
 Kokouspöytäkirja Sivu Nro 

 
 

 Koulutuslautakunta  28.10.2019 59 6 
  

 

   

Kokousaika Maanantai 28.10.2019 klo 19.00-20.44 

Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone 

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

 

Romppainen Emmi, puheenjohtaja 
Huhtala Eija 
Lehti Petri 
Okkonen Petri 
Porma Asmo 
Räisänen Kirsi 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

 
Heikkilä Timo, kunnanhallituksen edustaja klo 19.45-20.44 
Mäkelä Sanni, nuorisovaltuuston edustaja 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 30-33 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet  
Kirsi Räisänen ja Petri Okkonen. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Emmi Romppainen              Jari Sillanpää 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 1.11.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Kirsi Räisänen                      Petri Okkonen  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 4.11.-24.11.2019 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/


 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Koulutuslautakunta  28.10.2019 60 6   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

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

 
 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2019-2020 
 
Koula § 30 
28.10.2019 Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävän 

kunnan tulee hyväksyä toiminnan järjestämistä koskeva toiminta-
suunnitelma. Lukuvuonna 2019-2020 aamu- ja iltapäivätoimintaa 
järjestetään Miinan koululla.  

 
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-
poisuu 

 ohjaajien rikostaustan selvittäminen 

 ohjaajien perehdyttäminen 

 kulkemisen ja kuljetusten järjestäminen 

 välipalan järjestäminen 

 turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

 vakuutusasiat 

 taloussuunnitelma 
 

4. Toiminnan seuranta ja arviointi: 
 

 toiminnan sisäinen arviointi 

 toiminnan ulkopuoliseen arviointiin osallistuminen 

 tulosten julkistaminen 
 

5. Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö ja tiedonkulku: 
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 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 2019–2020 lähetään lautakunnalle ennen kokousta.   

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä aamu- ja iltapäivätoiminnan luku-

vuoden 2019–2020 toimintasuunnitelman ehdotuksen mukaisena. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Lukuvuoden 2019-2020 koulukuljetukset 
 
Koula § 31 
28.10.2019 Lukuvuoden 2019-2020 koulukuljetukset on kilpailutettu keväällä 

2019. Kilpailutuksessa kohteen 4 voitti Taksi J. Korsi Oy. Kohteen 
4 kuljetukset suuntautuvat Forssaan Tölön koululle.  

 
Kilpailutuksessa kohteen 4 oppilasmäärä oli 10 oppilasta. Fors-
saan kuljetettavien oppilaiden määrä on kuitenkin noussut 14:ään 
oppilaaseen. Kilpailutuksessa on edellytetty, että liikennöitsijällä 
tulee olla lukuvuoden aikana valmius muutoksiin aikatauluissa ja 
kuljetettavien oppilaiden määrissä. Muutos kuljetettavien määräs-
sä on kuitenkin niin suuri, että liikennöitsijältä ei voida edellyttää 
lisäkaluston hankkimista kuljetuksen järjestämiseksi. Taksi J. Kor-
sin autoon mahtuu 11 oppilasta.  
 
Lautakunnan päätöksessä (lukuvuoden 2019-2020 oppilaskulje-
tukset) § 21 2019 todetaan, että mikäli liikennöitsijä ei käytössä 
olevan kalustonsa avulla, esimerkiksi kasvaneen oppilasmäärän 
tai lukujärjestysteknisten seikkojen vuoksi, kykene hoitamaan 
koulun ja oppilaiden edun mukaisesti tarjoamansa koulun tai koh-
teen kaikkia kuljetuksia, voidaan tällöin ko. koulun kuljetuksiin os-
taa kuljetuspalveluita myös muilta liikennöitsijöiltä.  
 
