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Maanantai 8.3.2021 klo 17.00–19.21
Teams
Raiskio Sakari, pj.
Heikkilä Timo
Kanerva Jyrki
Kiiski Elina
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula
Nummenranta Charlotte
Nurmi Satu
Stenberg Niina
Hacklin Jorma, valtuuston pj.
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj.
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj.
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs.
Tasala Kari, kunnaninsinööri
Pylkkönen Jaana, sihteeri

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 34–44

(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
Jyrki Kanerva ja Satu Nurmi.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Sakari Raiskio

Jaana Pylkkönen

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

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

Jokioinen 12.3.2021
Allekirjoitukset

Jyrki Kanerva

Satu Nurmi

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 15.3.–5.4.2021
Virka-asema

Kunnanjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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Keskusvaalilautakunnan vaali
Kh § 92
5.6.2017
Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet
on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi,
ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Varajäseniä on syytä valita minimimäärää enemmän, jotta lautakunnan toiminta ei vaarannu mahdollisissa esteellisyystilanteissa.
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
1.

päättää keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumääräksi kahdeksan, ja

2.

suorittaa keskusvaalilautakunnan sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja varajäsenten vaalin
vaalilain mukaisesti toimikaudeksi 2017–2021.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
-----------

Valt. § 45
12.6.2017
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen
sekä valitsi keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2017–2021 seuraavat:
Jäsenet
Leino Heikki, pj.
Raiskio Kirsi
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Paasikangas Jaana
Kauranen Toni
Tujunen Anu
Varajäsenet
Ilola Juha (1.vara)
Suokas Antti (2.vara)
Sakkinen Eija (3.vara)
Komulainen Seppo (4.vara)
Pesola Jukka (5.vara)
Ramstadius Marjo (6.vara)
Kulmala-Sjöman Mira (7.vara)
Suonpää Antero (8.vara)
---------Kh § 34
8.3.2021

Heikki Leinolle on myönnetty ero luottamustoimista paikkakunnalta pois muuton vuoksi, ja valtuusto on kokouksessaan 19.12.2018
§ 92 valinnut keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Kimmo Raitasen.
Keskusvaalilautakunnan varajäseniä on kuntavaaleihin liittyvien
esteellisyyksien vuoksi tarpeen valita lisää, jotta lautakunnan toiminta voidaan turvata.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan kaksi uutta varajäsentä (9. vara ja 10. vara)
kutsumajärjestyksessä.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että asian käsittelyä
jatketaan seuraavassa 22.3.2021 pidettävässä kunnanhallituksen
kokouksessa, ja velvoitti kunnanhallituksen jäseniä ilmoittamaan
puolueidensa nimeämät ehdokkaat viimeistään ko. kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
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Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta
Kh § 20
8.2.2021

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 §).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä
henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että
henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole
estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita
asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat
edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa.
Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin,
puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään
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siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja
miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta
äänestyspaikalla klo 9–20 välisenä aikana. Vaalitoimikunta, huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.
Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Ennakkoäänestyspaikkana ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto.
Ennakkoäänestys toimitetaan kuntavaaleissa 7.-–13.4.2021. Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.
Oheismateriaalina on edellisten vaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikuntien kokoonpano.
Valinnoissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että valitaan
sellaisia henkilöitä, jotka ovat käytettävissä ja pääsevät paikalle
(siviilityön rajoitteet yms.). Koronapandemiasta ja mahdollisista
sairastumisista johtuen varajäseniä on tarpeen valita normaalia
enemmän, vaalilautakuntaan 10 varajäsentä ja vaalitoimikuntaan
6 varajäsentä.
Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja
varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan.
Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja
6 varajäsentä.
Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet:
Vaalilautakunta
Heikki Aaltonen
Marianne Mänki
Kari Raiskio
Satu Söderström
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Varalle vaalilautakuntaan
Sirkka-Liisa Ågren
Petteri Honkanen
Seppo Komulainen
Antero Suonpää
Vaalitoimikunta
Maire Ahonen, pj.
Marja Widén.
Päätös

Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa
kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää varajäsenten kutsumajärjestyksen.
---------

Kh § 27
22.2.2021
Ehdotus

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä.
Kunnanhallitus jatkoi asian käsittelyä ja nimesi seuraavat jäsenet:
Vaalilautakunta
Heikki Aaltonen
Elina Kiiski
Marianne Mänki
Kari Raiskio
Satu Söderström
Varalle vaalilautakuntaan
Petteri Honkanen
Matti Kojonsaari
Sari Kortepohja
Erja Liuski
Ella Niemi
Sirkka-Liisa Ågren
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Vaalitoimikunta
Maire Ahonen, pj.
Bengt Lindqvist
Marja Widén.
Varalle vaalitoimikuntaan
Pirjo Lehtinen
Erja Liuski
Pauli Myllyoja
Ella Niemi
Marja-Leena Puntila
Juha Seppälä
Päätös

Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa
kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää varajäsenten kutsumajärjestyksen.
---------

Kh § 35
8.3.2021
Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja
varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan.
Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja
6 varajäsentä.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että asian käsittelyä
jatketaan seuraavassa 22.3.2021 pidettävässä kunnanhallituksen
kokouksessa, ja velvoitti kunnanhallituksen jäseniä ilmoittamaan
puolueidensa nimeämät ehdokkaat viimeistään ko. kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
Lisäksi vaalitoimikuntaan nimettiin Nina Pottonen ja varajäsenistä
esteellisyyden vuoksi poistettiin Pirjo Lehtinen.
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Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista
Valt. § 67
17.12.2020

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Terveyskeskusmaksut
Meillä tulee olla vahva tahto tukea jokaisen ihmisen tulotasosta
riippumatta olevaan oikeuteen tasavertaisiin terveyskeskuspalveluihin. Palvelut tulee järjestää pääsääntöisesti julkisin verovaroin.
Yhteiskuntana meidän velvollisuutemme on panostaa hoitoon joka on ennakoivaa ja hyvinvointia parantavaa sekä toimintakykyä
vahvistavaa.
Korkeat asiakasmaksut nostavat pienituloisten kynnystä hakeutua
hoitoon tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.
Esitämme kunnanvaltuustolle että se esittää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle Jokioisten kunnan kantana yleisten terveyskeskusmaksujen poistamista hyvinvointikuntayhtymän alueella.
Jokioinen

Vasemmiston valtuustoryhmä

Jukka Heinämäki

Charlotte Nummenranta

Petri Lehtonen

Tarja Kirkkola-Helenius

Pauli Myllyoja”
Päätös

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

Kh § 1
11.1.2021
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää pyytää terveyskeskusmaksujen poistoa
koskevasta aloitteesta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
lausunnon.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on
22.2.2021 käsitellyt asian seuraavasti ja antanut aloitteen johdosta lausunnon.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on juuri
uudistettu. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista
saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Laki
laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Esimerkiksi
hoitajavastaanotot muuttuvat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021.
Uudessa laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja
perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Lisäksi kunnan velvoitetta tiedottaa asiakasta maksujen
alentamisesta ja perimättä jättämisestä vahvistetaan säätämällä
tästä nimenomaisesti laissa.
Yhtymähallitus on hyväksynyt 27.01.2020 § 10 asiakasmaksun
poistoa koskevan ohjeistuksen lomakkeineen terveydenhuollon
palvelualueella. Ohjeistuksen mukaan asiakasmaksun poistoa voi
hakea niin sanotulla kevennetyllä menettelyllä, mikäli perheetön
kuuluu Kela-päätösten piiriin (takuueläke, myönteinen toimeentulotukipäätös, työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki). Kevennetyssä menettelyssä riittää hakemukseen liitettävä
Kelan asiaa koskeva päätös ja verotustodistus tai sosiaalityöntekijän lausunto voimassa olevasta etuudesta. Myös perheellisellä
hakijalla on mahdollisuus saada vapautuspäätös kevennetyllä
menettelyllä, jos hänellä on Kelan myönteinen toimeentulotukipäätös.
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron
maksukatto kalenterivuotta kohden. Maksukaton täytyttyä asiakas
saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen
laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee. Alle 18-vuotiaiden maksut
otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyt maksut
ovat enimmäismaksuja. Kunnanvaltuusto tai yhtymähallitus tai
johtosäännöllä määrätty luottamustoimielin päättää, peritäänkö
palveluista enimmäismaksuja vai pienempiä maksuja. Kunta voi
myös päättää olla perimättä maksua.
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Hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksut ovat enimmäismaksujen
mukaiset kuten useimmissa Suomen kunnissa. THL:n tilastojen
mukaan joulukuussa 2018 noin 70 prosenttia väestöstä asui
kunnassa, joka perii enimmäismaksuja. Terveyskeskuksen
lääkärin vastaanoton kertamaksu hyvinvointikuntayhtymässä on
20,60 euroa, joka peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä
kalenterivuodessa.
Hyvinvointikuntayhtymän avosairaanhoidon asiakasmaksukertymä vuona 2020 oli 567 000 €, mikä on noin 10 prosenttia
toiminnan kokonaiskuluista. Suun terveydenhuollossa
maksukertymä oli 1 476 000, mikä on noin 36 prosenttia
toiminnan kuluista.
Terveyskeskusmaksujen poistamisella olisi ohjausvaikutusta
asiakkaisiin ja se olisi ennaltaehkäisevän työn kannalta oikean
suuntaista vaikutusta. On kuitenkin epävarmaa kuinka merkittäviä
ohjausvaikutukset olisivat ja ovatko ohjausvaikutukset lopulta
kaikilta osin toivottavia. Esimerkiksi STM:n mukaan toimivan
asiakasmaksupolitiikan tavoitteena on, että maksut ovat
kohtuullisia eivätkä ole esteenä palvelujen saamiselle. STM:n
mukaan tavoitteena on myös ehkäistä epätarkoituksenmukaista
palvelujen käyttöä.
Terveyskeskusten asiakasmaksut ovat tärkeä osa kuntayhtymän
rahoitusta ja niiden poistaminen ei olisi nykyisen omistajaohjauksen mukaista.
Lisätietoja
Merja Kanervisto-Jokinen, puh. 040 648 6911
Päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää antaa lausuntonaan, että nykyiset
terveyskeskusmaksut ovat edellä selostetun mukaisesti
perustellut.
Käsittely kokouksessa: Palvelualuejohtaja Merja KanervistoJokinen oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ajan.
YH:
Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.
Jorma Hacklin ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän asian
käsittelyn ajaksi.
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Merkittiin, että yhtymähallitus jatkoi § 42 tultua loppuun
käsitellyksi § 31 käsittelyä ajankohtaisten asioiden esittelyä
(klo 14.20-14.40) ja kuuli asiantuntijana palvelualuejohtaja
Merja Kanervisto-Jokista.
Merkittiin, että Susanna Lahtinen poistui kokouksesta em. asian
käsittelyn aikana klo 14.29 ja Jorma Hacklin klo 14.35.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
1. merkitsee Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän asiasta
antaman lausunnon tietoonsa saatetuksi,
2. päättää, että lausunnon perusteella yleisten terveyskeskusmaksujen poistaminen hyvinvointikuntayhtymän alueella ei ole
tarkoituksenmukaista, eikä valtuusto näin ollen esitä Jokioisten
kunnan kantana niiden poistamista, ja
3. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
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Räyskälä-Säätiön hallintoneuvosto
Kh § 37
8.3.2021

