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Kokousaika Maanantai 20.12.2021 klo 17.00–19.11 

Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali / Teams-etäyhteys 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Hakamäki Jenni, Teams 
Heikkilä Timo , Teams 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Lehtinen Rami 
Nurmi Satu 
Romppainen Emmi 
Stenberg Niina 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valt. pj. 
Marttila Pauli, valt. 1. varapj. 
Esala Martti, valt. 2. varapj. 
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Maaria Silvius, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän 
yhtymäjohtaja 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 231–245 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
Emmi Romppainen ja Petri Into. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 27.12.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
Emmi Romppainen Petri Into 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 28.12.2021–18.1.2021 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kunnanvaltuuston kokouksen 16.12.2021 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 231 
20.12.2021 Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val-
tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas-
tainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane-
matta. Asia on viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen 
käsiteltäväksi. Jos kunnanvaltuusto pysyy päätöksessään, kun-
nanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, on-
ko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa rat-
kaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston kokouksen 

16.12.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suo-
rittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 talous-
suunnitelma 
Ote ja talousarviokirja hallintoelimille, osastopäälliköille ja pääkir-
janpitäjälle 
Kunnanhallituksen antamat erilliset talousarvion täytäntöönpano-
ohjeet 

 
Hallintosäännön päivittäminen / hyvinvointialuevalmistelu 
Muutoksen kirjaaminen kunnan hallintosääntöön 

 
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 
Äänten syöttäminen Kuntaliiton vaalijärjestelmään (kunnan äänet 
tallennettu järjestelmään 17.12.2021) 
 
Valtuustoaloite lasten ja nuorten skeitti- ja pump track -
rampin rakentamisesta 
Lähetetään tekniselle lautakunnalle ja vapaa-aikalautakunnalle 
sekä nuorisovaltuustolle asiantuntijavalmisteluun 
 
Valtuustoaloite nuorille kohdennetusta osallistuvasta budje-
toinnista 
Lähetetään vapaa-aikalautakunnalle asiantuntijavalmisteluun 
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Valtuustoaloite Tuulentuvan käytöstä 
Lähetetään henkilöstölautakunnalle asiantuntijavalmisteluun 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta 
 
Kh § 223 
29.11.2021 Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava ku-

takin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimi-
tettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimi-
kunta (vaalilain 15 §). 
 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kui-
tenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaali-
toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat 
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsene-
nä. 
 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van-
hempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä vara-
jäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä 
henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun su-
kulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että 
henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. 
 
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy 
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuu-
desta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole 
estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikun-
taan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. 
 
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asuk-
kaista siten, että kunnassa edellisissä vaaleissa ehdokkaita aset-
taneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat eduste-
tuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäse-
nyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, 
vaan vaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi 
esimerkiksi yhteislistoihin. 
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Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan 
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään 
siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
 
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan kes-
kusvaalilautakunnalle. 
 
Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta 
äänestyspaikalla klo 9–20 välisenä aikana. Vaalitoimikunta, huo-
lehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella ole-
vissa laitoksissa. 

 
Jokioisten kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Ennakkoää-
nestyspaikkana ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toi-
mii kunnanvirasto. 
 
Aluevaalien ennakkoäänestys ja varsinainen vaalipäivä toimite-
taan tammikuussa 2022.  
 
Valinnoissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että valitaan 
sellaisia henkilöitä, jotka ovat käytettävissä ja pääsevät paikalle 
(siviilityön rajoitteet yms.). Myös atk-taidot ovat eduksi, koska vaa-
lipäivänä on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee 
 

1. vuonna 2022 toimitettavia aluevaaleja varten vaalilautakun-
taan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä (varajäsenet kutsumajärjestyk-
sessä), ja 

2. vuonna 2022 toimitettavia aluevaaleja varten vaalitoimikun-
taan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä (varajäsenet kutsumajärjestyk-
sessä). 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi aluevaalien vaalilautakuntaan yksimielisesti 

seuraavat henkilöt: 
 

Nummenranta Charlotte 
Lehtinen Rami 
Raiskio Kari 
Suokas Anna-Liisa 
Tiensuu Jussi 
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Puheenjohtajaksi Suokas Anna-Liisa 
Varapuheenjohtajaksi Raiskio Kari 

