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Kokouspaikka Valtuustosali 

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

Aaltonen Sami 
Esala Martti 
Hacklin Jorma, pj. 
Hakamäki Jenni 
Heikkilä Timo 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Kulmala-Sjöman Mira 
Lehti Petri 
Lehtinen Rami 
Lehtonen Petri 
Lumme Keijo 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 
Nurmi Satu 

Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Ristolainen Sanni 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Yrjänä Mervi 
Heinämäki Jukka, varavalt. 
Kivinen Maija, varavalt. 
Perälä Jukka, varavalt.,  
§ 41, klo 18.14–18.17 

Kettunen Ari, varavalt.,  
§ 41, klo 18.14–18.17 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

Jukka Matilainen, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 
 

§ 38–47 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta 
taikka merkintä edellisen 
kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti Satu Saarinen ja Sanni Ristolainen. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jorma Hacklin  Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 14.9.2022 
Allekirjoitukset 
 
 
 
Satu Saarinen Sanni Ristolainen 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, 
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 15.9.–22.10.2022. 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 38 
8.9.2022  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 2.9.2022. Samana päivänä esi-
tyslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Ilmoi-
tustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätösval-
tainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saa-
puvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoitta-
neet valtuutetut Minna Lax ja Charlotte Nummenranta. 

 
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmän vara-
valtuutetut Jukka Perälän ja Jukka Heinämäen. 

 
Päätös  Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi ko-

kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 39 
8.9.2022  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, Esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 15.9.–22.10.2022.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Rami Lehtinen ja Sanni Risto-
lainen. 

 
Päätös  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanni Ristolainen ja Satu Saari-

nen.  
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021–2025 
  
Kh § 116 
27.6.2022 Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n mukaan kunnan tai useam-

man kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi 
kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksy-
tään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään 
kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon 
kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 
Suunnitelman avulla pyritään varmistamaan lasten ja nuorten hy-
vinvointiin liittyvän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, 
pitkäjänteisyys sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä.  

  
Forssan kaupunki ja Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän 
kunnat sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä laativat las-
ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman yhteistyössä vuosille 2017–
2020. Suunnitelman päivittäminen käynnistyi alkuvuonna 2021 yh-
teistyönä seudun kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Päi-
vittämistä johti ja koordinoi seudun lasten ja nuorten palvelujen 
johtoryhmä, jossa on edustus kuntayhtymän lisäksi kaikista seu-
dun kunnista. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi kuntayhtymän 
perhepalvelujen palvelualuejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä ja 
päivittämistyössä oli mukana tarvittava edustus eri palveluista ja 
yhteistyötahoilta. Hyvinvointisuunnitelmaa on tehty puolentoista 
vuoden ajan eri kokoonpanoissa. Jokioisten kunnasta päivitystyö-
hön ovat osallistuneet ohjausryhmässä sivistysjohtaja Jari Sillan-
pää, lisäksi työryhmissä mukana ovat olleet koulukuraattori Niina 
Stenberg sekä erityisnuorisotyöntekijä Eerika Suuder.  

  
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on sekä strateginen että 
konkreettinen toimintaohjelma sisältäen lasten ja nuorten parissa 
tehtävän hyvinvointityön arvopohjan ja tahtotilan sekä konkreetti-
set tavoitteet, painopisteet ja kehittämisehdotukset tuleville vuo-
sille. Suunnitelma sisältää seudullisia toimenpide-ehdotuksia tule-
ville vuosille. Suunnitelman eteneminen raportoidaan vuosittain 
kunnanvaltuustolle. Vuosiraportteihin kootaan hyvinvointi- ja ter-
veystietoa lapsista, nuorista ja lapsiperheistä.  

  
Suunnitelma sisältää seuraavat tavoitteet Forssan seudulle: 
 
- Lasten ja nuorten arki on mielen hyvinvointia tukevaa. Tavoi-

tetta toteutetaan kiinnittämällä huomiota kaveritaitojen tukemi-
seen ja siihen, että kukaan ei jää yksin. Lasten ja nuorten  
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vapaa-aika seudulla on mielekästä, monipuolista ja palvelut oi-
kein kohdennettuja ja varhaisessa vaiheessa tukevia. Hyödyn-
netään luontoa hyvinvointia tukevana elementtinä. 

 
- Lasten ja nuorten arki on päihteetöntä. Tavoitetta toteutetaan 

vahvistamalla ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja jalkautumalla 
sinne, missä nuoret viettävät aikaansa. Vaikutetaan lasten ja 
nuorten lähipiirin päihteiden käyttöön valistustyön ja varhaisen 
puuttumisen keinoin. 

 
- Lasten ja nuorten arki on turvallista. Tavoitetta toteutetaan arvi-

oimalla lasten ja nuorten fyysisen ympäristön turvallisuutta ja 
muokkaamalla sitä tarpeiden mukaan. Vaikutetaan vuorovaiku-
tustaitojen ja vanhemmuuden tuen kautta siihen, että lasten 
keskinäiset suhteet sekä suhteet vanhempiin ja lähipiiriin ovat 
turvalliset.  

 
- Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta. Ta-

voitetta toteutetaan kohtaamalla ja kohtelemalla lapsia ja nuo-
ria yhdenvertaisina riippumatta henkilöön liittyvistä tekijöistä. 
Osallisuuden mahdollisuuksia lisätään, vahvistetaan ja kehite-
tään. 

 
Forssan seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 
2021–2025 on viiteaineistona. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle lasten ja nuorten hyvin-

vointisuunnitelman hyväksymistä. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 40 
8.9.2022 
Päätös Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöt / Lamminkirmu 
 
Kh § 29 
21.2.2022 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) yhtymähalli-

tuksessa on 21.2.2022 käsittelyssä lakisääteinen siirtoselvitys 
hyvinvointialueelle. Tällöin tehdään kuntayhtymän päätös sote-
toimintojen luovuttamisesta sekä annetaan selvitykset luovutetta-
vasta toiminnasta, omaisuuseristä, henkilöstöstä, sopimuksista ja 
vastuista. HVA:lta on tullut ohjeistus siirtoselvityksestä ja se on 
valmisteltu hallitukseen, joka voi hallintosäännön mukaan päät-
tää asiasta. 

 
 FSHKY omistaa myös Forssan kaupunkialueella neljä asunto-
osaketta ja Lamminkirmun kesänviettopaikan. Yhtymähallitus on 
antanut valmisteluluvan näiden kiinteistöjen myynnille, joiden 
markkinahintainen reaaliarvo on n. 400 000 euroa. Kuntayhty-
män kunnilta on kysytty alustavaa kantaa kiinteistöjen hankin-
taan. 15.2.2022 tiedon mukaan muita hankintaesityksiä ei ole tul-
lut, kuin Jokioisilta Lamminkirmun osalta.  

 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on käyttänyt ulkopuo-
lista kiinteistövälittäjää Lamminkirmun kiinteistön myyntihinnan 
arvioinnissa. Myyntihinnaksi arvioitiin n. 200 000 euroa. 

 
 Esityslistan viiteaineistona on kartta alueesta ja kiinteistön pohja-

piirustus. FSHKY voi päättää asiasta kunnanhallituksen virallisen 
tarjouksen jälkeen. 

 
Ehdotus Jokioisten kunnanhallitus  
 

1) tarjoaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle Lamminkir-
mun kiinteistöstä puolueettoman kiinteistövälittäjän arvion mu-
kaisesti 200 000 euroa, 

 
2) päättää tarvittaessa esittää kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa 

kiinteistökauppaan. 
 

Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - 
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Yhtymähallitus 28.03.2022 § 46 
  

Yhtymähallitus on 22.11.2021 (§ 205) antanut yhtymäjohtajalle 
valtuudet valmistella neljän osakehuoneiston ja Lamminkir-
mun kiinteistön myyntiä niin, että myynnistä päätetään erikseen 
yhtymähallituksessa alkuvuoden 2022 aikana. 

  
Hallintosäännön (2. luku 6 §) mukaan yhtymähallitus päättää kiin-
teän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuu-
den kauppahinta tai käypä arvo on enintään 1 milj. euroa. 

