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Kokousaika Maanantai 8.10.2018 klo 17.00–20.12 
Maanantai 15.10.2018 klo 17.00–18.20 / jatkokokous 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Lehtinen Rami, pj., paik. 8. ja 15.10. 
Heikkilä Timo, paik. 8. ja 15.10. 
Kanerva Jyrki, paik. 15.10. 
Kiiski Elina, paik. 8. ja 15.10. 
Lehtonen Petri, paik. 15.10.; Myllyoja Pauli, varaj., paik. 8.10. 
Mansikka Ursula, paik. 8. ja 15.10. 
Nummenranta Charlotte, paik. 8.10.; Palmu Susanna, varaj. 
paik. 15.10. 
Nurmi Satu, paik. 8.10.; Larko Sirpa, varaj., paik. 15.10. 
Stenberg Niina, paik. 8.10. 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Paikalla 8. ja 15.10.: 
Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj. 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, paik. 8.10. klo 17.00–18.40 
Mäkelä Mikko, työpajaohjaaja, paik. 8.10. klo 17.00–17.31 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 160–181 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet: 
8.10. Elina Kiiski ja Charlotte Nummenranta 
15.10. Elina Kiiski ja Susanna Palmu 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 22.10.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Elina Kiiski     Charlotte Nummenranta    Susanna Palmu 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 22.10.–5.11.2018  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kuntastrategian hyväksyminen 
 
 
Kh § 160 
15.10.2018 Kunnanvaltuusto on päättänyt laatia kuntalain mukaisen kunta-

strategian. Strategia on laadittu kunnanvaltuuston toimesta ja sitä 
on käsitelty useissa valtuuston iltakouluissa. Kuntastrategia on 
esityslistan liitemateriaalina (liite nro 21/2018). 

  
Strategia on nyt valmis kunnan hallinnolliseen käsittelyyn.   
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä laaditun kuntastrategi-
an ja lähettää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus vuonna 2018 
 
Tela § 38 
22.8.2018 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kunnan tulee 

vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa selos-
tetaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoi-
na vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vä-
häisiä. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille 
mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä ja esitellä ne ta-
vat, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa oman kuntansa kaavoituk-
seen.  

Jokioisten kunnan vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa ovat esil-
lä kaavat, jotka ovat aktiivisesti vireillä lähivuosien aikana. Kaavoi-
tuskatsauksen yhteydessä ei ilmoiteta uusia kaavahankkeita vi-
reille.  

Kaavoituskatsaus asetetaan kuulutuksella virallisesti nähtäville 
Forssan Lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla, lisäksi kaavoitus-
katsaus julkaistaan internetissä (kunnan www-sivuilla). Virallisen 
kuulutuksen jälkeen kaavoituskatsauksia on saatavissa kunnan 
tekniseltä osastolta ja kirjastosta.  

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kaavoituskat-
sauksen hyväksymisestä ja kunnaninsinööri päättää sen tiedot-
tamisesta. 

Esityslistan oheismateriaalina on luonnos vuoden 2018 kaavoi-
tuskatsaukseksi.  

 
Ehdotus Tekninen lautakunta käsittelee asiaa oheisaineiston pohjalta ja 

lähettää kaavoituskatsausluonnoksen kunnanhallituksen hyväk-
syttäväksi.   

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 161 
8.10.2018 Vuoden 2018 kaavoituskatsaus on esityslistan oheismateriaalina. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. hyväksyä Jokioisten kunnan vuoden 2018 kaavoituskatsauk-
sen, ja 
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2. lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala poistui kokouksesta 
tämän asian esittelyn jälkeen klo 18.40. 
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Ero luottamustoimista / Sari Kortepohja ja Aino Vilkki /  
uudet varavaltuutetut 
 
Kvltk § 13 
6.9.2018  Kuntalain 17 §:ssä Varavaltuutetut sanotaan seuraavaa: 
 
 ”Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa 

esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä va-
litsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, 
kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsi-
jayhdistyksen ehdokkaana valituilla valtuutetulla ei ole varavaltuu-
tettua. 

 
 Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hä-

net on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston pu-
heenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä 
ensimmäisen varavaltuutetun.” 

 
 sekä vaalilain 93 §:ssä varavaltuutetuista: 
 
 Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää 

vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheen-
johtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 
11 §:n mukaisesti. 

  
 Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykä-

lässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä va-
jaaksi.” 

 
 Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.4.2017 § 37 vahvis-

tanut kuntavaalien tuloksen Kansallisen Kokoomuksen varaval-
tuutettujen osalta seuraavasti: 

 
 Järj. Ehd. Nimi Äänet Vertausluku 
 nro nro     
 
  1. 57 Vilkki Aino   20 69,750 
  2. 56 Tiensuu Jussi   17 55,800 
  3. 46 Ekholm Pekka   16 46,500. 

 
 Valtuusto on kokouksissaan 16.5.2018 § 56 myöntänyt eron val-

tuutettu Sari Kortepohjalle ja 26.6.2018 § 63  1. varavaltuutettu 
Aino Vilkille, joten keskusvaalilautakunnan on täydennettävä Kan-
sallisen Kokoomus puolueen varavaltuutettujen määrää. 
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 Valtuuston puheenjohtaja on kutsunut puolueen varavaltuutettu 

Jussi Tiensuun valtuutetuksi 1.6.2018 alkaen. 
 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta nostaa valtuuston pyynnöstä edellisten 

kuntavallien 2017 tulosten mukaisesti Kansallinen Kokoomus 
puolueen varavaltuutetuiksi seuraavat: 

 
 Järj. Ehd. Nimi Äänet Vertausluku 
 nro nro     
 
  1. 55 Ekholm Pekka   16 46,500 
  2. 53 Liuski Erja   14 39,857 
  3. 48 Järvinen Kari   11 34,875 

 
 sekä saattaa asian kunnanhallituksen ja valtuuston tietoon. 
 
Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 162 
8.10.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee keskusvaalilautakunnan päätöksen uu-

sista varavaltuutetuista tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edel-
leen valtuustolle tiedoksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 8.10. ja 15.10.2018 325 12 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Eroanomus luottamustoimista 
 
Kh § 163 
8.10.2018 Heikki Leino anoo eroa luottamustoimista paikkakunnalta pois-

muuton vuoksi. Leino on keskusvaalilautakunnan jäsen ja pu-
heenjohtaja. 

 
Keskusvaalilautakunnan nykyiset jäsenet ovat seuraavat: 
 
Puheenjohtaja Heikki Leino 
Varapuheenjohtaja Jaana Paasikangas 
 
Jäsenet 
Kirsi Raiskio 
Anu Tujunen 
Toni Kauranen 
 
Leinon eroanomuksen vuoksi tulee suorittaa keskusvaalilauta-
kunnan uuden jäsenen ja puheenjohtajan vaali. 
 
Keskusvaalilautakunnassa on kahdeksan varajäsentä. Heidät on 
valittu kutsumajärjestyksessä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa 

keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan vaalin.  
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tietotalon kehittämistyöryhmän raportti 
 
Kh § 164 
8.10.2018 Kunnanhallitus on asettanut työryhmän pohtimaan Jokioisten Tie-

totalon toiminnan kehittämistä. Työryhmään ovat kuuluneet Satu 
Nurmi (pj.), Pauli Myllyoja, Janne Roininen, Petri Into, Jaakko 
Leskinen, Ursula Mansikka ja Jarmo Kujanpää (siht.). 

 
 Työryhmän mietintö lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan 

liitemateriaalina (liite nro 22/2018) ja sitä selvitetään kunnanhalli-
tukselle kokouksessa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee työryhmän mietinnön tietoonsa saate-

tuksi ja keskustelee asian vaatimista jatkotoimista. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että tietotalon varausjär-
jestelmä uusitaan ja vuoden 2019 talousarvioon varataan rahaa 
tietotalon palvelujen tuotteistamiseen. 

 
 Pöytäkirjan liite nro 11/2018 
 
 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 8.10. ja 15.10.2018 327 12 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Forssan seudun seutuneuvostoa koskevan sopimuksen hyväksyminen 
 
Kh § 165 
8.10.2018 Forssan seudun seutuneuvoston tehtävänä on toimia ohjausryh-

mänä kuntien yhteistyötä lisäävissä ja/tai sitä edellyttävissä asi-
oissa, hankkeissa ja selvityksissä sekä käytännössä koordinoida 
kuntayhteistyötä, edunvalvontaa, FSHKY:n omistajaohjausta sekä 
muita seutuneuvoston yksimielisesti myöhemmin sopimia asioita. 

 
 Seutuneuvoston jäseninä ovat kunkin kunnan valtuuston ja halli-

tuksen puheenjohtajat ja kunnanjohtaja. 
 
 Seutuneuvoston sopimus lähetetään kunnanhallitukselle esityslis-

tan liitemateriaalina (liite nro 23/2018). 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä seutuneuvostosopimuksen. 
 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana Pauli Myllyoja ehdotti, että 

kunnanhallitus päättää ilmoittaa, että se ei hyväksy seutuneuvos-
toa koskevaa sopimusta ennen kuin siitä muodostetaan kaikki po-
liittiset ryhmät huomioiva, ei vain 3 suurinta huomioiva. 

 
Charlotte Nummenranta ja Ursula Mansikka kannattivat Myllyojan 
ehdotusta. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, et-
tä on tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava, kan-
natettu päätösehdotus. Hän ehdotti asian ratkaisemista nimen-
huutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohta-
jan ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Myllyojan 
ehdotusta, äänestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanjohtajan päätös-
ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet: 
 
Heikkilä Timo 
Kiiski Elina 
Lehtinen Rami 
Nurmi Satu 
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Myllyojan ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet: 
 
Myllyoja Pauli 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Stenberg Niina 
 

Päätös Äänet jakautuivat tasan 4–4. Puheenjohtajan äänellä päätökseksi 
ratkaistiin kunnanjohtajan ehdotus. 

 
Pöytäkirjan liite nro 12/2018. 
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Vanhusneuvoston toimintasääntö 
 
Kh § 166 
15.10.2018 Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen, pysyvä yhteistyöelin, 

jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen 
väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. 

 
Vanhusneuvoston toiminnan ja aseman vakiinnuttamiseksi on tär-
keää, että vanhusneuvostolla on toimintasääntö. Sen on perustut-
tava vanhuspalvelulakiin, kuntalakiin ja kunnan omaan hallinto-
sääntöön. Kunnanhallitus hyväksyy toimintasäännön. 

 
Toimintasäännössä tulisi määritellä seuraavat asiat: 
 

- toiminnan tarkoitus 
- lakisääteiset ja muut mahdolliset tehtävät 
- toimielin, joka asettaa vanhusneuvoston 
- toimielin, jonka alaisuudessa vanhusneuvosto toimii 
- ketä vanhusneuvoston jäseniksi voidaan valita 
- vanhusneuvoston jäsenten lukumäärä 
- vanhusneuvoston toimikausi 
- vanhusneuvoston sihteerin valinta 

 
Suositeltavaa on, että vanhusneuvoston jäsenet valitsevat itse 
joukostaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Näin varmiste-
taan osaltaan vanhusneuvoston itsenäisyys. 

