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Maanantai 8.11.2021 klo 17.00–20.16
Kunnantalon valtuustosali
Raiskio Sakari, pj.
Hakamäki Jenni
Heikkilä Timo
Into Petri
Kanerva Jyrki
Lehtinen Rami, Teams-etäyhteydellä
Nurmi Satu
Romppainen Emmi
Stenberg Niina
Hacklin Jorma, valt. pj.
Marttila Pauli, valt. 1. varapj.
Esala Martti, valt. 2. varapj., klo 17.00–18.56
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj.
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja
Tasala Kari, kunnaninsinööri

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 204–219

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

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Satu
Nurmi ja Jenni Hakamäki.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Sakari Raiskio

Mika T. Rantala

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jokioinen 12.11.2021
Allekirjoitukset

Satu Nurmi

Jenni Hakamäki

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 15.11.–6.12.2021
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

8.11.2021

sivu

nro

360

18

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke
Kh § 204
8.11.2021

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehittävä
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke on saanut valtionavustus päätöksen hankkeen toteuttamiseksi ajalla 1.1.2020–
31.12.2022.
Syksyllä 2021 hankkeen pidentämiseksi, laajentamiseksi ja syventämiseksi avattiin täydennyshaku. Täydennyshaun valmistelussa osallistettiin Kanta-Hämeessä hankkeen ohjausryhmä, sotetyöryhmät, poliittiset päättäjät ja järjestöt sekä hyvinvointialueen
valmistelutoimisto. Täydennyshausta vastaa hankehallinnoijana
Hämeen liitto. Osatoteuttajana hankkeessa (ml täydennyshaku)
ovat kaikki järjestämisvastuulliset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot Kanta-Hämeessä. Täydennyshaun myötä hankeaika
jatkuu 31.12.2023 asti. Hankkeen kautta saatavaa avustusta voivat käyttää sopimuksen tehneet järjestämisvastuulliset organisaatiot.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin. Se nivoutuu yhteen sote-uudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelun kanssa. Tulevaisuuden sotekeskusohjelman mukaiselle maakunnan hankekokonaisuudelle
myönnetään avustus täysimääräisenä (100 %) hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin. Hankekokonaisuus ei
edellytä kunnalta ja kuntayhtymältä rahoitusosuutta. Valtionavustus kohdennetaan hankesuunnitelman mukaisesti peruspalvelujen
kehittämiseen ja parantamiseen. Hankehakemus on jätetty sosiaali- ja terveysministeriöön 3.10.2021.
Sosiaali- ja terveysministeriö vaatii uudet kuntasitoumukset täydennyshaussa ja ne tulee toimittaa ministeriöön marraskuun aikana. Valtionavustuspäätös odotetaan saatavan joulukuun lopussa 2021.
Esityslistan viiteaineisona on Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus päivitetty hankesuunnitelma.

Ehdotus

Jokioisten kunta päättää sitoutua Kanta-Hämeen Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaisen hankekokonaisuuden täydennyshakuun.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Päätös

kokouspäivämäärä

8.11.2021
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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.9.2021 (75 %)
Kh § 205
8.11.2021

Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon
toimintatuotot ovat toteutuneet 71,0 % ja toimintakulut 74,7 %.
Toimintakate on toteutunut 75,2 %. Vuosikate on tässä vaiheessa
positiivinen 1 757 702 euroa, joka on 206 869 euroa vähemmän
kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Verotuloja on kertynyt
78,6 % ja valtionosuuksia 74,3 % suhteessa talousarvioon.
Tuloslaskelma 1.1.–30.9.2021 on viiteaineistona.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–
30.9.2021 tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.10.2021
Kh § 206
8.10.2021

Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä
Jokioisten kunnalle lokakuun loppuun 2021. Selvitys perustuu verohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon.
Tarkasteluvälillä 1.1.–31.10.2021 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa ennen vähennyksiä 14 911 481 euroa, joka on 179 450 euroa
(1,2 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan.
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 1.735.087 euroa,
joka on 567.949 euroa (48,7 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan.
Kiinteistöveroa on tilitetty 876 924 euroa, joka on 80 347 euroa
(10,1 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Kiinteistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan
vaan joustavasti touko-lokakuun välillä.
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja
17 523 491 euroa, joka on 827 746 euroa enemmän kuin vuonna
2020 vastaavaan aikaan.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP)
yhteistyösopimus 1.1.2022 alkaen
Kh § 207
8.11.2021

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on lakisääteinen palvelu, joka on järjestettävä kaikissa kunnissa. Toimintaa ohjaa laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014, 448/2020 ja 424/2021) sekä valtioneuvoston
asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(1377/2014). Yhteistyösopimuksella sovitaan työttömille tarjottavan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä.
TYP on kunnan, TE-toimiston ja Kelan muodostama yhteistyöverkosto. Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka hyötyvät monialaisesta palvelusta ja eri
tahojen järjestämisvastuulla olevien palveluiden yhteensovittamisesta työllistymisensä edistämiseksi. Palvelussa korostuu asiakkaan palvelutarpeen monialainen kartoitus sekä valmennuksellinen ja ratkaisukeskeinen työskentely. Asiakastyö on intensiivistä,
kasvokkain tapahtuvaa ja tavoitteellista palvelua, joka edellyttää
räätälöityjä ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi. TYP-lain mukaisesti jokainen kunta kuuluu johonkin TYP-verkostoista; KantaHäme muodostaa yhden TYP-verkoston. Verkostoja on Suomessa yhteensä 32.
TYP-toiminta on organisoitu kussakin verkostossa lain ja asetuksen ohjaamana niin, että palvelun järjestämiseksi verkostolle on
1) laadittu yhteistyösopimus, 2) nimetty johtoryhmä sekä 3) nimetty toimintaa johtava henkilö ja hänen varahenkilönsä.
Yhteistyösopimus laaditaan sopijaosapuolten kesken (kunnat, TEtoimisto, Kela). Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2021 ja uusi 1.1.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Sopimusta tai
sen liitteitä tarkistetaan tarvittaessa, vähintään vuosittain. Sopimuksen voimassaolo päättyy, mikäli laki työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014, 448/2020 ja
424/2021) ja lain 1369/2014 nojalla annettu asetus (1377/2014)
kumotaan.
Kukin sopijaosapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään kyseisen vuoden lopussa. Irtisanomisaika on 6 kuukautta.
Sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti sopimalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Ne sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei kyetä neuvottelemalla selvittelemään, ratkaistaan hallintoriita-asiana Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. TYP-johtoryhmä on kokouksessaan
6.10.2021 hyväksynyt Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimuksen luonnoksen ja
sen liitteet tarvittavin täydennyksin.
Toimintaa johtaa TYP-johtoryhmä, jossa on kaikkien sopimusosapuolten edustus. Asetuksen (1377/2014) mukaisesti johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä johtoryhmän toimialueella.
Johtoryhmä asettaa vuosittain monialaisen yhteispalvelun toimialueensa tavoitteet ja sopii monialaisena yhteispalveluna tarjottavien palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Johtoryhmä seuraa ja arvioi monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Johtoryhmän
toimintakausi on kolme vuotta ja johtoryhmän asettaa TE-toimisto.
Hämeen TE-toimiston TYP-johtoryhmän nimeämispyyntö on liitteenä (liite nro 10/2021).
Palvelun toteuttamisen organisoinnista, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vastaa johtoryhmään kuuluvien kuntien nimeämä toimintaa johtava henkilö.
Toimintaa johtavalle henkilölle nimetään lisäksi varahenkilö. Johtoryhmän tulee hyväksyä johtava henkilö ja tämän varahenkilö
ennen nimeämistä.
Kanta-Hämeen TYPin johtoryhmä on kokouksessaan 6.10.2021
päättänyt hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin ehdotuksen siitä,
että palvelupäällikkö Tarleena Rantanen jatkaa toimintaa johtavana henkilönä. Johtavan henkilön työnantaja on Hämeenlinnan
kaupunki. Varahenkilönä toimisi Hämeenlinnan kokeilutoimiston
johtaja Mira Sillanpää. TYP-työhön osoitetusta sopimusosapuolten henkilöstöresurssista on sovittu TYP-yhteistyösopimuksessa.
Kaikkiaan TYP-lain mukaiseen asiakastyöhön Kanta-Hämeessä
on osoitettu 38 työntekijää.
Jokainen Kanta-Hämeen TYPin sopimusosapuoli vastaa itse
oman henkilöstönsä palkkaus- ja muista kustannuksista. Toiminnasta aiheutuvat yhteiset kustannukset (74 800 €, TA 2022) jaetaan yhteistyösopimuksessa sovitulla tavalla osapuolten kesken.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