  
  Kuntayhtymä omistaa Jokioisilla Rehtijärven rannassa olevan 

Lamminkirmun kiinteistön (169-409-1-317) osoitteessa Kirmunhar-
juntie 102, 31600 Jokioinen. Rakennus (n. 90 m2) on hirsirakentei-
nen (tupa + k+ 2ph+s+var), rakennettu v. 1986 ja kunnoltaan koh-
talaisen hyvä viimeaikaisten saneerausten jälkeen. Kiinteistöä on 
vuokrattu kesäaikaan henkilökunnalle virkistyskäyttöön ja tarkoi-
tuksena on lähtökohtaisesti jatkaa em. vuokrauskäytäntöä vuodet 
2022 ja 2023. 

  
  Kartta alueesta ja kiinteistön pohjapiirustus esityslistan oheismate-

riaalina. 
  

Kiinteistön myyntihinnan arvioinnissa on käytetty ulkopuolista kiin-
teistövälittäjää, jonka arvio myyntihinnaksi on n. 200 000 euroa. 

  
  Jäsenkunnilta on kysytty kantaa kiinteistön hankintaan. 
  
  Jokioisten kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 21.2.22 (§ 29), ja tar-

joaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle Lamminkirmun 
kiinteistöstä puolueettoman kiinteistövälittäjän arvion mukaisesti 
200 000 euroa.   

            
Lisätietoja  Yhtymäjohtaja, puh. 044 716 1735 
  Tekninen päällikkö, puh. 050 047 6460 
  
Esittelijä  Yhtymäjohtaja Mikko Komulainen  

  
Päätösehdotus        Yhtymähallitus  
 

1. hyväksyy Jokioisten kunnan ostotarjouksen Lamminkir-
mun kiinteistöstä 200 000 euron kauppahintaan, ja  

2. antaa yhtymäjohtajalle valtuudet ko. kiinteistön myyn-
tiä koskevan kauppakirjan tekoon. 
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Päätös         Yhtymähallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. 
  
  
Yhtymähallitus 13.06.2022 § 97   
441/02.07.00/2021   
  

Yhtymähallitus edellytti, että asiaa uudelleen valmisteltaessa pyy-
detään hinta-arviot kahdelta muultakin paikkakunnan välittäjältä.  

  
Toinen uusista hinta-arvioista oli suuruudeltaan vaihtoehtoisesti 
joko 340 000 euroa tai 260 000 euroa. Näistä suurempi arvio oli 
tehty edellytyksin, että kiinteistöllä olisi käytettävissä nykyiseen 
kaavaan merkitty vapaa rakennuspaikka. Ilman rakennuspaikkaa 
kiinteistön hinta-arvio oli 260 000 euroa. 

  
Jokioisten kunnan edustajien mukaan alueen nykyinen kaava on 
vanhentunut, ja sitä täytyy uudistaa. Järven kestokyky ja raken-
nuspaikkojen määrän arvioinnissa myös perusteena käytettävä 
emätilaperiaate rajoittavat mahdollisuutta osoittaa järven rannoilla 
sijaitseville kiinteistöille lisää rakennuspaikkoja. Nämä rajoitukset 
täytyy ottaa huomioon kaavaa uudistettaessa. Kunnan edustajien 
mukaan kunnan tarkoitus on uudistaa kaavaa niin, ettei kyseisellä 
kiinteistöllä ole enää vapaata rakennuspaikkaa. Kunnan omistuk-
sessa kiinteistölle ei ole tarvetta rakentaa esim. majoitustiloja. 
Edellä selostetuin perustein kiinteistön käypä hinta on syytä arvi-
oida niin, ettei kiinteistöllä ole vapaata rakennuspaikkaa.    

  
Toinen uusista hinta-arvioista oli suuruudeltaan 320 000 euroa. 
Siinä ei esitetty toisessa hinta-arviossa olleiden kaltaisia tai muita-
kaan vaihtoehtoja. 

  
Ensiksi pyydetty hinta-arvio oli suuruudeltaan 200 000 euroa. Vä-
littäjä oli kiinteistön käyvän hinnan arviointia varten käynyt kiinteis-
töllä. Välittäjälle oli ennakkotietona ilmoitettu yhden kuntayhtymän 
jäsenkunnan olevan halukas ostamaan kiinteistön. 

  
Kaikkien hinta-arvioiden keskiarvo olisi n. 286 700 euroa, mikäli 
kiinteistöllä olisi vapaa rakennuspaikka. Muuten hinta-arvioiden 
keskiarvo olisi 260 000 euroa. 

  
Kiinteistöjen käypää hintaa arvioitaessa käytettävässä kauppa-ar-
vomenetelmässä kohteen käypä arvo määritetään vertailukelpoi-
sissa kaupoissa käytetyn hintatason perusteella.  
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Poikkeuksellisesti kohteen käypä arvo voi perustua vain yhteen 
vertailukelpoiseen luovutukseen. Kohteen arvo määritetään vertai-
luluovutuksia koskevien tietojen perusteella, ellei kohteen käypää 
arvoa voida perustaa juuri kyseisen kohteen luovutushintaan. 
Tässä tapauksessa käypää arvoa ei voida perustaa kyseisen kiin-
teistön luovutushintaan. Ensimmäinen hinta-arvio perustui osittain 
paikkakunnalla tehtyihin vertailuluovutuksiin.    

  
Kuntayhtymän ja kunnan välinen kauppa olisi tarkoitus tehdä niin, 
että kiinteistön omistusoikeus siirtyisi kunnalle kaupanteon yhtey-
dessä. Omistusoikeuden siirryttyä kiinteistö olisi vuoden 2022 ajan 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilökunnan ja sitten 
vuoden 2023 ajan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen 
vuoden 2023 alusta siirtyneen entisen kuntayhtymän henkilökun-
nan hallinnassa ja käytössä. Kunta saisi kiinteistön omistusoikeu-
den kauppaa tehtäessä mutta kiinteistön hallinta- ja käyttöoikeudet 
vasta vuoden 2024 alusta. Hallinta- ja käyttöoikeuksien siirtyminen 
vasta pitkähkön aikaa kaupanteon jälkeen pitäisi ottaa kauppahin-
nan vähennyksenä huomioon. 

  
Hyvinvointikuntayhtymän ja hyvinvointialueen henkilökuntien kiin-
teistön hallinta- ja käyttöoikeuksista saama etu olisi oikeudenmu-
kaista arvostaa ja ottaa kauppahinnan vähennyksenä huomioon 
vuosivuokran suuruisina erinä.    

  
Kaupungit ja kunnat käyttävät kiinteistöjensä vuosivuokran perus-
teena kiinteistön laskennallisesta myyntihinnasta laskettua pro-
senttiosuutta. Asuntotontin vuosivuokra on vakiintuneesti 4 % ton-
tin laskennallisesta hinnasta ja muun tontin vuosivuokra 8 % tontin 
laskennallisesta hinnasta. Tässä tapauksessa henkilökunnan hal-
linta- ja käyttöoikeuksien kestoajalta saama etu voitaisiin hinnoi-
tella vähentämällä tuolta ajalta laskettava vuosivuokra kauppahin-
nasta. Kiinteistö ei ole asumiskäytössä, joten kiinteistön vuosi-
vuokra olisi hinta-arvioiden keskiarvosta 8 %:n mukaisesti lasket-
tuna 20 800 euroa. Kaupanteon on suunniteltu ajoittuvan vuodelle 
2022 niin, että vuosivuokran suuruisen edun voitaisiin laskea ole-
van puolentoista vuoden ajalta eli vuoden 2022 puolivälistä vuo-
den 2023 loppuun asti 31 200 euroa. Se vähentäisi hinta-arvioiden 
keskiarvon mukaisen kauppahinnan 228 800 euroon. 

  
Kiinteistön 200 000 euron hinta-arvio perustui kauppa-arvomene-
telmän mukaisesti paikkakunnalla tehtyihin vertailuluovutuksia 
koskeneisiin tietoihin. Tämä lisää hinta-arviossa esitetyn käyvän  
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hinnan luotettavuutta. Kiinteistön käypä hinta olisi perusteltua arvi-
oida tämän hinta-arvion mukaisesti. 

  
Jokioisten kunta piti arvioissaan 200 000 euron hinta-arviota oi-
keana ja tarjosi hyvinvointikuntayhtymälle kiinteistöstä sen mu-
kaista kauppahintaa. Kiinteistöllä oleva rakennus on tehty edustus-
käyttöön. Siinä ei ole majoitustiloja. Se on omiaan rajoittamaan 
muiden tarjoajien mielenkiintoa. Kunta maksaa tarjoamansa kaup-
pahinnan, vaikka rakennuksessa ei olekaan majoitustiloja eikä 
kiinteistöllä jatkossa lisärakennusoikeutta. Tämä on tärkeä seikka 
huomata tarkasteltaessa kunnan tarjousta hinta-arvioiden pohjalta. 