 
Neuvostolle käsiteltäväksi vietävät asiat 
Jotta vanhusneuvostolla on aito mahdollisuus ottaa kantaa, kom-
mentoida ja kehittää kunnan ikäihmisiä koskevien asioiden val-
mistelua, suunnittelua ja sisältöä, tulisi asioiden käsittelyproses-
sissa noudattaa vähintään seuraavia periaatteita: 
 

- kunnan eri toimialoille käsittelyyn tulevien asioiden aiheen, 
aikataulun ja vastuuhenkilön selvittyä, ilmoitetaan ne ensiti-
lassa vanhusneuvoston sihteerille tai puheenjohtajalle. 

- vanhusneuvosto voi tarvittaessa jo tässä vaiheessa pyytää 
lisätietoja tai antaa alustavat kommentit käsiteltävään asi-
aan. 
 

Joskus kunnan toimialoilla on käsittelyssä asia, josta ei olla aivan 
varmoja koskettaako se ikäihmisiä. Tällöin toimialat voivat olla  
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yhteydessä vanhusneuvoston puheenjohtajaan tai sihteeriin ja 
keskustella onko asiaan syytä saada vanhusneuvoston kanta. 

 
Vanhusneuvosto on kokouksessaan 7.9.2018 esittänyt, että kun-
nanhallitus vahvistaisi neuvostolle toimintasäännön. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa Jokioisten kunnan vanhusneu-

vostolle esityslistan liitteenä (liite 24/2018) olevat säännöt 
1.10.2018 alkaen.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Pöytäkirjan liite nro 13/2018. 
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Ruokapalvelun hinnoittelu vuodelle 2018–2019 

 
Kh § 167 
15.10.2018 Ruokapalvelujohtaja on päivittänyt ruokapalvelun hinnaston vuo-

delle 2018–2019. 
 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on pyytänyt Opintien 
palvelutalon keittiöön viikonlopulle lisätyövoimaa 1.8.2018 alkaen, 
koska hoitohenkilökunnalla on kiire asiakkaiden hoidossa, eikä 
heillä ole aikaa hoitaa enää keittiön aputöitä, astiahuoltoa, voilei-
pien tekoa ja keittiön siivousta. Tämän johdosta Opintien palvelu-
talon aterioiden hintaa joudutaan korottamaan. 

 
Miinan ja Paanan koulujen, päiväkotien sekä Palvelukeskus Inta-
lankartanon hinnat eivät muutu. Kuuman koulun pieni hinnankoro-
tus johtuu ateriamäärien laskusta, koska Kuumassa ei ole enää 
esikouluryhmää ja oppilasmäärä on vähentynyt. Kuuman koulun 
aterioiden hinta nousee 1.1.2019. 

 
Esityslistan liitteenä (liite 25/2018) on ruokapalvelun hinnoittelu 
vuodelle 2018–2019. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa ruokapalvelun hinnoittelun vuo-

delle 2018–2019 esityslistan liitteen (liite 25/2018) mukaisesti si-
ten, että se astuu voimaan 1.8.2018 alkaen, paitsi Kuuman koulun 
osalta 1.1.2019 alkaen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Pöytäkirjan liite nro 14/2018 
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Lausunto Forssan vesihuoltoliikelaitoksen ja Jokioisilla sijaitsevan  
teollisuuden jätevesiyhteistyön aloittamisesta 
 
Kh § 168 
15.10.2018 Forssan kaupunki, edustajanaan Forssan vesihuoltoliikelaitos 

pyytää 31.8.2018 päivätyllä kirjeellä Jokioisten kunnalta lausuntoa 
Forssan vesihuoltoliikelaitoksen ja Jokioisilla sijaitsevan teollisuu-
den jätevesiyhteistyön aloittamisesta. Forssan vesihuoltoliikelaitos 
tiedustelee kunnan hyväksyntää kunnan kaava-alueella sijaitse-
van teollisuuden liittämisestä Forssan jätevedenpuhdistamoon ja 
halukkuutta sijoittaa samaan kaivantoon Jokioisten kunnan vesi-
huoltolaitoksen putkia. 

 
Jokioisten kunnan kaava-alueella sijaitsee sellaista teollisuutta, 
jonka prosessissa syntyviä jätevesiä ei kunnan oma jäteveden-
puhdistamo voi ottaa vastaan. Jäteveden koostumus on sellainen, 
että sen puhdistaminen vaatisi mittavia lisäinvestointeja Jokioisten 
jätevedenpuhdistamolla. 
 
Näin ollen vaikka alue kuuluu Jokioisten kunnan vesihuoltolaitok-
sen toiminta-alueeseen, kunta toteaa, että jätevesien johtaminen 
Forssan jätevedenpuhdistamolle on perusteltua ja hyväksyy näi-
den prosessivesien johtamisen Forssan jätevedenpuhdistamolle.  
 
Esityslistan oheismateriaalina on kartta suunnitellusta viemärilin-
jasta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää Jokioisten kunnan lausuntona todeta, että 

teollisuuden erityisjätevesien johtaminen Forssan jätevedenpuh-
distamolle on perusteltua ja hyväksyy näiden prosessivesien joh-
tamisen Forssan jätevedenpuhdistamolle.  

 
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että samaan kaivantoon tulevai-
suuden tarpeita varten mahdollisesti asennettavista Jokioisten 
kunnan vesihuoltolaitoksen putkista päätetään erikseen.   

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Forssan vesihuoltoliikelaitoksen tarjous jätevesiputken asennuksesta 
 
Kh § 169 
15.10.2918 Kunnanhallitus on antanut lausunnon Forssan vesihuoltoliikelai-

tokselle koskien jätevesiputken asentamista Jokioisten Myllytien 
ja Forssan kaupungin jätevesiverkoston välille (Matkailijankatu). 

 
Vesihuoltoliikelaitos on tarjonnut kunnalle mahdollisuutta asentaa 
samaan putkikaivantoon tulevaa tarvetta varten oman jätevesi-
putken, jolla tulevaisuudessa johdettaisiin kunnan jätevedet käsi-
teltäviksi Forssan puhdistamolla. 
 
Nyt asennettavalla putkella korvattaisiin Jokioisten puhdistamolle 
tulevaisuudessa tarvittavat investoinnit. Jokioisten puhdistamo on 
ns. yksilinjainen puhdistamo. Jätevesihuollon varmistamiseksi py-
ritään puhdistamotoiminta keskittämään useampilinjaisiin kapasi-
teetiltaan suuriin puhdistamoihin. 
 
Asiaa selvitetään kunnanhallitukselle kokouksessa. 
 
Kaupungin tarjouksessa on hinnoiteltu sekä paineviemäri 
(Pn 10 bar / 5 700 metriä), että tarvittava kaivuutyö. Tarjouksen 
hinta on 585 000 euroa. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Forssan vesihuoltoliikelaitokselle, 
että Jokioisten kunta on kiinnostunut neuvottelemaan asiasta tar-
jouksen pohjalta. 

 
Lopullinen päätös asiassa tehdään, kun ensin on sovittu kunnan 
tulevan liittymisen ehdoista ja tulevista jäteveden käsittelymak-
suista sekä mahdollisesta osallistumisesta tuleviin investointeihin. 
 
Ennen lopullista päätöksentekoa on myös selvitettävä Humppilan 
kunnan mahdollinen osallistuminen investointiin sekä mahdollinen 
valtionavustus. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (MYP)  
yhteistyösopimuksen 2019–2021 hyväksyminen 
 
Kh § 170 
15.10.2018  Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on laki-

sääteinen palvelu, joka on järjestettävä kaikissa kunnissa. Kanta-
Hämeessä palvelun nimi on MYP. Toimintaa ohjaa laki työllisty-
mistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) se-
kä valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta (1377/2014).  
 
MYP on kunnan, TE-toimiston ja Kelan muodostama yhteistyöver-
kosto. Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, joiden työttö-
myys on pitkittynyt ja jotka hyötyvät monialaisesta palvelusta ja 
niiden yhteensovittamisesta työllistymisensä edistämiseksi. Palve-
lussa korostuu asiakkaan palvelutarpeen monialainen kartoitus 
sekä valmennuksellinen ja ratkaisukeskeinen työskentely. Asia-
kastyö on intensiivistä, kasvokkain tapahtuvaa ja tavoitteellista 
palvelua, jossa tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja työllistymisen edis-
tämiseksi. TYP-lain mukaisesti jokainen kunta kuuluu johonkin 
TYP-verkostoista; Kanta-Häme muodostaa yhden verkoston. Ver-
kostoja on Suomessa yhteensä 33. 
 
TYP-toiminta on organisoitu kussakin verkostossa lain ja asetuk-
sen ohjaamana niin, että palvelun järjestämiseksi verkostolle on 1) 
laadittu yhteistyösopimus, 2) nimetty johtoryhmä sekä 3) nimetty 
toimintaa johtava henkilö. Yhteistyösopimus laaditaan sopija-
osapuolten kesken (kunnat, TE-toimisto, Kela) kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2018 asti, ja uu-
si sopimuskausi alkaa 1.1.2019.  
 
Toimintaa johtaa MYP-johtoryhmä, jossa on kaikkien sopimus-
osapuolten edustus. Asetuksen (1377/2014) mukaisesti johtoryh-
mä tekee yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialai-
sen yhteispalvelun järjestämisestä johtoryhmän toimialueella. Joh-
toryhmä asettaa vuosittain monialaisen yhteispalvelun toimialu-
eensa tavoitteet ja sopii monialaisena yhteispalveluna tarjottavien 
palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuun-
nitelmasta. Johtoryhmä seuraa ja arvioi monialaisen yhteispalve-
lun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. 
 
Käytännön organisoinnista ja kehittämisestä sekä asetettujen ta-
voitteiden toteutumisesta vastaa johtoryhmään kuuluvien kuntien  
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nimeämä toimintaa johtava henkilö. MYP-palvelupäällikkö on pal-
kattu Hämeenlinnan kaupungille. Paikallisesti käytännön työtä ke-
hitetään MYP-tiimien kautta, jotka kokoontuvat noin 1 krt/kk. Li-
säksi vuosittain järjestetään kaksi yhteistä maakunnan kehittämis-
päivää. Henkilöstöresursseista on sovittu MYP-yhteistyösopimuk-
sen liitteessä. 
 
Jokainen K-H MYP:n sopimusosapuoli vastaa itse oman henkilös-
tönsä palkkaus- ja muista kustannuksista. Toiminnasta aiheutuvat 
yhteiset kustannukset (noin 70 000 €, TA 2019) jaetaan yhteistyö-
sopimuksessa sovitulla tavalla osapuolten kesken. Yhteiset kus-
tannukset muodostuvat toimintaa johtavan henkilön palkkauskus-
tannuksista sekä muista yhteisistä kustannuksista, joita on noin 
15 000€/v. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteisten kustan-
nusten jakautuminen kuntien kesken talousarvion 2019 mukaises-
ti. 
 

