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Kokousaika Maanantai 24.8.2020 klo 17.00–20.20 

Kokouspaikka Jokioisten Tietotalo / Teams 

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

 

Lehtinen Rami, pj. /Teams 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte / Teams, klo 17.00–17.47 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Raiskio Sakari, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs. 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö, klo 17.00–19.40 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja, klo 17.00–19.40 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 17.00–19.40 
Pylkkönen Jaana, hallintosihteeri 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 112–119 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Elina 
Kiiski ja Jyrki Kanerva. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Jaana Pylkkönen 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 28.8.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Elina Kiiski  Jyrki Kanerva 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 31.8.–21.9.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallintosihteeri 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 
 
Kh § 112 
24.8.2020 Kunnan osavuosikatsaus osoittaa ensimmäiseltä puolivuotiskau-

delta 85 970,63 euron positiivista tulosta. Vuonna 2019 kesäkuun 
lopun tulos oli 529 203,00 euroa. Vuosikatteella pystyttiin katta-
maan poistot. 

 
 Tammi-kesäkuussa budjetoiduista toimintakuluista on toteutunut 

51,7 %. Toimintatuotoista on puolestaan kertynyt 52,6 %. 
 
 Alkuvuoden verotulot ovat kertyneet budjetoidusti, kertymän ol-

lessa 51,6 %. Valtionosuuksien kertymä on 50,7 %.  
 
 Alkuvuoden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 730 000 

euroa. Samaan aikaan maksettiin vanhoja pitkäaikaisia lainoja 
pois 510 551,99 euroa, joten pitkäaikainen kokonaislainakanta ei 
juurikaan kasvanut. Lyhytaikaisia lainoja pystyttiin maksamaan 
pois 1 100 000,00 euron edestä. Näin kunnan kokonaislainakanta 
laski alkuvuoden aikana 880 551,99 eurolla. 

 
 Tammi-kesäkuun investointimenot olivat pienet. Investointeihin 

käytettiin 248 183,54 euroa. Merkittävin investointikohde olivat tie-
työt. 

 
 Esityslistan oheismateriaalina ovat käyttötalouden toteumavertai-

lu, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointien toteumavertai-
lu tammi-kesäkuulta 2020. 

 
 
Ehdotus Kunnanhallitus  
 

1) merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2020 tietoonsa 
saatetuksi, ja 

2) lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 
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Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen lainaehtojen muuttaminen 
 
Kh § 113 
24.8.2020 Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot on 19.6.2019 hakenut 

Valtiokonttorilta lainaehtojensa muuttamista ja talouden tervehdyt-
tämisavustusta. Yhtiön aravalainoille on haettu korkohelpotusta ja 
takaisinmaksinmaksujen pidennyksiä sekä lyhennysvapaata. 

 
Ennen em. hakemusta yhtiö on laatinut talouden tervehdyttämis-
suunnitelman ja toteuttanut laaja-alaisesti toimenpiteitä taloutensa 
tervehdyttämiseksi. Jokioisten kunta omistaa yhtiön koko osake-
kannan. 

 
Valtiokonttori on tehnyt asiassa päätöksen 2.7.2020. Se on hy-
väksynyt lainaehtojen muuttamisen, mutta ei myöntänyt talouden 
tervehdyttämisavustusta, koska katsoo, että lainaehtojen muutok-
silla on mahdollista kohtuullisessa ajassa saattaa yhtiön talous ta-
sapainoon, eikä aravalainoihin liity huomattavaa luottotappioris-
kiä. Valtionkonttori toteaa päätöksessään, että lainaehtojen muut-
taminen on tarpeen yhtiön talouden tervehdyttämiseksi. 
 
Aravalainoille 1300-5190 (pääoma 152 108,96 euroa) ja 1300-
45050 (pääoma 497 899,52 euroa) myönnettiin 1 vuoden ajaksi 
lyhennysvapaa, lainat muutettiin kiinteäehtoisiksi ja lyhennysoh-
jelmia tarkistettiin. Korot ja koronmääräytymisperusteet pidettiin 
ennallaan. 
 