8.11.2021

sivu

nro

366

18

Kuntien välisten kustannusten jakoperusteena on yli 300 päivää
työmarkkinatukea saaneiden kokonaismäärän kunnittainen suhdeluku 50 % painotuksella ja kunnan väestömäärän kunnittainen
suhdeluku 50 % painotuksella. Kustannusten jako tehdään väestömäärän osalta edellisen vuoden 31.12. tilanteen mukaisesti
(väestötiedot), ja vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta edellisen vuoden kuukausikeskiarvon mukaisesti (Kelasto).
Yhteiset kustannukset muodostuvat toimintaa johtavan henkilön
palkkauskustannuksista sivukuluineen sekä muista yhteisistä kustannuksista (11 500 €, TA 2022), joita ovat esimerkiksi yhteisten
kehittämispäivien kustannukset, koulutus- ja asiantuntijapalvelut,
matkakustannukset sekä jyvitykset sisäisistä ICT-palveluista ja laitevuokrista sekä työtilojen vuokrista. Jokioisten osuus yhteisistä
kustannuksista v. 2022 on 2 000 €.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimuksen,
2) nimetä Kanta-Hämeen TYPin johtoryhmän 2022–2024 jäseneksi työllisyyspäällikkö Mikko Mäkelän ja varajäseneksi hallinto- ja talousjohtaja Mika T. Rantalan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 10/2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma
Kh § 171
6.9.2021

Verouudistukset, valtionosuuksien ennakoimattomuus ja viimeisimpänä koronapandemia ovat vaikuttaneet Jokioisten kunnan talouden rahoitusosaan osin vuodesta 2017 alkaen. 2020 alkaneen
pandemian keston pituutta ja vaikutuksia talouteen ei ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida. Kaikki arviot tarkentuvat syksyn
aikana talousarviovalmistelun edetessä.
Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden
2021 kustannustason mukaiseksi. Henkilöstömenot ja etenkin ostopalveluina sote-kustannukset Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä ovat kestämättömässä nousussa vuodelle 2022. Tämän vuoksi on luonnollista
pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esityksistä, jollei rakenteellisten muutosten kautta ole mahdollista saavuttaa myös taloudellisia parannuksia. Palvelutarpeen osittainen mahdollinen kasvu on
rahoitettava talousarvion sisäisin siirroin. Palvelutarpeen mahdollinen väheneminen on huomioitava siten, että palveluiden tuotanto sopeutetaan tarpeeseen ja kysyntään.
Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan päättää
syksyn aikana, kun mm. hallituksen budjettiriihen kuntatalousvaikutukset ovat selvillä ja kuntakohtainen talousennuste voidaan
tarkentaa. Lisäksi henkilöstökulut ovat kunnallisessa palvelutuotannossa niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluiden sisällä
keskeinen tekijä. Kunta-alan sopimuksen päättyvät vuoden 2022
alkupuolella, eikä korotustasosta ole vielä varmuutta. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin sisältyy tässä vaiheessa epävarmuutta.
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. Toisaalta nyt on hyvä
vaihe kehittää omaa palvelutuotantoa, ja valmistautua isoihin valtakunnantason rakenteellisiin muutoksiin. Lisäksi kunta on aktiivinen erilaisten hankkeiden ja rahoituskanavien suhteen vuoden
2022 aikana.
Kunnanhallitus ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua, käsittelee
toimialojen esitykset ja valmistelee edelleen esityksen vuoden
2022 talousarviosta kunnanvaltuustolle. Veroprosentit kunnanvaltuusto päättää viimeistään 17.11. ja talousarvio käsitellään kunnanvaltuustossa joulukuun kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Ehdotus
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Kunnanhallitus päättää
1) ohjeistaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2022 käyttötalouden
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonaismenoissa pyritään vuoden 2021 tasoon (kuitenkin huomioiden
sote-ostopalvelut ja henkilöstökulut).
2) että vuoden 2022 kunnan kokonaisinvestointien määrä tarkentuu ja pysyy kohtuullisena suhteessa kunnan poistomäärään,
3) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tulee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että talousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,
4) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallinto- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien
osalta viimeistään 15.10.2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Kh § 208
8.11.2021