Kunta 
TA 

2019/€ 

Hämeenlinna 29 626 

Riihimäki 13 116 

Forssa 8 119 

Janakkala 5 437 

Hattula 3 157 

Hausjärvi 2 630 

Loppi 2 232 

Tammela 2 009 

Jokioinen  1 945 

Ypäjä 906 

Humppila 822 

Yhteensä 70 000 

 
 

MYP-johtoryhmä on kokouksessaan 29.8.2018 
 
1. hyväksynyt K-H MYP-sopimusluonnoksen 2019–2021 ja sen 

liitteet tarvittavien muutosten jälkeen, 
2. valtuuttanut palvelupäällikön toimittamaan sopimukset kuntiin 

käsiteltäviksi ja keräämään allekirjoitukset sopimukseen pää-
töksen mukaisesti, ja 
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3. valtuuttanut Hämeenlinnan kaupungin laatimaan esityksen 
kunnanhallitusten päätettävistä asioista: yhteistyösopimuksen 
hyväksyminen, johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeämi-
nen. 

 
Esityslistan liitteenä (liite 26/2018) on K-H MYP yhteistyösopimus 
2019–2021. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus 
 

1. hyväksyy osaltaan liitteenä olevan K-H MYP 
-yhteistyösopimuksen 2019–2021 

2. esittää osaltaan, että toimintaa johtavaksi henkilöksi sopimus-
kaudelle 2019–2021 nimetään nykyinen palvelupäällikkö  
Tarleena Rantanen ja hänen varalleen vs. strategiapäällikkö 
Mira Sillanpää 

3. että johtavan henkilön rekrytoinnin hoitaa Hämeenlinnan kau-
punki. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  Pöytäkirjan liite nro 15/2018. 
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Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) muutosagenttien  
valtionavustusten hakeminen vuodelle 2019 
 
Kh § 171 
15.10.2018 LAPE-muutosagenttien valtionavustusten haku vuodelle 2019 on 

alkanut 17.9.2018 ja hakuaika päättyy 24.10.2018. Sosiaali- ja 
terveysministeriö rahoittaa LAPE-muutosagenttien (19 kpl) toi-
minnan jatkumisen maakuntien ja erikseen pääkaupunkiseudun 
alueella vuonna 2019. Valtionavustus kattaa muutosagentin palk-
kakustannukset sataprosenttisesti. Valtionavustusta myönnetään 
myös muutosagentin toimintamenoihin. Muutosagenttien työ tu-
kee LAPE-muutostyön jatkuvuutta. 

 
Rahoituksen myöntämisen ehdot 
Rahoituksen saamiseksi maakunnan kuntien / kuntayhtymän tu-
lee päättää, mikä taho toimii muutosagentin työnantajana vuonna 
2019. Työnantajatahoa mietittäessä on huomioitava muutosagen-
tin tehtävän sisällöllinen ja rakenteellinen asema osana maakun-
nan sote-uudistusta ja sen lasten, nuorten ja perheiden palvelui-
den uudistamisen valmistelua. Mahdollisimman tiivis linkittyminen 
osaksi sote-muutosorganisaatiota on varmistettava. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön lähtökohtana on, että nykyiset, teh-
täväänsä perehtyneet ja koulutetut muutosagentit jatkavat työs-
sään toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Tilanteissa, joissa 
muutosagentti vaihtuu, vastaavat kunkin maakunnallisen alueen 
kunnat yhteistyössä muutosagentin rekrytoinnista sekä sopivat 
muutosagentin työnantajatahosta. 
 
Muutosagenttien työn käynnistyessä vuoden 2016 lopussa asetet-
tiin edellytykseksi valtionavustusten saamiselle niin sanottujen 
LAPE-ryhmien perustaminen kuntien ja maakuntien tasolle. Muu-
tosagenttien toiminnan jatkumiseksi myönnettävien valtionavus-
tuksen edellytyksenä on LAPE-ryhmien toiminnan jatkuminen 
myös vuonna 2019. Tarkoituksena on, että maakuntauudistuksen 
edetessä maakunnallisten LAPE-ryhmien kokoonpanoa täyden-
netään edustuksella maakuntakonsernista. 
 
Muutosagenttien tehtävät 
Muutosagenttien edellytetään osallistuvan tiiviisti oman alueensa 
sote-uudistuksen valmisteluun lapsi- ja perhepalveluiden kokonai-
suuden osalta. Muutosagenttien tehtävänä on kuntien ja tulevan 
maakunnan sivistys- ja sote-toimen yhdyspintatyön konkretisoimi-
nen yhteistyön rakenteiden ja toimintamallien valmistelun kautta.  
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Muutosagentit ovat mukana toteuttamassa oman alueensa sivis-
tystoimen ja sote-toimen päättäjille ja johtajille suunnattuja LAPE-
Akatemioita, joissa luodaan ja vahvistetaan alueen johdon yhdys-
pintaosaamista ja lapsilähtöistä tahtotilaa. Lisäksi muutosagent-
tien tehtävänä on varmistaa ja koordinoida omalla alueellaan teh-
dyn LAPE-kehittämistyön jatkumista ja juurtumista niin toiminta-
kulttuurin muutoksen kuin palveluiden kehittämisen osalta. 
 
Muutosagenttien edellytetään sitoutuvan osallistumaan kansalli-
sella tasolla (STM, OKM, THL, OPH) muutos- ja kunta-agenteille 
järjestettäviin ohjaus-, koulutus ja yhteistyötilaisuuksiin. 
 
Hämeen liitto tekee rahoitushakemuksen LAPE-agentin rahoituk-
sen saamiseksi vuodelle 2019. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että 
 

1. Hämeen liitto toimii muutosagentin työnantajana vuonna 2019, 
2. jo perustetut kuntakohtaiset LAPE-ryhmät jatkavat toimintaan-

sa myös vuoden 2019, 
3. maakunnallinen LAPE-ohjausryhmä jatkaa toimintaansa, ja 
4. ryhmän kokoonpanoa on tarvittaessa mahdollista tarkentaa 

vuoden 2019 aikana. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Hämeen liiton lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmastaan  
vuosille 2019–2020 ja talousarviostaan vuodelle 2019 
 
Kh § 172 
15.10.2018 Hämeen liiton perussopimuksen 22 §: n mukaan taloussuunnitel-

maa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen te-
kemiseen Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi ja painopisteik-
si. Toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos on toimitettava jäsen-
kuntiin lausunnoille syyskuun loppuun mennessä. 

 
Maakuntahallitus käsitteli 17.9.2018 § 137 luonnoksen Hämeen 
liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2020 ja ta-
lousarvioksi vuodelle 2019 ja päätti pyytää perussopimuksen mu-
kaisesti jäsenkunnilta esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittä-
miseksi. 
 
Maakuntauudistuksen uuden aikataulun mukaan (tilanne 
17.9.2018) Hämeen liiton toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun 
saakka, jolloin liiton toiminnot siirtyvät osaksi uutta maakuntaa. 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetuilla tavoitteilla ja hyväk-
sytyllä talousarviolla maakuntavaltuusto ohjaa liiton toimintaa ja 
resurssien kohdentamista sekä asettaa toiminnalle taloudelliset 
raamit, mukaan luettuna kesäyliopiston toiminta. 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2020 ja talousarvion 2019 
valmistelun lähtökohtana on ollut, että jäsenkuntien maksuosuuk-
sia ei nosteta vuodelle 2019. 
 
Vuodelle 2018 laaditussa talousarvioesitysluonnoksessa toiminta-
tuottojen määrä on sekä liiton toimisto että kesäyliopisto huomioi-
den yhteensä 3 541 475,00 euroa. Kaikista toimintatuotoista mer-
kittävimmän osan, 61,7 % muodostavat jäsenkuntien 
maksuosuudet, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkun-
nalta yhteensä 2 183 500,00 euroa. Tästä liiton viraston toimin-
taan kohdennetaan 2 001 400,00 euroa ja kesäyliopistolle 
182 100,00 euroa. 
 
Talousarvioesitysluonnoksen mukaiset toimintakulut vuonna 2019 
tulevat olemaan yhteensä 3 535 024,00 euroa. Toiminnan koko-
naiskuluista merkittävin osa muodostuu henkilöstökuluista 
(58,9 % / 2 080 518,00 euroa) ja palveluiden ostoista (32,8 % / 
1 158 072,00 euroa). 
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Kokonaisuutena toimintakulut laskevat vuoden 2018 talousarvion 
määrästä merkittävästi, 30,4 %, samoin toimintatuotot, 30,4 %. 
Toimintakulujen ja -tuottojen lasku johtuu maakuntauudistuksen 
pidennetyn esivalmistelun ja siihen liittyvien projektien päättymi-
sestä. 

 
Vuoden 2019 toimintakate on 6 451,00 euroa ja tilikauden tulos -
2 219,00 euroa ja tilivuosi päätyy talousarvion mukaan 
5 481,00 euron suuruiseen ylijäämään. 

 
Esityslistan oheismateriaalina on Hämeen liiton toiminta- ja ta-
loussuunnitelma 2019–2020 ja talousarvio 2019. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että sillä ei ole huo-

mautettavaa Hämeen liiton vuoden 2019 talousarviosta eikä ta-
loussuunnitelmasta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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FSHKY:n sosiaali- ja terveystoimen talousarvio Jokioisten kunnan osalta 
 
Kh § 173 
15.10.2018 Vuoden 2019 Jokioisten kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja kos-

keva sopimusohjausneuvottelu käytiin Forssan seudun hyvinvoin-
tikuntayhtymän kanssa 3.10.2018. FSHKY alustava kuntien-
osuuslaskelma (tilanne 26.9.2018) osoittaa Jokioisten kunnalle 
1 005 000 euron maksujen kasvua vuodelle 2019. Prosenteissa 
muutos on 6,40. Kokonaishinta palveluille olisi 16 713 000,00 eu-
roa. Summaan sisältyvät sosiaalipalvelut, sopimusohjaukseen si-
sältyvät terveyspalvelut, sairaanhoitopiirin kautta maksettava ter-
veydenhuolto ja ensihoidon kuntamaksu. 

 
Kasvu on huomattavasti odotettua suurempi, eikä kunnan ensi 
vuoden valtionosuuksien ja verotulojen kehitys mahdollista sen 
rahoitusta. Niiden yhteenlaskettu kasvu on vuonna 2019 vain 
n. 300 000,00 – 400 000,00 euroa. 

 
Esityslistan oheismateriaalina on FSHKY:n alustava laskelma 
vuoden 2019 kuntamaksuista. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus pitää kuntayhtymän ensi vuotta koskevan sopi-

musohjausesityksen menokorotuksia vallitsevaan taloustilantee-
seen nähden liian korkeina.  