Päätöksessään Valtiokonttori edellyttää, että yhtiöön sijoitetuille 
Jokioisten kunnan omille varoille ei saa periä korkoa lainaehtojen 
muutosaikana eli vuosina 2020–2034. Omilla varoilla tarkoitetaan 
yhtiön kaikkia omia varoja (joita kunta on antanut), esimerkiksi 
pääomalainaa, ns. tertiäärilainaa ja avustuksia. Päätöksen perus-
teella korkoihin on rinnastettavissa myös mahdolliset kunnan ja 
yhtiön väliset viivästyskorot. 
 
Valtiokonttorin päätöksen voimaantulon edellytyksenä on, että Jo-
kioisten kunta myöntää Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille 
alkupääomaltaan 360 000 euron, vuonna 2019 myönnetylle jär-
jestelylainalle lyhennysvapaata, kunnes Valtiokonttorin/ARA:n 
aravalaina 1300-5190 on loppuun maksettu, jättää omien varojen 
koron perimättä vuosina 2020–2034 ja hyväksyy lainan 1300-
45040 lainaehtomuutoksen lainan omavelkaisena takaajana. 
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Esityslistan liitteenä (liite 12/2020) Valtiokonttorin/ARA:n lainan 
1300-45050 takaajan suostumus ja siihen liittyvä aravalainojen 
uusi lyhennysohjelma 31.8.2020 alkaen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. myöntää Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille alkupää-
omaltaan 360 000 euron järjestelylainalle lyhennysvapaata, 
kunnes Valtiokonttorin/ARA:n aravalaina 1300-5190 on lop-
puun maksettu eli 31.12.2025 saakka, 

2. että Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoilta ei peritä omien 
varojen korkoa vuosina 2020–2034, 

3. että Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoilta ei peritä mah-
dollisia Jokioisten kunnan ja yhtiön välisiä viivästyskorkoja 
2020–2034, eikä mahdollisesti tätä aiemmin erääntyneitä 
avoimia viivästyskorkoja, 

4. ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy kunnan takaaman Kiin-
teistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen Valtiokonttorin/ARA:n 
lainan 1300-45050 päävelan ehtojen muuttamisen, takauksen 
tunnustamisen ja vanhentumisajan katkaisemisen esityslistan 
liitteen (liite 12/2020) mukaisesti. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 
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Lounais-Hämeen seudullinen pakolaisten kuntasijoitussopimus 
 
Kh § 114 
24.8.2020 Jokioisten kunnan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen välille on laadittu aiemmin sopimus, jossa kunta sitou-
tuu viiden (5) kiintiöpakolaisen tai yhden perheen vastaanottami-
sesta vuosittain. Uusi seudullinen sopimus korvaisi aiemman 
kunnallisen sopimuksen. 

 
Sopimuksessa Forssa, Jokioinen ja Tammela osallistuisivat Lou-
nais-Hämeen yhteiseen seudulliseen kiintiöpakolaisten vastaanot-
toon. Seudullisen vastaanoton kautta voitaisiin sijoittaa 15–20 
henkilöä vuosittain. Sijoitettavat henkilöt voivat olla kiintiöpakolai-
sia ja/tai oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita.  
 
Kiintiöön sisältyvät hätätapausvalinnat ovat viisi (5) henkilöä vuo-
dessa. Sopimuksen mukaista seudullista vastaanottoa koordinoi 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) maahanmuut-
tokoordinaattori.  
 
Hämeen ELY-keskus, kuntien edustajat ja hyvinvointikuntayhty-
män maahanmuuttokoordinaattori arvioivat vuosittain jokaiseen 
kuntaan sijoitettavien henkilömäärän. Seudulliseen kiintiöpako-
laisten vastaanottoon osallistuva kunta ottaa vuosittain vastaan 
kiintiöpakolaisia ja/tai turvapaikanhakijoita edellytyksiensä mukai-
sesti. Kunnat voivat yhteistyössä sopia seudullisen kiintiön vuosit-
taisesta jakautumisesta kuntien kesken. Lisäksi Hämeen ELY-
keskus huomioi kuntasijoitusten tarvetta maakunnallisesti. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä (liite nro 13/2020) ole-

van sopimusluonnoksen seutukunnallisesta kiintiöpakolaisten 
vastaanotosta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 7/2020. 
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Hallintosäännön muutos   
 