Kunnan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laadinta on edennyt suunnitellusti. Toimialojen esitykset on käsitelty viimeistään viikon 44 aikana lautakunnissa ja
kunnanhallitus saa käsiteltäväkseen talousarvioesityksen kokouksessaan 29.11.2021. Kunnanhallituksella on mahdollisuus käsitellä talousarviota myös ylimääräisessä 7.12. kokouksessa (pidetään
tarvittaessa). Valtuuston käsittelyssä talousarvio on 16.12.2021.
Tasapainoisen taloussuunnitelman laatiminen on haastavaa nykyisellä kustannustasolla ja verorahoituksen kehitysnäkymillä. Lisäksi suunnitelmavuosiin kohdistuu merkittävää epävarmuutta, jota selostetaan seuraavassa.
Sote-uudistus
Taloussuunnitelmakauden keskeisin suunnitteluun vaikuttava asia
on sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Uudistus on merkittävä kunnan talouden
kannalta, sillä ulkoisista toimintakuluista yli puolet siirtyy hyvinvointialueelle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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Jokioisten kunta
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Siirron periaatteena on, että koko valtakunnassa myös kuntien verotuloja ja valtionosuuksia siirtyy vastaavasti hyvinvointialueelle.
Kuntakohtaisia eroja tasataan myöntämällä valtionosuuden lisäystä, jos järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle kunnan tulot vähenevät enemmän, kuin kunnasta hyvinvointialueelle siirtyvät kustannukset ovat. Vastaavasti kunnan valtionosuutta vähennetään, jos siirtyvät kustannukset ovat siirtyviä tuloja suuremmat.
Lisäys tai vähennys ei ole täysimääräinen vaan rajoitettu 60 prosenttiin muutoksen suuruudesta. Kunnan sote-menoista ennen
uudistuksen voimaantuloa tekemät päätökset vaikuttavat suoraan
kunnan muutosrajoittimen euromääräiseen tasoon. Käytännössä
muutosrajoitin toimii siten, että kunnan lisätessä sote-kustannuksiaan ennen uudistusta kunnan valtionosuus vähenee ja kunnan
vähentäessä sote-kustannuksiaan kunnan valtionosuus kasvaa.
Suunnitelmavuosissa on otettu huomioon sote-uudistuksen vaikutukset, mutta koska hyvinvointialueen siirtolaskelmat, mukaan lukien siirtyvän veroprosentin määrä ja kuntien valtionosuudet, selviävät vasta keväällä 2022, on suunnitelmavuodet suunniteltu siten, että siirtyvät tulot ja menot olisivat yhtä suuret. Tämä saattaa
olla optimistinen arvio, koska aiemmissa laskelmissa Jokioinen on
kuulunut niihin kuntiin, joiden rahoitusasema heikkenee uudistuksen seurauksena. Kaiken kaikkiaan suunnitelmavuosien luvut
ovat vielä varsin epävarmoja.
Valtiovarainministeriö on laskenut keväällä 2021 kuntakohtaisia
siirtolaskelmia, mutta niiden varaan ei voi tässä vaiheessa laskea,
sillä valtiovarainministeriö on itsekin 7.10.2021 julkaistussa kuntakirjeessään todennut, että todennäköisesti siirtolaskelmat muuttuvat oleellisesti ensi keväänä, kun laskelmissa otetaan huomioon
ensimmäiset ennakkotiedot vuoden 2021 tilinpäätöksistä ja vuoden 2022 talousarviotiedot.
Muutokset kustannuksissa vuonna 2022
Vuoden 2022 talousarviota on laadittu siitä lähtökohdasta, että tilikauden 2022 tulos on vähintään nollatulos ja koko suunnitelmakausi 2022–2024 on tasapainossa. Tasapainotavoitetta
haastavat historiallisen voimakkaasti kasvavat sote-kustannukset.
Sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) ovat kertoneet merkittävistä
kustannusten kasvuista, mutta asia on täsmentynyt vasta äskettäin.
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Valmistelussa olevan tiedon mukaan FSHKY on valmistelemassa
KHSHP:n kuntamaksut sisältävää talousarviota, joka lisäisi Jokioisten kunnan sote-kustannuksia 1,2 miljoonaa euroa vuoden
2021 talousarviosta.
Summa saattaa vielä muuttua, sillä KHSHP:ssä valmistellaan
parhaillaan Ahveniston sairaalan poistosuunnitelman muuttamista
koskevaa esitystä. Mikäli KHSHP:n toimielimet muuttavat poistosuunnitelmaa, se tarkoittaa alustavien tietojen mukaan Jokioisten
kunnalle vielä 79 000 euron ylimääräistä sote-kustannusten kasvua vuodelle 2022. Jokioinen on muiden Kanta-Hämeen kuntien
kanssa omistajaohjausnäkemyksenään esittänyt, että poistosuunnitelmaa ei nykyisillä tiedoin voida hyväksyä. Samoin tulopuoli on
FSHKY:n alustavan arvion mukaan varovaisesti arvioitu, eikä siinä ole otettu vielä huomioon korona-avustuksia vuosivälillä 2021–
2022.
Henkilöstökuluihin vaikuttaa nykyisten työ- ja virkaehtosopimusten
päättyminen 28.2.2022. Uusien sopimusten kustannusvaikutuksesta ei ole vielä tietoa. Teollisuusliitto ry:n ja Teknologiateollisuus
ry:n sopimusta on usein pidetty eräänlaisena päänavauksena,
mutta neuvotteluissa ei ole vielä päästy sopuun. Pienin varauksin
suuntaa voi hahmotella Stora Enso Oyj:n ja Paperiliitto ry:n lokakuussa sopimasta yrityskohtaisesta sopimuksesta, jossa palkkoja
nostetaan kahtena seuraavana vuonna 1,9 prosenttia ja kolmantena 0,9 prosenttia.
KT Kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksujen ennakoidaan
pienenevän 0,35 prosenttiyksikköä vuodelle 2022.
Yleinen inflaatio on kiihtynyt selvästi lähinnä energian hinnannousun seurauksena. Inflaation ennakoidaan olevan 1,9 prosenttia
vuonna 2021 ja tasaantuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2022.
Toimialat ovat laatineet talousarvionsa valtuuston suunnitteluraamin mukaisesti sillä poikkeuksella, että teknisen lautakunnan esitys on noin 80 000 euroa raamia suurempi johtuen Mattilakiinteistön purkukustannuksista ja tontin ennaltaistamisesta (kohdistuvat käyttötalouteen).
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Verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kehitysnäkymät
Suomen talouden toipuminen covid-19 -epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Se on heijastunut myös
kuntien verotuloihin, jotka ovat kasvaneet selvästi vuoden 2021
aikana. Talouskasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana edelleen
vuonna 2022, mutta vauhdin odotetaan hieman tasaantuvan
vuonna 2023. Kuntaliiton veroennuste odottaa kuntien verotulojen
kasvavan jopa 5 prosenttia vuonna 2021, mutta kasvun odotetaan
tasaantuvan 0,8 prosenttiin vuonna 2022.
Verotulojen maltillinen kehitysodotus vuodelle 2022 perustuu
muun muassa yhteisöveron määräaikaisen 10 %:n korotuksen
päättymiseen, hallitusohjelman mukaiseen ansiotasoindeksin tarkistukseen, joka pienentää kuntien verokertymää 209 miljoonalla
eurolla, ja jaksotuksellisiin asioihin, jotka ovat siirtäneet osan vuoden 2020 veroista vuodelle 2021. Vuonna 2023 kuntien verotulot
pienentyvät sote-uudistuksen vuoksi 47,1 prosenttia. Osa vuoden
2022 veroista jaksottuu vuodelle 2023, mikä tarkoittaa, että soteuudistuksen verovaikutukset ulottuvat myös vuodelle 2024, jolloin
kuntien verotulojen ennakoidaan vähenevän edelleen 4,0 prosenttia.
Valtionosuudet kasvavat prosentuaalisesti vahvasti vuodelle
2022. Tosiasiallisesti valtionavut eivät paranna kuntien taloustilannetta, sillä kasvavat valtionosuudet liittyvät joko kuntien kasvaneisiin kustannuksiin tai tulomenetyksiin. Lisäksi on huomioitava,
että valtion vuoden 2022 talousarviossa ei ole toistaiseksi määrärahoja kuntien koronakorvauksiin.
Edellä kerrottujen olettamuksien perusteella nykyisin veroprosentein tilikauden 2022 tulos olisi noin 0 tasossa.
Teknisen lautakunnan 20.10.2021 käsittelemä investointisuunnitelma on esityslistan liitteenä (liite 11/2021).
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion laadinnan tilanteen tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että jäsen Martti Esala poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 18.56.
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Kirjastopalveluja seudullisesti -hankkeen tilanne
Kh § 115
14.6.2021