 
Kunnanhallitus kuitenkin hyväksyy hyvinvointikuntayhtymän ta-
lousarvioesityksen sen terveydenhuoltoa koskevilta osilta. Ter-
veydenhuollon menoissa tulee noudattaa äärimmäistä pidättyvyyt-
tä, koska omistajakuntien talous ei kestä minkäänlaisia menojen 
korotuksia. 
 

Sosiaalitoimen menoihin esitetty korotusta ei tässä vaiheessa hy-
väksytä, vaan kuntayhtymän tulee yhdessä Jokioisten kunnan 
kanssa suunnitella palvelujen järjestäminen ensi vuonna siten, et-
tä kalliille palveluille etsitään vaihtoehtoisia kustannuksiltaan hal-
vempia tuottamis-/järjestämistapoja. Minkäänlaista tuleviin kus-
tannusnousuihin varautumista ei kunnan toimesta voida rahoittaa.  
Uusi esitys sosiaalitoimen määrärahavarauksesta on toimitettava 
kunnanhallitukselle viipymättä. 
 
Sosiaalitoimen kustannukset ovat viimeisten vuosien aikana 
nousseet huomattavasti.  Tämän jo tapahtuneen tasokorotuksen 
tulee riittää ja vuodelle 2019 voidaan hyväksyä ainoastaan  
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 8.10. ja 15.10.2018 342 12 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
n. 3 %:n kustannusten kasvu. Kunnan muissa menoissa (pl. hen-
kilöstömenot) kustannusten kasvu on 0 %. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio 2019 
 
Kh § 174 
15.10.2018 Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio on valmisteltu Hä-

meenlinnan kaupunginhallituksen päättämän talousarviokehyksen 
mukaisesti. 

 
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviossa on huomioitu 
kahden urapolkuviran perustamisesta aiheutuva henkilöstömeno-
jen kasvu, muiden henkilöstökulujen kasvu, Hämeenlinnan kau-
pungin sisäisten kustannusten kasvu sekä yleinen kustannusten 
nousu. 

 
Talousarvioesityksessä Jokioisten kunnan maksuosuus vuodelle 
2019 on 374 742,00 euroa. Kasvua vuoteen 2018 verrattuna 
11 162,00 euroa. 

 
Talousarvioesityksessä pelastustoimen alueen kuntien investoin-
timääräraha on entinen, 4 euroa/asukas. Jokioisten kunnan osalta 
vuoden 2019 investointien maksuosuus on 21 144,00 euroa. 

 
Erityisiä toiminnallisia muutoksia talousarvioehdotukseen ei sisäl-
ly. 

 
Eri pelastuslaitosten tilinpäätösanalyysien perusteella Kanta-
Hämeen pelastuslaitos on kaikkien 22 pelastuslaitoksen välisessä 
vertailussa vuosilta 2015–2017 käyttötalousmenojen kuntamak-
suosuuksien osalta neljänneksi edullisin pelastuslaitos. 

 
Kanta-Hämeen alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 
mukaisesti kunnille varataan vuosittain mahdollisuus tehdä esi-
tyksiä seuraavan vuoden talousarviota ja seuraavien vuosien ta-
loussuunnitelmaa varten. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättä lausuntonaan todeta, että sillä ei ole huo-

mautettavaa Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2019 ta-
lousarviosta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Jokioisten kunnan tietoturvapolitiikka 
 
Kh § 175 
15.10.2018 Kunnalle on valmisteltu tietoturvapolitiikka, joka määrittelee ne 

periaatteet, joita organisaatiossa noudatetaan tietojen turvallisen 
käytön, käsittelyn ja säilyttämisen saavuttamiseksi. Sitoutuminen 
tietoturvapolitiikan noudattamiseen on keskeistä. Politiikka määrit-
telee Jokioisten kunnan ja sen hallintokuntien tietoturvallisuuden 
tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot. Se on osa kunnan turvajärjes-
telmää ja toiminnan laatua. 

 
Tietoturvapolitiikka toimii perustana, johon pohjautuvat käytännön 
ohjeistukset tietoturvaan liittyen. Tavoitteena on saada kuntaan 
toimiva kokonaisuus, jonka avulla keskeiset tietoturvaan vaikutta-
vat asiat saadaan määriteltyä ja nimettyä vastuuhenkilöt. Käytän-
nön tavoitteena on saavuttaa toiminnallisesti laadukas, turvallinen 
ja häiriötön työskentely-ympäristö. 

 
Jokioisten kunnan tietoturvallisuuden rakentaminen tapahtuu kan-
sallisten ja kansainvälisten tietoturvallisuutta koskevien lakien ja 
asetusten pohjalta sekä noudattaa yleisesti hyväksyttyjä tietotur-
vallisuudesta annettuja ohjeita ja suosituksia. 

 
Tietoturvapolitiikan toteutumista on seurattava ja kehitettävä jat-
kuvasti. Jokainen kunnan työntekijä ja luottamushenkilö on omalta 
osaltaan vastuussa tietoturvallisuuden toteutumisesta Jokioisten 
kunnassa. 

 
Esityslistan liitteenä (liite 27/2018) on Jokioisten kunnan tietotur-
vapolitiikka-asiakirja. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jokioisten kunnan tietoturvapoli-

tiikka-asiakirjan kunnan toiminnassa huomioitavaksi ja noudatet-
tavaksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 Pöytäkirjan liite nro 16/2018 
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Musiikkiopiston oppilaiden vanhempien kirje 
 
Kh § 176 
15.10.2018 Joukko Lounais-Hämeen musiikkiopiston oppilaiden vanhempia 

on jättänyt kunnanjohtajalle 13.9.2018 kirjeen jokioislaisten lasten 
ja nuorten opiskelumahdollisuuksista Lounais-Hämeen musiik-
kiopistossa. 

 
Kirjeessä todetaan seuraavaa: 
 
”Me, jokioislaiset Lounais-Hämeen musiikkiopiston oppilaiden 
vanhemmat, oppilaiksi hakevien ja oppilaspaikkaa jonottavien las-
ten ja nuorten vanhemmat, vaadimme Jokioisten lapsille ja nuoril-
le yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella Lounais-Hämeen musiik-
kiopistossa forssalaisten lasten kanssa”. 
 
Yhtäläiset mahdollisuudet koskevat oppilaspaikan saantia ja sivu-
aineoikeutta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää musiikkiopiston oppilaiden van-

hempien kirjeen koulutuslautakunnalle asian valmistelua ja kan-
nanottoa varten. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Yritystonttien myynti 
 
Kh § 177 
15.10.2018 FM-Haus Oy on lähettänyt kunnalle 17.9.2018 kirjeen, jossa se 

pyytää saada ostaa seuraavat kaksi Pellilänkolmiontien varressa 
sijaitsevaa yritystonttia. 

 
Tontti 1 
Kiinteistötunnus 169-408-1-1465 
Nimi 1/302 
Pinta-ala 2 754 m2. 
Hinta 5 508,00 euroa. 
 
Tontti 2 
Kiinteistötunnus 169-408-1-1472 
Nimi 3/300 
Pinta-ala 2 717 m2. 
Hinta 5 434,00 euroa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että FM-Haus Oy:lle myydään Pellilän-

kolmiontien varresta em. yritystontit. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Konserniohje Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille 
 
Kh § 118 
18.6.2018 Vuokrataloyhtiön liiketoiminta on ollut tappiollista pitkään. Yhtiö on 

velkaantunut kunnan suuntaan ja sen on ollut haasteellista suun-
nitella tulevaa toimintaansa ja talouttansa. Yhtiölle on myönnetty 
avustusta (ARA) hissin rakentamiseen, mutta sillä ei tällä hetkellä 
ole taloudellisia edellytyksiä ryhtyä hankkeeseen. Yhtiön toimintaa 
onkin syytä järjestellä uudelleen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-

asuntojen hallitukselle seuraavat sitä sitovat konserniohjeet: 
 

1. Yhtiön hallituksen on teetettävä ulkopuolisella selvittäjälle sel-
vitys yhtiön taloudesta. 

2. Yhtiön on siirrettävä kirjanpitonsa ja talouden suunnittelunsa / 
kustannuslaskentansa ulkopuoliselle toimijalle 

3. Yhtiön asukasvalinnoista vastaa 1.7.2018 lähtien kunnan 
asuntosihteeri Leena Lilja. 

4. Yhtiön teknisestä isännöinnistä sekä asuntojen remonteista 
vastaa 1.7.2018 lähtien rakennusmestari Janna Stenberg. 

 
Kunnanjohtaja teki uuden seuraavan ehdotuksen: 
 
Yhtiön hallituksen on tehtävä esitys kunnanhallitukselle 1.8.2018 
mennessä: 
 
1. ulkopuolisesta selvityksestä, 
2. kirjanpidon ja taloussuunnittelun järjestämisestä, ja 
3. asukasvalinnoista. 
 
Yhtiön teknisestä isännöinnistä sekä asuntojen remonteista vas-
taa 1.7.2018 lähtien rakennusmestari Janna Stenberg. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden pää-

tösehdotuksen. 
 
 Merkittiin, että Satu Nurmi poistui kokouksesta tämän asian käsit-

telyn aikana klo 18.14–18.17. 
 
 Merkittiin, että kunnanhallitus piti kahvitauon tämän asian käsitte-

lyn jälkeen klo 18.55.–19.10. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Kh § 178 
15.10.2018 

Esityslistan oheismateriaalina on Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-
asuntojen hallituksen esitykset kunnanhallituksen pyytämistä asi-
oista. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-
asuntojen hallituksen esitykset seuraavasti: 

 
1. Yhtiön esityksen mukaisesti 

 
2. Yhtiön esityksen mukaisesti 

 
3. Yhtiön esityksen mukaisesti kuitenkin niin, että asukasva-

linnat on hyväksytettävä yhtiön hallituksella niin, että halli-
tuksella säilyy hyvä tuntuma valintaprosessiin ja, että halli-
tus voi tarvittaessa ohjata valintoja varaamalla asuntoja 
tarvittaviin korjauksiin. 

 
4. Kunnan rakennusmestari hoitaa yhtiön koko rakennuskan-

nan huollot, korjaukset, urakoitavien remonttikohteiden 
suunnittelun sekä sopimusten laadinnan sekä töiden val-
vonnan. Alueiden huollot hoidetaan kunnan teknisen toi-
men toimesta yhtiön kanssa etukäteen sopien. 

 
Yhtiön hallituksen on annettava kunnanhallitukselle raportti tässä 
päätöksessä mainittujen toimenpiteitten toteutumisesta puolivuo-
sittain. Ensimmäinen raportti 31.1.2019 mennessä.   

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Vuokrasopimusten hyväksyminen 
 
Kh § 179 
15.10.2018 Kahvioravintola Wendlan / Tmi SomerBowl Mika Salmisen kanssa 

on 1.9.2018 allekirjoitettu toistaiseksi voimassa oleva vuokraso-
pimus tietotalon keittiötiloista kahvio- ja ravintolatoimintaa varten. 