Räyskälä-Säätiön sääntöjen 6. kohdan mukaan Kanta-Hämeen
alueeseen kuuluvilla kunnilla on kullakin mahdollisuus valita yksi
jäsen Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon.
Säätiö pyytää Jokioisten kuntaa valitsemaan yhden edustajan
kolmivuotiskaudeksi 2021–2023. Kunnan pitää ilmoittaa ehdokkaansa 31.3.2021 mennessä.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan ehdokkaan
Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2021–2023.
Timo Heikkilä ehdotti kunnan ehdokkaaksi Satu Nurmea.
Ursula Mansikka kannatti ehdotusta.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Jokioisten kunnan ehdokkaaksi Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2021–
2023 Satu Nurmen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä

sivu

nro

8.3.2021
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Lausuntopyyntö joukkoliikenteestä
Kh § 38
8.3.2021

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Jokioisten kunnan lausuntoa
seudun joukkoliikennettä koskevasta suunnitelmasta. Työtä on
tehty kesästä 2020 alkaen. Alueen kunnista on ollut edustus työryhmässä. Suunnittelutyön tavoitteena on ollut sujuvoittaa liikennettä eri käyttäjäryhmien näkökulmasta sekä sovittaa aikataulut
paremmin toisiaan kohtaaviksi. Myös junayhteydet Humppilan
asemalta on huomioitu aiempaa paremmin. Forssan aluelippuun
ollaan myös lisäämässä toinen vyöhyke Loimaata, Urjalaa ja Someroa koskien. Suunnitellut kohteet ovat menossa kilpailutukseen
maaliskuun aikana.
Esityslistan oheismateriaalina ovat kohdekuvaukset ja rahoitustiedot. Kohdekuvaukset koskevat reittejä Vieremä (Forssa)Jokioinen, Somero-Forssa ja Loimaa-Ypäjä-Jokioinen-Forssa sekä Forssa-Jokioinen-Humppila.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunnalla ei ole huomautettavaa Jokioisten ja seudun joukkoliikennettä koskevasta kehittämistyöstä, joka osaltaan parantaa joukkoliikenteen toimintaa.

Päätös

Keskustelun jälkeen 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

sivu

nro

8.3.2021

85

5

Koulunkäynninohjaajan toimen täyttölupa
Kh § 39
8.3.2021

Paanan koulussa työskentelee lukuvuonna 2020–2021 kuusi koulunkäynninohjaajaa, joista kolme on vakituisessa työsuhteissa ja
kolme määräaikaisissa työsuhteissa. Ohjaajista kaksi työskentelee 5.–6. luokilla yleisopetuksen ryhmissä, kolme 7.–9. luokilla
yleisopetuksen ryhmissä ja yksi 7.–9. luokkien pienryhmässä.
Yksi koulunkäynninohjaajan toimi tuli avoimeksi kesällä 2020 yhden työntekijän irtisanouduttua. Toimi täytettiin määräaikaisesti
lukuvuodeksi 2020–2021.
Paanan koulussa on ollut pitkään tarve sekä myös työssä vähintään viisi koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajien tarve ei
ole ainakaan pienenemään päin, joten on perusteltua täyttää vakinaisesti yksi koulunkäynninohjaajan toimi lukuvuoden 2021–
2022 alusta lukien. Samalla vältetään työntekijöiden työsuhteiden
ketjuttaminen ja varmistetaan pätevän henkilökunnan saaminen
ja pysyminen Jokioisten kunnan palveluksessa.
Sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että yksi koulunkäynninohjan toimi, sijoituspaikkana Paanan koulu, voidaan täyttää toistaiseksi lukuvuoden 2021–2022 alusta lukien.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan yhden koulunkäynninohjaajan toimen täyttämiseksi toistaiseksi lukuvuoden 2021–
2022 alusta lukien.

Päätös

Keskustelun jälkeen 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

sivu

nro

8.3.2021
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Oppilaanohjaajan lehtorin viran täyttölupa
Kh § 40
8.3.2021

Paanan koulun oppilaanohjauksen lehtorin virka tulee avoimeksi
1.8.2021 alkaen viranhaltijan eläköitymisen vuoksi.
Paanan koulussa tarvitaan oppilaanohjaaja lukuvuonna 2021–
2022 ja luonnollisesti myös jatkossa. Oppilasmäärä on Jokioisten
kunnassa laskussa, joten jokaisen avoimeksi tulevan opettajan viran kohdalla tulee tarkkaan harkita, millä tavalla virka täytetään.
Oppilaanohjauksen lehtorin viran kohdalla vaihtoehtona tulevaisuudessa on esimerkiksi kokoaikaisen viran muuttaminen tuntiopettajan tehtäväksi tai muiden oppiaineiden liittäminen viran
opetusvelvollisuuteen.
Sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että avoimeksi
tullut oppilaanohjauksen lehtorin virka täytetään lukuvuodeksi
2021–2022 määräajaksi. Lukuvuoden 2021–2022 aikana kartoitetaan tarkemmin kyseisen viran osalta, millä tavalla se on tarkoituksenmukaisinta täyttää vakinaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää oppilaanohjauksen lehtorin viran
täyttöluvan lukuvuodeksi 2021–2022.

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

sivu

nro
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Sähköasentajan / huoltohenkilön toimen täyttölupa (LVIS)
Kh § 41
8.3.2021

Kunnaninsinööri anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa sähköasentajan / huoltohenkilön toimen vakinaista täyttämistä varten
1.4.2021 alkaen.
Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu mm. vastata Jokioisten kunnan
IT-verkosta, rakennusautomaation toimivuudesta ja erilaisista valvontajärjestelmistä sekä kiinteistöjen sähkönjakelun toimivuudesta. Uusi toimi on tullut tarpeelliseksi mm. eläketapahtumiin liittyen.
Toimi sisältyy vuoden 2021 talousarvioon. Uudessa tehtävässä
yhdistyy 1,5 henkilötyövuotta yhdeksi henkilötyövuodeksi.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan Sähköasentajan /
huoltohenkilön (LVIS) toimen vakinaista täyttämistä varten
1.4.2021 alkaen.

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

sivu

nro

8.3.2021
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 42
8.3.2021

Vapaa-aikalautakunta 17.2.2021
Tekninen lautakunta 17.2.2021
Kunnaninsinööri 27.1. ja 2.2.2021
Hämeen liiton maakuntahallitus 18.1. ja 22.2.2021
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 27.1. ja
22.2.2021
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 26.1. ja 23.2.2021
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 17.2.2021
Forssan seudun vammaisneuvosto 20.11.2020
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä / Vanhuspalvelulain 5 §:n
mukaisen suunnitelman päivittämisen prosessi – Forssan seutu
18.1. ja 8.2.2021

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

Keskustelun jälkeen 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

sivu

nro

8.3.2021
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Ilmoitusasiat
Kh § 43
8.3.2021

Valtiovarainministeriön kirje 18.2.2021 ”Avustuksen hakeminen kuntien digitalisaation edistämiseksi”. Lisätietoja avustuksesta ja hakemisesta löytyy valtiovarainministeriön internetsivuilta Vuoden
2021 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö:
-

Kirje 25.2.2021 ”Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi – tartuntatautilain uudet valtuudet
ja hybridistrategian toimintasuunnitelma”. Ministeriö on päivittänyt
hybridistrategian toimintasuunnitelman. Uutena potentiaalisesti
merkittävänä epidemiologisena uhkatekijänä on ilmennyt SARSCOV-2 virusmuunnoksia. Uusi virusmuunnos muodostaa merkittävän uuden epidemiauhan. Uudet tilapäiset toimivaltuudet epidemian leviämisen estämiseksi ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

-

Kirje 26.2.2021 ”Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä
liikenteessä”.

-

Kirje 1.3.2021 ”Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi – tason kaksi käyttöönotto”.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.2.2021 ”Etelä-Suomen
alueellinen valmiustoimikuntatyöskentely 2021–2022”. Päätöksen liitteenä on luettelo valmiustoimikuntaan ja valmiustoimikunnan sihteeristöön nimetyistä jäsenistä.
Maanmittauslaitoksen 2.3.2021 saapunut tiedote ” Maanmittauslaitos
uudistaa organisaatiotaan 1.3.2021 alkaen”. Erilaisten viranomaispäätösten rekisteröinnit keskitetään omalle, valtakunnallisesti toimivalle vastuualueelleen. Aikaisemmin käytössä olevat alueelliset sähköpostiosoitteet lakkaavat ja viranomaispäätökset liitteineen tulee
jatkossa toimittaa osoitteella viranomaispaatokset(at)maanmittauslaitos.fi.
Metsähallituksen 25.2.2021 myönnetyt tutkimusluvat näytteenottoon
ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja
suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.
- Lupa MH 1074/2021/1 mm. oikeuttaa luvan haltijan kääväkäs- ja
muiden sieninäytteiden ottoon liittyvään liikkumiseen sellaisillakin
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus
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Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla, joiden rauhoitusmääräyksissä näytteenotto on kielletty.
Lupa MH 1155/2021 mm. oikeuttaa luvanhaltijan liikkumisen ja
nivelkärsäisten näytteenottoon haavimalla ja seulomalla sellaisillakin Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla, joiden
rauhoitusmääräyksissä näytteenotto on kielletty.