Tölön koululle kuljetettavien oppilaiden määrä on kasvanut kesän 
aikana 10:stä oppilaasta 14:sta oppilaaseen. Tämän lisäksi myös 
Forssasta tulee kuljettaa yksi oppilas kouluun Jokioisille. Kuljetet-
tavien oppilaiden määrän kasvu on selvinnyt vasta elokuussa 
koulujen alkaessa, jonka vuoksi kuljetusjärjestelyt on tullut hoitaa 
kuntoon poikkeusjärjestelyin suorahankinnalla hyvin pikaisella ai-
kataululla.  

Pääsääntönä hankintalaissa on kaikkien julkisten hankintojen kil-
pailuttaminen. Suorahankinta on poikkeus tästä pääsäännöstä.  

Suorahankinnassa hankintayksikkö julkaisematta hankintailmoi-
tusta valitsee yhden tai usean toimittajan, joiden kans-
sa neuvottelee sopimuksen ehdoista. Hankintayksikkö tekee siis 
hankinnan järjestämättä tarjouskilpailua. 

Hankintayksikkö voi valita menettelytavaksi suorahankinnan, jos 
hankintalaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Perusteltu syy on 
esimerkiksi äärimmäinen kiire. Kiireen tulee johtua hankintayksi-
kön ulkopuolisista syistä, joten hankintayksiköstä itsestään johtu-
va syy ei voi olla peruste suorahankinnan tekemiselle. Perusteen 
on oltava äkillinen ja sellainen, jota hankintayksikkö ei ole kohtuu-
della voinut ennakoida. Edellytyksenä suorahankinnan tekemisel 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Koulutuslautakunta  28.10.2019 63 6   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

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

 
 
 
le on lisäksi, että hankinnan tekeminen on ehdottoman välttämä-
töntä. Edellä mainitut kriteerit täyttyvät, koska kuljetustarve on il-
mennyt samaan aikaan, kun välttämätön kuljetustarve on jo alka-
nut eikä hankintayksikkö ole voinut ennakoida oppilasmäärän 
kasvua. 
Sivistystoimenjohtaja on neuvotellut suorahankinnasta Taksi 
Reima Ylösmäen kanssa. Taksi Reima Ylösmäki on tarjoutunut 
hoitamaan kolmen oppilaan kuljetuksen aamuisin Jokioisilta Fors-
saan / iltapäivisin Forssasta Jokioisille sekä yhden oppilaan kuljet-
tamisen aamuisin Forssasta Jokioisille / iltapäivisin Jokioisilta 
Forssaan yhdessä kahden muun taksiautoilijan kanssa. Yhden 
kuljetuksen hinta on 45 € ja samalla kertaa tapahtuvan edestakai-
sen kuljetuksen hinta on 50 €.   
 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä koulukuljetuksia koskevan suora-
hankinnan Tmi Taksi Reima Ylösmäen, Tmi Sari Helinin ja Taksi 
Arjoniemi Oy:n kanssa liittyen lukuvuoden 2019-2020 koulukulje-
tuksiin Jokioisilta Forssaan / Forssasta Jokioisille.  Yhden kulje-
tuksen hinta on 45 € (sis. alv. 10 %) ja samalla kertaa tapahtuvan 
edestakaisen kuljetuksen hinta on 50 € (sis. alv. 10 %).  Suora-
hankinnan perusteena on äärimmäinen kiire, sillä koulukuljetukset 
on tullut aloittaa välittömästi kuljetustarpeen ilmennyttyä.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Kuuman koulun lakkauttaminen 
 
Koula § 32 
28.10.2019 Jokioisten valtuusto on päättänyt 10.10.2019, että Kuuman koulun 

toiminta lakkaa lukuvuoden 2019-2020 päättyessä. 

Kuuman koulun oppilaille ja Kuuman koulun oppilaaksiottoalueen 
lapsille osoitetaan uusi lähikoulu joko Miinan koulusta tai Paanan 
koulusta lukuvuoden 2020-2021 alusta lukien. 

Kuuman koulun lakkauttamisen toteutukseen liittyy useita linjatta-
via ja päätettäviä asioita.  