 
Suomen valtion / Luonnonvarakeskuksen kanssa on 10.9.2018 al-
lekirjoitettu toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Jokioisten 
Tietotalon arkistotilasta arkistointia varten. 

 
Teatteriyhdistys Tuntematon ry:n kanssa on 28.9.2018 allekirjoi-
tettu toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus entisestä Jokiois-
ten kartanon sahan höyläämörakennuksesta teatteri- ja kulttuuri-
toimintaa varten. 

 
Vuokrasopimukset ovat nähtävänä kokouksessa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy edellä luetellut vuokrasopimukset. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat/viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 180 
15.10.2018 Koulutuslautakunta 25.9.2018 

Tekninen lautakunta 22.8. ja 19.9.2018 
 Keskusvaalilautakunta 6.9.2018 
 Kunnaninsinööri 20.8.2018 

Vanhusneuvosto 7.9.2018 
 Johtoryhmä 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9. ja 1.10.2018 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

27.8.2018 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 28.8.2018 
 Yhteistyöpalaveri Jokioinen ja Uudenmaan ELY-keskus 20.9.2018 
  
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 § 181 
15.10.2018 Jokioisten kunnan verotulojen kehitys tammi-syyskuussa 2018 

Tammi-syyskuussa verotuloja on tilitetty kunnalle yhteensä 
15 758 734 euroa. Tämä on 736 826 euroa enemmän kuin vuon-
na 2017 vastaavana aikana. Kunnallisveron tilitys on 751 941 eu-
roa suurempi. Yhteisöveroa on puolestaan kertynyt 43 515 euroa 
edellisvuotta vähemmän. Kiinteistöveron alkuvuoden kertymä on 
28 400 euroa edellisvuotta suurempi. 
 
Tilitysten kokonaismäärät ovat seuraavat: kunnallisvero 
14 442 719 euroa, yhteisövero 810 910 euroa ja kiinteistövero 
505 105 euroa. 
 
Väestömuutokset tammi-elokuu 2018 
Jokioisten kunnan väkiluku on laskenut 43 asukkaalla tammi-
elokuussa. Syntyneitä oli 27 ja kuolleita 36. Syntyneiden enem-
myys -9. Tulomuuttajia 182 ja lähtömuuttajia 222. Nettomuutto 
-40. Maahanmuuttajia 8 ja maastamuuttajia 2. Nettomaahanmuut-
to +6. Elokuun lopussa kunnan väkiluku oli 5 243. Tammi-
elokuussa 2018 seudun viiden kunnan yhteenlaskettu väkiluku on 
vähentynyt 232 asukkaalla. Forssa -106, Humppila -25, Tammela 
-49, Ypäjä -9. Hämeenlinnan seudulla väestömäärä väheni 174 
henkilöllä. Riihimäen seudulla väestö väheni puolestaan 340 hen-
kilöllä. Kanta-Hämeen maakunnassa väestö väheni yhteensä 746 
henkilöllä. Lounais-Hämeessä prosentuaalisesti suurinta väestön 
väheneminen oli Humppilassa (-1,10 %) ja toiseksi suurinta Joki-
oisilla (-0,82 %). Koko Kanta-Hämeessa prosentuaalisesti suurin-
ta väestön väheneminen Lopella (-1,25 %) ja Humppilassa sekä 
Hattulassa, (molemmissa -1,10 %). 

 
Valtiovarainministeriön kirje 30.8.2018 ”Suomi.fi-viestit -palvelun 
käyttövelvoitteen täyttäminen ja käyttöönottoon myönnettävä tuki”. 
Suurta osaa julkista hallintoa velvoitetaan käyttämään hallinnon 
yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluita. Tällainen palvelu on 
myös Suomi.fi-viestit -palvelu. Valtiovarainministeriö tukee julki-
sen hallinnon organisaatioita palvelun käyttöönotossa. 

 
 Liikenne- ja viestintäministeriön 11.9.2018 lähetetty sähköposti, 

jolla se pyytää näkemyksiä alueellisen junaliikenteen kehittämi-
sestä. Ministeriö suunnittelee rautateiden osto- ja velvoiteliiken-
teen seuraava kautta vuodesta 2020 alkaen. Tulevalla kaudella  
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on tarkoitus myös pilotoida yhdessä alueiden kanssa alueellista 
liikennettä. 

 
 Opetushallituksen 27.8.2018 päivätty tiedote ”Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden päivitys toteutetaan vuoden 2018 aika-
na”. 

 
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tie-

dote 18.9.2018 ”Kunnat laiminlyövät tilaajavastuulakia yllättävän 
usein”. 

 
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 27.8.2018 päivätty 

lausunto / Maantien tilapäinen sulkeminen, Urjala Historic -ralli, 
13.10.2018, Jokioinen, Humppila, Punkalaidun, Urjala, Forssa.  

 
 Suomen Kuntaliiton yleiskirje 5/2018 7.9.2018 ”Kolmiulotteisten 

kiinteistöjen muodostaminen mahdolliseksi 1.8.2018 alkaen”. 
 
 Suomen Kuntaliiton yleiskirje 9/2018 ”Kopioston nauhoitussopi-

mukset vuodelle 2019”. 
 
 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Kuntaliiton 

kirje kunnille ”Raportointivelvollisuus EU:lle kunnan tontin luovut-
tamisesta sosiaaliseen asuntotuotantoon / Kunnan takaus asunto-
tuotantoa varten”. 

 
 Hämeen liitto kiittää lausunnosta ja toimittaa 31.8.2016 sähköpos-

titse maakuntahallituksen 27.8.2018 hyväksymät vastineet maa-
kuntakaavan 2040 ehdotuksesta. Toimituksessa mukana myös 
selostus kaavatyön etenemisestä ja tiivis kuvaus sisällön pääky-
symyksistä. 
 
KVVY Tutkimus Oy:n raportti Loimijoen yhteistarkkailusta vuodel-
ta 2017. 

 
 Museoviraston lausunto 31.8.2018 / Jokioinen, Ypäjä, Kultatie 

Holding Oy:n malminetsintä alueella Uusikallio. 
 
 Sunstone Metalsin (ent. Avalon Minerals) tytäryhtiö Kultatie Hol-

ding Oy pienentää hakemusvaiheessa olevia tutkimusalueitaan ja 
on 24.9.2018 peruuttanut Myllynkulman, Uusikallion, Saarikon ja 
Kiipunjärven hakemukset. Samalla aktivoidaan maastotutkimuk-
set Satulinmäen-Riukan vyöhykkeellä. Työ on suunniteltu aloitet-
tavaksi viikolla 40. 
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Satakunnan lennoston tiedotus 31.8.2018 lentotoimintaharjoituk-
sesta ”Baana 2018” Jokioisten maantietukikohdassa. 

 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Ypäjän kunnanhallitus 14.8.2018 § 132, Jokiläänin kansalais-
opiston hallintouudistus 

- Ypäjän kunnanhallitus 14.8.2018 § 150, Lausuntopyyntö Hä-
meen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista. 

 
Ilmoitus 27.9.2018 lunastusoikeuden käyttömahdollisuudesta / 
Asunto Oy Jokioisten Keskuskatu osakkeet 26731-2942, huoneis-
to B 8, n. 31 m2 (1h+kk). 
 
Opetustoimen ryhmäkoko- ja tilakysymykset -työryhmän raportti 
28.9.2018. 
 
Varhaiskasvatus-työryhmän raportti 2.10.2018. 
 
Jokioisten Koetus Juniorit ry:n 11.8.2018 saapunut tiedote juniori-
jaoston päätöksestä junioritoiminnan eriyttämisestä omaksi yhdis-
tykseksi. 
 
Jokioisten kunnan suunnittelulupahakemus Uudenmaan ELY-
keskukselle (Mt 2804) Vaulammintien kevyen liikenteen väylän 
tiesuunnitelman laatimisesta. 
 
Jorma Hacklinin kiitos Lounais-Hämeen Ampujien puolesta yhteis-
työstä kaudella 2018. Kiitoksen oheistietona on yhteenveto men-
nen kauden urheilumenestyksestä ampumakilpailuissa eri puolilla 
Suomea. 

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

dotuksen. 
 
 Merkittiin, että työpajaohjaaja Mikko Mäkelä esitteli ja tiedotti kun-

nanhallitukselle kokouksen aluksi Työpaja Veturin ajankohtaisia 
kuulumisia sekä työllisyystilannetta.  

 
Keskustelussa sovittiin, että valmistellaan Kiinteistö Oy Jokioisten 
Virastotalon liiketoiminnan lopettamista eri vaihtoehdot huomioi-
den. Tarpeen mukaan konsultoidaan asiantuntijoita. 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 8.10. ja 15.10.2018  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 160–163, 168–170, 172–174, 176, 180, 181 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 164–167, 171, 175, 177–179 
 
______________________________________________________ 
 
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 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 164–167, 171, 175, 177–179 
 
 
_______________________________________________________ 
 
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 
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. 



Tietotalon kehittäminen

• Työryhmän jäsenet: Satu Nurmi (pj.), Pauli Myllyoja, Janne Roininen, Petri 
Into, Jaakko Leskinen, Ursula Mansikka, Jarmo Kujanpää (siht.).

• Kokoontunut kuusi kertaa 26.6 – 12.9.2018. Kaikki olleet aina läsnä.
• Kokouksissa käyty läpi nykyinen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne sekä 

ideoitu ja pohdittu tulevaisuuden vaihtoehtoja.
• Vuoden 2017 tilinpäätöksen tappio 178 818 €. Toiminta ollut kannattavaa 

vain niinä vuosina kun toimistotilat oli täyteen vuokrattu (Luke).
• Tällä hetkellä toinen toimistosiipi tyhjillään ja toisesta siivestä vuokrattu 

noin puolet.
• Ryhmä päätyi kolmeen ratkaisuvaihtoehtoon, jotka eivät ole toisensa 

poissulkevia. Vaihtoehdoista on käyty yksityiskohtaisempi keskustelu 
(pöytäkirjat) ja nämä tiedot tulee saattaa valitun kehityslinjan vetäjän 
käyttöön. Tilojen käytön osalta noudatetaan kunnan strategian mukaista 
mallia. Vaihtoehdot sisältävät mahdollisuuden esim. 
(osittaiselle)hotellirakentamiselle tai muulle vaihtoehdolle
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A Kehittäminen
+ Kunnalla tarjottavana nykyaikaista toimitilaa yrittäjille ja yhdistyksille tilaa toimia.

+ Mahdollisuus palvelujen paketointiin kunnan ja ravintoloitsijan välisenä yhteistyönä: 
kokous-, juhla-, yritys, ruokailutilat.

+ Seudun ja ympäröivän infran hyödyntäminen mahdollisuutena

+ Kehittämisen rahoitusvaihtoehdot

+ Tieverkosto, teiden kunto.