Kuntaliiton yleiskirjeet:
- 4/2021 Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (”Latauspiste- ja automaatiolaki”)
- 5/2021 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021
alkaen.
Eteva ky:n 12.2.2021 saapunut sähköposti, jolla kuntayhtymän tilapäinen valiokunta pyytää omistajakunnilta lausuntoa Etevan yhtymäkokouksen päätöksen 12.11.2020 § 20 ja asianosaisten kirjallisen
kuulemisen johdosta. Kunta ei anna asiasta lausuntoa.
Pöytäkirjanotteita:
- Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto 8.2.2021 18 § Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali / Safonoff Tarja
- Humppilan kunnanvaltuusto 17.2.2021 4 § Seutukirjaston sopimusneuvotteluihin osallistuminen
- Humppilan kunnanvaltuusto 17.2.2021 8 § Forssan seudun kotouttamisohjelma 2021–2024.
Kansalaisopiston laskelma v. 2020 kuntakohtaisista menoista. Menot
olivat yhteensä 433 210,78 €, tulot 75 244,42 €, erotus
357 966,36 €. Jokioisten kunnan osuus 189 217,65 €, Humppilan
osuus 86 969,01 € ja Ypäjän osuus 81 779,70 €.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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Esisopimus jätevesijohdon rakentamisesta ja ylläpidosta
Kh § 44
8.3.2021

IFF (International Flavors & Fragrances, Inc.) suunnittelee käynnistävänsä liukoisten glukaanien tuotannon sokerista entsymaattisella menetelmällä Jokioisten tehtaalla. Glukaanit ovat biopolymeereja, jotka voivat toimia esimerkiksi pyykinpesu- ja huuhteluaineissa toiminnallisina ainesosina.
Tuotantotoiminnan käynnistymiseen valmistaudutaan hakemalla
toiminnan käynnistämiseen tarvittavat luvat. Jos kaikki hyväksynnät saadaan suunnitellusti, niin tuotanto alkaa vuonna 2022.
Jokioisten tehdas on ollut suljettuna vuodesta 2019.
Jokioisten tehtaan omistaa Genencor International Oy, josta tuli
osa IFF yhtiötä DuPont Nutrition and Biosciences liiketoiminnan ja
IFF:n yhdistyessä 1. helmikuuta 2021. IFF on johtava korkean lisäarvon ainesosien ja ratkaisujen yhtiö, joka toimii elintarvike- ja
juomateollisuuden (Food & Beverage), kodin- ja kauneudenhoitotuotteiden (Home & Personal Care) sekä terveys ja hyvinvointituotteiden (Health & Wellness) markkinoilla.
Jokioisten kunta ja Genencor International Oy / IFF ovat neuvotelleet jätevesijohdon rakentamisesta ja ylläpidosta tehtaan uudesta
toiminnasta syntyvien jätevesien käsittelemiseksi. Neuvottelujen
tuloksena on laadittu asiaa koskeva esisopimus, joka tarkentuu
tarvittavilta osin asiaa koskevan suunnittelutyön edetessä ja sen
valmistuttua. Jätevesijohdon tekninen suunnittelu on käynnistetty.
Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 250 000 – 350 000 euroa. Se tarkentuu suunnittelutyön edetessä. Tarvittavasta määrärahasta tehdään erillinen esitys.
Asiaa selostetaan kokouksessa.
Esityslistan liitteenä (liite 5/2021) on asiaa koskeva esisopimus
liitteineen.

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy asiaa koskevan, esityslistan liitteenä
olevan esisopimuksen ja hankkeen jatkovalmistelun tältä pohjalta.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 5/2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus

1(3)

8.3.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 34–38, 42–44
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 39–41
______________________________________________________
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: 39–41
_______________________________________________________
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 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.
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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

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
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan liite nro 5/2021
KH 8.3.2021 § 44
1/4
ESISOPIMUS JÄTEVESIJOHDON RAKENTAMISESTA JA YLLÄPIDOSTA

Sopijapuolet
Jokioisten kunta ja Genencor International Oy sopivat jätevesijohdon
rakentamisesta ja ylläpidosta Myllytie 6, 31600 Jokioinen tehdasalueelta
Forssan vesihuoltoliikelaitoksen osoittamaan liitoskohtaan (karttaliite 1 ja
suunnitelmat 2).
Jäteveden toimittaminen
Tässä sopimuksessa tarkoitettuun jäteveden toimittamiseen käytetään
suunnitelmassa (liite 1) olevaa yhdysjätevesijohtoa.
Rakennettava Ø 110–160 mm johto-osa (rakennettavan yhdysjätevesijohdon
koko määrittyy tarkentavassa suunnittelussa) rakennetaan Genencor
International Oy:n tehtaan tuottamia jätevesiä varten, joita Jokioisten kunnan
jätevedenpuhdistamolla ei pystytä puhdistamaan.
Jätevesijohdon rakentaminen
Jokioisten kunta rakentaa liitteeseen 1 merkityn jätevesijohdon siten, että
jätevesipumppaamo sijoittuu Genencor International Oy:n tontille ja päätepiste
on Forssan kaupungin alueella ABC- huoltoaseman tontilla suunnitelmassa
näkyvään kohtaan (liite2). Rakentaja vastaa tarvittavista luvista
jätevesijohtolinjan matkalla.
Ohjaus kytketään Jokioisten kunnan automaatioon.
Johtolinja rakennetaan suunnitelmien (liite 1 ja 2) mukaisesti. Jos
suunnitelmista halutaan poiketa, pitää muutokseen saada toisen sopijapuolen
hyväksyntä.
Sopijapuolet varmistavat teknisten järjestelmien yhteensopivuuden osana
tarkentavaa sunnittelua ennen lopullisen sopimuksen allekirjoittamista.
Genencor International Oy:llä tulee olla mahdollisuus seurata
yhdysjätevesijohdon kautta Forssan jätevedenpuhdistamolle johdettavan
jäteveden määrää.
Jätevesijohdon käyttö ja kunnossapito
Jätevesiyhteys on valmis käytettäväksi viimeistään 01.0X.2021. Sopijapuolet
sitoutuvat siihen, että kyseiseen päivämäärään mennessä tässä
sopimuksessa tarkoitetut johtolinjat ja niihin kuuluvat laitteet ovat
käyttökunnossa ja käyttöönottotarkastus on tehtynä.
Sopijapuolet vastaavat käyttö- ja kunnossapitotehtävistä ja kustannuksista
seuraavasti: Jokioisten kunta vastaa Jokioisten kunnan alueella olevien johtoosuuksien ja niihin kuuluvien laitteiden käyttö- ja kunnossapitotehtävistä sekä
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kustannuksista. Forssan Vesihuoltoliikelaitos vastaa jäteveden
puhdistamisesta erillisen sopimuksen mukaan.
Rakennettavaan jätevesijohtoon ei liitetä kuluttajia.
Jäteveden määrä ja laatu
Jätevettä johdetaan sopimuksen perusteella enintään 250 m³/d ja.
Mittauspisteenä on Genencor International Oy:n tontille asennettavan
laitekaivon jätevesimittari.
Vesimittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu
virhenäyttämä on pienempi kuin +/ - x % kuormituksen ollessa likimain puolet
nimellismäärästä. Sopijapuolilla on oikeus tarkistaa mittari.
Jätevedelle asetettavat laatuvaatimukset määritellään Genencor International
Oy:n ja Forssan Vesihuoltoliikelaitoksen välisessä sopimuksessa. Ellei
jätevesi täytä vaatimuksia, tulee sopijapuolten tiedottaa siitä toisilleen
viipymättä.
Kumpikin sopijapuoli huolehtii veden laadusta ja laadun tarkkailusta omalla
vastuualueellaan. Sopijapuolet antavat toisilleen riittävät tiedot toimitettavan
jäteveden korroosio ym. veden käyttökelpoisuuteen olennaisesti vaikuttavista
ominaisuuksista ja niiden muutoksista.
Hallinto ja talous
Jokioisten kunnan tämän sopimuksen nojalla rakentaman jätevesijohtojen ja
laitteiden omistussuhteet ovat seuraavat: Jokioisten kunta omistaa johtolinjalla
olevat johto-osuudet niihin kuuluvine laitteineen.
Forssan Vesihuoltoliikelaitos laskuttaa jäteveden puhdistamisesta Genencor
International Oy:tä erillisen sopimuksen mukaan. Kunnossapitotöistä
tiedotetaan toista sopijapuolta mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen, mikäli
näillä on vaikutusta / on mahdollisesti vaikutusta sopijaosapuolien normaaliin
toimintaa.
Jokioisten kunta laskuttaa perusmaksua Genencor International Oy:tä 680
euroa /kk (alv 0 %) 20 vuoden ajan. Tämän jälkeen perusmaksu on
45 euroa/kk (alv 0 %). Jokioisten kunnan perusmaksun laskutus voi alkaa
siitä, kun osapuolet ovat yhteisesti sopineet, että yhdysjätevesijohto on otettu
käyttöön.
Maksamattomille erääntyneille laskuille on suoritettava eräpäivän jälkeen
kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko.
Mikäli jätevesiyhteys ei ole käytettävissä tai sen käyttöä joudutaan
rajoittamaan toisen sopijapuolen suorittamien korjaus- ja muutostöiden tai
vastaavien takia, on kyseisistä töistä sovittava etukäteen toisen sopijapuolen
kanssa, mikäli vika ei edellytä välittömiä korjaustoimenpiteitä. Työt on tehtävä
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niin, että keskeytys/rajoitus muodostuu mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja
mahdollisimman vähän haittaa tuottavaksi. Häiriöstä on kuitenkin aina
viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle samoin kuin häiriön
lakkaamisesta.
Sopijapuolet toimivat niin, että jäteveden toimituksessa esiintyvät häiriöt sekä
paineen ja laadun vaihtelut eivät poikkea alalla yleisesti vallitsevasta
käytännöstä. Sopijapuolet eivät vastaa näissä rajoissa tapahtuvista
vaihteluista toisilleen aiheutuvista vahingoista tai haitoista.
Ylivoimaisen esteen sattuessa se sopijapuoli, jolla ylivoimainen este todetaan,
vapautuu vedentoimitusvelvollisuuksistaan esteen kestoajaksi. Tästä ei
suoriteta mitään korvauksia. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sopijapuolen
vaikutusmahdollisien ulkopuolella olevaa estettä, jota hänen ei kohtuudella
voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka
seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Erimielisyydet
Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joista sopijapuolet eivät
neuvottelemalla voi sopia, ratkaistaan jommankumman sopijapuolen niin
vaatiessa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Sopimuksen muuttaminen, voimaantulo ja irtisanominen
Sopimus voidaan tarvittaessa täsmentää yksityiskohtaisemmaksi tai siihen
voidaan tehdä muutoksia, jos sopijapuolet ovat sitä yksimielisiä. Sopijapuolet
sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen tarkistamisesta, jos tekninen kehitys,
lainsäädännön muutos, jäteveden tuotto tai muu erityinen syy niin vaatii.
Sopimuksessa noudatetaan Suomen lakia.
Tämä sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta sen jälkeen, kun
sopijapuolten sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat saaneet
lainvoiman.
Sopimus voidaan irtisanoa päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua
irtisanomisesta. Tätä ennen sopimus voidaan purkaa vain yhteisellä
päätöksellä.