 
Lautakunnan tulee aikatauluttaa sekä tehdä päätöksiä ja linjauk-
sia ainakin oppilaiden lähikouluista, henkilöstöresurssista eri kou-
luissa, opettajien ja koulunkäynninohjaajien sijoittamisesta koului-
hin sekä edellisiin liittyen huoltajien kuulemisista ja henkilöstön 
yhteistoimintamenettelystä sekä prosessin tiedottamisesta.  

 
Kouluverkkopäätöksen toimeenpanoa varten on suunniteltu seu-
raavat asiat, vastuut ja prosessin aikataulutus:  

 
stj. = sivistystoimenjohtaja 
koula = koulutuslautakunta 

 
 
 

loka - marraskuu 
2019  

 Lautakunnan päätös kouluverkkopäätöksen toimeenpanosta 
(koula) 

 

 Opetusryhmien suunnittelu jatkuu (stj. ja koulujen rehtorit / 
johtajat) 

 Oppilaiden lähikoulujen suunnittelu (stj. ja koulujen rehtorit / 
johtajat) 

 
 

 Henkilöstömäärän suunnittelu yksiköittäin huomioiden Miinan 
ja Paanan kouluihin sijoitettavat opetusryhmät (stj. ja koulujen 
rehtorit / johtajat)  

 YT –neuvottelut jatkuvat opetushenkilöstön sijoittamisesta eri 
kouluihin (stj. + henkilöspäällikkö) 

 
 

joulukuu  
2019 

 

 Huoltajien kuuleminen lasten lähikouluista (stj. / koula) 
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tammikuu – helmi-
kuu  
2020 

 Opetusryhmien muodostaminen Miinan ja Paanan kouluihin 
(stj. ja koulujen rehtorit / johtajat) 
 

 Päätös oppilaiden lähikouluista (stj.) 
 

 Päätös opetushenkilöstön sijoittamisesta Miinan ja Paanan 
kouluihin (stj.)  

maaliskuu – tou-
kokuu 
2020 

 

 Oppilaat tutustuvat uusiin kouluihinsa (koulujen rehtorit ja joh-
tajat) 

 Lautakunnan päätös koulujen opetusryhmistä (koula) 
 

 Koulukuljetusten kilpailutus (stj. ja koulujen rehtorit / johtajat) 
 
 
  
 

toukokuu –  
kesäkuu  
2020 

 Päätös koulukuljetuksista (koula) 
 

elokuu  
2020 

 

 Koulukuljetusten aikatauluista ja pysäkeistä tiedottaminen  

 Koulutyö uusissa kouluissa alkaa  
 
 
 

 
 
 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä toteutettavaksi esitetyn suunnitel-

man Kuuman koulun lakkauttamisen toimeenpanosta. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelma 
 
Kh § 156 
2.9.2019 Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelu-

kaudelle 2020–2022. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on 
talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta suunnitelmavuosia. 
Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kunnanvaltuuston hy-
väksymään vuoden 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 
vuosille 2019–2021, alkuvuoden 2019 talouskehitykseen ja vuosi-
na 2020–2022 odotettavissa olevaan talouskehitykseen. 

 
 Kunnan toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttöta-

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

 
1. käyttötalousosa, jossa asetetaan palveluille ja hallinnolle ta-

voitteet sekä budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat 
menot ja tulot, 

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

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

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

 
Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa pitää huomioida yhä 
aiempaa voimakkaammin konserninäkökulma. Jo talousarviovai-
heessa on huomioitava koko konsernin etu ja budjetointi sekä ta-
voitteet on asetettava sen mukaisesti.  

 
Kunnan vuoden 2020 veroprosentit tulee päättää ja ilmoittaa Ve-
rohallinnolle viimeistään 17.11.2019. 