Louna-kirjastojen yhteinen Kirjastopalveluita seudullisesti -hanke on
käynnissä 1.4.2020–31.12.2021. Hankkeessa selvitetään, millä hallintomallilla ja palvelurakenteella Louna-kirjastojen kirjastopalveluja
voidaan jatkossa toteuttaa seudullisesti.
Selvitystyötä on tehty 1.4.2020 lähtien projekti- ja ohjausryhmän toimesta. Sopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä 15.4.–27.5.2021, ja
neuvottelujen annista järjestettiin kaikille seudun valtuutetuille seminaari 3.6.2021.
Sopimusneuvotteluiden tavoitteena on ollut laatia seutukirjaston puitesopimus, joka sisältää mm. seutukirjaston hallintomallin, kustannusten jaon, henkilöstön siirtoperiaatteet sekä tukipalvelut.
Vastuukunniksi vastuukuntamallissa ilmoittautuivat selvitystyön aikana Forssan kaupunki ja Tammelan kunta.
Sopimusneuvotteluissa toivottiin lisäaikaa päätöksentekoon ja mahdollisten vaihtoehtoisten yhteistyömallien suunnitteluun. Hankkeen
alkuperäinen aikataulu ei toteudu ja talousarviovalmistelu vuodelle
2022 tehdään kunnittain. Seutukirjastoasian käsittely jatkuu syksyllä
2021 ja siten päätöksenteko yhteistyösopimuksesta siirtyy seuraaville
valtuustoille.
Kirjastoyhteistyö seudun kuntien kesken on kaikille kunnille tärkeä.
Tavoitteena on ratkaisu, joka tekee Louna-kirjastoissa kuntien välisen yhteistyön oikeudenmukaiseksi, mutta samalla antaa kunnille
mahdollisuuksia kuntakohtaisiin painotuksiin kunkin kunnan päätöksenteon kautta tulevin resurssein.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee Kirjastopalveluja seudullisesti -hankkeen
tilanteen tiedokseen. Jokioisten kunta on mukana yhteistyösopimuksen jatkovalmistelussa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------
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Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän
kuntien kirjastojen eli Louna-kirjastojen yhteisessä Kirjastopalveluita
seudullisesti -hankkeessa on 1.4.2020 alkaen selvitetty seudullisen
yhteistyön tiivistämistä mm. seutukirjastoa ja kirjastoautopalveluita
koskevin osin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 44 500 euroa. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun
asti.
Hankkeen lähtökohtana on ollut seudun kirjastopalveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen sekä kirjastopalveluiden hallinnon keventäminen, jotta voidaan hillitä kustannusten nousua ja ehkäistä
palvelutason romahduksia.
Kaupungin ja seudun kuntien yhteistä seutukirjastoa koskeneen esiselvityksen valmistuttua kaupungin ja kuntien edustajat neuvottelivat
seutukirjastosta vuoden 2021 huhti-toukokuussa. Lisäksi nämä kuulivat asiantuntijoita. Neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen valtaosasta asioita. Hallinnon keventäminen vastuukuntamallia käyttäen
ei kuitenkaan saanut neuvotteluissa yksimielistä kannatusta. Seutukirjaston perustamista koskeva päätöksenteko siirrettiin kuntavaaleissa valittaville uusille valtuustoille. Seutukirjaston perustaminen ei
näillä näkymin toteudu alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden
2022 alusta.
Neuvotteluissa toiveina kirjattiin Louna-kirjastoyhteistyön jatkuminen
ja oikeudenmukainen kustannustenjako ilman hallinnon yhdistämistä.
Kirjastojen asiakaspalvelun yhtenäisen rajapinnan ja palvelusisältöjen säilymistä ennallaan pidettiin tärkeänä. Palvelukokonaisuuden
edellyttämiä työkokonaisuuksia on tehty ja tehdään hankkeen aikana
vielä 31.12.2021 saakka Forssan kaupunginkirjastossa ilman kaupungin ja kuntien varsinaista kirjallista sopimusta eli vanhan yhteistyön pohjalta vapaamuotoisesti veloituksetta.
Forssan kaupunginkirjasto voi tuottaa muille Louna-kirjastoille myös
hankkeen päättymisen jälkeen vuoden 2022 alusta alkaen palvelukokonaisuuden, johon sisältyy
-

yhteisen kirjastojärjestelmän ja yhteisten verkkopalveluiden koordinointi sekä opastaminen Louna-kirjastojen henkilöstölle
tiedon tuottaminen kirjastojärjestelmästä opetus- ja kulttuuriministeriön vuositilastoa varten
yhteisen sisällön tuottaminen verkkopalveluihin ja sosiaaliseen
mediaan
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yhteisten e-aineistojen valinta, tilaaminen ja luettelointi (ei sisällä
aineistokustannuksia) sekä e-aineistojen vuotuisten käyttötilastojen tuottaminen
Louna-kirjastoyhteistyön koordinointi ja yhteistyön kehittäminen
yhdessä Louna-kirjastonjohtajien kanssa
vuotuisen yhteistyöohjelman laatiminen, sen toteutumisen seuranta ja raportointi kunnille
yhteisten hankemahdollisuuksien edistäminen.

Palvelukokonaisuudesta kaupungille aiheutuvat kustannukset esitetään jatkossa jaettaviksi tasan viiden Louna-kirjaston kesken.
Vuodelle 2022 yhteiskustannusten on laskettu olevan 53 115 euroa
(alv 0 %). Vuonna 2022 kuntakohtainen palvelukokonaisuuden hinta
olisi 10 623 € (alv 0 %).
Palvelukokonaisuuden myynnistä tehtäisiin kaupungin ja kunkin kunnan kesken sopimus. Palvelukokonaisuuden vuotuinen hinta ilmoitettaisiin kuntiin hyvissä ajoin ennen vuotuisten talousarvioesitysten laatimista. Palvelukokonaisuus laskutettaisiin vuosittain neljässä osassa.
Palvelusopimuksen avulla kunnat voisivat palvelujen käyttäjinä edelleen ylläpitää tätä aiemman Louna-kirjastoyhteistyön tuloksia.
Forssan kaupunki ehdottaa Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja
Ypäjän kunnille Forssan kaupunginkirjaston edellä selostettujen palvelujen ostamiseen perustuvan palveluyhteistyön aloittamista
1.1.2022 alkaen kunkin kunnan kanssa erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.
Forssan kaupunki pyytää kuntia ilmoittamaan palveluyhteistyön aloittamista ja sitä koskevan sopimuksen tekemistä koskevan kannanottonsa kaupungille viimeistään tiistaina 9.11.2021.
Ehdotus

Jokioisten kunta päättää olla mukana Louna-kirjastoyhteistyössä ja
yhteisesti valmistellussa palveluyhteistyösopimuksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Toimen täyttölupa (siistijä)
Kh § 210
8.11.2021

Siivoustyönjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että siistijän olemassa oleva toimi täytetään 1.1.2022 alkaen. Nykyinen työntekijä
jää eläkkeelle 1.2.2022.

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy siivoustyönjohtajan esityksen siistijän
toimen täyttämisestä 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Ruokapalvelun hinnoittelu vuodelle 2022
Kh § 211
8.11.2021

Ruokapalvelun kulut ovat nousseet viimeisen kahden vuoden aikana vähitellen elintarvikkeiden/raaka-aineiden, palkkakustannusten ja tilakustannusten muutoksista johtuen. Myös omavalvontaan
ja terveysturvallisuuteen liittyen on tullut uusia kustannuksia.
Edellinen hintojen tarkistus on tehty vuonna 2018.
Ruokapalvelujohtaja on valmistellut uuden hinnaston, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2022 alkaen. Hintojen korotukset ovat
maltillisia ja huomioivat ainoastaan em. tuotantokustannusten
muutostekijät.
Ruokapalvelun uusi hinnasto 1.1.2022 alkaen on esityslistan liitteenä (liite 12/2021).