 
Ei ole varmaa, että kunta asiasta neuvoteltaessa tarjoaisi kiinteis-
töstä jo tarjoamaansa suurempaa kauppahintaa. Jos kuntayhtymä 
hylkäisi kunnan tarjouksen, voitaisiin hankalimmillaan ajautua ti-
lanteeseen, jossa kiinteistöstä ei saataisi yhtäkään varteenotetta-
vaa tarjousta.           

  
Sekä kuntia että kuntayhtymiä koskeva kuntalain 130 § kuuluu 
seuraavasti: 

  
"Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi 
vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla 
toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun 
on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi. 

  
Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymme-
neksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman 1 momentin mu-
kaista tarjouskilpailua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiin-
teistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso. 

  
Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään." 

  
Kuntalain säännöksen mukaan riittää yksi hinta-arvio. Tässä ta-
pauksessa kiinteistön käypää hintaa arvioitiin kolmeen kertaan. 

  
Edellä selostetut seikat osoittavat, että kunnan tarjouksen hyväk-
syminen olisi kuntayhtymän edun mukaisena.          

  
       Kiinteistön kauppakirja on liitteenä ja hinta-arviot oheisaineistona. 
  
Lisätietoja  Yhtymäjohtaja Mikko Komulainen, puh. 044 716 1735 
  Tekninen päällikkö Risto Leinonen, puh. 050 047 6460 
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Esittelijä  Yhtymäjohtaja Mikko Komulainen 
   
Päätösehdotus  Yhtymähallitus 

 
1. hyväksyy Jokioisten kunnan kiinteistöstä tekemän 200 000 eu-
ron ostotarjouksen ja sen perusteella laaditun liitteenä olevan 
kauppakirjan, 
 
2. oikeuttaa yhtymäjohtajan tarvittaessa hyväksymään kauppakir-
jaan vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia. 

  
Päätös  Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - 
Kh § 129 
8.8.2022 Asiatekstin mukaisesti on asiaa selvitetty huolellisesti yhtymähalli-

tuksessa. 
 

Ehdotetussa kauppakirjaluonnoksessa on esitetty, että kuntayhty-
män ja kunnan välinen kauppa olisi tarkoitus tehdä niin, että kiin-
teistön omistusoikeus siirtyisi kunnalle kaupanteon yhteydessä.  
 
Omistusoikeuden siirryttyä kiinteistö olisi vuoden 2022 ajan Fors-
san seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilökunnan ja sitten vuo-
den 2023 ajan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen 
vuoden 2023 alusta siirtyneen entisen kuntayhtymän henkilökun-
nan hallinnassa ja käytössä (mukaan lukien varaukset ja kunnos-
sapito). Kunta saisi kiinteistön omistusoikeuden kauppaa tehtä-
essä, mutta kiinteistön hallinta- ja käyttöoikeudet vasta vuoden 
2024 alusta. Ostajan oikeus saada kiinteistön hallinta tarkoittaa, 
että kiinteistö rakennuksineen tulee luovuttaa hänen käyttöönsä 
siinä kunnossa kuin kaupan yhteydessä on katsottava sovitun. 
 
Jos on sovittu, että hallinta luovutetaan ostajalle vasta myöhem-
pänä ajankohtana ja että kiinteistö jää toistaiseksi myyjän hallin-
taan, tätä myyjän hallintaa koskevat seuraavat lähtökohdat. Koh-
teen tuotto kuuluu myyjälle hänen hallinta-ajaltaan. Hän ei kuiten-
kaan saa hakata metsää tai ottaa maa-aineksia muuhun kuin myy-
dyn kiinteistön kotitarvekäyttöön. Myös vastuu kiinteistöstä aiheu-
tuvista kustannuksista kuuluu hallintaoikeuden haltijalle. 
 
Jokioisten kunta on hyvinvointikuntayhtymän omistaja. Kiinteistön 
osto parantaa kuntayhtymän kautta myös kunnan taloutta vuoden  
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2022 osalta. Tällä taasen on kertautuva vaikutus kunnan rahoitus-
asemaan hyvinvointialueille siirryttäessä. 
 
Jokioisten kunnan talousarvioon ei ole vuodelle 2022 varattu kiin-
teistön ostamiseen tarvittavaa 200 000 euroa. Sen vuoksi osto-
päätös on tehtävä ehdollisena kunnanvaltuuston lisämäärärahakä-
sittelyyn saakka. 
 
Esityslistan viiteaineistoina ovat yhtymähallituksen esittämä kaup-
pakirjaluonnos ja kartta kiinteistöstä. Vaikka kauppakirjassa tode-
taan, että kaupan kohteena on kiinteistö rakennuksineen ja ir-
taimistoineen, niin kauppakirjaan on perusteltua lisätä yleisesti 
kauppakirjoissa mukana oleva klausuuli liittymäsopimusten siir-
rosta. 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus  
 

1. hyväksyy kiinteistön oston yhtymähallituksen päätöksen mukai-
sesti. Päätös on ehdollinen kunnanvaltuuston lisämääräraha-
päätökselle (Kh 8.8.2022 § pvm. kohta 3), 
 

2. oikeuttaa kunnanjohtajan tarvittaessa hyväksymään kauppakir-
jaan vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia, 

 
3. esittää kunnanvaltuustolle, että vuodelle 2022 myönnetään 

200 000 euron lisämääräraha Lamminkirmu-kiinteistön ostoon.  
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 41 
8.9.2022 
Päätös Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 
 

Merkittiin, että valtuutetut Rami Lehtinen, Tarja Kirkkola-Helenius, 
Emmi Romppainen ja Kirsi Räisänen eivät esteellisinä osallistu-
neet tämän asian käsittelyyn (yhteisöjäävejä). Tämän asian käsit-
telyn ajan klo 18.14–18.17 kokoukseen osallistuivat varavaltuute-
tut Ari Kettunen ja Maija Kivinen. 
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Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja 
tuottamisesta vastuukuntamallilla 
  
Kh § 134 
29.8.2022 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Forssan 

seudun hyvinvointikuntayhtymä järjestävät tällä hetkellä alueillaan 
ympäristöterveydenhuollon palvelut. Kunnan tulee järjestää ter-
veydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä luetelluissa laeissa tarkoi-
tettujen yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua kos-
kevien tehtävien (ympäristöterveydenhuolto) muodostama koko-
naisuus kunnan itsensä toimesta tai kuntien välisenä yhteistoimin-
tana. 
  
Ympäristöterveydenhuolto muodostuu tehtävistä, jotka on määri-
telty seuraavassa lainsäädännössä: 
 
- Kansanterveyslaki 66/1972  
- Terveydenhuoltolaki 1326/2010 
- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 

410/2009 
- Terveydensuojelulaki 763/1994 
- Elintarvikelaki 297/2021 
- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, luonnos uudeksi eläinlääkin-

tähuoltolaiksi 
- Tupakkalaki 549/2016 
- Lääkelaki 395/1987; 54 a §, 54 c §, 54 d § Nikotiinivalmistei-

den myynti (22/2006) 
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvas-
tuun siirtyessä 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueelle, sai myös ym-
päristöterveydenhuolto mahdollisuuden siirtyä hyvinvointialueelle 
samaan aikaan. Asiasta laadittiin oheismateriaalina oleva selvitys 
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän, Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymän ja Hämeenlinnan valvontayksiköi-
den kanssa (Selvitys mahdollisuudesta siirtää ympäristötervey-
denhuollon tehtävät Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuonna 
2023, 12.11.2021), mutta ympäristöterveydenhuollon siirtyminen 
hyvinvointialueelle 2023 Kanta-Hämeen alueella ei toteutunut. 
Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto jatkoi toimintaa omassa 
organisaatiossaan, joten ympäristöterveydenhuollon siirtyminen 
hyvinvointialueelle 1.1.2023 ei ole mahdollista.  
 
Sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaisille hyvin-
vointialueille on valmistelussa esitetty kuntien nykyisin hoitamien  
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ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtoa 1.1.2026. Lainsää-
däntöä asiasta ei vielä ole. Lainsäädännön valmistelu tulisi suorit-
taa siten, että hyvinvointialueen tehtäväala olisi tiedossa ennen 
huhtikuussa 2025 järjestettäviä järjestyksessään toisia aluevaa-
leja 
  
Koska maakunnallinen ympäristöterveydenhuollon siirtyminen hy-
vinvointialueelle ei tässä vaiheessa toteutunut, aloitettiin Forssan 
ja Riihimäen seutujen yhteistoiminnan valmistelu. Alueen kunta-
johtajien kokouksessa 11.4.2022 päädyttiin valmistelemaan ym-
päristöterveydenhuollon palveluiden organisoimisesta tuotetta-
vaksi vastuukuntamallilla, Riihimäen kaupunki vastuukuntana, ja 
päätettiin pyytää alueen kunnilta kannanottoa ympäristötervey-
denhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta ja nimeä-
mään edustajat valmisteluun. 
  
Oheismateriaalina oleva selvitys "Ympäristöterveydenhuollon or-
ganisoituminen vuonna 2023, 14.4.2022" sisältää selvityksen Rii-
himäen terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Forssan seudun hy-
vinvointikuntayhtymän (pl. Someron kunta) nykytilanteesta ja pe-
rusteista uuden yhteistoiminta-alueen muodostamiselle. 
  
Kunnat ovat tehneet myönteiset päätökset valmisteluun osallistu-
misesta ja nimenneet seuraavat  edustajansa valmisteluun: Fors-
san kaupunginhallitus 25.4.2022, edustajana ympäristöpäällikkö 
Niina Salminen-Åberg; Riihimäen kaupunginhallitus 2.5.2022, 
edustajana elinvoimajohtaja Mika Herpiö; Janakkalan kunnanhalli-
tus 2.5.2022, edustajana talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesala; 
Ypäjän kunnanhallitus 10.5.2022, edustajana kunnanjohtaja Tatu 
Ujula; Jokioisten kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana hallinto- ja 
talousjohtaja Mika Rantala; Tammelan kunnanhallitus 16.5.2022, 
edustajana vs. kunnanjohtaja Taavi Leinikka; Humppilan kunnan-
hallitus 16.5.2022, edustajana hallintojohtaja Susanna Hokkanen; 
Hausjärven kunnanhallitus 24.5.2022 edustajana kunnanjohtaja 
Pekka Määttänen ja Lopen kunnanhallitus 23.5.2022 edustajana 
valtuuston toinen varapj. Tiina Seppälä ja talous- ja hallintojohtaja 
Jenny Saarela. 
  
Yhteistoimintasopimusluonnoksen valmistelusta ovat vastanneet 
Riihimäen kaupungin elinvoimajohtaja Mika Herpiö, kaupunginla-
kimies Mikko Heiskanen ja vt. kaupunginjohtaja Petri Hirvonen 
sekä terveysvalvonnan johtajat Pirkko Sukula Riihimäen seudun 
terveyskeskuksen kuntayhtymästä ja Leena Haimi Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymästä. 



 
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

Valtuusto 8.9.2022 107 5 

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

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

  
 
 
 
Kaikkien kuntien edustajien muodostama työryhmä on käsitellyt 
yhteistoimintasopimusluonnosta kokouksissaan 18.5., 1.6., 16.6. 
ja 28.6.2022, ja 28.6.2022 sopimusluonnos liitteineen (Riihimäen 
kaupungin hallintosääntömääräykset yhteisestä toimielimestä) on 
päätetty lähettää kuntien hyväksymiskäsittelyyn. 
  
Sopimusluonnos pääkohdittain 
  
Sopimuksen mukaan Riihimäki (vastuukunta), Forssa, Janakkala, 
Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila sopivat 
1.1.2023 lukien järjestävänsä ympäristöterveydenhuollon kunta-
lain (410/2015) 8 luvun sopimukseen perustuvana julkisoikeudelli-
sena yhteistoimintana siten, että kunnat muodostavat lain tarkoit-
taman yhteistoiminta-alueen ja sopivat, että Riihimäki hoitaa yh-
teistoiminta-alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviä 
vastuukuntana ja perustaa ympäristöterveydenhuollon palveluista 
järjestämisestä vastaamaan kuntalain 51 § mukaisen yhteisen toi-
mielimen. Sopimuksen tarkoittama yhteinen toimielin on Riihi-
mäen kaupungin elinvoimalautakunnan jaosto, sopimuksen tul-
lessa voimaan nimeltään ympäristöterveysjaosto.  Jaoston tehtä-
vistä ja asioiden esittelystä määrätään vastuukunnan hallinto-
säännössä. 
  
Vastuukunnan valtuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerral-
laan sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä ja varajäse-
nistä. Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille va-
rajäsenet, seuraavasti: Riihimäki puheenjohtaja ja varajäsen, 
Forssa varapuheenjohtaja ja varajäsen sekä muut kunnat Janak-
kala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila 
jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen, Forssan ja Janakkalan 
valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi (2) ääntä ja Lopen, Hausjär-
ven, Tammelan, Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla 
jäsenillä yksi (1) ääni. 
  
Ympäristöterveydenhuolto sijoittuu vastuualueena Riihimäen kau-
pungin elinvoiman toimialueelle, jonne perustetaan tarvittavat virat 
siirtyville viranhaltijoille. Sopimuksen tarkoittaman toiminnan talou-
denhoito on vastuukunnan vastuulla. Yhteisen toimielimen talous 
on osa vastuukunnan talousarviota ja taloussuunnittelua. 
  
Sopimusluonnoksen mukaan ympäristöterveydenhuollon koko-
naisnettokustannukset jaetaan sopijapuolille seuraavassa suh-
teessa: 
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Riihimäki 24,50 % 
Forssa 19,82 % 
Janakkala 12,86 % 
Tammela 11,24 %  
Jokioinen 8,92 %  
Hausjärvi 7,28 % 
Loppi 6,46 % 
Humppila 4,49 % 
Ypäjä 4,43 %. 
  
Vuodesta 2026 alkaen perittävät kustannusosuudet lasketaan uu-
delleen vuosittain edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä 
palveluiden laskentaa edeltävien 24 kk toteutuneen käytön mukai-
sesti. Ympäristöterveydenhuollon toimintaa harjoitetaan tois-
taiseksi nykyisellä toimipisteverkostolla.  
  
Sopimus sisältää vastuukunnan velvollisuuden mm. raportoida ta-
lousarvion ja -suunnitelman toteutumisesta osavuosikatsausten ja 
tilinpäätöksen yhteydessä, antaa sopijapuolien käyttöön niiden 
tarvitsemat taloutta ja hallintoa koskevat tiedot sekä raportoida 
sopijakunnille vuosittain palveluiden käytöstä. 
  
Sopimuksessa määritellään, että alueellinen ympäristöterveysja-
osto aloittaa toimintansa 1.12.2022 ja sopimusten mukaisten pal-
veluiden tuottaminen alkaa 1.1.2023. Sopimus on irtisanottavissa 
kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisa-
nominen on mahdollista suorittaa päättymään aikaisin-
taan 31.12.2025. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti tai säh-
köisesti kunkin sopijakunnan kirjaamoon.  
Yhteistoimintasopimuksen luonnos on liitteenä (liite 11/2022). 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

 
1. se hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen, 

 
2. kunnanhallitus valitsee ympäristöterveysjaostoon jäsenen ja 

hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sen jälkeen, kun val-
tuusto on hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

- - - - - - - - - - - 
Valt. § 42 
8.9.2022 
Päätös Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 2/2022. 
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Toimielinten osavuosiraportit 2022/6 (50 %) kunnanhallitukselle /  
kunnanvaltuustolle 
 
Kh § 135 
29.8.2021  Hallintokuntien tulee seurata vuoden aikana tarkasti talousarvi-

onsa toteutumista sekä valtuuston asettamien tavoitteiden että 
määrärahojen riittävyyden kannalta. Hallintokunnat raportoivat 
kunnanhallitukselle talousarvion tehtävätason toteutumisen 30. 
kesäkuuta toteutumien mukaan. 

 
Osavuosiraportti tehdään samalla kaavalla kuin toimintasuunni-
telma ja tilinpäätös, jolloin se on jo osa vuoden 2022 tilinpäätöstä 
ja täydennetään vuoden lopun tapahtumilla. 

 
Raportti on annettu myös investointien toteutumisesta.  
 
Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2022 
toimielimittäin on kunnanhallituksen esityslistan viiteaineistona. 
Uusin tuloslaskelma toimitetaan myös kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon 
toimintatuotot ovat toteutuneet 44,3 % ja toimintakulut 51,2 %. 
Toimintakate on toteutunut 52,2 %. Vuosikate on tässä vaiheessa 
positiivinen 911.120 euroa. Verotuloja on kertynyt 53,9 % ja valti-
onosuuksia 49,2 % suhteessa talousarvioon. 
 