- Julkinen liikenne.

- Kannattavuus, vuokrahintojen realistisuus.

- Seudun vetovoimaisuus ja tunnettuus

- Kunnan vastuut vuosihuollossa

Asetettava mittarit (käyttöaste/talouden tunnusluvut/näkyvyys-tunnettuus)

Nimettävä ja rakennettava projekti ja varattava resurssi esim. 2:n vuoden jaksolle

Yrittäjät/Yhdistykset/LUKE yhteistyö voimakkaammin projektiin mukaan
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B Ulkoistaminen, osa- tai kokovuokraus
+ Kiinteistö Oy toimijana. Mahdollistaa myös myynnin/osittaisen 

myynnin

+ Omistajaohjaus vahvuutena

+ Kulujen pitäisi hieman laskea (henkilöstö).

+ Pienemmät vastuut.

+ Iso toimija säteilisi muita toimijoita ympärilleen; tehokkuus ja 
osaaminen tilojen kehittymiseen lisääntyy

- Tilavuokrat nousevat.

- Kunta-alennus poistuu.

- Ei enää ilmaistiloja kuntalaisille tai yhdistyksille.

- Omistajarakenne voi koitua myös haasteeksi, riskiarvio
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Myynti kokonaisuudessaan
+ Vastuu kiinteistöstä pois.

+ Ylläpito- ym. kulut pois.

+ Kertaluontoinen tulo, vuotuiset tappiot pois.

- Uusi omistaja päättää mitä tekee

- Kunnalla ei enää vuokrattavia tiloja tarjolla.

- Todennäköisesti pitkä myyntiaika.

- Myyntiajan käyttökustannusten kattaminen

- /+ omistajan intressi alueen kehittämiseen
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Vaihtoehtojen läpileikkaava teema: Markkinointi ja 
välineet
• Markkinointisuunnitelman ja -budjetin tekeminen sekä sosiaalisen 

median hyödyntäminen 

• Visuaalinen houkuttelevuus mainonnassa.

• Vuokrauksen helppous> varausjärjestelmä avoimemmaksi

• Markkinoinnin resurssit, seudullisuus.

• Mittarit vaikuttavuuden mittaamiseen, seuranta ja vastuut

• Hyödynnetään oppilaitosresurssit ja muut vaikuttajat

• Palkkiopohjainen/ ulkoistettu markkinoinnin näkökulma
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     Pöytäkirjan liite 12/2018 
     Kh 8.10.2018 § 165 
 

FORSSAN SEUDUN SEUTUNEUVOSTOA KOSKEVA SOPIMUS 
 

LUONNOS 13.3.2018 
 

1. Sopijapuolet ja sopimuksen tarkoitus 
 
Tällä sopimuksella Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat (myöhemmin myös 
kunnat), ovat sopineet Forssan seudun seutuneuvoston (myöhemmin myös neuvosto) perustamisesta. 
 
Neuvoston tarkoitus on ylläpitää kuntien keskinäiseen luottamukseen perustuvaa yhteistoimintamallia ylikunnallis-
ten asioiden valmistelemiseksi ja käsittelemiseksi.  
 
 

2. Seutuneuvoston tehtävät 
 

Keskeisenä neuvoston tehtävänä on toimia ohjausryhmänä kuntien yhteistyötä lisäävissä ja/tai edellyttävissä asi-
oissa, hankkeissa ja selvityksissä sekä käytännössä koordinoida kuntayhteistyötä, edunvalvontaa, Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymän (myöhemmin myös FSHKY) omistajaohjausta sekä muita seutuneuvoston yksimie-
lisesti myöhemmin sopimia asioita. 
 
Neuvosto valmistelee ja tekee esityksiä yhteistyön tiivistämisestä eri toimialoilla. Erityisesti huomiota neuvoston 
toiminnassa kiinnitetään sellaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin, joissa yhteistoiminta ja yhteistyömalli voi synnyttää 
merkittävää kustannustehokkuutta, tuottavuuden parantumista, elinvoiman lisääntymistä ja alueen vetovoiman 
edistymistä. 
 
 

3. Seutuneuvoston kokoonpano 
 
Neuvoston muodostavat jokaisen kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja. Henkilö-
kohtaisina varajäseninä toimivat valtuuston ja hallituksen 1. varapuheenjohtajat sekä kunnanjohtajan sijainen. 
 
Hämeen liiton nimeämä asiantuntija ja FSHKY:n yhtymäjohtaja saavat neuvoston kokouksiin kutsun ja osallistuvat 
harkintansa mukaisesti. 
 
Neuvosto voi omalla päätöksellään kutsua kokouksiinsa sekä pysyviä että tilapäisiä asiantuntijoita. 

 
 
 

4. Seutuneuvoston toiminnan järjestäminen ja asioiden valmistelu 
 

Seutuneuvostolle asiat valmistelee kunnanjohtajien työvaliokunta (myöhemmin myös työvaliokunta tai valiokunta). 
Työvaliokunta sopii valmistelutehtävien vastuuttamisesta organisaatioissaan. Valiokuntaan kuuluvat kunnanjohta-
jat ja heidän estyessään ollessaan varahenkilöt. Kunnanjohtajat sopivat keskenään asioiden käsittelystä ja tarvit-
tavista toimenpiteistä sekä siitä, kuka toimii työvaliokunnan kokouksen puheenjohtajana. Työvaliokunta toimii elin-
keino- ja kehittämisasioiden sekä hankkeiden seudullisena koordinaatio- ja suunnitteluryhmänä. 
 
Seutuneuvoston esityslistalla ei ole varsinaista päätösehdotusta (ts. asialista), vaan neuvoston päätöksenteko pe-
rustuu kuntien yhteiseen sopimukseen asian jatkotoimenpiteistä. Asialistan laatii ja lähettää kunnanjohtajien työ-
valiokunnan valmistelun pohjalta kulloinkin puheenjohtajavastuussa olevan kunnan viran- tai toimenhaltija. 
 
Seutuneuvoston kokouksista laaditaan muistio, jonka jaetaan seutuneuvostolle ja siinä edustettuna olevissa orga-
nisaatiossa näiden omien vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Muistion laatijana toimii kulloinkin puheenjohta-
javastuussa olevan kunnan viran- tai toimenhaltija. 
 
Neuvosto valitsee kokoonpanoonsa kuuluvista kaupungin- ja kunnanvaltuustojen puheenjohtajista puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan siten, että puheenjohtajuudet kiertävät kunnittain. 
 
Neuvosto kokoontuu yleensä kerran 1-3 kuukaudessa (kvartaaleittain) vuorotteluperiaatteella kokoonpanonsa mu-
kaisissa kunnissa, ellei asian kiireellisyydestä tai muusta toiminnallisesta syystä ole tarpeen sopia toisin. 
 
Neuvosto vahvistaa kokousaikataulunsa kevät- ja syyskaudeksi kevään ja syksyn ensimmäisessä kokouksessaan. 
 



 
5. Koordinaatioryhmä 

 
Seudun edunvalvonta- ja yhteistyöasioiden koordinaatioryhmän muodostavat kuntien kunnanjohtajat ja FSHKY:n 
yhtymäjohtaja. Forssan kaupunginjohtajan osoittama viran- tai toimenhaltija toimii ryhmän koordinaattorina. 
 
Edunvalvontatyöryhmän kokoukseen kutsutaan aina seudun kansanedustajat, edustajat Luonnonvarakeskuksen 
Jokioisten yksiköstä, Eerikkilän Urheiluopistolta sekä Ypäjän Hevosopisto Oy:stä että Hämeen ammattikorkea-
koulu Oy:n Forssan ja Mustialan yksikköjen yhteinen edustaja. Ryhmä toimii myös kuntien Hämeen ammattikor-
keakoulu Oy:n kanssa tekemässä kampussopimuksessa tarkoitettuna ohjausryhmänä. 

 
 

6. Seutuneuvostosopimuksen muutokset ja irtisanominen 
 
Tämä seutuneuvoston perussopimus hyväksytään jäsenkunnissa ao. viranhaltijain allekirjoituksin, minkä jälkeen 
sen tekniset muutokset voidaan hyväksyttää seutuneuvostossa äänten enemmistöllä. 
 
Kukin kunta voi irtisanoa sopimuksen päättymään irtisanomista seuraavan kalenterivuoden loppuun. 
 
 

7. Voimaantulo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituksin ja korvaa aikaisemmat seutuneuvostosopimukset. 
 

 
Forssan kaupunki        .        .2018 Humppilan kunta        .        .2018 

  
  
  
  

Jari Kesäniemi Matti Pietilä Jari Keskitalo Maarit Sihvonen 
Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kunnanjohtaja Hallintojohtaja 

 
 
 

Jokioisten kunta        .        .2018 Tammelan kunta        .        .2018 
  
  
  

 
Jarmo Määttä Mika T. Rantala Kalle Larsson Anitta Hietaniemi 
Kunnanjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja Kunnanjohtaja Hallintojohtaja 

 
 
 

Ypäjän kunta        .        .2018 
 
 
 
 

Sam Vuorinen Pirjo-Maarit Hellman 
vt. kunnanjohtaja Talouspäällikkö 
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Jokioisten kunnan vanhusneuvoston toimintasääntö 
 
1 § 
Vanhusneuvoston tarkoitus ja tehtävät 
Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus 
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.  
 
Vanhusneuvosto on kuntalain 27 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, joka 
kunnanhallituksen on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen 
toimintaedellytyksistä. 
 
Kuntalain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa  
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, 
joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen 
taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 
 
Vanhuspalvelulain 11 §:n mukaan vanhusneuvosto on otettava mukaan 
vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä 
tarkoitettuun arviointiin. 
 
Kunnan eri toimialojen tulee antaa vanhusneuvostolle riittävästi tietoa ja varata 
vaikuttamismahdollisuus päätösten valmistelussa sekä antaa hyvissä ajoin tiedot 
ajankohtaisista hankkeista. 
 
Vanhusneuvoston tehtävänä on  

- edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön sekä heitä edustavien 

järjestöjen yhteistoimintaa kunnassa 

- osallistua vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 

§:ssä tarkoitettuun arviointiin 

- seurata ikääntyneen väestön selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten 

asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa 

sekä muissa kunnallisissa palveluissa 

- seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta ja 

tuoda viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon ikääntyneen väestön 

tarpeita ja ajatuksia 

- vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen, tehdä aloitteita ja 

kannanottoja sekä antaa lausuntoja ikääntynyttä väestöä koskevissa 

kysymyksissä 
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- järjestää (mahdollisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa) kunnan alueella 

toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajille yhteistyö- ja  

neuvottelutilaisuuksia, jossa käsitellään vanhuksia ja vanhustyötä koskevia 

ajankohtaisia kysymyksiä 

- koordinoida vanhusten viikon tapahtumat 

- tehdä vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ja antaa toiminnastaan 

kertomus kunnanhallitukselle, vapaa-aikalautakunnalle ja tekniselle 

lautakunnalle 

2 § 
Vanhusneuvoston kokoonpano ja valinta 
Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon 8 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen. Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Jäsenet ja varajäsenet 
ovat eläkeläisjärjestöjen ja muita ikääntyneitä edustavien yhdistysten esittämiä 
henkilöitä ja heidän tulee edustaa tasapuolisesti kunnan alueella toimivia yhdistyksiä. 
8 jäsenen lisäksi vanhusneuvostoon kuuluu kunnanhallituksen edustaja ja neuvoston 
sihteeri. 
 