 
Lisäksi valittiin vaalilautakunnan varajäseniksi seuraavat henkilöt 
kutsumajärjestyksessä: 
 
Aaltonen Heikki 
Suokas Antti 
Aaltonen Sami 
Niemi Ella 
Liuski Erja 

 
Aluevaalien vaalitoimikuntaan valittiin yksimielisesti seuraavat 
henkilöt: 
 
Lindqvist Bengt 
Myllyoja Pauli 
Widén Marja 

 
Lisäksi valittiin vaalitoimikunnan varajäseneksi Liuski Erja. 
Vaalilautakunnan loput varajäsenet ja puheenjohtajat päätettiin 
valita seuraavassa kokouksessa. 
 
- - - - - - - - - -  

Kh § 232 
20.12.2021 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää täydentää vaalitoimikunnan varajäsenet 

(2 varajäsentä), asettaa varajäsenet kutsumajärjestykseen ja vali-
ta vaalitoimikunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. 

 
Päätös Päätettiin uudelleen vaalilautakunnan varajäsenten kutsumajär-

jestys. Vaalilautakunnan varajäseninä toimivat seuraavat henkilöt 
kutsumajärjestyksessä: 

 
Aaltonen Heikki 
Suokas Antti 
Niemi Ella 
Liuski Erja 
Aaltonen Sami 

 
Päätettiin uudelleen myös vaalitoimikunnan jäsenet, koska yksi 
aiemmin valituista oli ilmoittanut esteestä. Vaalitoimikuntaan valit-
tiin seuraavat henkilöt: 
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Lindqvist Bengt 
Sakkinen Eija 
Widén Marja 

 
Puheenjohtajaksi Lindqvist Bengt 
Varapuheenjohtajaksi Widén Marja 

 
Vaalitoimikunnan varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt kutsu-
majärjestyksessä: 
 
Liuski Erja 
Suonpää Antero 
Eino Raitanen 
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Kirjastopalveluja seudullisesti -hankkeen tilanne / sopimuksen hyväksyminen 
  
Kh § 115 
14.6.2021 Louna-kirjastojen yhteinen Kirjastopalveluita seudullisesti -hanke on 

käynnissä 1.4.2020–31.12.2021. Hankkeessa selvitetään, millä hal-
lintomallilla ja palvelurakenteella Louna-kirjastojen kirjastopalveluja 
voidaan jatkossa toteuttaa seudullisesti.  

 
Selvitystyötä on tehty 1.4.2020 lähtien projekti- ja ohjausryhmän toi-
mesta. Sopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä 15.4.–27.5.2021, ja 
neuvottelujen annista järjestettiin kaikille seudun valtuutetuille semi-
naari 3.6.2021. 

  
Sopimusneuvotteluiden tavoitteena on ollut laatia seutukirjaston pui-
tesopimus, joka sisältää mm. seutukirjaston hallintomallin, kustan-
nusten jaon, henkilöstön siirtoperiaatteet sekä tukipalvelut. 

  
Vastuukunniksi vastuukuntamallissa ilmoittautuivat selvitystyön aika-
na Forssan kaupunki ja Tammelan kunta. 

 
Sopimusneuvotteluissa toivottiin lisäaikaa päätöksentekoon ja mah-
dollisten vaihtoehtoisten yhteistyömallien suunnitteluun. Hankkeen 
alkuperäinen aikataulu ei toteudu ja talousarviovalmistelu vuodelle 
2022 tehdään kunnittain. Seutukirjastoasian käsittely jatkuu syksyllä 
2021 ja siten päätöksenteko yhteistyösopimuksesta siirtyy seuraaville 
valtuustoille. 

 
Kirjastoyhteistyö seudun kuntien kesken on kaikille kunnille tärkeä. 
Tavoitteena on ratkaisu, joka tekee Louna-kirjastoissa kuntien väli-
sen yhteistyön oikeudenmukaiseksi, mutta samalla antaa kunnille 
mahdollisuuksia kuntakohtaisiin painotuksiin kunkin kunnan päätök-
senteon kautta tulevin resurssein. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee Kirjastopalveluja seudullisesti -hankkeen 

tilanteen tiedokseen. Jokioisten kunta on mukana yhteistyösopimuk-
sen jatkovalmistelussa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
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Kh § 209 
8.11.2021 Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän 

kuntien kirjastojen eli Louna-kirjastojen yhteisessä Kirjastopalveluita 
seudullisesti -hankkeessa on 1.4.2020 alkaen selvitetty seudullisen 
yhteistyön tiivistämistä mm. seutukirjastoa ja kirjastoautopalveluita 
koskevin osin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hank-
keelle avustusta 44 500 euroa. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun 
asti. 