Muuta
xxxxxxxxxxx

Liitteet
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Liite 1 ja 2: Suunnitelma-asiakirjat
Liite 3:
Genencor Oy: yleiset sopimusehdot

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) sanansanaista kappaletta, yksi
kummallekin sopijapuolelle.

Jokioisissa 08.03.2021

Jokioinen

Jokioinen

Jokioisten kunta

Genencor International Oy

Mika Rantala
vs. kunnanjohtaja

Elina Sjöman
tehtaanjohtaja

Kari Tasala
kunnaninsinööri

Risto Mäki
Senior buyer

Nro

SOPIMUS

kiinteistön liittämisestä
vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä
1. Laitoksen
nimi
2. Asiakas
(toinen
sopijapuoli)

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS
Perkiöntie 7 30300 FORSSA
Nimi

Hetu/Y tunnus

JOKIOISTEN KUNTA

0147645-7

Laskutusosoite

Puhelin

KESKUSKATU 29 A, 31600 JOKIOINEN
Kaava-alue

3. Kiinteistö

Kylä

Tilan nimi

RN:o

000
Kortteli

Talo

Tontti

Tila

Rak.paikan/tontin pinta-ala m2

Kiinteistön osoite

Rakennuksen kerrosala m2

Kiinteistön omistaja

JOKIOISTEN KUNTA
4. Sopimus
koskee

Liittämistä ja käyttöä kulutuspisteessä numero
jätevesi-

hulevesi-

uudis-

vesijohtoa
X viemäriä
Rakennuksen käyttötarkoitus

viemäriä

rakennusta

laajennusta
Rakennustyyppi

MUU
5. Suunnitelmat

NAAPURIKUNNAT

Sopimusehdoissa muutoin tarkoitettujen suunnitelmien lisäksi on laitoksen hyväksyttäväksi annettava
luettelo asennettapiirustus bensiinin-,
suunnitelma
vista vesijohtorasvan-, hiekanjäteveden
asemamitoituslaitteistoista

6. Liittymismaksut
ja muut
suoritukset

olemassa olevaa rakennusta

erottimesta

käsittelystä

piirustus

sarjana
salaoja-

laskelmat

piirustukset

Maksun perusteena oleva yksikkömäärä

Yks.hinta vesi
Yksikkö

Yks.hinta jätevesi Yks.hinta hulevesi
Yksikkö
Yksikkö

Peruste
Maksun yksikköhinta

Yks.hinta

Yks.hinta

Yks.hinta

Asiakas sitoutuu tämän sopimuksen allekirjoituksella suorittamaan seuraavat liittymismaksut:
Liittymismaksu euroa

7. Muut
sopimusehdot
(mm.sopimuksen
voimaantulo)

Erä/Erät euroa

Eräpäivä/Eräpäivät

Vesi
Viemäri
Hulevesi viemäri
Yhteensä
Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia
vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja laitoksen taksaa tai hinnastoa sekä erillisten maksujen osalta
palvelumaksuhinnastoa. Lisäksi on sovittu seuraavaa:
Jätevesiviemärin liittämis- ja padotuskorkeus
Liittämiskorkeudet ja padotuskorkeudet on
esitetty liitteessä nro

Hulevesiviemärin liittämis- ja padotuskorkeus
Vesijohdon ja viemäreiden liittämiskohdat
on esitetty liitteessä nro

Tämän liittymissopimuksen perusteella voidaan johtaa IFF Genencor International Oy:n kanssa solmitun,
erillisen jäteveden käyttösopimuksen mukaiset jätevedet Forssan vesihuoltoliikelaitoksen jätevesiverkkoon ja
edelleen Sortohaan jäteveden puhdistamolle käsiteltäväksi
(Liitteenä kartta)

8. Sopimuksen
allekirjoitukset

Sopimus koskee muita kuin asuinkiinteistöjä vain niiltä osin kuin vesihuolto on asutukseen rinnastettavaa.
Päivämäärä
Päivämäärä
Liittyjä

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

JOKIOISTEN KUNTA

9. Siirtäminen

Sopimus siirretty liittyjän vaihtuessa, tiedot siirrosta liitteenä

Liittyjä

Laitos

EMEA-General Services Conditions - EU
GENERAL SERVICE CONDITIONS EUROPE
These General Service Conditions (“General Service Conditions”) apply to any contract, contract order, or other form of agreement
in which they are incorporated by reference.
References to the Agreement include these General Service Conditions.
“DuPont” and “Supplier” are the Parties identified as such in the Agreement.
All headings of the Sections of these General Service Conditions and Addendum are inserted for convenience only and shall not affect
any construction or interpretation of the Agreement.
1. Definitions.
In addition to any terms defined elsewhere in the Agreement,
the following terms have the following meanings:

improvements, software and other Intellectual Property
developed by Supplier for DuPont in the performance of
Services.

(a) "Affiliate" means any company, corporation, general or
limited partnership, limited liability company, joint venture,
organization, association, or other enterprise or entity in which
DuPont directly, or indirectly through one or more
intermediaries, has an ownership interest (as a result of
ownership of stock or other voting securities, contractual
relationship, or otherwise) or any entity controlling or under
common control with any such entity.

2. Services Provided by Supplier.
Supplier agrees to provide Services and such personnel as
referenced in the Agreement, including the Exhibits hereto.
Supplier shall, except as otherwise expressly stated herein,
furnish sufficient, competent, fit and knowledgeable
personnel, materials, tools, equipment, facilities, permits and
services, and do all things necessary to perform the work
herein in a safe and environmentally sound manner.

(b) "Divested Business" means any division, marketing
unit or business unit or any part or portion thereof, that DuPont
or an Affiliate sells or otherwise transfers, whether through a
sale of assets, stock, merger or other form of transaction and
the legal entity resulting therefrom, and any division,
marketing unit or business unit sold prior to the Effective Date
of this Agreement by DuPont or an Affiliate or any
predecessor thereof.

3. Location of Service.
Supplier’s employees will perform Services at the location(s)
provided in the Agreement.

(c) “DuPont” has the meaning set forth in the Agreement
and shall also include such other Affiliates of DuPont or
Divested Businesses as DuPont elects.
(d) “Intellectual Property” means copyrights (including the
right to use, reproduce, modify, distribute, publicly display,
and publicly perform the copyrighted work), trademarks
(including trademark, trade names, service marks, and trade
dress), patents (including the exclusive right to make, use and
sell), trade secrets, rights of publicity, rights of privacy, moral
rights, goodwill and all other intellectual property rights as may
exist now and/or hereafter come into existence and all
renewals and extensions thereof, regardless of whether such
rights arise under the law of the United States or any other
state, country or other jurisdiction.
(e) “Services” means all of the services and work provided
by Supplier as set forth in the Agreement and the Scope of
Work. Services will also include all of the current or future,
necessary, customary, and appropriate services to the same
extent that such services are, from time to time, provided by
Supplier to its other customers when Supplier is supplying
services substantially similar to the Services being provided
hereunder, even if the specific services are not set forth in the
Agreement.
(f) "Site" means any DuPont or Affiliate owned or leased
premises.
(g) “Trading Partners” means current or potential:
independent contractors, customers; and suppliers or
vendors; and distributors, of DuPont and Affiliates.
(h) Except as provided in any addendum to these General
Service Conditions, "Work Product" shall mean all drawings,
designs, specifications, models, perspectives, ideas and