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan (liite
12/2021) ruokapalvelun hinnaston noudatettavaksi 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 11/2021.
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Valtuustoaloite kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen ja
toimintamuotojen muuttamiseksi
Valt. § 62
14.10.2021

Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Jokioisten kunnan alueella ei varhaiskasvatuksen tarve ja tarjonta kohtaa enää tänä päivänä. Päiväkotiin ei oteta alle 3-vuotiaita
lapsia ja toisaalta perhepäivähoitajia on liian vähän, ainakin taajama-alueella. Se, että päiväkodeissa ei ole alle 3-vuotiaiden ryhmää, on jäänne joistakin entisistä hyvistä ajoista, jolloin vanhemmat olivat töissä arkisin klo 8–16 ja perhepäivähoitajia oli kunnan
alueella riittävän kattavasti. Perhepäivähoitajista on pula ja vaihtuvuus verrattain isoa. Kenties tästä syystä, ei perhepäivähoitajien
kotien sijaintiin, ole kiinnitetty riittävästi huomiota.
Pidämme kohtuuttomana, että pienessä kunnassa, joutuu lapsi
olemaan helposti yli tunnin pidempiä hoitopäiviä, sen takia, että
kunnalla ei ole tarjota hoitopaikkaa taajama-alueelta. Jos esimerkiksi vanhemman työpäivä on 8 tuntia, työmatka edestakaisin
2 tuntia ja tähän vielä lisätään pitkä ajomatka hoitopaikkaan, joka
on täysin eri suunnalla kuin koti ja työpaikka. Tällöin lapsen ”työpäivän” pituudeksi tulee helposti yli 11 tuntia ja tämä ei taatusti ole
lapsen etujen mukaista.
Koska perhepäivähoitajia ei ilmiselvästi saada reilusti lisää kohtuullisten ajoaikojen päähän taajama-alueelta, helpottaisi tilannetta alle 3-vuotiaiden ryhmän perustaminen päiväkoteihin ja/tai
ryhmäperhepäivähoidon järjestäminen.
Varahoitojärjestelmä ei myöskään palvele lapsiperheiden tarpeita.
Varahoitopaikka saattaa vaihtua jatkuvasti, ja perhepäivähoitajan
ollessa estynyt tekemään työtään, lapsi joutuu yhtä äkkiä aivan
vieraaseen paikkaan, vieraan aikuisen ja vieraiden lasten kanssa.
Pahimmissa tapauksissa varahoitopaikkaa ei edes osoiteta, ennen kuin vanhempi on joutunut useammassa puhelussa, vaatimalla vaatimaan sen järjestämistä. Kun varahoitojärjestelmä ei toimi,
se lisää tarpeettomasti lasiperheiden kuormittumista.
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että koulutuslautakunnan tulee puuttua edellä mainittuihin epäkohtiin, sekä
muuttaa varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuodot
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vastaamaan lapsiperheiden tarpeita 2020-luvulla. Alle 3vuotiaiden päiväkotiryhmän perustamisen sekä ryhmäperhepäivähoidon järjestämisen mahdollisuudet tulee selvittää perinpohjaisesti, sillä ne molemmat helpottaisivat suuresti, muutenkin kiireisen ja haastavan, lapsiperheen arjen ja työelämän yhdistämistä.
Nämä molemmat ratkaisut parantaisivat myös varahoitojärjestelmää huomattavasti.
Jokioisilla 14.10.2021
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä”.
Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
-----------

Kh § 212
8.11.2021
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen koulutuslautakunnan asiantuntijavalmisteluun.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Valtuustoaloite pienten lasten hoitopaikkojen lisäämisestä
Valt. § 63
14.10.2021

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet
esitämme, että Jokioisten kunta lähtee valmistelemaan nopealla
aikataululla pienten lasten hoitopaikkojen lisäystä Jokioisten kunnan palveluna.
Hoitopaikkoja on ostettu Forssasta, tälläkin hetkellä useita, koska
omassa kunnassamme ei ole tarjota pienille, alle kolmevuotiaille
lapsille mm. vuorohoitopaikkoja.
Kunnassa on rekrytointivaikeuksia ollut perhepäivähoitajien vapaana oleviin työsuhteisiin, lisäksi päiväkodeissa ei ole mahdollisuutta hoitaa alle kolmevuotiaita, koska paikat ovat täynnä.
Tämä on myönteinen asia, että puhumme pienten lasten hoitopaikoista ja vieläpä kunnassa, jossa ei mennä raha edellä vaan joustavuus ja tehokkuus yhdessä lasten hyvän ja turvallisen oppimisja toimintaympäristön kanssa.
Siksi Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että
kuntaan perustetaan työryhmä miettimään, miten nopeasti
saamme lisätilaa mm. moduuliratkaisun muodossa päiväkodin yhteyteen tai perustettaisiin kuntaan mm. ryhmäperhepäiväkoti tai
parannetaan perhepäivähoitajien palkkauksen epäkohtia, jotta ala
tulee houkuttelevaksi.
Mikäli päädytään lisätilojen hankintaan, tiloja voidaan käyttää
myös varahoitopaikkana, aina sama turvallinen paikka ja tutut hoitajat, tämäkin parantaa perheiden hyvinvointia.
Jokioinen 14.10.2021
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Tarja Kirkkola-Helenius
Charlotte Nummenranta
Jenni Hakamäki”.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Päätös

kokouspäivämäärä

8.11.2021
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Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
----------

Kh § 213
8.11.2021
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen koulutuslautakunnan asiantuntijavalmisteluun.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

8.11.2021
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Valtuustoaloite pyörätieväylien arvio- ja suunnittelutarpeesta
Valt. § 64
14.10.2021
Jokioisten Vihreä valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Pyörätieväylä Jokioisten keskustasta Vaulammille on edennyt
suunnitteluvaiheeseen, tähän on mennyt yksi valtuustokausi ja
ajatuksissa hieman enemmänkin. Tahtotilaa tarvitaan nyt enemmän ja siirtymistä toimintaan. Nyt on suunnattava katsetta tulevaisuuteen ja reagoitava tuleviin muuttuviin tarpeisiin, ymmärtäen että muutokset vievät aikaa ja vaativat taloudellista puskuria ja budjetointia pitkäjänteisesti sekä huomioidaan tarvepohjainen suunnittelu.
Pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista ja pyöräilyn sujuvuuden edistämistä tulisi myös huomioida kunnan tulevassa strategiassa, hyvinvointisuunnitelmassa ja HINKU-tavoitteissa. Pyöräilyn
kulkutapaosuuden kasvattaminen vähentää päästöjä, lisää viihtyvyyttä ja terveyshyötyjä, tuoden tätä kautta myös rahallisia säästöjä.
Kunta joka tukee ennaltaehkäisevää ja terveyttä tukevia toimenpiteitä pidetään elinvoimaisena, sekä se tuo positiivista tukea taloudellisesti SOTEn tullessa käytäntöön. Kuntalaisten hyvinvointi on
merkittävä hintalappu, millä on positiivista vaikutusta yksilölle ja
yhteisölle. Pyöräteihin ja liikkumiseen ja ulkoiluun panostetut varat
tulevat takaisin eri muodoissa. Pyöräilyn lisääminen vaatii kuitenkin myös konkreettisia tekoja ja toimivia pyöräilyolosuhteita. Jokioisilla olemassa olevien pyöräteiden kuntoisuus on huolestuttavasti alentunut ja niiden kunnostuksen tarpeeseen on otettava
enemmän kantaa, jotta niiden ajokuntoisuus voitaisi kohentaa turvalliselle tasolle.
Tulevaisuuden trendi on, että tuetaan enemmän työmatkapyöräilyä ja kuntoliikuntaa. Vaikutusta on yleisiin ympäristötekijöihin, kuten sosiaaliseen turvallisuuteen ja luonnon läheisyyteen. Suunnittelussa on hyvä huomioida miellyttävyysnäkökulma, jolla on suurempi painoarvo virkistysreittien suunnittelussa, mutta sillä on
merkitystä myös hyötyliikkumisen kannalta erityisesti sosiaalisen
turvallisuuden kannalta. Esimerkiksi puistoyhteydet saattavat päiväsaikaan olla mukavia, mutta pimeän tultua ne eivät välttämättä
täytä käyttäjäkohtaisia miellyttävyysvaatimuksia.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