  
Hankkeen lähtökohtana on ollut seudun kirjastopalveluiden saata-
vuuden ja laadun turvaaminen sekä kirjastopalveluiden hallinnon ke-
ventäminen, jotta voidaan hillitä kustannusten nousua ja ehkäistä 
palvelutason romahduksia. 

  
Kaupungin ja seudun kuntien yhteistä seutukirjastoa koskeneen esi-
selvityksen valmistuttua kaupungin ja kuntien edustajat neuvottelivat 
seutukirjastosta vuoden 2021 huhti-toukokuussa. Lisäksi nämä kuuli-
vat asiantuntijoita. Neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen val-
taosasta asioita. Hallinnon keventäminen vastuukuntamallia käyttäen 
ei kuitenkaan saanut neuvotteluissa yksimielistä kannatusta. Seutu-
kirjaston perustamista koskeva päätöksenteko siirrettiin kuntavaa-
leissa valittaville uusille valtuustoille. Seutukirjaston perustaminen ei 
näillä näkymin toteudu alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden 
2022 alusta. 

  
Neuvotteluissa toiveina kirjattiin Louna-kirjastoyhteistyön jatkuminen 
ja oikeudenmukainen kustannustenjako ilman hallinnon yhdistämistä. 
Kirjastojen asiakaspalvelun yhtenäisen rajapinnan ja palvelusisältö-
jen säilymistä ennallaan pidettiin tärkeänä. Palvelukokonaisuuden 
edellyttämiä työkokonaisuuksia on tehty ja tehdään hankkeen aikana 
vielä 31.12.2021 saakka Forssan kaupunginkirjastossa ilman kau-
pungin ja kuntien varsinaista kirjallista sopimusta eli vanhan yhteis-
työn pohjalta vapaamuotoisesti veloituksetta. 

  
Forssan kaupunginkirjasto voi tuottaa muille Louna-kirjastoille myös 
hankkeen päättymisen jälkeen vuoden 2022 alusta alkaen palveluko-
konaisuuden, johon sisältyy 

  
- yhteisen kirjastojärjestelmän ja yhteisten verkkopalveluiden koor-

dinointi sekä opastaminen Louna-kirjastojen henkilöstölle 
- tiedon tuottaminen kirjastojärjestelmästä opetus- ja kulttuuri-

ministeriön vuositilastoa varten 
- yhteisen sisällön tuottaminen verkkopalveluihin ja sosiaaliseen 

mediaan 
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- yhteisten e-aineistojen valinta, tilaaminen ja luettelointi (ei sisällä 
aineistokustannuksia) sekä e-aineistojen vuotuisten käyttötilasto-
jen tuottaminen 

- Louna-kirjastoyhteistyön koordinointi ja yhteistyön kehittäminen 
yhdessä Louna-kirjastonjohtajien kanssa 

- vuotuisen yhteistyöohjelman laatiminen, sen toteutumisen seuran-
ta ja raportointi kunnille 

- yhteisten hankemahdollisuuksien edistäminen. 
  

Palvelukokonaisuudesta kaupungille aiheutuvat kustannukset esite-
tään jatkossa jaettaviksi tasan viiden Louna-kirjaston kesken. 
  
Vuodelle 2022 yhteiskustannusten on laskettu olevan 53 115 euroa 
(alv 0 %). Vuonna 2022 kuntakohtainen palvelukokonaisuuden hinta 
olisi 10 623 € (alv 0 %).  

  
Palvelukokonaisuuden myynnistä tehtäisiin kaupungin ja kunkin kun-
nan kesken sopimus. Palvelukokonaisuuden vuotuinen hinta ilmoitet-
taisiin kuntiin hyvissä ajoin ennen vuotuisten talousarvioesitysten laa-
timista. Palvelukokonaisuus laskutettaisiin vuosittain neljässä osas-
sa. 