4. Personnel.
(a) If service categories are referenced in the Agreement,
then personnel, if any, provided by Supplier will be in one (1)
or more of the referenced service categories. Services shall
be performed in the best and most workmanlike manner by
qualified and efficient personnel. DuPont has the right to
advise of specific skills required and to review the
qualifications of personnel prior to assignment. If DuPont
advises Supplier that any individual assigned to DuPont work,
or proposed for assignment to DuPont work, fails to meet the
requirements set forth by DuPont, or is otherwise deemed
unacceptable by DuPont for any other reason, then Supplier
shall, at the option of DuPont, replace such individual. Should
a Supplier employee assigned under the Agreement be
unable to continue performing services because of illness,
resignation or any other cause beyond Supplier’s reasonable
control, then Supplier will make reasonable efforts to replace
such personnel with replacement personnel reasonably
acceptable to DuPont. If Supplier fails to provide replacement
personnel reasonably acceptable to DuPont, then DuPont
reserves the right to eliminate all or part of the assignment
without further liability.
(b) In the event DuPont wishes to extend an assignment
beyond the original expiration date, DuPont will notify Supplier
at least fifteen (15) days prior to said expiration. Supplier shall
supply the same personnel during the agreed-to extension
period unless otherwise determined by DuPont.
(c) DuPont shall have the right to reduce the duration of any
assignment at any time. Upon notice from DuPont for any
reason (other than a reason prohibited by applicable laws,
rules or regulations), Supplier shall remove any Supplier
employee as soon as practical.
5. Scope of Agreement.
(a)
Any Affiliate of DuPont may purchase Services
under this Agreement by submitting a purchase order
referencing this Agreement to Supplier. The provisions of this
Agreement shall be part of and govern each such transaction.
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(b)
Any Affiliate that purchases under this Agreement
and for whom Supplier carries out a Service(s), shall have the
same rights and obligations under this Agreement as DuPont.
The Affiliate entering into such an agreement and not DuPont,
shall be responsible and liable for the Affiliate’s obligations,
and Supplier agrees that its recourse, if any, with respect to
any liabilities or issues related to any Affiliate’s performance,
acts or omissions under this Agreement reside solely in, and
Supplier agrees to pursue solely, the specific Affiliate in
question.
(c)
DuPont or an Affiliate of DuPont may purchase
Services under this Agreement for the benefit of a Divested
Business, provided that DuPont or Affiliate has an agreement
with said Divested Business covering the provision of services
that are the subject of this Agreement.
(d)
In addition, upon request from the DuPont, Supplier
agrees to extend the provisions of this Agreement to a
Divested Business for a period of twenty-four (24) months. In
such event, the Divested Business and not DuPont or Affiliate,
shall be responsible and liable for the Divested Business’
obligations, and Supplier agrees that its recourse, if any, with
respect to any liabilities or issues related to any Divested
Business’ performance, acts or omissions under this
Agreement reside solely in, and Supplier agrees to pursue
solely, the specific Divested Business in question.
(e)
If DuPont, Divested Business or the Affiliate deem
it appropriate to conform the terms and conditions of the
Agreement to local law, custom and practice, Supplier or its
affiliate will use commercially reasonable efforts to enter into
a local written agreement to so effectuate the provisions of the
Agreement.
6. Independent Contractor.
The employees, subcontractors, methods, facilities and
equipment used by Supplier shall be at all times under its
exclusive direction and control. Supplier’s relationship to
DuPont under the Agreement shall be that of an independent
contractor, and nothing in the Agreement shall be construed
to constitute Supplier, its subcontractors or any of their
employees as an employee, agent, associate, joint venturer,
or partner of DuPont. It is agreed that Supplier’s employees,
who are assigned to DuPont work under the Agreement, shall
at all times be and remain employees of Supplier.
7. Cooperation with DuPont Contractors.
Supplier shall cooperate in good faith with DuPont and any
DuPont contractor, to the extent reasonably required by
DuPont. This cooperation will include, by providing, from time
to time, as necessary or appropriate, in writing, to the extent
available, applicable requirements, standards and policies for
the Services so that the goods and services provided by the
DuPont contractor:
(a) may be:
(i) integrated with the Goods and Services, and
(ii) operated by Supplier, DuPont or any other third
party and
(b) are compatible with the DuPont or contractor computer
systems in each such case to the extent necessary to provide
the Services.
8. Subcontracting and Offshore Outsourcing.
Supplier’s obligations hereunder shall be performed solely by
employees of Supplier. Supplier shall not, without DuPont’s
prior written consent, subcontract or delegate performance of
any of its obligations hereunder. Supplier shall be fully
responsible for the performance of any such subcontractor or
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agents.
Supplier will not, directly, indirectly or via
subcontractors or agents, provide any Services from locations
outside Europe without the prior written consent of DuPont.
9. Work Product and Title.
Supplier hereby assigns to DuPont all rights, title and interest
in and to all Work Product. This assignment shall not include
previously patented or copyrighted Intellectual Property by
Supplier or a third party. However, Supplier hereby grants to
DuPont and its Affiliates a nonexclusive, royalty-free,
worldwide, perpetual license to use such Supplier or third
party Intellectual Property only in conjunction with the use of
Work Product.
Should any Work Product qualify for protection under patent
or copyright law and if DuPont wishes to apply for Intellectual
Property protection, Supplier, at the request of DuPont, shall
provide all reasonable assistance to obtain patent and
copyright protection or other Intellectual Property protection
including execution of papers deemed necessary or advisable
for the filing and prosecution of applications, and for providing
confirmation of the legal title of DuPont to the inventions,
applications, and any Intellectual Property rights granted.
DuPont shall bear all costs involved.
10. Assignment.
The Agreement shall not be assignable or otherwise
transferable, in whole or in part, by Supplier. The Agreement
shall be assignable or otherwise transferable in whole or in
part by DuPont. The terms of these General Conditions shall
be incorporated into all tier subcontracts.
11. Child and Forced Labor Prohibition.
Supplier is fully aware of the DuPont Child and Forced Labor
Principles (“DuPont Principles”). Supplier certifies that it
does not and will not employ any person to perform services,
provide product, or manufacture or supply material for DuPont
who is under fifteen (15) years of age, or eighteen (18) years
of age in the case of hazardous services or work (hereinafter
“Child Labor”), unless Supplier first obtains the written
approval of DuPont. Supplier shall however be entitled to
employ persons under fifteen (15) years of age for nonhazardous services or work if under a temporary workplace
internship or apprenticeship education program, provided that
such employment is in compliance with applicable laws and
the person is working with the permission of his or her parent
or legal guardian, is closely supervised and their morals,
safety, health, and compulsory education are not
compromised in any way.
Supplier certifies that the workers it uses, and will use, to
produce product, provide services, or manufacture or supply
material are present voluntarily. Supplier certifies that it does
not and will not knowingly use forced labor as it is defined in
the DuPont Principles and that it complies and will comply at
all times with the applicable statutory minimum standards
regarding employment conditions when providing services
under this Agreement.
Supplier understands that these certifications and
undertakings are essential to the Agreement. Supplier agrees
to indemnify DuPont and hold DuPont harmless with respect
to any liability arising from the contravention of this Section by
Supplier. Supplier also agrees that, in the event that DuPont
determines that a violation of this Section has occurred,
DuPont shall notify Supplier and Supplier shall immediately
remedy the violation. In the event that DuPont determines
that Supplier has not remedied the violation, then DuPont may
terminate the Agreement immediately, and such termination
shall be with cause.
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of any contracts, agreements, promises or undertakings that
would prevent the full execution and performance of such
obligations and duties.

12. Safety and Health.
Supplier shall:
(a) comply with all statutory regulations and all safety
information and instructions as may be set forth in writing or
otherwise provided by DuPont, as well as all Site rules and
conditions.
(b) designate one (1) person to be responsible for carrying
out Supplier’s obligations under this Section;
(c)

promptly
(i) report to DuPont all incidents with potentially adverse
safety, health or environmental implications, including
slips, falls, equipment malfunctions, fume releases
and any situation requiring first-aid or medical
observation or treatment, and
(ii) include, whenever practicable, on-site DuPont
medical personnel in the evaluation (by consultation,
physical observation, or otherwise) of the involved
employees of Supplier;

(d) promptly report to DuPont all cases Supplier determines
to be recordable under applicable regulations and, upon
request, provide DuPont with a copy of such reports and all
supporting forms;
(e) maintain an educational program to assure the inclusion
of safety instructions as a part of job assignment; and
(f) properly maintain, inspect, and supervise its designated
work area and roadways to prevent unsafe work conditions
from existing. The responsibility includes Supplier’s right and
duty to conduct reasonable and necessary maintenance in the
work area and of the roadways to prevent unsafe work
conditions from existing. Supplier shall regularly conduct
safety audits and inspections to ensure compliance with its
responsibility to maintain a reasonably safe work area.
Supplier must arrange for first-aid, emergency medical
treatment, routine medical treatment, fitness for duty
evaluations, drug testing, if permitted by applicable law, and
other routine occupational medical services; although, upon
request and in other appropriate circumstances, DuPont may
provide first-aid and emergency medical treatment to stabilize
Supplier’s employees in connection with on-site incidents or
medical emergencies.
If DuPont notifies Supplier of any noncompliance with the
provisions of this Section, Supplier shall (immediately, if so
directed; otherwise in not more than forty-eight (48) hours
after receipt of such notice) make all reasonable efforts to
correct the existing conditions. If Supplier fails to correct the
existing conditions, DuPont may suspend all or any part of the
Services under the Agreement or may terminate the
Agreement, without penalty, immediately upon written notice
thereof to Supplier. In all other respects, such termination
shall be in accordance with the other Sections of the
Agreement. In the event Services are suspended, when
satisfactory corrective action has been taken by Supplier, a
start order shall be issued by DuPont. No part of the time lost
due to any such work suspension shall be made the subject
for claim for extension of time or for additional costs or
damages by Supplier.
13. Authority.
The Parties hereby represent that they have full power and
authority to enter into the Agreement and perform their
respective obligations and duties hereunder, and do not know
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14. Working Arrangements.
DuPont will provide working space, and other services and
materials, as DuPont deems appropriate, that may be
necessary in connection with the performance of the Services
on the Site described in the Agreement. Unless specifically
requested by DuPont, Supplier’s employees shall only provide
Services during the normal working hours of DuPont. While
on Site, Supplier’s employees shall confine themselves to
areas designated by DuPont. Supplier’s employees will be
subject to the badge and pass requirements of DuPont in
effect at the site of the Services. Supplier shall also comply
with all Site rules, regulations, and guidelines of whatever
nature while performing Services at the Site.
15. License Grant.
For the term of the Agreement, any term extension, and any
termination assistance period hereunder, Supplier hereby
grants to DuPont (and DuPont Affiliates and Trading Partners)
a fully paid-up, royalty free, worldwide, nonexclusive license
to access and use the Services and any Supplier Intellectual
Property necessary or appropriate to access and use the
Services by an unlimited number of users in accordance with
the Agreement (the "License"). The License includes the
right: (a) to access and use Services for the benefit of DuPont,
Affiliates, any Divested Businesses, and any Trading
Partners; and (b) for third parties to access and use the
Services, provided such access and use by third parties is to
communicate, share or access information, or transact
business between or with DuPont, Affiliates, Trading Partner
or any Divested Businesses.
16. Compensation and Payment.
As full compensation for Services and other obligations under
the Agreement, DuPont shall pay Supplier in accordance with
the conditions and rates shown in the Price Schedule
attached to the Agreement.
17. Payment Terms.
Terms of payment shall be net sixty (60) days after DuPont
receives a properly prepared and correct Supplier invoice.
Supplier’s invoice shall be accompanied by such records or
other written proof as DuPont deems adequate to verify the
billings appearing therein and shall be in a form as may be
prescribed by DuPont’s Contract Administrator. A properly
prepared and correct invoice is an original document or an
electronic invoice format (PDF invoicing) acceptable under
applicable laws received at the proper DuPont address/e-mail
address, as designated in an applicable purchase order, that
clearly and legibly includes, as a minimum:
(a) the DuPont Contract Order number and release number
(if applicable);
(b) Supplier’s complete name and remit to address;
(c) “bill to” stating the applicable DuPont entity;
(d) a detailed description of the Services and/or Materials;
(e) price, consistent with the Agreement;
(f) quantity, consistent with the Agreement;
(g) unit of measure, consistent with the Agreement;
(h) Supplier’s invoice number;
(i) invoice date;
(j) Supplier’s VAT number;
(k) total monetary amount and currency base;
(l) terms of payment, including any applicable discount
calculations;
(m) freight terms;
(n) if applicable, tax amount/rate information; and
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(o) bill of lading number, rail car number or packing list
number as appropriate.
Incomplete invoices shall be returned to Supplier unpaid and
unprocessed.
Payment shall be considered made when payment checks are
mailed by DuPont or when electronic funds transfer through
the Automated Clearing House (EFT/ACH) is initiated by
DuPont. Supplier’s invoice shall be accompanied by such
records or other written proof as DuPont deems adequate to
verify the billings appearing therein.
Should payment not be received by Supplier as required
hereunder, Supplier shall so notify DuPont. Thereafter,
Supplier and DuPont shall have thirty (30) days to determine
why payment was not received (or sent) and to take such
steps as may be reasonably required to comply with these
provisions and ensure ongoing compliance with the same.
18. Taxes.
Unless otherwise stated in the Agreement, DuPont shall pay
value-added tax (VAT), Goods and Services Tax (GST), use,
transfer, and similar taxes and surcharges (regardless of how
they are denominated) levied by a taxing authority against or
upon the goods and/or services (collectively, the “Taxes”). In
the alternative, DuPont will provide Supplier with a certificate
evidencing exemption of DuPont from payment of or liability
for such Taxes. DuPont shall, without liability to Supplier,
withhold income or other taxes from payments to Supplier to
the extent that such withholding tax may be required by any
taxing authority. In no event shall DuPont be responsible for
Taxes based upon the net income or assets of Supplier, nor
shall DuPont be responsible or liable for any penalties or
interest due as a result of Supplier’s failure to timely pay any
Taxes attributable to the goods and/or services or to timely
notify DuPont of such Taxes.
19. Lower Competitive Offer.
If DuPont receives a competitive offer to purchase Services of
comparable performance in respect of quantity, quality, term
and condition of delivery which in price is more favourable to
DuPont than the price then in effect hereunder, DuPont and
Supplier shall meet to discuss the matter and if agreement on
comparable terms is not reached within fourteen (14) days of
receipt by Supplier of DuPont’s written notice of such
competitive offer, then, at DuPont’s option, DuPont and
Supplier shall be released from their obligations under this
Contract for the price and delivery of quantity of such offer.
The quantities which DuPont purchases under this option
from a Third Party shall not be credited to a rebate clause in
place. Supplier shall have the right to ask DuPont for a
confirmation regarding the conditions of the alternative offer
without identifying to Supplier the alternative source. This
confirmation shall be provided by an independent auditor at
Supplier’s expense.
20. Business Ethics.
Supplier shall not pay any salaries, commissions or fees (or
make any other payments or rebates) to any employee, officer
or director of DuPont (or any designee of such employee,
officer or director) or favor any such individual with gifts,
entertainment, services or goods.
21. Records Retention and Site Visitation.
(a) Supplier agrees to maintain, in accordance with
generally accepted accounting principles and practices, such
records as may be necessary to adequately reflect the
accuracy of Supplier’s charges and invoices under the
Agreement, and to maintain such other additional records as
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DuPont may from time to time reasonably require. Supplier
shall preserve such records for a minimum period of three (3)
years from the date of last payment or completion of any
relevant federal tax audit, without additional reimbursement or
compensation therefore.
(b) Upon notice from DuPont, Supplier shall provide DuPont,
its agents and any of its regulators, accountants and auditors
(collectively, the "DuPont Auditors") with access to, and any
assistance and information that they may require with respect
to, the Service locations and Services for purposes of auditing
Supplier's compliance with the Agreement (including
compliance with the DuPont Information Security
Organization “DISO” Standards) and the business of DuPont
(including compliance with applicable law). If Supplier is
notified that an audit identifies that: (1) Supplier is not in
compliance with the Agreement, Supplier shall promptly
correct such non-compliance; or (2) DuPont is not in
compliance with applicable law due to Supplier's acts or
omissions, Supplier shall promptly correct such acts or
omissions.
22. Confidential Information.
(a) Until the number of years set forth in the Agreement after
the termination or expiration of the Agreement, any term
extensions, and any termination assistance periods provided
for in an addendum to these General Service Conditions, or
in perpetuity in the case of trade secrets, Supplier shall not
disclose to or permit to be used by (except in the furtherance
of its responsibilities and obligations hereunder) any third
party or entity any technical, commercial, organizational,
scientific or business information, or Intellectual Property, of
DuPont, Affiliates or Trading Partners, or any other
information or Intellectual Property of DuPont or Affiliates
designated as confidential at the time of disclosure, or if
disclosed orally, designated orally as confidential at the time
of disclosure and confirmed in writing within thirty (30) days
after
such
disclosure
(collectively
“Confidential
Information”) disclosed to, learned by, or developed by it, its
employees or agents under the Agreement. In addition
Supplier shall (i) not use the Confidential Information of
DuPont other than to fulfill its obligations under the
Agreement; (ii) not allow access to the Confidential
Information to personnel who do not need access to such
information in order to fulfill Supplier’s obligations hereunder
and; (iii) protect the Confidential Information with at least the
same level of care as it uses for its own confidential
information of a similar nature but not less than a reasonable
level of care.
These restrictions on use and disclosure shall not apply to:
(i)