Kh § 115 
24.8.2020 Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (521/2020) ja 

laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaises-
ta muuttamisesta (522/2020) ovat tulleet voimaan 1.8.2020 alka-
en ja ovat voimassa 31.12.2020 asti. Muutosten tarkoituksena on 
ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä 
koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen tur-
vallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada ope-
tusta.  

 
Laissa perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta todetaan 
seuraavasti:   

 
”Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annet-
tavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuk-
sena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voi-
daan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poik-
keuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi 
on välttämätöntä. ”  

 
Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä te-
kee opetuksen järjestäjä. Kun kunta on opetuksen järjestäjä, pää-
töksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tekee 
kuntalain 90 §:n hallintosäännössä määritelty kunnan toimielin.   

 
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös 
voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä 
voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartunta-
tautilain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettuja rajoituksia olisi 
edelleen välttämätöntä jatkaa.  

 
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan 
järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyh-
teyksiä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen 
vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjes-
tämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen pää-
tökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämi-
sestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai koko-
naan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.   
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Lapsen oikeuksien rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista, tarkoi-
tussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavu-
tettavaan päämäärään nähden.  

 
Opetuksen järjestäjän tulee poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä 
koskevassa päätöksenteossa ja valmistelussa noudattaa tartunta-
tautilain mukaisiin päätöksiin mahdollisesti sisältyviä ehtoja. Kun-
nan tulee hyödyntää omaa lääketieteellistä ja tartuntatautien tor-
jumiseen liittyvää osaamistaan tartuntatautilain 9 §:ssä määritel-
lyn tehtävänsä mukaisesti ja toimia poikkeuksellisiin opetusjärjes-
telyihin siirtymisen arvioinnissa yhteistyössä tartuntatautiviran-
omaisten kanssa.  

 
Päätöksenteossa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet 
– oppilaiden ja huoltajien näkemykset huomioiden – niin pitkälle 
kuin se on mahdollista. Yksilöllisinä tarpeina voidaan huomioida 
esimerkiksi oppimisen tuen, oppilashuollon, henkilökohtaisiin oloi-
hin tai lastensuojeluun liittyvä tarve saada lähiopetusta.  Lisäksi 
tulee huomioida perusopetuslain oppilaiden osallisuutta koske-
vaan säännös (47 a §). Säännöksen mukaan opetuksen järjestä-
jän on mm. kuultava koulun oppilaskuntaa ennen oppilaiden ase-
maan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.  

  

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnan hallinto-

sääntöön tehdään koulutuslautakunnan toimivaltaan (§ 23 Lauta-

kuntien tehtävät ja ratkaisuvalta, 2. Koulutuslautakunta) seuraava 

lisäys: 23. Lautakunta päättää poikkeuksellisista opetusjärjeste-

lyistä.   

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvio 
 
Kh § 116 
24.8.2020 Kanta-Hämeen pelastuslaitos pyytää yhteistoimintasopimuksen 

mukaisesti kunnilta lausuntoa vuoden 2021 talousarvioluonnok-
sesta ja varaa mahdollisuuden tehdä esityksiä seuraavan vuoden 
talousarvioon sekä seuraavien vuosien taloussuunnitelmiin liitty-
en. 

 
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvioluonnos on tehty 
Hämeenlinnan kaupungin ohjeistuksen 6.3.2020 mukaisesti. Siinä 
on huomioitu kolmen urapolkuviran perustamisesta aiheutuva 
henkilöstömenojen kasvu, muiden henkilöstökulujen kasvu sekä 
yleinen kustannusten nousu. 