 
Kunnan strategia ja talousarvio tulee yhteensovittaa. Talousarvio 
ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-
strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 
Valtuuston 14.11.2018 hyväksymässä kuntastrategiassa keskei-
siä ovat elinvoimaan ja kilpailukykyyn, hyvinvointiin ja osallisuu-
teen sekä toimintavarmaan organisaatioon liittyvät asiat.  
 
Elinvoiman ja kilpailukyvyn osalta tavoitteena on parantaa elinkei-
noelämän edellytyksiä ja kasvattaa työllisyyttä. Tavoitteena on  
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myös kunnan houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisääntyminen. 
Hyvinvoinnissa ja osallisuudessa panostetaan kuntalaisten hyvin-
voinnin edellytysten parantamiseen, korkeatasoisiin ja tarpeiden 
mukaisiin palveluihin sekä kuntalaisyhteisön aktiivisuuden ja vai-
kuttavuuden tukemiseen. Toimintavarmassa organisaatiossa 
edistetään kestävää konsernitaloutta ja kustannustehokkuutta, 
henkilöstön osaamista ja sitoutumista sekä kuntaa johdetaan stra-
tegisesti ja ennakoiden. 

 
Kunnan toimintaa ohjaavia arvoja ovat avoimuus, tasapuolisuus ja 
usko tulevaisuuteen. 

 
Kunnan taloussuunnitelma ulottuu vuoteen 2022 saakka. Tässä 
vaiheessa mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumi-
sesta ei ole tietoa, joten taloussuunnitelmavuosissa ei varauduta 
mahdollisiin tuleviin uudistuksiin. Ne laaditaan nykyisen toiminta-
mallin mukaan. 

 
Talousarvion rakenteessa noudatetaan Kuntaliiton suositusta. 

 
Vuoden 2019 verotulokehitys koko maassa 

 
Ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla 
vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt 
kertyä kunnille elokuun loppuun mennessä yli 450 M€ toteutunut-
ta enemmän.  

 
Kunnille tilitettyjä ennakoita on kuluvana vuonna pienentänyt kak-
si toisistaan erillistä seikkaa: 1) tilitysten pohjana olevat ennakon-
pidätykset eroavat toimitetuista ennakonpidätyksistä Tulorekisteri-
ilmoittamisen ongelmien vuoksi 2) uudessa ennakkoperintäme-
nettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivu-
tulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu 
huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Tulorekisteri-
ilmoitusongelmien osuus tästä vajeesta on Verohallinnon selvityk-
sen mukaan noin 13 % ja kertymävajeen loppuosa johtuisi vero-
korttiuudistuksesta ja muista mahdollisista tekijöistä. 

 
Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuk-
sesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta 
joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn 
aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät ve-
ronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien  
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vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Verohallinnon arvion mukaan 
ennakonpidätystavan muutoksesta juontuva kertymä alkaa kor-
jaantua loppuvuodesta ja näkyisi näin ollen veronsaajilla tammi-
kuun 2020 tilityksissä. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuk-
sen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. 

 
Vuoden 2019 kertymävajeeksi olisi uudistusten johdosta mahdol-
lisesti muodostumassa jopa 600–700 miljoonaa euroa kuntien 
osalta. Tilitysvajeen korjaantumisen kohdentumista eri kuukausille 
on mahdotonta tarkasti arvioida tässä vaiheessa, koska se perus-
tuu verovelvollisten käyttäytymiseen. 
 
Koska kertymävaje johtuu kahdesta merkittävästä juurisyystä, sitä 
pyritään kaventamaan kahdella eri toimenpidelinjalla. Tulorekiste-
ri-ilmoittamisen ongelmia helpotetaan aktiivisesti antamalla koh-
dennettua tukea ilmoittamisongelmien kanssa painiville ennakon-
pidätysvelvollisille ja parantamalla Tulorekisterin käytettävyyttä.  
 
