje 5/2019. 

 
Hämeen liiton kirje 16.9.2019 päivätty ilmoitus Kanta-Hämeen 
maakuntakaavan 2040 voimaan tulosta. Kaava on tullut voimaan 
12.9.2019. Maakuntakaavan aineistot on luettavissa Hämeen lii-
ton sivuilla https://www.hameenliitto.fi/fi/maakuntakaava2040. 
 
Pöytäkirjanotteet: 
 

- Hämeenlinnan kaupunki / Pelastuslautakunta 17.9.2019 
§ 16 Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio v. 2020. 

 
 

https://www.hameenliitto.fi/fi/maakuntakaava2040
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Kunnanhallituksen seuraava, ylimääräinen kokous päätettiin pitää 
maanantaina 7.10.2019 klo 18.00 alkaen. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 30.9.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 164–169, 171–172 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 170 
 
______________________________________________________ 
 
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 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 170 
 
_______________________________________________________ 
 
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 
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 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. 