 
Hämeenlinnan kaupunki on 8.6.2020 päättänyt, että vuoden 2021 
talousarvioluonnosta pitää karsia ja kohdentaa säästöt sekä hen-
kilöstömenoihin että muihin toimintamenoihin. Pelastustoimen 
säästötavoitteeksi asetettiin 323 500,00 euroa. Investointimäärä-
rahaa linjattiin pienennettäväksi 0,5 euroa/asukas eli 4,5 euroon / 
asukas. 

 
Karsinnan jälkeen Jokioisten kunnan vuoden 2021 maksuosuu-
deksi muodostuisi pelastuslaitoksen käyttömenojen osalta 
405 706,00 euroa. Tämä olisi 511,00 euroa vuotta 2020 vähem-
män. Investointien osalta maksuosuudeksi muodostuisi 23 099,00 
euroa. Tämä on 2 876,00 euroa vuotta 2020 vähemmän. 

 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos sijoittuu 22 pelastuslaitoksen käyt-
tötalousmenojen vertailussa viidenneksi edullisimmaksi (vuoden 
2019 tiedoilla). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta, että kuntien kireän taloustilanteen 

vuoksi Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tulee laatia talousarvion-
sa mahdollisimman tarkkaa taloutta noudattaen ja siksi Hämeen-
linnan kaupungin 8.6.2020 linjaus vuoden 2021 kustannuskehi-
tyksestä vastaa Jokioisten kunnan näkemystä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Nuoriso-ohjaajan ja erityisnuorisotyöntekijän toimien täyttöluvat 
 
Kh § 117 
24.8.2020 Jokioisten kunnan nuoriso-ohjaaja on irtisanoutunut tehtävästään 

12.8.2020 alkaen ja erityisnuorisotyöntekijä vastaavasti 17.9.2020 
alkaen. Työntekijät ovat siirtyneet toisiin työtehtäviin Jokioisten 
kunnan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluksiin. 

 
Jokioisten vapaa-aikatoimessa työskentelee vakinaisesti vain 
kolme työntekijää, vapaa-aikasihteeri sekä nuoriso-ohjaaja ja eri-
tyisnuorisotyöntekijä.  

 
Vapaa-aikatoimi tarvitsee jatkossakin toiminnoissaan sekä nuori-
so-ohjaajan että erityisnuorisotyöntekijän ja sen toiminnan kannal-
ta on perusteltua täyttää molemmat avoimeksi tulleet toimet vaki-
naisesti.  

 
Sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää 
täyttöluvat nuoriso-ohjaajan ja erityisnuorisotyöntekijän vakinaisil-
le toimille.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan nuoriso-ohjaajan ja 

erityisnuorisotyöntekijän toimille niiden vakinaista täyttämistä var-
ten. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 118 
24.8.2020 Tekninen lautakunta / lupajaosto 27.2. ja 28.5.2020 
 

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 § 119 
24.8.2020 Valtiovarainministeriö: 

- Kirje 4.8.2020 / Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden koro-
tuksen hakeminen vuonna 2020. Korotusta voi hakea poikkeuk-
sellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi 
ja ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainotta-
miseksi toteutettavia toimenpiteitä. Jokioisten kunta ei täytä ha-
kuperusteita. 

- Päätös 7.8.2020 / Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta vuodelle 2020. Muutos liittyy iäkkäiden henkilöiden te-
hostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta 
henkilömitoituksesta, koronavirusepidemiasta (n. 250 000 €), 
työttömyyden sovittelun suojaosan väliaikaisesta korottamisesta 
ja harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta. Päätöksen 
vaikutus Jokioisten kunnalle on yhteensä + 720 111 euroa. 

 
Kuntien takauskeskuksen 12.8.2020 antama päätös lausunnosta 
sote-maakuntia koskevaan esitysluonnokseen. 

 
 Kanta-Hämeen pelastuslaitos antaa päätöksellään 14.8.2020 kemi-

kaaliturvallisuuslain mukaisen luvan yksityiseen kulutukseen tarkoi-
tettujen ilotulitteiden käyttämiseen ilman pelastusviranomaiselle teh-
tävää ilmoitusta. Lupa koskee ns. venetsialaisviikonloppua ja on 
voimassa lauantaina 29.8.2020 klo 18–24. 