Verokorttiuudistuksen aikaansaama muutos ennakonpidätysten 
jaksottumisessa on Verohallinnon raportin mukaan pysyvä. Vuo-
den loppuun voimakkaasti painottuva ansiotulojen verotus laskee 
palkansaajien nettotuloja vuoden viimeisellä palkanmaksukaudel-
la ja toisaalta nostaa veronsaajien tilityksiä vuoden vaihteen mo-
lemmin puolin. Pääosin kuitenkin tammikuussa 2020.  
 
Jälkikäteen voidaan arvioida, että eri uudistusten valmistelussa ja 
käyttöönotossa on ollut puutteita, jotka on näkyneet suoraan ve-
ronsaajien tilityksissä. Uudistuksiin lukeutuu myös verotuksen 
joustava valmistuminen, joka on osaltaan aiheuttanut epävar-
muutta kunnallisveron kertymäaikatauluihin. 
 
Verontilitysjärjestelmän aikaansaamat kunnallisveron suuret kau-
sittaiset heilahtelut aiheuttavat epävarmuutta kuntien taloussuun-
nittelussa. Yhtäältä verontilitysjärjestelmä ja toisaalta verotukseen 
liittyvien uudistuksien johdosta verotulojen ennustettavuus ja seu-
ranta ovat tällä hetkellä huonolla tasolla ja niitä tulisi tulevaisuu-
dessa kaikin tavoin parantaa. Kuntaliitto onkin ehdottanut, että 
käynnistetään pikaisesti kuntien verontilitysjärjestelmän uudista-
mista koskeva selvitys. 
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Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Jokioisten kunnassa 
 
Tuorein veroennuste vuodelle 2020 perustuu 11.9.2019 tietoihin. 
Tämän perusteella ensi vuodelle aiemmin arvioitua verotuloker-
tymää joudutaan tarkistamaan alaspäin 370 000 eurolla. Tarkistet-
tu kokonaisverotuloennuste on 19,46 milj. euroa. 
 
Ensi vuoden valtionosuuksiksi arvioidaan 9,94 milj. euroa. Vuoden 
2019 valtionosuudet ovat 9,21 milj. euroa. Valtionosuudet kasva-
vat n. 720 000 eurolla. 
 
Ennustetuloslaskelma 
 
Vuodelle 2020 on laadittu ennustetuloslaskelma, jossa on huomi-
oitu em. verotuloja ja valtionosuuksia koskevat tiedot. Lähtökoh-
daksi on asetettu tasapainossa oleva talousarvio ja lievästi yli-
jäämäinen tulos sekä nykyiset veroprosentit. 
 
Ennustetuloskelman perusteella kokonaismenot voivat kasvaa 
0,92 % eli n. 318 000 euroa.  
 
Tällä hetkellä tiedetään, että pelkästään sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kustannukset tulevat kasvamaan omaa liikkumavaraamme 
enemmän. Sairaanhoitopiiri arvioi 4.9.2019, että Jokioisten kun-
tamaksut kasvaisivat ensi vuodelle 324 000 euroa. Tämän päälle 
tulevat muut kustannusten kasvut, esimerkiksi FSHKY:n omasta 
toiminnasta.  
 
Lisäksi pitää varautua henkilökunnan työehtosopimuksista aiheu-
tuviin palkankorotuksiin ja lomarahaleikkausten päättymiseen ar-
violta 210 000 eurolla. Kunta-alan palkkaratkaisut ovat tässä vai-
heessa avoinna, joten lopullista kustannusvaikutusta voidaan ar-
vioida vasta alustavasti. Pelkästään näistä pakollisista muodostuu 
arviolta noin 830 000 euron kustannuslisäys. Tämä ylittää meno-
jen kasvuvaran noin 512 000 eurolla.  
 