  
Palvelusopimuksen avulla kunnat voisivat palvelujen käyttäjinä edel-
leen ylläpitää tätä aiemman Louna-kirjastoyhteistyön tuloksia. 

   
  Forssan kaupunki ehdottaa Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja 

Ypäjän kunnille Forssan kaupunginkirjaston edellä selostettujen pal-
velujen ostamiseen perustuvan palveluyhteistyön aloittamista 
1.1.2022 alkaen kunkin kunnan kanssa erikseen tehtävän sopimuk-
sen mukaisesti. 

 
Forssan kaupunki pyytää kuntia ilmoittamaan palveluyhteistyön aloit-
tamista ja sitä koskevan sopimuksen tekemistä koskevan kannanot-
tonsa kaupungille viimeistään tiistaina 9.11.2021. 

  
Ehdotus  Jokioisten kunta päättää olla mukana Louna-kirjastoyhteistyössä ja 

yhteisesti valmistellussa palveluyhteistyösopimuksessa. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Kh § 233 
20.12.2021 Seudun kunnat ovat ilmoittaneet aloittavansa palveluyhteistyön ja 

tekevänsä sitä koskevan sopimuksen Forssan kaupungin kanssa. 
  

Palvelusopimuksen tavoite on pitää yllä edelleen tätä aiemman Lou-
na -kirjastoyhteistyön mukaiset palvelut ja tarjota niitä kunnille kirjas-
topalveluiden käyttäjinä. 
  
Louna-kirjastojen yhteisen kirjastojärjestelmän ja yhteisten verkko-
palveluiden koordinointi ja opastaminen henkilökunnalle sekä yhteis-
ten sisältöjen tuottaminen verkkopalveluihin ja sosiaaliseen mediaan 
muodostavat keskeisen perustan, jolle myös yhteinen asiakasrajapin-
ta palveluineen on rakennettu. Esimerkkeinä mainittakoon yhteinen 
tietokanta ja lainaajankortti, yhteiset kirjastopalveluiden käyttösään-
nöt ja maksut, kirjastoaineistojen kuljetukset palvelupisteiden välillä 
ja keskitetty e-aineistojen hankinta. 
  
Yhteistyösopimus on viiteaineistona.  
  

Ehdotus  Kunnanhallitus 
 

1. hyväksyy Jokioisten kunnan puolesta liitteenä olevan sopimuk-
sen, 

2. vie asian kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelu 
 
Kh § 95 
17.5.2021  Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (LHKK) lähettää toimenpiteitä 

varten omistajakuntien kunnanhallituksille pöytäkirjanotteen yhtymä-
hallituksen 21.3.2021 kokouksen pykälästä 35 Seudullisen työllisyy-
denhoidon suunnittelu. 

 
Pykälä ja asiaan liittyvä sopimuskokonaisuus, aiesopimus, allianssi-
sopimus ja palvelusopimus, lähetetään käsiteltäväksi Forssan kau-
punginhallitukselle ja Humppilan, Jokioisten, Tammelan, sekä Ypäjän 
kunnanhallituksille. 

 
Tavoitteena on solmia aiesopimus erikseen jokaisen kunnan ja Lou-
nais-Hämeen koulutuskuntayhtymän välillä seudullisen työllisyyden-
hoidon suunnittelun edistämiseksi toukokuun 2021 aikana. Tämän li-
säksi lausuntoa pyydetään myös kahdelta muulta LHKK:n omistaja-
kunnalta eli Someron kaupungilta ja Urjalan kunnalta. Näiltä kahdelta 
kunnalta toivotaan lausuntoa työllisyydenhoidon kokonaisuudesta ja 
toiveista suunnittelun edistämisestä kyseisen kunnan näkökulmasta. 
 
Pöytäkirjanote liitteineen toimitetaan myös mahdollisille allianssiso-
pimusosapuolille. 

 
Yhteistyön tavoite ja sopimusrakenne 
Osapuolten tavoitteena on kehittää sellaisia työllisyydenhoidon pal-
veluita, joissa kuntayhtymän ja seudullisen työllisyydenhoidon ver-
kostot yhdessä sidosryhmien ja yritysmaailman kanssa mahdollista-
vat niin osaamisen kehittämisen kuin kuntalaisten paremman sijoit-
tumisen työelämään. Sopimuskokonaisuus koostuu kolmesta sopi-
muksesta, jotka ovat aiesopimus, allianssisopimus ja palvelusopi-
mus. Sopimuspohjat ovat luonnoksia ja muokattavissa sopimusosa-
puolikohtaisesta. 
 