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

dotuksen. 

 

Merkittiin, että kokouksen alussa klo 17.00–19.40 pidettiin kunnan-
hallituksen ja johtoryhmän yhteinen iltakoulu, jonka jälkeen johto-
ryhmä poistui ja kokousta jatkettiin. 

 

 
 
   
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  24.8.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 112, 115, 116, 118, 119 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 113, 114, 117 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 113, 114, 117 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 



     LUONNOS  HAMELY/xxx/2020 
  

 

 
 

   

 

 

 

 

 

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMI-
SESTÄ 

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) sekä Forssa, 

Jokioinen ja Tammela (jäljempänä kunta/kunnat) sopivat kotoutumisen edistämisestä an-

netun lain (1386/2010, jäljempänä kotoutumislaki) 41 §:n mukaisella sopimuksella seuraa-

vaa: 

 

1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA 

 

Kotoutumislain 30 §:n mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuutta-

jien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Li-

säksi kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajil-

le ja että ne järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve 

edellyttää. Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotout-

tamisessa. Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös 

kuntien välisenä yhteistyönä. 

 

Kunta on oikeutettu saamaan kotoutumislain 6 luvun mukaisesti kotoutumiseen liittyvien 

palveluiden järjestämisestä koituviin kustannuksiin korvauksia valtiolta. Valtion korvauk-

sista säädetään kotoutumislain lisäksi tarkemmin valtioneuvoston asetuksella 1393/2011. 

Kotoutumislain 44 §:n mukaan kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että  kunta on  

laatinut 32 §:ssä tarkoitetun kunnan kotouttamisohjelman ja tehnyt 41 §:ssä tarkoitetun so-

pimuksen ELY-keskuksen kanssa. 

 

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain 32 §:n mukaan laadittava kotou-

tumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka 

hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljäs-

sä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaista talousarvio-

ta ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kotouttamisohjelman sisällön linjaukset on määritetty ko-

toutumislain 33 §:ssä. 

 

ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueel-

la toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta oh-

jelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, 

kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa 

laajuudessa osallistua em. prosesseihin.  

 

Forssan, Jokioisten ja Tammelan kotouttamisohjelmaksi on hyväksytty Forssan seudun ko-

touttamisohjelma. Kunnat osallistuvat kotouttamisohjelman päivitystyöhön, sekä huolehti-

vat, että kunnissa on jatkossakin voimassa oleva kotouttamisohjelma.   

 

 

 

 

japy
Konekirjoitusteksti

japy
Konekirjoitusteksti

japy
Konekirjoitusteksti

japy
Konekirjoitusteksti
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2. HENKILÖPIIRI JA VASTAANOTON KOORDINOINTI 

 

Kunta varautuu järjestämään kotoutumista edistävät palvelut ja toimenpiteet kotoutumislain 

2 §:n 2 ja 3 momentin mukaisille, kuntaan osoitetuille ja muutoin sijoittuneille henkilöille. 

Osoitettavilla henkilöillä tarkoitetaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä, jotka sijoite-

taan kuntaan ELY-keskuksen koordinoimana ja tämän sopimuksen mukaisesti. Muutoin si-

joittuneilla henkilöillä tarkoitetaan itsenäisesti tai omatoimisesti kuntaan muuttaneita kan-

sainvälistä suojelua saavia henkilöitä, joita voi muuttaa kuntaan edellä mainitun lisäksi.    

 

Forssa, Jokioinen ja Tammela osallistuvat Lounais-Hämeen yhteiseen seudulliseen kiin-

tiöpakolaisten vastaanottoon. Seudullisen vastaanoton kautta voidaan sijoittaa 15 - 20 henki-

löä vuosittain. Sijoitettavat henkilöt voivat olla kiintiöpakolaisia ja / tai oleskeluluvan saa-

neita turvapaikanhakijoita. Kiintiöön sisältyvät hätätapausvalinnat ovat viisi (5) henkilöä 

vuodessa.  