Jotta tasapainoinen talousarvio voidaan saavuttaa, tulee vuoden 
2020 talousarvion määrärahoja vähentää vuoteen 2019 verrattu-
na. Säästötarve on n. 2 % muista paitsi sote- ja henkilöstökuluis-
ta. 
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Muita lähtökohtia talousarvion laadinnalle 

 
Valmistelu käynnistetään jälleen tilanteessa, jossa yleisen talous-
tilanteen kehitykseen sisältyy epävarmuustekijöitä. Epävarmuus-
tekijät on huomioitava talousarvion valmisteluperusteissa. Talous-
kasvu pysynee paikallistasolla edelleen kohtuullisen vaatimatto-
mana. Kunnan väestön väheneminen ja ikärakenteen muutos vai-
kuttavat palvelutarpeisiin ja rahoituspohjaan. 

 
Jotta kunnan lainamäärää pystytään edelleen laskemaan, tulee 
investointien osalta jatkaa niukkaa linjaa ja keskittyä pääsääntöi-
sesti vain ehdottoman välttämättömiin ylläpitoinvestointeihin. Tä-
män tavoitteen saavuttamiseksi tulee investoinnit rajoittaa puo-
leen poistojen määrästä eli 750 000 euroon. 

 
Oheismateriaalina ennustetuloslaskelma 11.9.2019 tiedoilla päivi-
tettynä. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2020 käyttötalou-
den talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden koko-
naismenoissa pyritään 2 %:n vähennykseen vuoden 2019 ta-
lousarvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja sosiaa-
litoimi sekä terveydenhuolto), 

2) että vuoden 2020 kunnan kokonaisinvestointien maksimimää-
rä on 750 000 euroa, 

3) vuoden 2019 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2020–2021 toimivat talousarvion 2020 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet, 

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

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

6) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 15.10.2019, joka myös antaa tarvittavia tar-
kempia talousarvion valmisteluohjeita, ja 

7) valita valtuustoryhmien puheenjohtajista muodostuvan talous-
toimikunnan valmistelemaan talouden sopeuttamistoimia vuo-
sille 2020–2021. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 

- - - - - - - - - -  
 
Koula § 33 
28.10.2019 Vuoden 2020 talousarviota on valmisteltu koulutoimistossa yhteis-

työssä koulujen sekä eri hallintokuntien viranhaltijoiden kanssa. 
Talousarvio- ja suunnitelmatyön perustana on vuosien 2020–2021 
taloussuunnitelma sekä lautakunnan, kunnanhallituksen ja val-
tuuston asiaa koskevat ohjeet, päätökset ja kannanotot.  
Kunnanhallitus on velvoittanut hallintokuntia laatimaan vuoden 
2020 talousarvioehdotukset siten, että käyttötalouden kokonais-
menoissa pyritään 2 %:n vähennykseen vuoden 2019 talousarvi-
oon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja sosiaalitoimi sekä 
terveydenhuolto). 

Toimintatuotot talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 ovat 497 
000 €.  Toimintatuotot ovat kasvaneet 47 870 € (+ 10,7 %).  
Toimintakulut talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 ovat yh-
teensä 8 469 530 €. Talousarvioehdotus vuodelle 2020 on toimin-
takuluiltaan 122 400 € (- 1,4 %) pienempi kuin vuoden 2019 ta –
ehdotus.  
Vuosikate talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 on 7 972 530 
€.  Talousarvioehdotus on toimintakatteeltaan 170 270 € pienempi 
(- 2,1 %) kuin vuoden 2019 ta –ehdotus.  

 
Toimintatuotot vuodelle 2020 ovat muuttuneet verrattuna ta-
lousarviovuoteen 2019 seuraavista syistä johtuen: 

 Varhaiskasvatuksessa korvaukset muilta kunnilta ja maksu-

tuotot ovat kasvaneet n. 11 000 € 

 Aip – toiminnan maksutuotot ovat kasvaneet 3 000 € 

 Perusopetuksessa hanketoiminnan tuotot ovat kasvaneet n. 

15 000 € 

 Opetuspalveluissa korvaukset muilta kunnilta ovat kasvaneet n. 