Confidential Information already known to Supplier
when it was disclosed by DuPont as demonstrated
by prior existing written records of Supplier;
(ii) Confidential Information that is or becomes known
to the public through no fault of Supplier, its
employees, or agents;
(iii) Confidential Information that is lawfully received by
Supplier from a third party where the third party has
not required Supplier to maintain the information in
confidence;
(iv) Confidential Information developed by Supplier
independently of disclosure by DuPont; and
(v) Confidential information required to be disclosed by
court order or otherwise by applicable law.
(b) The foregoing obligations of confidentiality also extend
to and bind the employees, permitted subcontractors and
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agents of Supplier who have been provided access to
Confidential Information by Supplier.
(c) Upon request of DuPont, Supplier shall return to DuPont
all Confidential Information and all written descriptive matter,
including drawings, program listings, blueprints, descriptions,
or other papers or documents, which contain or summarize
any Confidential Information.
(d) If the Parties have previously entered into a Confidential
Information Agreement (“Other Agreement”), the terms of
that Other Agreement shall take precedence over the terms
of this Confidential Information Section with respect to
information that is covered by both this Confidential
Information Section and by the Other Agreement, but only to
the extent that the Other Agreement offers greater protection
for such items than the protection provided for in this
Confidential Information Section.
(e) The Agreement and its terms and conditions are
considered Confidential Information.
23. Unauthorized Acts.
Each Party shall:
(a) promptly notify the other Party of any material
unauthorized possession, use or knowledge, or attempt
thereof, of the other Party's Confidential Information by any
person or entity which may become known to such Party;
(b) promptly furnish to the other Party full details of the
unauthorized possession, use or knowledge, or attempt
thereof, and assist the other Party in investigating or
preventing the recurrence of any unauthorized possession,
use or knowledge, or attempt thereof, of Confidential
Information;
(c) cooperate with the other Party in any litigation and
investigation against third parties deemed necessary by the
other Party to protect its proprietary rights; and
(d) promptly use its best efforts to prevent a recurrence of
any such unauthorized possession, use or knowledge, or
attempt thereof, of Confidential Information.
Each Party shall bear the cost it incurs as a result of
compliance with this Section.
24. Compliance with Laws.
Supplier warrants that it complies with all applicable laws,
rules, orders and regulations covering the performance of the
Services specified herein. Fines or other penalties resulting
from Supplier’s noncompliance with the provisions of this
Article shall not be reimbursable.
25. Representations and Warranties.
Supplier represents and warrants:
(a) All obligations shall be performed in a prompt and
professional manner in accordance with industry standards
and the Agreement (including any milestones, service levels,
or dates set forth therein), free of errors or defects in design,
material and workmanship.
(b) It owns all right, title, and interest in and to, or has
sufficient right, title, and interest in, the Services and Supplier
Intellectual Property to provide the Services as set forth in the
Agreement and to convey to DuPont the Licenses set forth in
the License Grant Section and assign the ownership rights
pursuant to the Work Product and Title Section herein.
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(c) In the event of breach of the warranties set forth in this
Representations and Warranties Section, Supplier, at its
expense, shall correct (by repair, replacement or reperformance) such breach as soon as possible, but not more
than ten (10) days after notice from DuPont. If the breach is
not so corrected, then DuPont, at its option, may either: (i)
extend the time for Supplier to correct such breach, if
correction is commercially reasonable; (ii) negotiate an
appropriate reduction in or refund of Supplier’s compensation;
or (iii) terminate the Agreement, in which case, in addition to
any other right or remedy DuPont may have, Supplier shall
immediately refund to DuPont all amounts paid hereunder. If
DuPont selects option (i) but the breach is still not corrected
within the extended time, DuPont shall have the same options
again.
(d) EXCEPT AS PROVIDED IN THE AGREEMENT,
SUPPLIER
MAKES
NO
IMPLIED WARRANTIES
REGARDING THE SERVICES AND SPECIFICALLY
DISCLAIMS
THE
IMPLIED
WARRANTIES
OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
26. General Indemnity.
Each Party (“Indemnitor”) shall, to the extent permitted by
law, indemnify, defend and hold harmless the other Party from
and against any and all claims, demands, complaints or
actions of third parties (including employees of the Parties or
government agencies) arising from or relating to the
Agreement (including personal injury, death, property damage
or damage to the environment), to the extent caused or arising
out of the negligence, willful misconduct, breach of this
Agreement or a related agreement, or violation of law of or by
the Indemnitor or any subcontractor of the Indemnitor.
Further, in the event the Parties are jointly at fault or negligent,
they agree to indemnify each other in proportion to their
relative fault or negligence. The claims, demands, complaints
and actions covered hereunder include all settlements,
losses, liabilities, judgments, court costs, reasonable
attorneys’ fees, fines, penalties and other litigation costs and
expenses arising from or related to such claims, demands,
complaints or actions.
Furthermore, Supplier shall indemnify, defend and hold
harmless DuPont for any losses, costs and expenses suffered
or incurred by DuPont and relating to or arising from any
liability (irrespective of the legal ground) DuPont has or may
have towards Supplier personnel or any individual supplied by
Supplier unless the personnel or any individual supplied is
working under supervision of DuPont.
27. Infringement Indemnity by Supplier.
Supplier will indemnify, defend and hold harmless DuPont
from and against any and all claims, demands, complaints, or
actions of third parties (including employees of the Parties or
government agencies) arising from or relating to the
Agreement brought against DuPont alleging that the Service
or use of Supplier Intellectual Property infringes any patent,
copyright, trade secret or other intellectual property right. The
claims, demands, complaints and actions covered hereunder
include all settlements, losses, liabilities, judgments, court
costs, reasonable attorneys’ fees, fines, penalties and other
litigation costs and expenses arising from or related to such
claims, demands, complaints or actions.
If such a claim is brought against DuPont, DuPont shall give
prompt written notice thereof to the Supplier. At Supplier's
cost, (a) Supplier shall immediately take control of the defense
of such claim and shall engage attorneys acceptable to
DuPont to defend such claim and (b) DuPont shall cooperate
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with Supplier (and its attorneys) in the defense of such claim,
provided, however, that DuPont may, at its own cost,
participate (through its attorneys or otherwise) in such
defense. No settlement of a claim that involves a remedy
other than the payment of money by the Supplier shall be
entered into without the consent of DuPont. If Supplier does
not assume control over the defense of a claim as provided in
this Section, DuPont may defend the claim in such manner as
it may deem appropriate, at the cost of the Supplier. Should
use of the Service or Supplier Intellectual Property become,
or in the opinion of Supplier be likely to become, the subject
of such an infringement claim, Supplier may, at its expense
and option, (i) procure for DuPont the right to continue using
or receiving the Service or Supplier Intellectual Property free
of any liability, or (ii) replace or modify, in whole or in part, the
Services or Supplier Intellectual Property to make them noninfringing without degradation.
28. Insurance.
(a) Supplier, at its expense, shall carry and maintain in force
at all times relevant hereto the following insurance, on policy
forms and with insurance companies authorized to do
business in the jurisdiction(s) where work is to be performed
and acceptable to DuPont, at the indicated minimum
coverage limits, or such higher limits as DuPont may require,
or the limits provided under insurance currently held by
Supplier as of the Effective Date of the Agreement, whichever
is greater.
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Workers’ Compensation - Statutory; Employer’s
Liability – EUR 500,000 per accident/per employee;
and such other insurance as may be required by
Statutory law. This policy shall include a waiver of
subrogation to DuPont.
Commercial General Liability (Occurrence Form),
including Contractual Liability and liability for
Products and Completed Operations, in a
combined limit for Bodily Injury and Property
Damage - EUR 1,000,000 per occurrence. This
policy shall name DuPont as additional insured.
Business Automobile Liability, in a combined single
limit for Bodily Injury and Property Damage - EUR
1,000,000 per occurrence.
Other insurance appropriate for Supplier's business
or as required by law.