 

Sopimuksen mukaista seudullista vastaanottoa koordinoi Forssan, Jokioisten ja Tammelan 

osalta Forssan seudun hyvinvointikunta-yhtymän (FSHKY) maahanmuuttokoordinaattori. 

 

Hämeen ELY-keskus, kuntien edustajat ja koordinaattori arvioivat vuosittain jokaiseen kun-

taan sijoitettavien henkilömäärän. Seudulliseen kiintiöpakolaisten vastaanottoon osallistuva 

kunta ottaa vuosittain vastaan kiintiöpakolaisia ja/tai turvapaikanhakijoita edellytyksiensä 

mukaisesti. Kunnat voivat yhteistyössä sopia seudullisen kiintiön vuosittaisesta jakautumi-

sesta kuntien kesken. Lisäksi Hämeen ELY-keskus huomioi kuntasijoitusten tarvetta maa-

kunnallisesti.  

 

3. KORVATTAVAT KUSTANNUKSET 

 

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (jäljempänä KEHA-

keskus) korvaa kunnalle kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin mukaisista henkilöistä aiheu-

tuneet lain 6 luvun mukaiset kustannukset valtion talousarvion rajoissa kotoutumislain 44 

§:n, valtioneuvoston asetuksen (1393/2011) 1 §:n sekä tämän sopimuksen ja kustannusten 

korvaamista koskevan voimassaolevan ohjeen (liitteenä) nojalla. 

 

Laskennallinen korvaus  
 

Kotoutumislain 45 §:n nojalla kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta 

lain 2 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun henkilön ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta ko-

toutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. Korvausta maksetaan kolmen vuoden ajan 44 

§:n 3 tai 4 momentin säädetystä ajankohdasta. Ulkomaalaislain (301/2004) 90 §:ssä tarkoite-

tussa pakolaiskiintiössä Suomeen otetusta henkilöstä sekä tämän perheenjäsenestä tai muus-

ta omaisesta, joilla on ollut perheside ennen Suomeen tuloa, korvausta maksetaan kuitenkin 

neljän vuoden ajalta.  

 
Korvaus kunnan maksamasta toimeentulotuesta  

 

Kunnalle korvataan 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle maksetusta toimeentulo-

tuesta annetun lain mukaisesta toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kolmen 

vuoden ajalta. 
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Korvaus tulkitsemisen järjestämisestä 
 
Kunnalle korvataan kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuille henkilöille järjes-

tetystä tulkitsemisesta aiheutuneet kustannukset. 

 
Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä  
  
Kotoutumislain 50 §:n mukaisesti KEHA-keskus maksaa kunnalle laskennallisen korvauk-

sen kotoutumislain 9 §:n mukaisen alkukartoituksen järjestämisestä aiheutuneista kustan-

nuksista. Kotoutumislain 10 §:n mukaan kunta käynnistää alkukartoituksen maahan-

muuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toi-

meentulotukea. Kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytävälle maahanmuutta-

jalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä makse-

taan, jos maahanmuuttaja ei kunnan alkuhaastattelua tehtäessä ollut aikeissa hakeutua työ-

markkinoille ja TE-toimiston järjestämään alkukartoitukseen. Korvauksen maksamisen 

edellytyksenä on, että kunta on järjestänyt ainakin kotoutumisen edistämiseen liittyvästä al-

kukartoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (570/2011) 1 §:n 2 momentin mukaisen 

alkuhaastattelun. 

 
Korvaus paluumuuttoavustuksesta  
 

Kotoutumislain 47 §:n mukaan kunnalle korvataan 85 §:ssä tarkoitetun paluumuuton tuke-

misesta aiheutuneet kustannukset. 

 

Korvaus erityiskustannuksista 
 

Kunnalle korvataan kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden sosi-

aali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksina lain 49 §:n nojalla: 

 

1) ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta kotoutumislain 28 §:n mukaiseen per-

heryhmäkotiin tai muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista 

ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuvat 

kustannukset siihen saakka kunnes nuori täyttää 21 vuotta; 

 

2) vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-

misestä kunnalle aiheutuvat huomattavat kustannukset, jos henkilö on ollut huollon tai 

hoidon tarpeessa Suomeen saapuessaan enintään kymmenen vuoden ajalta; sekä 

 

3) erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset enintään kymmenen vuoden 

ajalta. 