Kesäkuun tuloksessa ovat mukana jo kesäkuussa maksussa ol-
leet lomarahat. Lähtökohtaisesti siis osavuosikatsauksen palkka-
kulut ovat suuremmat kuin syyspuolikkaalla. Viime vuonna vas-
taavaan aikaan vuosikate oli n. 600 000 euroa suurempi kuin ku-
luvana vuonna. 
 
Suurimmat muutokset verrattuna viime vuoden vastaavaan ai-
kaan ovat 
 
TUOTOT: 
 
Myyntituotot toteutuneet hyvin, kasvua noin 20 000 euroa. 
 
Hoitopäivämaksut lakiperusteisten maksumuutosten ja viisivuotiai-
den esiopetuksen myötä laskeneet noin 45 000 euroa. 
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Muiden rakennusten vuokrat ovat laskeneet edelleen johtuen ta-
loustilanteen aiheuttamista vaikeuksista ja osin laskutusaikatau-
lusta. 
 
KULUT: 
 
Luottamushenkilöpalkkiot maksettiin viime vuonna heinäkuussa, 
nyt kesäkuun toteumassa. Samoin sijaisten palkat ovat nousseet. 
Toisaalta vakituisten hieman laskeneet. 
 
Kohonneet palkkakustannukset heijastuvat myös sivukuluihin ja 
henkilöstökulujen kokonaisuuteen. 
 
Suurin muutos on ostopalvelut kuntayhtymiltä, eli hyvinvointikun-
tayhtymän ja erikoissairaanhoidon nousu noin 500 000 euroa. To-
teuma menee tasaisen laskutuksen mukaisesti, joten kasvu jat-
kuu. Toteumaperusteinen kustannus huomioon ottaen mahdolliset 
koronatuet tasataan oikeaksi vasta vuoden 2023 alussa 
(31.12.2022 tilanteen mukaisesti). 
 
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 
 
Rahoituksessa valtionosuuksiin kuuluva verotuloihin perustuva ta-
saus on vähentynyt 150 000. Toisaalta verotulot ovat nousseet, 
mutta alkuvuodesta yhteisöveron jako-osuutta kuntiin on pienen-
netty. Samoin verotusjärjestelmämuutosten tasaus on parantanut 
viime vuoden rahoitusta 110 000. 
 
Lisäksi vielä tulokseen vaikuttavat poistot, jotka ovat nousseet 
n. 90 000 verrattuna viime vuoteen euroa. Poistomäärän nousua 
voidaan kuitenkin pitää hyvänä signaalina ja kehittyvän kunnan 
merkkinä. 

 
Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointitoteuma 1.1.– 
30.6.2022 ovat viiteaineistona. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen kunnanval-
tuustolle osavuosiraportin 30.6.2022. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

- - - - - - - - - - - 
Valt. § 43 
8.9.2022 
Päätös  Valtuusto merkitsi osavuosiraportin 30.6.2022 tiedoksi. 



 
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

Valtuusto 8.9.2022 111 5 

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

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali 
 
Kh § 136 
29.8.2022  Kunnanvaltuuston 26.8.2021 toimikaudelle 2021–2025 päättämä 

keskusvaalilautakunnan kokoonpano on seuraava: 
 
  Jäsen 
  

Aaltonen Sami (ps.)  
Breilin Eeva-Liisa (kesk.)  
Kauranen Toni (vas.)  
Laajalehto Tomi (sd.)  
Raiskio Kirsi (kesk.)  
  
Puheenjohtaja Laajalehto Tomi  
Varapuheenjohtaja Sami Aaltonen  
  
Varajäsenet (kutsumajärjestys) 
 
1. Harju Jaana (kok.)  
2. Tujunen Anu (vihr.)  
3. Suokas Antti (kesk.)  
4. Lehti Petri (sd.)  
5. Ilola Juha (ps.)  
6. Juhola Juha (vas.)  
7. Paasikangas Jaana (kok.)  
8. Söderström Satu (vihr.)  

 
  Keskusvaalilautakunnan varajäsen Juha Juhola on kuollut 

30.7.2022.  
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suo-

rittaa keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaalin (kutsumajärjes-
tyksessä sija 6.). 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

- - - - - - - - - - - 
Valt. § 44 
8.9.2022 
Päätös Valtuusto valitsi keskusvaalilautakunnan varajäseneksi (kutsuma-

järjestyksessä sija 6.) Jukka Heinämäen. 
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Vapaa-aikalautakunnan varajäsenen vaali 
 
Kh § 137 
29.8.2022   
 Kunnanvaltuuston 16.6.2022 jäljellä olevalle toimikaudelle 2021–

2025 päättämä vapaa-aikalautakunnan kokoonpano on seuraava: 
 
  Jäsen                    Henkilökohtainen varajäsen 
 
  Kettunen Ari (vas.)  Juhola Juha (vas.) 
  Korri Janne (kesk.)  Pukkila Esko (kesk.) 
  Lumme Keijo (ps.)  Pekkonen Kari (ps.) 
  Raitanen Kimmo (sd.)  Räsänen Sami (sd.) 
  Ristolainen Sanni (sd.)  Kuusela Kaisa (sd.) 
  Stenberg Janna (kesk.)  Aalto Sirkku (kesk.) 
  Valta Maria (kesk.)  Saarinen Satu (kesk.) 
  
  Puheenjohtaja Kettunen Ari  
  Varapuheenjohtaja Stenberg Janna. 
 
 Vapaa-aikalautakunnan jäsen Ari Kettusen henkilökohtainen vara-

jäsen Juha Juhola on kuollut 30.7.2022. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suo-

rittaa vapaa-aikalautakunnan jäsen Ari Kettusen henkilökohtaisen 
varajäsenen vaalin. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

- - - - - - - - - - - 
Valt. § 45 
8.9.2022 
Päätös Valtuusto valitsi vapaa-aikalautakuntaan Ari Kettusen henkilökoh-

taiseksi varajäseneksi Marko Järvisen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 46 
8.9.2022 Kunnanjohtaja ilmoitti valtuutetuille, että valtuustoseminaari järjes-

tetään 15.9.2022 klo 16.00 Jokioisten Tietotalolla. Asiasta on tie-
dotettu myös sähköpostitse. 
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Valtuustoaloite täysksylitolipastillien tarjoamiseksi varhaiskasvatuksessa 
 
Valt. § 47 
8.9.2022 Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 

”Ksylitolin hampaiden reikiintymistä estävät ominaisuudet perustu-
vat sen kykyyn ehkäistä reikiintymistä aiheuttavien kariesbaktee-
rien kasvua. Bakteerit eivät pysty käyttämään ksylitolia energian 
lähteenään, joten ne eivät pysty lisääntymään suussa. Viimeisim-
mät tutkimukset osoittavat, että säännöllisesti käytettynä ksylitoli 
ei ainoastaan ehkäise reikiintymistä vaan myös korjaa jo alkaneita 
kiillevaurioita. Lisäksi ksylitoli vähentää plakin määrää sekä tarttu-
vuutta hampaan pintaan. Tällöin plakki on helpommin poistetta-
vissa hampaan pinnalta. Jo pienikin määrä ksylitolia riittää käyn-
nistämään hampaiden reikiintymistä estävät vaikutukset. 
 
Jokioisten kunta ei tarjoa varhaiskasvatuksessa lapsille ksylitoli-
pastillia ruokailujen jälkeen. Kunnan varhaiskasvatuksessa on 
tällä hetkellä n. 160 lasta ja pääsääntöisesti yksi lapsi tarvitsee 
3 ksylitolipastillia hoitopäivän aikana. Tämä tarkoittaa, että keski-
määrin vuodessa kuluisi pastilleja 108 000 kpl. Esimerkiksi Ham-
maskeijun 2,5 kg täysksylitolipastillipakkauksessa on n. 4 375 
pastillia, joten niitä tarvittaisiin vuodessa 25 pakkausta. Jos minä 
tai joku teistä, arvon valtuutetut, ostaisitte nuo pastillit, niiden hin-
naksi tulisi 1 554 € ja kunta saa ostettua nuo vielä edullisemmin. 
Mielestämme tuo ksylitolipastilleihin menevä raha on niin pieni, 
että taloudellisiin syihin ei voida vedota tässä asiassa. Joka ta-
pauksessa se on murto-osa siitä summasta, mikä säästyisi tällä 
ennaltaehkäisyllä mm. hammashoidon kuluista. 