19 000 € 

 
Toimintamenot vuodelle 2020 ovat muuttuneet verrattuna ta-
lousarviovuoteen 2019 seuraavista syistä johtuen:  

 
Henkilöstökulut (palkat ja sotut) ovat yhteensä 5 178 600 €. 
Muutos +30 380 € / 0,6 % 
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o Palkat ovat kasvaneet seuraavista syistä johtuen: 
 

 Virka- ja työehtosopimuksiin perustuvien palkkojen koro-
tusten vuoksi sekä kesälomarahojen palautuessa ns. 
normaalille tasolle (kiky- sopimus päättyy) 

 Oppilasvaihtoon liittyvän hankkeen kustannusten vuoksi 
(tulopuolella vastaavat tulot) 

 
o Palkkamenot ovat pienentyneet johtuen seuraavista asioista:  

 
 Paanan koulussa on siirrytty kolmesta kielten opettajasta 

kahteen opettajaan 
 Kuuman koulun lakkauttamisen vuoksi henkilökuntamää-

rä vähenee 1.8.2020 alkaen 
 

Palvelujen ostot ovat yhteensä 1 620 920 €. Muutos – 56 
750 € / -3,4 %. 

 
 Palvelujen ostot sisältävät esim. sisäisinä menoina ruo-

kahuollon kulut sekä ulkoisina menoina koulukuljetuk-
seen varatut määrärahat sekä valtionosuus siirtoja kun-
tien välillä.  

 Asiakaspalveluiden ostot muilta kunnilta (muissa kunnis-
sa opiskelevia jokioislaisia oppilaita koskeva valtion-
osuus / ostopalvelut) ovat kasvaneet n. 25 670 € 

 Kuljetuskustannukset ovat yhteensä noin 434 680 €. Kul-
jetuskustannukset ovat nousseet n. 11 200 € johtuen 
pääosin Forssaan suuntautuvien kuljetusten kasvun sekä 
hanketoiminnan vuoksi.  

 Sisäisissä palveluissa ruokapalvelumaksut ovat laske-
neet 58 500 €.  

 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat yhteensä 217 020 €. 
Muutos – 3 010 € / 0  %.  

 
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat – menokohta sisältää var-

haiskasvatuksen ja perusopetuksen tarvikkeiden sekä 
oppikirjojen ja opiskelumateriaalien hankintaan tarvittavat 
määrärahat.   

 Määrärahat on pidetty pääosin vuoden 2019 tasolla.  
 

Avustukset ovat yhteensä 188 000 €. Muutos -59 200 € / -
23,9 %.  

  
o  
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o Avustukset kotitalouksille (kotihoidon tuki) on pienennetty. Las-
ten määrä kunnassa on laskussa ja tämä heijastuu myös koti-
hoidon tuen määrään.    

 
Muut toimintakulut ovat yhteensä 1 264 530 €.  Muutos – 
33 820 € / - 2,6 % 

 
o Ko. menokohta sisältää sisäiset kiinteistöjen vuokramenot.  
o Kuuman koulun osalta vuokramenot on tässä vaiheessa lasket-

tu (tela) koko vuodelle.  
 

Esityslistan liitteenä on peruskoulutuksen talousarvioehdotus se-
kä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 (Koula 28.10.2019, liite 
1/ 2019).  
Talousarvioehdotus ei sisällä pääomakalustoinvestointeja vuodel-
le 2020.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä peruskoulutuksen vuoden 2020 ta-

lousarvioehdotuksen 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 Kunnanhallituksen edustaja Timo Heikkilä saapui kokoukseen 

tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Koulutuslautakunta ja valitusosoitus 
   

28.10.2019 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
____________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
30-33                              
___________________________________________________ 
 
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 koulutuslautakunta 
Miinan koulu 
Koulutie 8 
31600 Jokioinen 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
30-33 
_____________________________________________________ 
 
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. 