(b) Supplier shall maintain in force the insurance required by
this Section and shall seasonably renew all required coverage
during the term of the Agreement.
(c) Upon the request of DuPont, Supplier shall provide
DuPont with certificates of insurance evidencing the
coverage. Such certificates shall provide that the insurer will
give DuPont at least thirty (30) days advance notice of any
changes in, or cancellation or non-renewal of, coverage and
note any exclusions. If, in connection with the performance of
Services under the Agreement, Supplier will not use motor
vehicles on the Site other than parking areas, a letter so
stating is acceptable in lieu of the automobile insurance
certificate.
(d) Supplier shall require that any subcontractor it employs
carry the same coverage in the same limits as set out above,
and other coverage as Supplier deems appropriate and shall
provide proof.
(e) Neither failure of Supplier to comply with any or all of the
insurance Sections of the Agreement, nor the failure to secure
endorsements on policies as may be necessary to carry out
the terms and Sections of the Agreement, shall be construed
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to limit or relieve Supplier from any of its obligations under the
Agreement, including the Insurance Section.
29. Term.
The Agreement shall commence as of the Effective Date on
the contract order and shall continue in full force and effect for
the period set forth in the Agreement unless earlier terminated
in whole or in part, as set forth herein: (i) in accordance with
the Insolvency; Reorganization Section or other Sections
hereof; or (ii) by DuPont, at any time, without cause, upon
thirty (30) days’ prior notice. Termination pursuant to (ii) shall
be accomplished without penalty, and shall not relieve or
release either DuPont or Supplier from any rights, liabilities or
obligations that have accrued under the law or the Agreement
prior to the date of such termination.
Supplier shall
immediately cease work upon receipt of any notice of
termination from DuPont, unless otherwise specified by
DuPont in the notice. DuPont will have the right and option,
but not the obligation, to extend the Agreement for an
additional number of consecutive one (1) year periods as set
forth in the Agreement after the expiration of the initial term or
any term extension by providing Supplier with at least thirty
(30) days’ notice thereof prior to the expiration date of the
initial term or any term extension, as appropriate.
30. Replacement of Prior Agreements.
The Agreement shall take the place of and entirely supersede
any oral or written contracts, agreements, or arrangements
that deal with the same subject matter as referenced herein
between DuPont and Supplier and set forth in the contract
order except for any rights, obligations and liabilities which by
the terms of that agreement or the law survive its expiration,
termination or cancellation.
31. Termination for Cause.
Either Party may terminate the Agreement if the other Party
has materially breached its obligations under the Agreement
and fails to correct the breach within thirty (30) days after the
defaulting Party’s receipt of notice of such breach. The nondefaulting Party also may exercise any other rights available
to it at law or in equity.
32. Insolvency; Reorganization.
If Supplier shall: (i) dissolve, transfer, sell, assign, mortgage,
encumber, pledge, or otherwise dispose of substantially all of
its assets used to perform its obligations hereunder, its
accounts receivable from DuPont or over twenty percent
(20%) of its ownership or controlling interest (whether in the
form of stock or otherwise); (ii) consolidate with or merge into
another corporation or permit one (1) or more other
corporations to consolidate with or merge into it; (iii) be
adjudged bankrupt, make a general assignment for the benefit
of its creditors or become insolvent and a receiver shall
therefore be appointed; or (iv) contemplate or reasonably
expect the occurrence of any event referred to in this Section;
then in each case, Supplier shall give DuPont notice of such
occurrence as soon as is legally permissible. If such
occurrence or proposed occurrence is unacceptable to
DuPont, DuPont may terminate the Agreement immediately
upon notice thereof to Supplier. Such termination shall be
considered termination for cause.
33. Payment upon Termination.
In the event of termination of the Agreement, for any reason
other than a breach and default by DuPont, Supplier shall only
be entitled to payment for Services properly performed in
accordance with the Agreement prior to the effective date of
termination.
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34. Force Majeure.
If, and to the extent, that performance by a Party (the
"Affected Party") of any of its obligations under the
Agreement is prevented, hindered or delayed by fire, flood,
earthquakes, other elements of nature or acts of God, acts of
war, terrorism, riots, rebellions or revolutions, civil disorders
or third party labor strikes or disputes (excluding those
involving a Party's agents or other contractors) (each a "Force
Majeure Event"), then the Affected Party shall be excused for
such non-performance, hindrance or delay for as long as such
Force Majeure Event continues; provided, however: (1) such
Force Majeure Event is beyond the reasonable control of the
Affected Party and could not be prevented by reasonable
precautions; and (2) the Affected Party is diligently attempting
to recommence performance (including through alternate
means). The Affected Party shall immediately notify the other
Party of the occurrence of the Force Majeure Event and
describe the Force Majeure Event in reasonable detail. If the
Affected Party does not remove or work around the Force
Majeure Event within fifteen (15) days, then DuPont (if
Supplier is the Affected Party) or Supplier (if DuPont is the
Affected Party) may terminate the Agreement (or affected
portion) as of the date (including immediately) specified by
such Party in a termination notice to the Affected Party.
35. Governing Law and Jurisdiction.
The construction, validity and performance of the Agreement
and all matters pertaining thereto will be governed in all
respects by Swiss Law and shall be subject to the exclusive
jurisdiction of the Courts of Geneva to which jurisdiction
DuPont and Supplier irrevocably submit. The Agreement
shall not be governed by the U.N. Convention on Contracts
for the International Sale of Goods.
36. Separate Contracts.
DuPont reserves the right to enter into other agreements in
connection with the Services. Supplier shall afford other
contractors and DuPont reasonable opportunity for
introducing and storing their materials and equipment and for
performing their services. Supplier shall properly cooperate,
connect and coordinate the performance of the Services with
that of other services as shall be in the best interest of the
project as determined by DuPont.
37. Severability.
In the event that any Section of the Agreement shall be found
to be void or unenforceable, such findings shall not be
construed to render any other Section of the Agreement either
void or unenforceable, and all other sections shall remain in
full force and effect unless the Section(s) which is/are invalid
or unenforceable shall substantially affect the rights or
obligations granted to or undertaken by either Party.
38. Reservation of Rights.
Either Party’s waiver of any of its remedies afforded
hereunder or by law is without prejudice and shall not operate
to waive any other remedies either Party shall have available
to it, nor shall such waiver operate to waive either Party’s
rights to any remedies due to a future breach, whether of a
like or different character. Furthermore, any termination of the
Agreement shall not relieve or release either Party hereto from
any rights, liabilities, or obligations, which it has accrued
under law or under the terms of the Agreement prior to the
date of such termination.
39. Publicity and Corporate Identity.
Supplier shall not use the name, tradename, oval,
trademarks, service marks or logos of DuPont (DuPont
Trademarks) in any publicity releases, news releases, annual
reports, product packaging, signage, stationery, print
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literature, advertising or websites without securing the prior
written consent of DuPont. Supplier shall not, without prior
written consent of DuPont, represent, directly or indirectly,
that any product or service offered by Supplier, has been
approved or endorsed by DuPont. Any DuPont Trademarks
that Supplier is given consent to use must always be
reproduced distinctively, accurately and consistently and as
specified by DuPont. DuPont reserves the right to review and
provide final approval of any material produced with approved
use of the DuPont Trademarks.
40. Contract Administrator.
The Contract Administrator will represent DuPont in the
administrative phases of the Services.
The Contract
Administrator shall maintain an interface with Supplier and
shall keep the procurement personnel of DuPont informed at
all times of the adequacy of Supplier’s performance and
progress. In the performance of this assignment, the Contract
Administrator shall have no legal right to authorize changes of
any kind that are outside the scope and compensation of the
Agreement, nor shall the Contract Administrator’s actions be
construed as giving implied approval of any such change.
Except as otherwise specifically provided herein, such
changes shall be effected only by a written modification to the
Agreement.
The DuPont and Supplier Contract
Administrators for the Agreement are set forth in the
Agreement
41. Notices.
All notices and consents required under the Agreement shall
be in writing or if oral must be confirmed in writing by
electronic mail or facsimile (with proof of transmission
capability) the next business day. Written notices shall be
effective if delivered by hand to the Party entitled to receive
the same, or if sent by registered or certified mail, postage
prepaid, or by confirmed courier to such Party at the address
stated in the Agreement for the receipt of notices or at such
other address as directed by written notice hereunder from
time to time; and if no such address is stated or directed, if
addressed to such Party at the address stated in the
Agreement as being the address of such Party. If a provision
in the Agreement requires notice within a stated number of
days, such days shall be calendar days unless business days
are specified.
Notices, invoices and other correspondence, information,
documentation or payment shall be made and provided as set
forth in the Agreement. Either Party may change its address
for notice hereunder upon no less than thirty (30) days prior
written notice thereof to the other Party.
42. Alternate Dispute Resolution.
(a) Both Parties understand and appreciate that their long
term mutual interests will be best served by affecting a rapid
and fair resolution of any claims or disputes that may arise out
of the Agreement. Therefore, both Parties agree to use their
commercially reasonable efforts to resolve all such disputes
as rapidly as possible on a fair and equitable basis. Toward
this end both Parties agree to develop and follow a process
for presenting, rapidly assessing, and settling claims on a fair
and equitable basis. If any dispute or claim arising under the
Agreement cannot be readily resolved by the Parties pursuant
to the process referenced in this subsection (a), the Parties
agree to refer the matter to a panel consisting of one (1)
executive, from each Party, not directly involved in the claim
or dispute for review or resolution. A copy of the contract
terms, agreed upon facts (and areas of disagreement) and
concise summary of the basis for each side’s contentions will
be provided to both executives who shall review the same,
confer and attempt to reach a mutual resolution of the issue.
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(b) If the dispute cannot be resolved under the process set
forth in subsection (a), the Parties may elect to resolve the
dispute through non-binding mediation. If mediation is to be
utilized, the Parties shall select a single unrelated but qualified
mediator who shall hold a hearing (not to exceed one (1) day)
during which each Party shall present its version of the facts
(supported, if desired, by sworn, written testimony, and other
relevant documents), its assessment of damages and its
argument. The Parties shall provide the mediator with a copy
of the Agreement and copies of all documents provided to
their executives under subsection (a) at least ten (10) days
prior to the scheduled date of the mediation hearing. The
Parties may also provide the mediator with copies of any laws
or regulations that they feel are relevant to the dispute.
Formal written arguments, legal memoranda and live
testimony are discouraged but may be permitted at the
discretion of the mediator. Both Parties agree to use
commercially reasonable efforts, make any involved
employees or documents available to the other Party for its
review and use in preparing its position under this Section
without the need for subpoena or other court order.
(c) The mediator, within fifteen (15) days of the completion
of the hearing, will meet with both Parties and provide each of
them, on a confidential basis, with his written views of the
strengths and weaknesses of their respective positions. The
Parties will then reconvene and, with the assistance of the
mediator, attempt to resolve the matter. If resolution cannot
be achieved by the Parties within forty-eight (48) hours of this
second meeting, the mediator, within fifteen (15) additional
days, will issue a written, nonbinding decision on the issue.