  
 Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Joki-

oisten kunta tarjoaa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille täys-
ksylitolipastillit hoitopäivinä, ja tämä tulisi toteuttaa nopealla aika-
taululla. 

 
 Jokioisilla 8.9.2022 
 Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä”. 
 
Päätös Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 



Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 8.9.2022  

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 38, 39, 43, 46, 47 
______________________________________________________ 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 

 

 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42200  
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 40–42, 44, 45 
_______________________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää  
 
Hallintovalitus, pykälät: 
____________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
___________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

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

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

 

 
Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 

 
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät: __________________ 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät: __________________ 
 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

Valitus markkinaoikeudelle Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.  
 
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä 
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on  



4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6140 euroa. 

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa. 
 
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron 
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa 
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi 
valituksen peruutuksen vuoksi. 

Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin 
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa. 

Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen 
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. 

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 



Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta 

vastuukuntamallilla  

1. Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolina (jäljempänä Sopijakunnat) ovat seuraavat kunnat:

-Riihimäki (jäljempänä myös Vastuukunta)

-Forssa

-Janakkala

-Hausjärvi

-Loppi

-Tammela

-Jokioinen

-Ypäjä ja

-Humppila.

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kunnan tulee järjestää terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssa luetelluissa laeissa tarkoitettujen

yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua koskevien tehtävien

(ympäristöterveydenhuolto) muodostama kokonaisuus kunnan itsensä toimesta tai kuntien

välisenä yhteistoimintana.

Sopimuksen tarkoittama ympäristöterveydenhuolto muodostuu tehtävistä, jotka on määritelty

seuraavassa lainsäädännössä:

- Kansanterveyslaki 66/1972

- Terveydenhuoltolaki 1326/2010

- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009

- Terveydensuojelulaki 763/1994

- Elintarvikelaki 297/2021

- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, luonnos uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi

- Tupakkalaki 549/2016

- Lääkelaki 395/1987; 54 a§, 54 c§, 54d§ Nikotiinivalmisteiden myynti (22/2006)

Jatkossa sopimuksessa ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan yllämainittujen tehtävien 

muodostamaa kokonaisuutta. 

Tällä sopimuksella Sopijapuolet sopivat 1.1.2023 lukien järjestävänsä ympäristöterveydenhuollon 

kuntalain (410/2015) 8 luvun sopimukseen perustuvana julkisoikeudellisena yhteistoimintana ja 

Pöytäkirjan liite nro 2/2022
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tarkemmin siten, että Riihimäki, Forssa, Janakkala, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja 

Humppila muodostavat lain tarkoittaman yhteistoiminta-alueen ja sopivat, että Riihimäki hoitaa 

yhteistoiminta-alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviä vastuukuntana ja perustaa 

ympäristöterveydenhuollon palveluista järjestämisestä vastaamaan kuntalain 51§ mukaisen 

yhteisen toimielimen. Tällä sopimuksella Vastuukunnalle siirretään myös kuntalain 8 §:n 

tarkoittama järjestämisvastuu.  

Tämän sopimuksen tavoitteena on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen 

suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas ja terveyshaittoja ja –vaaroja ehkäisevä 

ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito.  Yhteistoiminta-alueella turvataan 

ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, 

taloudellista, tasapuolista ja toimivaa. 

Ennen tämän sopimuksen tarkoittaman yhteisen toimielimen toiminnan alkamista 

ympäristöterveydenhuolto Sopijakuntien osalta on järjestetty Riihimäen seudun 

terveyskeskuskuntayhtymän ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta. Tällä 

sopimuksella kuntayhtymien ympäristöterveydenhuoltoon kuuluva toiminta ja siihen kuuluva 

henkilöstö ja sovitut varallisuuserät siirretään Vastuukuntana toimivalle Riihimäen kaupungille. 

Kokonaisuuden siirtämisessä noudatetaan mitä yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön 

välisestä yhteistoiminnasta on säädetty.  

 

3. Hallinnon ja päätöksenteon järjestäminen 

Tämän sopimuksen tarkoittama yhteinen toimielin on Riihimäen kaupungin elinvoimalautakunnan 

jaosto, sopimuksen tullessa voimaan nimeltään ympäristöterveysjaosto.  

Jaoston tehtävistä ja asioiden esittelystä määrätään Vastuukunnan hallintosäännössä. Jaosto 

noudattaa toiminnassaan Riihimäen kaupungin muita toimielinten toimintaan sovellettavia 

Riihimäen valtuuston hyväksymiä sääntöjä. 

Jaosto toimii kaikkien sopijapuolien osalta 

-terveydensuojelulain (763/1994) tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena 

-elintarvikelain (297/2021) tarkoittamana kunnan elintarvikeviranomaisena 

-lääkelain (395/1987) 54 a§, 54 c§, 54 d§ tarkoittamana kunnan viranomaisena, joka käsittelee 

nikotiinivalmisteiden myynnistä kunnalle kuuluvat tehtävät. 

Lisäksi jaosto hoitaa  

-tupakkalain (549/2016) mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät ja 

-eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) ja eläintautilaissa (76/2021) tarkoitetut kunnan 

viranomaiselle kuuluvat tehtävät. 

Jaosto hyväksyy ympäristöterveydenhuoltoa koskevat sopimukset ja päättää 

ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämistavasta ja –paikoista sekä suoritteista ja niistä 

perittävistä maksuista. Jaosto päättää toimivaltansa delegoinnista.  

Yhteisessä toimielimessä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella 

heistä on henkilökohtainen varajäsen.  



Vastuukunnan valtuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerrallaan sopijakuntien valtuustojen 

nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille 

varajäsenet, seuraavasti: Riihimäki puheenjohtaja ja varajäsen, Forssa varapuheenjohtaja ja 

varajäsen sekä muut kunnat Janakkala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila 

jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen, Forssan ja Janakkalan valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi 

(2) ääntä ja Lopen, Hausjärven, Tammelan, Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla jäsenillä 

yksi (1) ääni. 

Yhteisen toimielimen esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja. Esittelijän ollessa esteellinen, 

noudatetaan kuntalain säädöksiä ja/tai vastuukunnan hallintosääntöä.  

Yhteinen toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Vastuukunnan 

kaupunginhallituksella tai elinvoimalautakunnalla ei ole otto-oikeutta jaoston tekemiin päätöksiin.  

Ensimmäinen jaosto toimii 1.12.2022 alkaen siihen saakka kunnes 2025 kuntavaalien jälkeen on 

valittu uusi jaosto seuraavaksi valtuustokaudeksi. 

Kukin Sopijakunta on velvollinen saattamaan hallintosääntönsä tämän sopimuksen edellyttämän 

sisältöiseksi. 

 

4. Organisaatio 

Ympäristöterveydenhuolto sijoittuu vastuualueena Vastuukunnan elinvoiman toimialueelle, jonne 

perustetaan tarvittavat virat siirtyville viranhaltijoille.  

Henkilöstöresurssien osalta noudatetaan, mitä laissa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-

alueesta (410/2009) säädetään. 

Vastuukunta sitoutuu noudattamaan laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 

kunnissa ja hyvinvointialueilla (13.4.2007/449) säädettyjä velvoitteita, mikäli tämä sopimus 

edellyttää muutoksia työtehtävissä. 

 

5. Talous ja taloudenhoito 

Sopimuksen tarkoittaman toiminnan taloudenhoito on Vastuukunnan vastuulla. Yhteisen 

toimielimen talous on osa Vastuukunnan talousarviota ja taloussuunnittelua. 

Sopijakunnilla on oikeus osallistua Vastuukunnan tämän sopimuksen tarkoittaman toiminnan 

taloussuunnitteluun ja talousarvion laadintaan. Sopijakunnilla on oikeus tutustua Vastuukunnan 

tämän sopimuksen tarkoittaman toiminnan kirjanpitoon ja saada tarpeellisia selvityksiä siitä. 

Ympäristöterveysjaosto tekee Vastuukunnan kaupunginhallitukselle toimintaansa koskevan 

talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvioesitys sisältää yhteistoiminnan tavoitteet ja 

niiden edellyttämät määrärahat ja siinä esitetään rahoitustarpeen kattaminen sopijapuolten 

rahoituksella ja muilla tuloilla.  Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten että edellytykset 

yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion ja –suunnitelman ja mahdolliset 

niihin tehtävät muutokset hyväksyy Vastuukunnan valtuusto.  