 

Kunta ja ELY-keskus sopivat erillisellä sopimuksella erityiskustannusten korvaamisesta.   

 

Lisäksi kunnalle voidaan korvata lain 53 §:n nojalla ne kustannukset, jotka aiheutuvat ih-

miskaupan uhrille tämän asemasta johtuvien erityistarpeiden vuoksi järjestettävästä tervey-

denhuollon ja sosiaalihuollon palvelusta, tulkitsemisesta, henkilön turvallisuuden takaami-

sesta sekä muusta uhriasemaan liittyvän erityistarpeen vuoksi järjestettävästä toimenpiteestä 

ja palvelusta. 
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4. MENETTELY KORVAUSASIOISSA 

 

 

Korvausajan alkaminen ja päättyminen 
 

Korvausta maksetaan siitä alkaen, kun henkilölle, jonka kunnassa asumisen perusteella kor-

vaus maksetaan, on rekisteröity ensimmäinen kotikunta väestötietojärjestelmään. 

 

Jos henkilöllä, jonka kunnassa asumisen perusteella korvaus maksetaan, ei ole oleskelulupaa 

maahan tullessaan, eikä hän voi oleskeluluvan saatuaan saada kotikuntalain (201/1994) mu-

kaista kotikuntaa, korvausta maksetaan siitä alkaen, kun hänelle on myönnetty oleskelulupa. 

 
Mikäli henkilö ennen KEHA-keskuksen kunnalle kohdistamassa korvauspäätöksessä määri-

tettyä enimmäisaikaa saa Suomen kansalaisuuden, korvataan kustannukset kotoutumislain 

mukaisesti sen vuorokauden loppuun, jolloin henkilö ei ole Suomen kansalainen.  

 

 

Korvauksen maksaminen 
 

Kunnan/kuntayhtymän on haettava kotoutumislain 6 luvussa ja tämän sopimuksen kohdassa 

3 tarkoitettua korvausta KEHA-keskukselle osoitetulla hakemuksella viimeistään kahden 

vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tapahtuneesta toiminnasta 

korvausta haetaan. KEHA-keskus maksaa korvaukset kunnalle/kuntayhtymälle hakemuksen 

ja kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen perusteella. Korvausten hakemista kos-

kevat käytännön kysymykset voi osoittaa: maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi.   

 

Kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamista koskeva ohje samoin kuin sopimus - ja 

hakemusmenettelyssä käytettävät lomakkeet ovat sopimuksen liitteenä.  

 

Sekä ELY-keskuksella että KEHA-keskuksella tulee olla mahdollisuus tarkastaa korvattavat 

kustannukset paikan päällä tai pistokokein. 

 

Forssa, Jokioinen ja Tammela ovat ilmoittaneet, että tämän sopimuksen perusteella kor-

vattavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tehtävää hoitaa Forssan seudun hy-

vinvointikuntayhtymä. Hyvinvointikuntayhtymä voi hakea kotoutumislain mukaisia ja tä-

män sopimuksen kohdassa 3 tarkoitettuja korvauksia KEHA-keskukselta ja ELY-

keskukselta niiltä osin kuin kuntayhtymä vastaa niihin liittyvien palveluiden järjestämisestä.   

 
Maksetun korvauksen palautusvelvollisuus 
 

KEHA-keskus voi kotoutumislain 55 §:n nojalla määrätä kunnan/kuntayhtymän palautta-

maan valtion maksaman korvauksen tai osan siitä, jos korvauksen suorittamista varten on 

annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja tai jos muutoin käy selville, että korvaus on suo-

ritettu perusteettomasti. 

 

Palautettavalle määrälle on suoritettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaan 

määräytyvän korkokannan suuruinen viivästyskorko. 