8.11.2021
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Esitän, että Jokioisten kunnassa aloitetaan arviointi ja suunnittelu
pyöräteiden tarpeesta. Ehdotan, että kuntalaisia kuunnellaan
myös tarpeista, sillä he ovat arjen parhaita asiantuntijoita.
Jokioisilla 14.10.2021
Jokioisten Vihreä valtuustoryhmä
Ursula Mansikka”.
Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
----------

Kh § 214
8.11.2021
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää pyörätieväylien arvio- ja suunnittelutarvetta koskevan valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan
asiantuntijavalmisteluun.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

8.11.2021
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 215
8.11.2021

Tekninen lautakunta 20.10.2021
Kunnaninsinööri 28.9.2021
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n valtuusto 26.10.2021

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kunnan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

8.11.2021
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Tapahtumat ja tilaisuudet
Kh § 216
8.11.2021

Valtiovarainministeriön kutsu alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden valtioneuvostotason linjausten valmisteluhankkeen
verkkokuulemistilaisuuksiin: 1. Monipaikkaisuuden edistäminen
26.11.2021 klo 9.00–11.30, 2. Lakisääteinen valtion alueellisen
läsnäolon suunnitelma 29.11.2021 klo 9.00–11.00. Ilmoittautuminen viimeistään 19.11.2021
https://link.webropolsurveys.com/S/C3B32A35FF43C6D6
Pelastusopisto järjestää Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -kursseja seuraavasti:
22.–23.3.2022 Joensuussa
26.–27.4.2022 Tampereella
30.–31.8.2022 Porissa / Turussa
13.–14.9.2022 Riihimäellä
Varautumisen peruskursseja seuraavasti:
11.–12.1.2022 etänä Teams-sovelluksella
1.–2.2.2022 Joensuussa
5.–6.4.2022 Kouvolassa
9.–10.8.2022 Porissa / Turussa.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä selostetut tilaisuudet tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

8.11.2021
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Ilmoitusasiat
Kh § 217
8.11.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön 15.10.2021 saapunut viesti, jolla se
toimittaa 13.10.2021 päivätyn THL:n muistion alueellisen epidemiatilanteen arvioinnista ja rajoitustoimien tarpeesta tukemaan
aiemmin annettua ohjeistusta sekä alueellista ja paikallista päätöksentekoa.
Hämeen ELY-keskuksen 15.10.2021 päivätty päätös Vesiluonnon
Puolesta ry:n vaatimukseen luonnonsuojelulain mukaisten pakkokeinojen käytöstä, kaivoslain mukainen malminetsintälupa, Kultatie Holdin Oy, Jokioinen, Tammela. ELY-keskus ei aloita luonnonsuojelulain mukaisten pakkokeinojen käyttöä asiassa.
Pöytäkirjanotteita:
- Forssan kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 111, Forssan yhteislyseon johtokunnan vaali,
- Forssan kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 112, Jätelautakunnan vaali.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tuloslaskelma 1–9/2021.
Miinan ja Paanan koulujen vanhempainyhdistys ry:n 15.10.2021
päivätty vetoomus jokioislaisten lasten alakoulunuokkareiden palauttamiseksi.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että yhtymäjohtaja Mikko Komulainen Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymästä esitteli ennen kokousta kunnanhallitukselle kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä näkymiä vuodelle 2022. Kunnanhallitus kävi esittelyn pohjalta keskustelua sekä esitti kysymyksiä yhtymäjohtajalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

8.11.2021
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Muut asiat
Kh § 218
8.11.2021

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan tilannekatsauksen Hevosopisto Oy:n ajankohtaisista asioista.
Lisäksi merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan raportti hänen edellisen
kokouksen jälkeisistä keskeisistä työtehtävistään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

8.11.2021
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Toimen täyttölupa (nuoriso-ohjaaja)
Kh § 219
8.11.2021

Vapaa-aikasihteeri esittää kunnanhallitukselle, että nuorisoohjaajan toimi voitaisiin laittaa välittömästi haettavaksi ja täyttää
vakinaisesti. Nykyinen toimenhaltija on irtisanoutunut.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää nuoriso-ohjaajan toimelle täyttöluvan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus

1(3)

8.11.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 204–206, 208, 212–218
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 207, 209–211, 219
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 207, 209–211, 219
_______________________________________________________
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.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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 42200
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.
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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 muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle

Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on
4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6140 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi
valituksen peruutuksen vuoksi.
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa.
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.

Lisätietoja
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan liite nro 10/2021
KH 8.11.2021 § 207

LUONNOS
YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA
YHTEISPALVELUSTA (TYP) KANTA-HÄMEESSÄ

1

Sopimuksen tarkoitus
Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014,
448/2020 ja 424/2021) sekä lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille
tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä.
Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla (TYP) tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi sekä vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.
TYP:n tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja sekä tarvittaessa
muita tarvittavia palveluita.

2

Sopijaosapuolet
1. Forssan kaupunki, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Humppilan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, 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 Kanta-Hämeen TYPin johtoryhmän jäsenet.

3

Toiminta-alue
TYP:n toiminta-alueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen kunnat.

4

Toimipisteet
Verkostolle on nimetty kaksi yhteistä toimipistettä. Pööli sijaitsee Hämeenlinnassa osoitteessa Vanainkatu
1, 13200 Hämeenlinna ja Työvoitto Forssassa osoitteessa Kartanonkatu 10 A, 2. kerros, 30100 Forssa. Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua tarjotaan lisäksi verkostomaisena lähipalveluna jokaisessa
kunnassa. Kaikkien osapuolten palvelut ovat saatavilla asiakastarpeen edellyttämässä laajuudessa.
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5 Henkilöstö
Sopijaosapuolet osoittavat monialaiseen yhteispalveluun henkilöstöä Liitteen 1 mukaisesti.

6 Toimintamallilla tarjottavat palvelut
Sopijaosapuolet tarjoavat TYP-toimintamallissa palveluja vähintään 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, jonka toimikausi on kolme
vuotta. TE-toimisto on asettanut (xx.xx.2021) työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle johtoryhmän, Erillisliite 3.
Johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön ja
tämän varahenkilön. Johtoryhmän tulee hyväksyä johtava henkilö ja tämän varahenkilö ennen nimeämistä. Johtavan henkilön työnantaja on Hämeenlinnan kaupunki.
Johtoryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Esityslista toimitetaan
varsinaisille jäsenille ja varajäsenille hyvissä ajoissa ennen kokousta.
Johtoryhmä laatii itselleen työjärjestyksen toimikaudekseen.

8 Toiminnan kustannukset
Työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osallistuvan
henkilöstönsä palkkaus- ja muista henkilöstökustannuksista. Jokainen sopimusosapuoli järjestää monialaista yhteispalvelua ja vastaa itse kustannuksista tältä osin.
Verkostolle nimetyt yhteiset toimipisteet ovat kunnan ja TE-toimiston yhteiskäytössä olevia toimitiloja,
minkä vuoksi niistä ei aiheudu erillisiä kustannuksia TYP-työn tekemisen osalta.
Monialaiselle yhteispalvelulle tehdään vuosittain budjetti, johon sisällytetään yhteisesti maksettavat kustannukset. Yhteispalvelun talousarvio ja käyttö- sekä toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain kuntien talousarviomenettelyn yhteydessä. Yhteisten kustannusten jakautuminen osapuolten kesken on esitetty Liitteessä 4.