Vanhusneuvosto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.  
 
Vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita eri hallinnonaloilta. 
 
3 § 
Vanhusneuvoston sihteeri 
Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
osoittama työntekijä. Sihteerin tehtävänä on vanhusneuvoston kokousten valmistelu, 
esityslistan kokoaminen ja lähettäminen sekä pöytäkirjan laatiminen ja päätösten 
täytäntöönpano. 
 
4 § 
Kokoukset 
Vanhusneuvosto päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin 
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö vanhus- 
neuvoston jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun 
antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Koska vanhusneuvosto ei ole kuntalain 30 §:n tarkoittama toimielin, se voi päättää 
itse, miltä osin sen toiminnassa noudatetaan kuntalain ja Jokioisten kunnan 
hallintosäännön kokoussäännöksiä. 
 
5 § 
Asiakirjojen allekirjoitus 
Vanhusneuvoston kirjeet, aloitteet ja lausunnot allekirjoittaa puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa 
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6 § 
Palkkiot 
Vanhusneuvoston kokouksista maksetaan saman suuruinen kokouspalkkio kuin 
lautakunnan kokouksista. 
 
Vanhusneuvoston puheenjohtajalle maksetaan jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla 
korotettuna. 
 
Erilaisiin tilaisuuksiin, koulutukseen tai opintomatkoihin osallistumisesta ei makseta 
palkkiota. Kokouksista ja muista tilaisuuksista aiheutuneet  
matka-, ateria- ja majoituskustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti. 
 
Vanhusneuvoston kustannukset maksetaan neuvostolle kunnan talousarviossa 
osoitetuista määrärahoista. 
 
7 § 
Voimaantulo 
Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.10.2018 alkaen. 

 



JOKIOISTEN KUNTA  HINNOITTELU VUODELLE  2018-2019  

Hallinto- ja talousosasto 1.8.2018 alkaen 

Ruokapalvelu 

              2017         2018 

Vanhukset :  Lounas    5,30 5,30

                    Ateriapalvelun lounas   7,00 7,00 

  Päivällinen    3,70 3,70 

  Kokopäivähoito, kaikki ateriat                  13,90         13,90 

  Aamupala     1,70 1,70 

  Iltapala    1,60 1,60 

  Annos kahvia tai teetä tai mehu ja pipari 0,80           0,80

 Annos kahvia ja leipä, leikkele/ kahvileipä 1,50 1,50 

  Kahvileipä    0,80 0,80 

Opintien palvelutalo: 

  Lounas    6,00 6,70 

  Päivällinen    3,70 4,10 

  Kokopäivähoito                   14,60         16,50 

  Aamupala    1,80 2,00 

  Iltapala    1,60 2,00 

  Kahvi ja kahvileipä   1,60 1,50 

  Kahvi    0,80           0,80 

  Henkilökunta- ja vieraslounas  6,00 6,70 

  Henkilökunta ja vieras kahvi + kl  2,00 2,00 

Päiväkodit:  

  Lounas/päivällinen   3,50 3,70 

  Kokopäivähoito, kaikki ateriat  7,30 7,30 

  Aamu- ja iltapala                     1,90 2,00 

  Välipala    1,90 2,00 

  Vieraslounas   4,90 5,00 

  Harjoittelijat   5,00 3,70 

  Henkilökunta ap ja vp    2,20 2,20 

 

Koulut:   

Paana ja Miina Koululounas   3,20 3,20 

Kuuma       ”    4,30 4,40 

   Muu henkilökunta   5,00 5,00 

  Ap- ja Ip- kerho välipalat  2,00 2,00 

  Välipala     2,00 2,00 

Henkilökunta ap ja vp   2,20 2,20 

Harjoittelijat   3,20 3,20 

  Vieraslounas   5,00 5,00 

   

 



Henkilökunta:     2018         2019 

1.8.2018 alkaen Lounas     5,80 5,80 

Kevytlounas     4,30 4,30 

  Päivällinen      4,30 4,30 

  Aamupala     2,70 2,70 

  ( sis. puuro tai jogurtti tai viili,  

  kahvi/tee, leipä, leikkele,vihannes, mehu)  
 Kahvi     1,00 1,00 

  Annos kahvia/teetä ja leipä, leikkele/kahvil. 2,00 2,00 

  Puuroannos   1,00 1,00 

  Jälkiruoka    1,00 1,00 

  Tuoremehu, lasillinen   0,25 0,25 

  Mehu, lasillinen   0,20 0,20 

  Kahvileipä    1,00 1,00 

 

Vieraat:  Lounas    5,80 5,80 

14 % alv  (eläkeläiset)   5,80 5,80 

  Kevytlounas   4,30 4,30 

  Kouluateria   5,00 5,00 

   Kahvi ja leipä, leikkele / kahvileipä 2,00 2,00 

  (eläkeläiset)   2,00 2,00 

  Annos kahvia/ teetä,    1,00 1,00 

  (eläkeläiset)   1,00 1,00 

  Aamupala    2,70           2,70 

 

Opintien Palvelutalo 

   Lounas     6,00 6,70 

14 % alv   Vieraslounas (eläkeläiset)  6,00 6,70 

  Vieraslounas muut   6,00 6,70 

  Kahvi-vieraskahvi ja kahvileipä  2,00 2,00

  

MUUT TILAISUUDET:    alv 0%  alv14% 

  

 Kahvi ja kahvileipä per/hlö   2,50 2,85 

 Kahvi ja täytekakku    2,85 3,25 

 Kahvi, makea ja suolainen kahvileipä  3,55 4,00 

 

Kunnan sisäiset alv 0 % 

Ulkopuoliset alv 14 %  

  

Sekä lisäksi palkkakustannukset n.19,00 € / tunti, 

+ ylityökorvaus ajankohdasta riippuen 20 %, 50 %, 100 %, 200  



  Pöytäkirjan liite 15/2018 
  Kh 15.10.2018 § 170 

LUONNOS 
 
YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS-
PALVELUSTA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 
 

 

 
 
1 Sopimuksen tarkoitus 
 

Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain 
(1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjotta-
van monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä.  
 
Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla (MYP) tarkoitetaan yhteistoimintamallia, 
jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelu-
tarpeet, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi 
sekä vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. 
 
MYP:n tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä tarjoamalla heille heidän 
palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalve-
luja. 
 

 
 
2 Sopijaosapuolet 
 

1. Forssan kaupunki, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Humppilan kunta, Hämeenlinnan kau-
punki, Janakkalan kunta, Jokioisten kunta, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki, Tammelan 
kunta, Ypäjän kunta 

 
2. Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto (jäljempänä TE-toimisto) 

 
3. Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) 

 
Yhteyshenkilöt sopimukseen liittyvissä asioissa ovat johtoryhmän jäsenet.  
 
 

3 Toiminta-alue  
 

MYP:n toiminta-alueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen kunnat. 
 
 
 
4 Toimipisteet 
 

Verkostossa ei ole varsinaisia yhteisiä toimipisteitä, mutta työllistymistä edistävää monialaista yh-
teispalvelua tarjotaan verkostomaisena lähipalveluna jokaisessa kunnassa. Kaikkien osapuolten 
palvelut ovat saatavilla asiakastarpeen edellyttämässä laajuudessa. 
 

 
 

5 Henkilöstö 
 

Sopijaosapuolet osoittavat monialaiseen yhteispalveluun henkilöstöä Liitteen 1 mukaisesti. 
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6 Toimintamallilla tarjottavat palvelut 
 

Sopijaosapuolet tarjoavat MYP-toimintamallissa palveluja Liitteen 2 mukaisesti.  
 
Osapuolet sitoutuvat kehittämään uusia palveluja ja toimintamalleja asiakaskohderyhmälle.  
 
Osapuolet voivat lisätä ja pilotoida palveluja asiakaskohderyhmälle. 

 
 
 

7 Johtoryhmä ja johtava henkilö 
 

Toimintaa johtaa TYP-lain (7§) ja -asetuksen (2-3 §) mukainen johtoryhmä. TE-toimisto on aset-
tanut (xx.xx.2018) työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle johtoryhmän, Liite 3. 

 
Johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan hen-
kilön ja tämän varahenkilön enintään johtoryhmän toimikaudeksi. Johtoryhmän tulee hyväksyä 
johtava henkilö ja tämän varahenkilö ennen nimeämistä. Palvelupäällikkö palkataan Hämeenlin-
nan kaupungin organisaatioon.  
 
Johtoryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Esityslista toi-
mitetaan varsinaisille- ja varajäsenille hyvissä ajoissa ennen kokousta. 
 
Johtoryhmä laatii itselleen työjärjestyksen toimikaudeksi. 
 
 

 

8 Toiminnan kustannukset 
 
Työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos vastaavat monialaiseen yhteispalveluun 
osallistuvan henkilöstönsä palkkaus- ja muista henkilöstökustannuksista. Monialaisen yhteispal-
velun mahdollisten yhteisten toimipisteiden toimitila-, laite- ja tietoliikennekustannukset sekä muut 
monialaisesta yhteispalvelusta ja sen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan työ- ja elin-
keinotoimiston ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kesken monialaiseen yhteispalveluun yh-
teisissä toimipisteissä osallistuvan henkilöstön määrän mukaisessa suhteessa. Kansaneläkelaitos 
osallistuu kustannuksiin työ- ja elinkeinotoimiston ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kanssa 
tekemässään sopimuksessa sovitulla tavalla. (Laki 1369/2014 8 §.) 
 
Jokainen sopimusosapuoli järjestää monialaista yhteispalvelua ja vastaa itse kustannuksista tältä 
osin. 
 
Monialaiselle yhteispalvelulle tehdään vuosittain budjetti, johon sisällytetään yhteisesti maksetta-
vat kustannukset.  
 
Yhteispalvelun talousarvio ja käyttö- sekä toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain kuntien talous-
arviomenettelyn yhteydessä.  
 
Yhteisten kustannusten jakautuminen osapuolten kesken on esitetty Liitteessä 4.  
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9 Henkilörekisteri  
 

TE-toimisto ylläpitää TYP-lain 9 §:n mukaista monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä. Re-
kisteri on TE-toimiston URA-asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekisterin osarekisteri. Yhtei-
sen tietojärjestelmän (TYPPI-ohjelma) osalta tietojärjestelmärekisteriä ylläpitää TE-toimisto.  