Yhteistoiminnan toteuttamisessa ja rahoittamisessa on noudatettava talousarviota.  



Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ja –menot lasketaan erikseen eläinlääkintähuollolle, 

terveysvalvonnalle ja hallinnolle. 

 

Kustannusten jako 

Jaettavat kustannukset, tuotteistus ja hinnoittelu 

Ympäristöterveydenhuollon kokonaisnettokustannukset jaetaan sopijapuolille seuraavassa 

suhteessa (Kustannusosuudet): 

-Riihimäki 24,50% 

-Forssa 19,82% 

-Janakkala 12,86% 

-Tammela 11,24%  

-Jokioinen 8,92%  

-Hausjärvi 7,28% 

-Loppi 6,46% 

- Humppila 4,49% ja  

- Ypäjä 4,43%. 

Nettokustannuksissa huomioidaan varsinaisten toimintatuottojen ja –kustannusten lisäksi 

Vastuukunnan sisäisesti vyörytettävät tuotot ja kustannukset, jotka sisältävät mm. 

toimitilakustannuksia, tukipalveluiden kustannuksia ja hallinnollisia kustannuksia. Vyörytysten 

laskemisessa noudatetaan Vastuukunnan yleisesti käytössä olevia perusteita. 

Tilikauden aikana Vastuukunta laskuttaa sopijakunnilta kuukausittain talousarvioon ja 

yllämainittuihin Kustannusosuuksiin perustuvaa ennakkomaksua palveluista. Laskutus tapahtuu 

Vastuukunnan laskutuskäytännön mukaisesti. Tilikauden päätyttyä, tilinpäätöksen tultua 

hyväksytyksi, sopijakunnille joko palautetaan liikaa perittyä ennakkomaksua tai peritään lisämaksua 

yhteistoiminta-alueen toteutuneiden kokonaisnettokustannusten mukaan. Palautus ja maksu 

tapahtuvat 30.6. mennessä. 

Mikäli talousarviota muutetaan toimintavuoden aikana, ennakkomaksua voidaan muuttaa 

muutettua talousarviota vastaavaksi. Tarkistus voi tulla voimaan aikaisintaan talousarviomuutosta 

seuraavan toisen kuukauden alusta lukien. 

Ympäristöterveysjaosto raportoi sopijapuolille talousarvion ja –suunnitelman toteutumisesta 

Vastuukunnan osavuosikatsausten (sopimuksen tekohetkellä kvartaaliraportointi) ja tilinpäätöksen 

yhteydessä.   Vastuukunta antaa sopijapuolien käyttöön niiden tarvitsemat taloutta ja hallintoa 

koskevat tiedot. 

Ympäristöterveydenhuolto seuraa palveluiden käyttöä (palvelusuoritteita) kunnittain ja raportoi 

sopijakunnille vuosittain palveluiden käytöstä.  Nettokustannusten jakamisessa käytetään yllä 

mainittuja Kustannusosuuksia vuosien 2023-2025 ajan. Vuodesta 2026 alkaen perittävät 

Kustannusosuudet lasketaan uudelleen vuosittain edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä 



palveluiden laskentaa edeltävien 24 kk toteutuneen käytön mukaisesti. Kustannusosuuksien 

laskennassa tulee noudattaa palvelusuoritteiden kokonaisnettokustannuksia. 

 

6. Asiakkailta perittävät maksut 

Asiakkailta perittävät maksut määritetään ympäristöterveyshuollon taksassa, josta päättää 

Ympäristöterveysjaosto.   

Lisäksi kunnallisella eläinlääkärillä on oikeus periä virka-alueellaan antamastaan eläinlääkäriavusta 

ja todistuksista eläimen omistajalta tai haltijalta palkkiot ja kustannusten korvaukset kunnallisen 

eläinlääkäritaksan mukaisesti. 

Kunnat voivat harkintansa mukaan osallistua suoraan kotieläimen (hyötyeläimen) omistajalle tai 

haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin eläinlääkintähuoltolaissa säädetyllä tavalla. 

 

7. Kalusto ja muut varusteet 

Ympäristöterveydenhuollon toimipisteissä käytössä olevan kaluston, laitteiden ja muiden 

varusteiden siirtymisestä Vastuukunnalle sovitaan erikseen Vastuukunnan, Riihimäen seudun 

terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa.  Kaluston 

huollosta ja uusimisesta vastaa Vastuukunta. 

 

8. Kiinteistöt ja muut tilat 

Ympäristöterveydenhuollon toimintaa harjoitetaan toistaiseksi nykyisellä toimipisteverkostolla.  

Tällä hetkellä toimipisteet ovat 

-Terveysvalvonnan toimipiste ja eläinlääkintähuollon yhteisvastaanotto ja valvontaeläinlääkärin 

toimipiste, Keskuskatu 29, Jokioinen 

-Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanotto, Linnunradankatu 5-7 Riihimäki 

-Terveysvalvonnan ja valvontaeläinlääkärin toimipiste, Kalliokatu 10-16, Riihimäki 

-Terveysvalvonnan toimipiste, Harvialantie 7 B, Turenki  

Toimipisteverkoston muutoksista päättää Ympäristöterveysjaosto.  

 

9. Muut sopimukset 

Toimintaa koskevat sopimukset siirretään Vastuukunnalle 1.1.2023 alkaen lukuunottamatta 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän käytössä olevaa ajanvaraus- ja potilastietojärjestelmän 

sopimusta ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän nykyistä 

eläinlääkäripäivystyssopimusta, jotka irtisanotaan. 

Riihimäki vastaa toiminnan edellyttämistä sopimuksista. Toimivalta tehdä sopimuksia on määritelty 

Riihimäen hallintosäännössä.  



Sopimuksista syntyvät kustannukset sisällytetään tämän sopimuksen tarkoittamiin jaettaviin 

kustannuksiin. 

 

10. Vahingonkorvausvastuu 

Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen vastuut 

määräytyvät vahingonkorvauslain perusteella. Työnantajan vastuulla olevien vahinkojen 

kustannukset kirjataan yhteisiin kustannuksiin, jotka jaetaan 5 §:n mukaisesti. 

Vastuukunta huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen toimintaan liittyvä vastuu- ja muu 

vakuutusturva on voimassa yhtäläisesti koko yhteistoiminta-alueella. 

 

11. Tietosuoja 

Riihimäen kaupunki toimii tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (5.12.2018/1050) 

mukaisena rekisterinpitäjänä ja vastaa rekisterinpitäjän velvoitteista. 

 

12. Tietoturva 

Riihimäki ja muut kunnat sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen edellyttämässä toiminnassa 

ja yhteistyössä sekä tietojenvaihdossa menettelyjä, jotka täyttävät tiedonhallintalaissa (906/2019) 

ja sen 1 §:ssä ja 4 §:ssä määriteltyä tasoa. 

 

13. Yhteistoiminnan kehittäminen ja sopimuksen toimivuuden seuranta 

 

Ympäristöterveydenhuollon on toimittava yhteistyössä sopijakuntien, hyvinvointialueen ja muiden 

viranomaisten sekä palvelun käyttäjien kanssa.  

Vastuukunnan ja muiden kuntien yhteistoimintaa kehitetään avoimella tiedonvaihdolla.  

Kaikkia ympäristöterveydenhuollon toimintoja kehitetään ja uudistetaan asiakaspalvelun, 

työhyvinvoinnin ja lainsäädännön ehdoilla talouden resurssien puitteissa. Riihimäen seudun 

terveyskeskuskuntayhtymän ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän käytössä on 

laadunhallintajärjestelmä, jonka käyttöä jatketaan.  

Tämän sopimuksen toimivuutta voidaan Sopijakuntien aloitteesta arvioida Sopijakuntien välisin 

arviointikeskusteluin. 

 

14. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen  

Tätä yhteistoimintasopimusta voidaan muuttaa sopijakuntien toimivaltaisten toimielimien 

yhtäpitävillä päätöksillä. Uuden sopimuskunnan liittymiseen sovelletaan tämän sopimuksen 

periaatteita. 

 



15. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.  

Sopimus on irtisanottavissa kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. 

Irtisanominen on mahdollista suorittaa päättymään aikaisintaan 31.12.2025. Irtisanominen on 

toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti kunkin sopijakunnan kirjaamoon.  