9 Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
(KEHA-keskus) ylläpitää monialaisen yhteispalvelun toteuttamiseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitettua monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä (TYPPI-asiakastietojärjestelmä).
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Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja Kansaneläkelaitoksen on talletettava työtöntä koskevat asiakastiedot
monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin. Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä käytetään työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014, 448/2020 ja
424/2021) sekä lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukaisten tehtävien hoitamiseen.
KEHA-keskus voi myöntää käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin. Käyttöoikeus voidaan myöntää TE-toimiston, kunnan, kuntayhtymän tai Kelan hakemuksesta. Käyttöoikeus voidaan myöntää työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan, kuntayhtymän tai Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevalle henkilölle, joka hoitaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä.
Asiakasrekisterin osalta noudatetaan sitä koskevia voimassa olevia lakeja ja -säädöksiä sekä hyvän hallinnon toimintatapaa. Erillisliitteenä 5 on monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

10 TYP-lain mukaisen palvelun järjestäminen Hämeenlinnan seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun aikana kokeilualueella sovelletaan TYP-lakia ja -asetusta. TYP-yhteistyösopimus on voimassa. Tarvittavat kuntakokeilun edellyttämät tarkennukset ja muutokset sekä TYPyhteistyösopimukseen että Kuntakokeilusopimukseen on sovittu Erillisliitteellä 6.
TYP-yhteistyösopimuksen Liite 1 monialaisessa yhteispalvelussa työskentelevästä henkilöstöstä korvaa
Erillisliitteen 6 sisältämän taulukon henkilöstöresurssien osoittamisesta TYP-työhön.

11 Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen sisältö tarkistetaan vuosittain.
Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy, mikäli laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014, 448/2020 ja 424/2021) ja lain 1369/2014 nojalla annettu asetus (1377/2014) kumotaan.
Kukin sopijaosapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään kyseisen vuoden lopussa. Irtisanomisaika on 6 kuukautta.
Tätä sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti sopimalla. Ne sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei kyetä
neuvottelemalla selvittelemään, ratkaistaan hallintoriita-asiana Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.
Sopimusta tai sen liitteitä tarkistetaan tarvittaessa.
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Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kolmetoista (13) samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. Allekirjoitukset sähköisenä allekirjoituksena.

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki

Jari Kesäniemi, kaupunginjohtaja

Matti Pietilä, kaupunginsihteeri

Hattulan kunta

Hattulan kunta

Pekka Järvi, vs. kunnanjohtaja

Jari Wihersaari, vt. hyvinvointijohtaja

Hausjärven kunta

Hausjärven kunta

Pekka Määttänen, kunnanjohtaja

Teija Suorsa-Salonen, perusturvajohtaja

Humppilan kunta

Humppilan kunta

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja

Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki

Olli-Poika Parviainen, kaupunginjohtaja

Markku Rimpelä, strategiajohtaja

Janakkalan kunta

Janakkalan kunta

Reijo Siltala, kunnanjohtaja

Sanna Kortesoja, perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja

Jokioisten kunta

Jokioisten kunta

Jukka Matilainen, kunnanjohtaja

Mika T. Rantala, hallinto- ja talousjohtaja

Lopen kunta

Lopen kunta

Mikko Salmela, kunnanjohtaja

Anne Hintsala, perusturvajohtaja

Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupunki

Allekirjoittajat varmistuvat myöhemmin
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Tammelan kunta

Tammelan kunta

Kalle Larsson, kunnanjohtaja

Pekka Lintonen, sivistystoimenjohtaja

Ypäjän kunta

Ypäjän kunta

Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman, talous- ja hallintopäällikkö

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto

Eija Mannisenmäki, TE-toimiston johtaja

Jaana Hokkanen, palvelujohtaja

Kansaneläkelaitos

Kansaneläkelaitos

Liisa Ojala, vakuutuspiirin johtaja

Kristiina Harsu, ratkaisukeskuspäällikkö
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YHTEISTYÖSOPIMUKSEN LIITTEET

1) Monialaisessa yhteispalvelussa työskentelevä henkilöstö
2) Monialaisessa yhteispalvelussa tarjottavat palvelut
3) Erillisliite: Johtoryhmän asettamispäätös
4) Kustannusten jako
5) Erillisliite: Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste
6) Erillisliite: Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestäminen Hämeenlinnan seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa
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LIITE 1: MONIALAISESSA YHTEISPALVELUSSA TYÖSKENTELEVÄ HENKILÖSTÖ
Forssan seutu
Taustaorganisaatio

Tehtävänimike

FSHKY

Forssan kaupunki
Tammelan kunta
Jokioisten kunta
Hämeen TE-toimisto
Kela
Yhteensä Forssan seutu

Työntek.lkm

Työaika

HTV

Sosiaalityöntekijä, Forssa
Sosiaaliohjaaja, josta
Tammela
Jokioinen
Humppila
Ypäjä
Terveydenhoitaja
Uraohjaaja
Palveluohjaaja ja koordinaattori, Ohjaamo
Työpajajohtaja
Työpajaohjaaja
Asiantuntija
Asiantuntija

1
1

100 %
60 %
20 %
20 %
10 %
10 %
20 %
5 – 10 %
40 %
10 %
10 %
100 %
40 %

1
0,6

TYP-työkykyneuvoja

1
10

10 %

0,1
3,975

Työntek.lkm

Työaika

HTV

1
4

100 %
50 %

1
2

Omavalmentaja, sosiaalihuollon ammattihenkilö
Omavalmentaja
Työkykykoordinaattori, sosiaalityöntekijä

2
3
1

100 %
2x50 % ja 100 %
100 %

2
2
1

Omavalmentaja, sosiaalihuollon ammattihenkilö
Omavalmentaja
Sosiaalipalvelujen ohjaaja
Sosiaali- ja työllisyyspalvelujen ohjaaja
Palveluohjaaja
Omavalmentaja
Erityisnuoriso-ohjaaja
Sosiaalityöntekijä
Terveydenhoitaja
TYP-työkykyneuvoja
Asiantuntija

1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1

100 %
20 %
10 %
10 %
65 %
2x25 % ja 50 %
50 %
10 %
40 %
20 %
30 %

1
0,2
0,2
0,1
0,65
1
0,5
0,1
0,4
0,2
0,3

1
1
1
1
1
1
1

0,2
0,075
0,4
0,1
0,1
1
0,4

Hämeenlinnan seutu
Taustaorganisaatio

Tehtävänimike

Omavalmentaja, sosiaalihuollon
Hämeenlinnan kaupunki ammattihenkilö, Ohjaamo
Omavalmentaja, Ohjaamo

Hattulan kunta

Janakkalan kunta

Kela
Hämeen TE-toimisto
Yhteensä Hämeenlinnan
seutu

24

12,65

Riihimäen seutu
Taustaorganisaatio

Tehtävänimike

Riihimäen kaupunki
Hausjärven kunta
Lopen kunta

Sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjaaja
Työllisyyskoordinaattori
Sosiaaliohjaaja
TYP-työkykyneuvoja
Asiantuntija
Asiantuntija

Kela
Hämeen TE-toimisto

Työntek.lkm

Työaika

HTV

1
1
1
1
1
1
1

100 %
100 %
50 %
20 %
10 %
100 %
40 %

1
1
0,5
0,2
0,1
1
0,4

Yhteensä Riihimäen
seutu

7

4,2

Yhteensä Kanta-Häme

38

20,825
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LIITE 2: MONIALAISESSA YHTEISPALVELUSSA VÄHINTÄÄN TARJOTTAVAT PALVELUT
Forssan seutu
FSHKY

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta, palveluohjaus, terveydenhoitajan
palvelut.