policy, Supplier shall use its best efforts to furnish or specify
products that, to the fullest extent possible, incorporate
materials manufactured by DuPont, if such materials are
suitable for the use intended.
45. Changes.
(a) DuPont, by written direction, may make changes in the
Services, which shall be performed under the applicable
conditions of the Agreement. Such changes may include (i)
addition to or deletion of any part of the Services, including
increase or decrease of quantities of Services and addition of
new Services, (ii) alteration of specifications and/or design,
(iii) alteration of DuPont-provided facilities, equipment,
materials, services or sites, or (iv) orders for Supplier to
accelerate or delay the performance of Services.
(b) All changes in Services must be authorized in writing by
DuPont before such Service is begun.
(c) If DuPont and Supplier are unable to agree that an item
of Service constitutes a change, or that Supplier is entitled to
additional compensation and/or an extension of time for such
item of Service, Supplier, upon receipt of a written order
signed by DuPont, shall promptly proceed with, and
expeditiously perform and/or supply, the item of Service, and
shall submit a claim therefore as provided herein below.

(d) If the matter has not been resolved utilizing the
processes set forth in this Section and the Parties are
unwilling to accept the nonbinding decision of the mediator,
either or both Parties may elect to pursue resolution through
litigation.

(d) In the event DuPont orders completion of Services being
provided on a lump sum basis to be delayed or accelerated,
adjustment of Supplier’s compensation shall be determined
by mutual agreement of the Parties based on Supplier’s
submission of a written estimate of the cost of the delay or
acceleration.
DuPont reserves the right, however, to
reimburse Supplier for delays on an actual cost basis, in which
case Supplier shall document such delays daily. Daily
documentation shall include identification of the activities,
type and number of workers, and type and quantities of
materials and equipment affected by the delay.

(e) The costs of the mediator shall be borne by the losing
Party (determined at mediation or through subsequent
litigation). Each Party will bear its own additional costs of
mediation.

(e) Supplier shall provide, with its price proposal for all
proposed changes in Services, such supporting
documentation as DuPont may require to evaluate the
proposal.

(f) If a settlement is reached in a case in which joint liability
is alleged, the Parties, subsequent to settlement, shall utilize
this Alternate Dispute Resolution procedure to determine the
proportion of relative fault.

(f) If the Parties are unable to agree on the amount by which
the total amount of the Agreement should be adjusted for a
change in Services, DuPont shall provide written notification
to Supplier of the adjustment DuPont considers appropriate
therefore, and such adjustment shall be effective subject to
Supplier’s right to submit a claim as provided herein below.

43. Privacy.
Supplier shall comply with all aspects of the DuPont Privacy
Policy as set forth at
http://www2.dupont.com/Privacy/en_US/global_policy_englis
h.html (or any subsequent site from time to time designated
in writing by DuPont), including the execution of the DuPont
form Personal Information Transfer Agreement, if applicable,
as reasonably determined by DuPont. Unless agreed
otherwise in writing, any personally identifiable information
provided by one (1) Party to the other hereunder may only be
used for conducting the business transaction(s) that is the
subject of the Agreement. DuPont does not consent to
Supplier's use of any personally identifiable information
provided by DuPont, its subcontractor, affiliate, customer,
vendor, or employee, for any direct marketing, nor to the
transfer of such information to any third party.
44. Buy DuPont.
It is DuPont policy to preferentially purchase DuPont products,
components, ingredients, services, and technology.
In
fulfilling the Agreement and in support of the above stated
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(g) Any claim by Supplier for an adjustment of its
compensation or schedule, or in opposition to an adjustment
imposed by DuPont through notice as provided herein above,
shall be submitted to DuPont in writing by Supplier within
fifteen (15) days of commencement of the event giving rise to
such claim, or in the case of an adjustment imposed by
DuPont through notice as provided herein above, within
fifteen (15) days of Supplier’s receipt of such notice. Supplier
shall submit to DuPont, in writing, the amount or extent of the
claim with supporting data within sixty (60) days of completion
of the Services or termination of the event for which it claims
an adjustment of its compensation or schedule (unless
DuPont allows additional time for Supplier to obtain more
accurate cost or other data). Such claim shall be resolved
through dispute resolution as provided in the Alternate
Dispute Resolution Section hereof. No claim by Supplier shall
be valid unless submitted in accordance with this Section.

EMEA-General Services Conditions - EU
46. Termination Assistance.
If the Agreement is terminated (or expires) for any reason,
DuPont may require Supplier, for up to 6 months after the
effective date of termination (or expiration), to: (a) continue to
perform the terminated (or expired) Services (or portion
thereof); and (b) perform any other services requested by
DuPont to transition the provision of the terminated (or
expired) Services to DuPont or another provider (the services
in clauses (a) and (b) hereafter referred to as the
"Termination Assistance Services"). The Termination
Assistance Services shall be considered "Services" in
accordance with this Master Agreement and the applicable
Work Order. If no compensation previously agreed under the
Agreement can be applied to the services in clause (b) of the
definition of Termination Assistance Services, the Parties
shall negotiate rates for such services consistent with the
contractually agreed compensation (e.g., comparable
discounts). To receive Termination Assistance Services,
DuPont shall notify Supplier in writing prior to the effective
date of any such termination of the Termination Assistance
Services to be provided and the time period during which such
services will be provided (the "Termination Assistance
Period"). DuPont may modify the Termination Assistance
Services and the Termination Assistance Period upon 30
days’ written notice. During the Termination Assistance
Period, the Termination Assistance Services shall be of the
same quality, level of performance and scope as provided
prior to termination, but not less than as required under the
Agreement.
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Liite .

YHDYS- JA VASTUUHENKILÖLUETTELO
IFF, Genencor Int’l Oy
Tehdas:
Elina Sjöman, tehtaanjohtaja
elina.sjoman@iff.com
Sopimusasiat:
Risto Mäki, Senior Buyer
risto.maki@iff.com

050- 438 6238

040- 589 2858

Jokioisten Kunta
Jäteveden puhdistamo:

jätevedenpuhdistamo, verkosto

050-5712093

timo.heikkilä@jokioinen.fi

Verkosto:

Emilia Naatula, kehitysinsinööri
emilia.naatula@jokioinen.fi

050-3283016

päivystäjä

050-59225853

Vesihuoltosihteeri
riina.pyykko@jokioinen.fi

044–7352232

Kari Tasala, kunnaninsinööri
kari.tasal@jokioinen.fi

050-5925850

Varallaolo:

Laskutus:

Sopimusasiat:

Liite 3.

YHDYS- JA VASTUUHENKILÖLUETTELO
IFF, Genencor Int’l Oy
Tehdas:
Elina Sjöman, tehtaanjohtaja
elina.sjoman@iff.com
Sopimusasiat:
Risto Mäki, Senior Buyer
risto.maki@iff.com

050 438 6238

040 589 2858

Jokioisten kunta
Forssan vesihuoltoliikelaitos
Varallaolo:
jätevedenpuhdistamo
verkosto

050-567 5800
03-4141 5590

Jätevedenpuhdistamo:
Jaana Komu, käyttöpäällikkö
jaana.komu@forssa.fi
vesihuolto@forssa.fi

03-4141 5050
040-652 8270

Laskutus:
Mari Yli-Väärälä, vesihuoltosihteeri
mari.yli-vaarala@forssa.fi
vesihuolto@forssa.fi

03-4141 5575

Ville Mäkinen, asiakaspalvelupäällikkö
ville.makinen@forssa.fi
vesihuolto@forssa.fi

03-4141 5568
040-673 9594

Jätevesiverkosto:
Jarmo Viitanen, työpäällikkö
jarmo.viitanen@forssa.fi
vesihuolto@forssa.fi
Henri Seppänen, putkimestari
henri.seppanen@forssa.fi
vesihuolto@forssa.fi
Sopimusasiat:
Kimmo Paakkonen, vesihuoltojohtaja
kimmo.paakkonen@forssa.fi
vesihuolto@forssa.fi

03-4141 5572
050-511 0572

03-4141 5577
050-596 5172

03-4141 5570
040-672 1016