 
Käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun henkilörekisteriin ja tietojärjestelmään myöntää Hä-
meen TE-toimisto. 
 
Henkilörekisterin osalta noudatetaan sitä koskevia voimassa olevia lakeja ja -säädöksiä sekä hy-
vän hallinnon toimintatapaa. Erillisenä liitteenä 5 on Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisterin 
tietosuojaseloste. 

 
 

10 Sopimuksen voimassaolo 
 
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2019 ja on voimassa 31.12.2021 saakka. 
 
Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy kuitenkin tätä aiemmin, mikäli laki työllistymistä edistä-
västä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) ja lain nojalla annettu asetus (1377/2014) ku-
motaan. 
 
Kukin sopijaosapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään kyseisen vuoden lopussa. Irti-
sanomisaika on 6 kuukautta. 
 
Tätä sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti sopimalla. Ne sopimusta koskevat erimielisyydet, joita 
ei kyetä neuvottelemalla selvittelemään, ratkaistaan hallintoriita-asiana Hämeenlinnan hallinto-oi-
keudessa.  
 
Sopimusta tai sen liitteitä tarkistetaan tarvittaessa. 
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Allekirjoitukset ja päiväys 
 
Tätä sopimusta on tehty kolmetoista (13) samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.  
 
Forssan kaupunki    Forssan kaupunki 
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Jari Kesäniemi, kaupunginjohtaja  Matti Pietilä, kaupunginsihteeri 
Forssassa     .    .2018   Forssassa     .    .2018 
 

 
Hattulan kunta   Hattulan kunta 

 
_______________________________________ _____________________________________ 
Katariina Koivisto, kunnanjohtaja  Anitta Leinonen, perusturvajohtaja 
Hattulassa     .    .2018   Hattulassa     .    .2018 

 

 
Hausjärven kunta    Hausjärven kunta 
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Pekka Määttänen, kunnanjohtaja  Teija Suorsa-Salonen, perusturvajohtaja 
Hausjärvellä     .    .2018   Hausjärvellä     .    .2018 
 

 
Humppilan kunta    Humppilan kunta 
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Jari Keskitalo, kunnanjohtaja  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja 
Humppilassa     .    .2018   Humppilassa     .    .2018 
 
 
Hämeenlinnan kaupunki    Hämeenlinnan kaupunki 
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Timo Kenakkala, kaupunginjohtaja  Markku Rimpelä, strategiajohtaja 
Hämeenlinnassa     .    .2018  Hämeenlinnassa     .    .2018 

 

 
Janakkalan kunta    Janakkalan kunta 
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Tanja Matikainen, kunnanjohtaja  Matti Valtonen, perusturvajohtaja 
Janakkalassa     .    .2018   Janakkalassa     .    .2018 
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Jokioisten kunta    Jokioisten kunta 
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Jarmo Määttä, kunnanjohtaja  Mika T. Rantala, hallinto- ja talousjohtaja 
Jokioisilla     .    .2018   Jokioisilla     .    .2018 

 

 
Lopen kunta    Lopen kunta 
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Mikko Salmela, kunnanjohtaja   Riitta Lehtinen, perusturvajohtaja 
Lopella     .    .2018   Lopella     .    .2018 

 
 
Riihimäen kaupunki    
 
 
_______________________________________  
Mirja Saarni, sosiaali- ja terveysjohtaja   
Riihimäellä     .    .2018    
 
 
Tammelan kunta    Tammelan kunta 
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Kalle Larsson, kunnanjohtaja  Anitta Hietaniemi, hallintojohtaja 
Tammelassa     .    .2018   Tammelassa     .    .2018 

 

 
Ypäjän kunta    Ypäjän kunta 
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Sam Vuorinen, kunnanjohtaja  Pirjo-Maarit Hellman, talouspäällikkö 
Ypäjällä     .    .2018   Ypäjällä     .    .2018 
   

 
 
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto  Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto  
 
 
_______________________________________ _____________________________________ 
Eija Mannisenmäki, TE-toimiston johtaja Jaana Hokkanen, palvelujohtaja 
Lahdessa     .    .2018   Lahdessa     .     .2018 
 
 
 
Kansaneläkelaitos    Kansaneläkelaitos 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Liisa Ojala, Keskinen vakuutuspiiri, johtaja Kristiina Harsu, Työ- ja toimintakykyetuuksien 
Seinäjoella     .    .2018   ratkaisukeskuksen päällikkö 

Seinäjoella     .    .2018 
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YHTEISTYÖSOPIMUKSEN LIITTEET 

 
 

1) Monialaisessa yhteispalvelussa työskentelevä henkilöstö  
 

2) Monialaisessa yhteispalvelussa tarjottavat palvelut 
 

3) Johtoryhmän asettamispäätös 
 

4) Kustannusten jako  
 

5) Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste erillisenä liitteenä 
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LIITE 1 MONIALAISESSA YHTEISPALVELUSSA TYÖSKENTELEVÄ HENKILÖSTÖ  
 
 

Forssan seutu 
 

Taustaorganisaatio Tehtävänimike 
 

Työaika 

FSHKY 1 sosiaalityöntekijä, Forssa 100 % 

 1 sosiaalityöntekijä, Tammela 20 % 

 1 sosiaalityöntekijä, Jokioinen 20 % 

 1 sosiaaliohjaaja, Humppila 
                                Ypäjä 

10 % 
10 %  

 1 työterveyshoitaja 10 – 50 % 

 1 työnsuunnittelija, Jokioinen  
                               Tammela 

25 % 
25 % 

Forssan kaupunki 1 uraohjaaja 5 – 10 % 

Hämeen TE-toimisto 1 asiantuntija 
3 asiantuntijaa 

60 % (typ-työhön) 
30 % “ 

 
 

  

Kela 1 TYP-työkykyneuvoja (sama kaikissa toimi-
pisteissä)  

½ pvä viikossa 

Hämeenlinnan seutu 
 

Taustaorganisaatio Nimike 
 

Työaika  

Hämeenlinnan kaupunki 3 sosiaaliohjaajaa 
1 sosiaalityöntekijä 

100 % kukin 
100% 

Hattulan kunta 1 sosiaali- ja työllisyyspalvelujen ohjaaja 30 % 

Janakkalan kunta 1 palveluohjaaja 
1 sosiaalityöntekijä 
1 terveydenhoitaja 

100 % 
30 % 
40 % 

Kela 1 TYP-työkykyneuvoja 1 pvä viikossa 

Hämeen TE-toimisto 2 asiantuntijaa 
1 asiantuntija  
2 asiantuntija  

100% (typ-työhön) 
30 % “ 
10 % “ 

Riihimäen seutu 
 

Taustaorganisaatio Nimike 
 

Työaika  

Riihimäen kaupunki 1 sosiaalityöntekijä 
1 sosiaaliohjaaja 

25 % 
100 % 

Hausjärven kunta 1 sosiaaliohjaaja 
1 sosiaaliohjaaja 
1 avainasiakasohjaaja 
 

75 % 
25 % 
15 % 

Lopen kunta 1 työllisyyskoordinaattori 
1 työllisyysohjaaja 
1 sosiaalityöntekijä 

50 % 
30 % 
5 % 

Kela 1 TYP-työkykyneuvoja ½ pvä viikossa 

Hämeen TE-toimisto 5 asiantuntijaa 30 % (typ-työhön) 
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LIITE 2 MONIALAISESSA YHTEISPALVELUSSA TARJOTTAVAT PALVELUT 
 

 

Forssan seutu 
 

 

FSHKY 
 
 
 

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta, palveluoh-
jaus, terveydenhoitajan palvelut. 

Forssan kaupunki Uraohjauspalvelu 

Hämeen TE-toimisto 
 
 
 

Kaikki TE-toimiston palvelut. 

Kela 
 
 

Kela tarjoaa ja järjestää työ- ja toimintakykyä edistäviä kuntoutus-
palveluja. Kela antaa myös tarvittaessa muuta etuuksia koskevaa 
neuvontaa.     

Hämeenlinnan seutu 
 

 

Hämeenlinna 
 
 

Sosiaaliohjaus, sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta omana ja os-
topalveluna, palkkatukityö, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulo-
tuki, työttömien terveystarkastukset, työ- ja toimintakyvyn selvityk-
set (TOMPPA), terveyspalvelut 
 

Hattula Sosiaaliohjaus, työkyvyn arvioinnit, päihde- ja mielenterveystyö 
 

Janakkala Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja os-
topalveluna, päihdetyö, työttömien terveystarkastukset,  
työkyvyn arvioinnit, palkkatukityöpaikat, täydentävä ja ehkäisevä 
toimeentulotuki. 

Hämeen TE-toimisto 
 
 
 

Kaikki TE-toimiston palvelut 

Kela 
 
 

Kela tarjoaa ja järjestää työ- ja toimintakykyä edistäviä kuntoutus-
palveluja. Kela antaa myös tarvittaessa muuta etuuksia koskevaa 
neuvontaa.     

Riihimäen seutu 
 

 

Riihimäki 
 
 

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja os-
topalveluna, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. 

Hausjärvi Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja os-
topalveluna, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, palkkatuki-
työpaikat, työkyvyn arviointi, työttömien terveystarkastukset (oh-
jaus). 

Loppi  Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja os-
topalveluna, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, palkkatuki-
työpaikat, työttömien terveystarkastus (ohjaus). 

Hämeen TE-toimisto Kaikki TE-toimiston palvelut 

Kela  
 
 
 

Kela tarjoaa ja järjestää työ- ja toimintakykyä edistäviä kuntoutus-
palveluja. Kela antaa myös tarvittaessa muuta etuuksia koskevaa 
neuvontaa.     
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LIITE 3 JOHTORYHMÄN ASETTAMISPÄÄTÖS 
 
Hämeen TE-toimisto, xx.xx.2018, HAMELYxxxx/2018, allekirjoittaja Eija Mannisenmäki 
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LIITE 4 KUNTIEN VÄLINEN KUSTANNUSTEN JAKO 
 
Kaikki mukana olevat kunnat vastaavat yhdessä yhteispalveluun nimettävän johtavan henkilön palk-
kaus- ja muista kustannuksista. kehittämismäärärahat mukaan lukien. Kaikki mukana olevat osapuolet 
vastaavat yhdessä kehittämiskustannuksista. Kehittämispäivien kustannukset jaetaan sopimus-
osapuolten kesken kehittämispäiville ilmoittautuneiden henkilöiden määrän mukaisesti.  
 
 
Kuntien välisten kustannusten jakoperusteena on yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden koko-
naismäärän kunnittainen suhdeluku 50 % painotuksella ja kunnan väestömäärän kunnittainen suhde-
luku 50 % painotuksella. Kustannusten jako tehdään väestömäärän osalta edellisen vuoden 31.12. 
tilanteen mukaisesti (väestötiedot), ja vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta edel-
lisen vuoden kuukausikeskiarvon mukaisesti (Kelasto). 
 
 
 






