Mikäli jokin Sopijakunta irtisanoo sopimuksen, neuvottelevat muut Sopijakunnat keskenään tämän 

sopimuksen jatkamisesta.   

Riihimäen kaupungille tämän sopimuksen perusteella mahdollisesti siirtynyt irtaimisto ja muu 

omaisuus jää sen omistukseen.  Mikäli yhteistoimintasopimuksen voimassaolo päättyy kuitenkin 

kokonaisuudessaan, irtaimisto siirtyy ympäristöterveydenhuollon toimintaa jatkavalle taholle. 

 

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen  

Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijaosapuolten kesken pidettävillä 

neuvotteluilla. Ellei erimielisyyttä saada ratkaistua 30 päivässä neuvottelujen alkamisesta lukien, 

erimielisyys voidaan ratkaista toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

 

17.  Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoitus  

Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen hyväksyneet ja kun sopimus on 

allekirjoitettu. 

Sopimuksen tarkoittama yhteinen toimielin alkaa hoitaa tehtäviään 1.12.2022 ja sopimuksen 

mukaisten palvelujen tuottaminen alkaa 1.1.2023. Riihimäen kaupunginvaltuusto päättää vuoden 

2023 talousarviosta vuoden 2022 puolella. 

Tämä sopimus allekirjoitetaan käyttämällä sähköistä sopimusten allekirjoitusjärjestelmää. Sopimus 

on lisätty järjestelmään kunkin Sopijakunnan allekirjoitettavaksi xx.xx.xxxx. Tämä sopimus 

katsotaan kokonaisuudessaan allekirjoitetuksi ja sopimus syntyneeksi, kun kukin Sopijakunta on 

allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti. 

 

Riihimäen kaupunki 

 

Forssan kaupunki 

 

Janakkalan kunta 

 

Tammelan kunta 

 

Jokioisten kunta 



 

Hausjärven kunta 

 

Lopen kunta 

 

Humppilan kunta  

 

Ypäjän kunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite  

 

Riihimäen kaupungin hallintosääntömääräykset yhteisestä toimielimestä  

(luonnos ehdotetuista muutoksista)    

  

26a§ Alueellinen ympäristöterveysjaosto  

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöterveysjaosto, jonka tehtävänä on kuntien kanssa 

tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti järjestää terveydenhuoltolaissa mainittujen 

ympäristöterveydenhuollon erityislakien ja lääkelain 395/1987 §54a, §54c, §54d mukaiset palvelut 

yhteistoiminta-alueen kunnille vastuukuntamallin mukaisesti.  

27a§ Alueellisen ympäristöterveysjaoston kokoonpano ja esittely 

Jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella heistä on 

henkilökohtainen varajäsen.   

Kaupunginvaltuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerrallaan yhteistoimintasopimuksen sopijakuntien 

valtuustojen nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille 

varajäsenet, seuraavasti: Riihimäki puheenjohtaja ja varajäsen, Forssa varapuheenjohtaja ja varajäsen, 

Janakkala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen, 

Forssan ja Janakkalan valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi (2) ääntä ja Lopen, Hausjärven, Tammelan, 

Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla jäsenillä yksi (1) ääni. 

Jaoston esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja. Esittelijänä olevan virkamiehen ollessa poissa tai 

esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty tai elinvoimajohtaja. Jaosto voi myös päättää 

esittelystä erillisellä päätöksellä. 

Jaosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

28a§ Alueellisen ympäristöterveysjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta  

Alueellinen ympäristöterveysjaosto: 

1. toimii toimialansa lainsäädännön (terveydensuojelulain (763/1994), elintarvikelain (297/2021), lääkelain 

(395/1987), tupakkalain (549/2016), eläinlääkintähuoltolain (765/2009) ja eläintautilain (76/2021)) 

tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä säädettyä 

ratkaisuvaltaa  

2. asettaa toimialansa toiminnalliset päämäärät ja tavoitteet, päättää voimavarojen suuntaamisesta, ohjaa 

ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta, huolehtii alaisensa organisaation kehittämisestä sekä 

seuraa toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta  

3. käsittelee ja tekee esitykset toimialallaan kuntien valtuustojen tai kunnanhallitusten käsiteltäväksi 

kuuluvista asioista ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta  

4. päättää ympäristöterveydenhuollon maksutaksasta lainsäädännön mukaisesti  

5. käsittelee ja antaa esityksen toimialansa talousarviosta ja -suunnitelmasta  



6. antaa lausunnot yhteistoiminta-aluetta koskevista periaatteellisesti merkittävistä tai taloudellisesti 

laajakantoisista asioista 

7. valvoo valvontakohteista tehtävien viranhaltijapäätösten lainmukaisuuden noudattamista 

8. päättää ympäristöterveydenhuollon toimipisteverkostosta  

Kaupunginhallituksella tai elinvoimalautakunnalla ei ole otto-oikeutta jaoston tekemiin päätöksiin. 

Alueellinen ympäristöterveysjaosto toimii tehtäväalueellaan rekisterinpitäjänä ja henkilörekisterin 

vastuuhenkilönä toimii terveysvalvonnan johtaja. 

Alueellinen ympäristöterveysjaosto voi siirtää sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.  

Alueellisen ympäristöterveysjaoston käsittelyyn on tuotava yhteistoiminta-alueen kunnan ja viranomaisten 

aloitteesta jaoston tehtäviin kuuluva asia.  Terveysvalvonnan johtaja voi perustellusta syystä saattaa 

ratkaisuvaltaansa kuuluvan poikkeuksellisen laaja-alaisen asian jaoston käsiteltäväksi. 

Pöytäkirjoista, niiden tarkastamisesta ja sopimusten sekä muiden asiakirjojen allekirjoituksista on 

määräykset tässä hallintosäännössä. Pöytäkirjat jaoston kokouksista tulee välittömästi tarkistuksen jälkeen 

lähettää yhteistyökuntien kunnanhallituksille. Pöytäkirjat jaoston kokouksista pidetään nähtävänä 

jokaisessa yhteistoiminta-alueen kunnassa kuntalain mukaisesti.  

Muutoin jaosto työskentelee voimassa olevan lainsäädännön ja tämän hallintosäännön mukaisesti. 

 

MUUTOKSET RIIHIMÄEN HALLINTOSÄÄNNÖN MUIHIN PYKÄLIIN 

29 § Elinvoiman toimialue  

Toimialue huolehtii kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaupunkikuvasta, rakennetun ympäristön sekä 

kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta ja hoidosta sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, 

ympäristönsuojelun strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kaupungille kuuluvien 

ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaistehtävien järjestämisestä. Tämän lisäksi toimialue 

huolehtii kulttuuripalvelujen ja museopalvelujen lainsäädännön mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä, 

ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty. 

-> 

Toimialue huolehtii kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaupunkikuvasta, rakennetun ympäristön sekä 

kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta ja hoidosta sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, 

ympäristönsuojelun strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kaupungille kuuluvien 

ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaistehtävien järjestämisestä. Tämän lisäksi toimialue 

huolehtii kulttuuripalvelujen ja museopalvelujen lainsäädännön mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä, 

ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty.  Toimialue vastaa myös ympäristöterveydenhuollon 

palveluista yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaisesti. 

 

58§ Toimiala- ja toimialuejohtajien yleinen ratkaisuvalta, kohta 10.  

päättää tuotteiden ja palveluiden sekä ulkopuolisille tehtävien töiden hinnoittelusta 

-> päättää tuotteiden ja palveluiden sekä ulkopuolisille tehtävien töiden hinnoittelusta, ellei tässä 

hallintosäännössä ole toisin määrätty. 



 

60§ Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen 

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättävät alaistensa virkojen 

perustamisesta ja lakkauttamisesta 

-> 

Kaupunginhallitus, lautakunnat, alueellinen ympäristöterveysjaosto ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 

päättävät alaistensa virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta 

 

61 § Palvelusuhteen muuttaminen  

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättävät alaistensa virkasuhteiden 

muuttamisesta työsuhteeksi.  

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättävät alaistensa toimisuhteiden 

muuttamisesta virkasuhteeksi. 

-> 

Kaupunginhallitus, lautakunnat, alueellinen ympäristöterveysjaosto ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 

päättävät alaistensa virkasuhteiden muuttamisesta työsuhteeksi.  

Kaupunginhallitus, lautakunnat alueellinen ympäristöterveysjaosto ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 

päättävät alaistensa toimisuhteiden muuttamisesta virkasuhteeksi. 
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