 

KEHA-keskuksen päätös kunnalle perusteettomasti maksetun korvauksen palauttamisesta 

on tehtävä viimeistään viidentenä kalenterivuonna sen toimintavuoden päättymisestä, jolta 

korvaus on maksettu. 
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Korvausten muutoksenhaku 
 

Kotoutumislain 6 lukuun perustuviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla hallinto-

oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. 

 

5. MUUT EHDOT 

 

Salassapitovelvollisuus 
 

Kotoutumislain mukaisten tehtävien hoitamista varten saadut tiedot ja asiakirjat on pidettävä 

salassa siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sääde-

tään. 

 

Tiedonsaantioikeus 
 

Työ- ja elinkeinoministeriöllä, aluehallintovirastolla, ELY-keskuksella, KEHA-keskuksella, 

työ- ja elinkeinotoimistolla, kunnan viranomaisella, Kansaneläkelaitoksella sekä Digi- ja 

väestötietovirastolla on oikeus kotoutumislain 87 §:n mukaan saada maksutta ja salassapito-

säännösten estämättä kotoutumislain 2, 5 ja 6 luvun mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi 

välttämättömät tiedot toisiltaan, Maahanmuuttovirastolta, vastaanotto- ja järjestelykeskuk-

selta, kotoutumista tukevien toimenpiteiden ja palvelujen tuottajalta sekä ilman huoltajaa 

olevalle lapselle määrätyltä edustajalta. 

 

Tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat velvoitteet 
 

Kunta ja ELY-keskus ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä.  Kunta sitoutuu noudattamaan sopi-

muksen mukaisessa toiminnassaan ja sopijaosapuolten välisessä tietojen luovuttamisessa 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016, GDPR), siihen liittyvää voimassaolevaa kansal-

lista lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita henkilö- ja terveystietojen käsittelystä. Kunta 

vastaa käyttämiensä laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja tilojen suojaamisesta tietoturvaris-

kejä vastaan tämän sopimuksen vaatimusten mukaisesti. Kunta huolehtii käsittelemiensä tie-

tojen asianmukaisesta suojaamisesta vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, hä-

viämisen, muuttamisen, luvattoman luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn varalta. 

 

6. VOIMAANTULO, SOVELTAMINEN JA IRTISANOMINEN 

 

Tämä sopimus tulee voimaan siitä päivästä alkaen, kun molemmat osapuolet ovat sen alle-

kirjoittaneet. Sopimus korvaa aiemmat sopimukset kuntaan osoittamisesta ja kotouttamises-

ta: 

- Forssa: HAMELY/47/2016 (allekirjoitettu 28.1.2016) 

- Tammela: HAMELY/141/2016 (allekirjoitettu 1.1.2016) 

- Jokioinen: HAMELY/142/2016 (allekirjoitettu 22.8.2016) 

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

 

Jos tämä sopimus irtisanotaan, se päättyy 12 kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä. Irtisa-

nomisaikaa voidaan myös yhteisellä sopimuksella lyhentää.  

 

Tätä sopimusta on tehty viisi samansisältöistä kappaletta, yksi jokaiselle sopijapuolelle. 
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Forssa ____________kuun _____ päivänä 2020  

Forssan kaupunki 

   

      

Nimi               Nimi    

Virkanimike   Virkanimike 

 

Tammela ____________kuun _____ päivänä 2020  

Tammelan kunta 

   

      

Nimi               Nimi    

Virkanimike   Virkanimike 

 

Jokioinen  ____________kuun _____ päivänä 2020  

Jokioisten kunta 

   

      

Nimi               Nimi    

Virkanimike   Virkanimike 

 

 

Forssa ____________kuun _____ päivänä 2020  

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 

   

      

Nimi               Nimi    

Virkanimike   Virkanimike 

 

 

Lahdessa ____________kuun _____ päivänä 2020  

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

 

 

Kari Sartamo    

Yksikön päällikkö  Maahanmuuttoasioiden suunnittelija 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET: Ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaa-

misesta kunnalle 

 Korvausten haku- ja maksulomakkeet toimitetaan sähköisesti 

 

 

TIEDOKSI: KEHA-keskus 