Forssan kaupunki

Palvelu- ja uraohjaus työllistymistä, osaamisen vahvistamista sekä työ- ja toimintakyvyn
selvittämistä koskien, palkkatukityöpaikat, kuntouttavan työtoiminnan paikat.
Uraohjauspalvelu, palkkatukityöpaikat, kuntouttavan työtoiminnan paikat
Uraohjauspalvelu, palkkatukityöpaikat, kuntouttavan työtoiminnan paikat
Uraohjauspalvelu, palkkatukityöpaikat, kuntouttavan työtoiminnan paikat
Uraohjauspalvelu, palkkatukityöpaikat, kuntouttavan työtoiminnan paikat
Kaikki TE-toimiston palvelut

Humppilan kunta
Jokioisten kunta
Tammelan kunta
Ypäjän kunta
Hämeen TE-toimisto

Kela

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

Hämeenlinnan seutu
Hämeenlinnan kaupunki

Sosiaaliohjaus, sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta omana ja ostopalveluna, palkkatukityö, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, työttömien terveystarkastukset, työ- ja toimintakyvyn selvitykset, terveyspalvelut, työllisyyspalveluiden dynaamisten hankintojen
ostopalvelut, kuntakokeilun palvelut.

Hattulan kunta

Sosiaaliohjaus, työkyvyn arvioinnit, päihde- ja mielenterveystyö, palkkatukityöpaikat,
kuntouttava työtoiminta, kuntakokeilun palvelut.

Janakkalan kunta

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja ostopalveluna, päihdetyö,
työttömien terveystarkastukset, työkyvyn arvioinnit, palkkatukityöpaikat, täydentävä ja
ehkäisevä toimeentulotuki, kuntakokeilun palvelut.
Kaikki TE-toimiston palvelut

Hämeen TE-toimisto

Kela

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

Riihimäen seutu
Riihimäen kaupunki

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja ostopalveluna, täydentävä
ja ehkäisevä toimeentulotuki, palkkatukityöpaikat.

Hausjärven kunta

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja ostopalveluna, täydentävä
ja ehkäisevä toimeentulotuki, palkkatukityöpaikat, työkyvyn arviointi, työttömien terveystarkastukset (ohjaus), palkkatukityöpaikat.
Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja ostopalveluna, täydentävä
ja ehkäisevä toimeentulotuki, palkkatukityöpaikat, työttömien terveystarkastus (ohjaus).
Kaikki TE-toimiston palvelut
Kela tarjoaa ja järjestää työ- ja toimintakykyä edistäviä kuntoutuspalveluja. Kela antaa
myös tarvittaessa muuta etuuksia koskevaa neuvontaa.

Lopen kunta
Hämeen TE-toimisto
Kela
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ERILLISLIITE 3: JOHTORYHMÄN ASETTAMISPÄÄTÖS
Hämeen TE-toimisto, xx.xx.2021, HAMELY/xxx/2021, allekirjoittaja Eija Mannisenmäki
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LIITE 4: KUSTANNUSTEN JAKO

Kaikki mukana olevat kunnat vastaavat yhdessä yhteispalveluun nimettävän johtavan henkilön palkkaus- ja
muista kustannuksista. Kaikki mukana olevat osapuolet vastaavat yhdessä kehittämiskustannuksista. Kehittämispäivien kustannukset jaetaan sopimusosapuolten kesken kehittämispäiville ilmoittautuneiden henkilöiden
määrän mukaisesti.

Kuntien välisten kustannusten jakoperusteena on yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden kokonaismäärän
kunnittainen suhdeluku 50 % painotuksella ja kunnan väestömäärän kunnittainen suhdeluku 50 % painotuksella. Kustannusten jako tehdään väestömäärän osalta edellisen vuoden 31.12. tilanteen mukaisesti (väestötiedot), ja vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta edellisen vuoden kuukausikeskiarvon mukaisesti (Kelasto).
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ERILLISLIITE 5: MONIALAISEN YHTEISPALVELUN ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

ERILLISLIITE 6: TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JÄRJESTÄMINEN HÄMEENLINNAN SEUDUN TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEN KUNTAKOKEILUSSA

Pöytäkirjan liite nro 11/2021
KH 8.11.2021 § 211

JOKIOISTEN KUNTA

HINNOITTELU VUODELLE

Hallinto- ja talousosasto
Ruokapalvelu

1.1.2022 alkaen

Vanhukset :

2022

Lounas
Ateriapalvelun lounas
Päivällinen
Kokopäivähoito, kaikki ateriat
Aamupala
Iltapala
Annos kahvia tai teetä tai mehu ja pipari
Annos kahvia ja leipä, leikkele/ kahvileipä
Kahvileipä

2021
5,30
7,00
3,70
13,90
1,70
1,60
0,80
1,50
0,80

2022
5,50
7,20
3,90
14,50
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00

Lounas
Päivällinen
Kokopäivähoito
Aamupala
Iltapala
Kahvi ja kahvileipä
Kahvi
Henkilökunta- ja vieraslounas
Henkilökunta ja vieras kahvi + kl

6,70
4,10
16,50
2,00
2,00
1,60
0,80
6,70
2,00

6,90
4,20
17,00
2,10
2,10
2,00
1,00
6,90
2,00

Lounas/päivällinen
Kokopäivähoito, kaikki ateriat
Aamu- ja iltapala
Välipala
Vieraslounas
Harjoittelijat
Henkilökunta ap ja vp

3,70
7,30
2,00
2,00
5,00
3,70
2,20

3,90
7,50
2,05
2,05
5,10
3,80
2,25

Koululounas
Muu henkilökunta
Ap- ja Ip- kerho välipalat
Välipala
Henkilökunta ap ja vp
Harjoittelijat lounas
Vieraslounas

3,20
5,00
2,00
2,00
2,20
3,20
5,00

3,40
5,10
2,05
2,05
2,25
3,40
5,10

Opintien palvelutalo:

Päiväkodit:

Koulut:
Paana ja Miina

Henkilökunta:
1.1.2022 alkaen

2021
5,80
4,30
4,30
2,70

2022
6,00
4,50
4,50
2,80

Kahvi
Annos kahvia/teetä ja leipä, leikkele/kahvil.
Puuroannos
Jälkiruoka
Tuoremehu, lasillinen
Mehu, lasillinen
Kahvileipä

1,00
2,00
1,00
1,00
0,25
0,20
1,00

1,10
2,20
1,10
1,00
0,25
0,20
1,10

Lounas
(eläkeläiset)
Kevytlounas
Kouluateria
Kahvi ja leipä, leikkele / kahvileipä
(eläkeläiset)
Annos kahvia/ teetä,
(eläkeläiset)
Aamupala

5,80
5,80
4,30
5,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,70

6,00
6,00
4,50
5,10
2,20
2,20
1,10
1,10
2,80

Lounas
Vieraslounas (eläkeläiset)
Vieraslounas muut
Kahvi-vieraskahvi ja kahvileipä

6,00
6,00
6,00
2,00

6,90
6,90
6,90
2,25

Lounas
Kevytlounas
Päivällinen
Aamupala
( sis. puuro tai jogurtti tai viili,
kahvi/tee, leipä, leikkele, vihannes, mehu)

Vieraat:
14 % alv

Opintien Palvelutalo
14 % alv

MUUT TILAISUUDET:
Kahvi ja kahvileipä per/hlö
Kahvi ja täytekakku
Kahvi, makea ja suolainen kahvileipä
Kunnan sisäiset alv 0 %
Ulkopuoliset alv 14 %
Sekä lisäksi palkkakustannukset n.19,00 € / tunti,
+ ylityökorvaus ajankohdasta riippuen 20 %, 50 %, 100 %, 200

alv 0% alv14%
2,85
3,25
4,00

2,95
3,35
4,15