1) Aiesopimukseen tarvitaan kunnan kanta toukokuussa 2021. 
 
Mikäli kanta on myönteinen, solmitaan aiesopimus kunnan ja LHKK:n 
välillä toukokuussa. Aiesopimuksen solmiminen mahdollistaa asian 
edistämisen virallisesti ja riittävän tiedonsaannin suunnittelun pohjak-
si, mutta ei sido osapuolia vielä mihinkään taloudellisiin tai toiminnal-
lisiin vastuisiin. 
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Aiesopimuksen avulla tuetaan suunnittelutyötä kuluvana vuonna. 
Aiesopimuksen tavoitteena on saada aikaan vähintään allianssisopi-
mus verkoston osapuolten välille ja mahdollisesti myös palvelusopi-
mus kunnan ja LHKK:n välille. Aiesopimuksen solmiminen mahdollis-
taa esimerkiksi pajatoiminnan taloudellisten tietojen sekä suoritteiden 
analysoinnin suunnittelutyön pohjaksi. 
 
Aiesopimuksen solmimisen jälkeen käynnistetään kuntakohtaiset 
neuvottelut jatkotyöskentelystä eli mahdollisista sitoumuksista alli-
anssisopimukseen verkoston jäsenenä ja palvelusopimukseen 
LHKK:n kanssa syksyllä 2021. Neuvottelujen kesto on arviolta 3–6 
kuukautta. Aiesopimuksen tavoitteen toteuttamiseksi osapuolet pe-
rustavat kuntakohtaisen työryhmän ja laativat toteuttamissuunnitel-
man aikatauluineen sekä määrittävät allianssi- ja palvelusopimusten 
vaihtoehtojen keskeiset ehdot. Osapuolet nimeävät perustettavaan 
työryhmään edustajan tai edustajia ja sitoutuvat määrittelyvaiheen to-
teuttamiseen. 
 
2) Allianssisopimus on tarkoitus solmia koko työllisyydenhoidon ver-
koston jäsenten eli allianssin kesken. Allianssisopimus ei edellytä 
osapuolilta taloudellisia velvoitteita tai organisaatioiden vastuiden 
muuttumista. Organisaatiot (12) osallistuvat toimintaan itse määritte-
lemillään resursseilla. Keskeistä on, että sovitaan yhteinen työsken-
telyn tapa eli asiakaspalveluprosessi sekä yhteiset tavoitteet verkos-
ton toimijoiden kesken. Allianssisopimus tulisi voimaan 1.1.2022. 
 
Allianssisopimusta esitetään solmittavaksi viiden Lounais-Hämeen 
kunnan ja LHKK:n lisäksi myös Hämeen ELY-keskuksen, Hämeen 
TE-toimiston, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän,Kelan, Fors-
san Yrityskehityksen, sekä Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän 
monialaisen yhteispalvelun TYP:n kanssa. 
 
3) Palvelusopimus on mahdollista solmia LHKK:n ja sellaisen kunnan 
välille, jonka kanssa sovitaan pajatoiminnan ja työllisyydenhoitoon 
kuuluvan ohjauksen hoitamisesta. 
 
Vaihtoehtona voi olla esimerkiksi se, että LHKK hoitaa kunnan paja-
toiminnan lähipalveluna ja pajan palveluita ja henkilöstöä johdetaan 
direktio-oikeuden siirtämisellä tai liikkeenluovutuksella. 

 
Palvelusopimuksessa voidaan sopia kuntakohtaisesti esim. palvelu-
tasosta, tavoitteista ja mittareista, vastuista, hinnoittelusta jne. Palve-
lusopimuksen sisältöä ja vaihtoehtoja täsmennetään kunnan ja Lou-
nais-Hämeen koulutuskuntayhtymän välisissä neuvotteluissa. 
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Suomen hallituksen kehysriihessä huhtikuussa linjattiin TE-
palveluiden siirrosta kuntiin tulevaisuudessa. Tavoitteena on dynaa-
minen kuntaekosysteemi. Siinä kunta kokoaa eri toimijat yhteen, ja 
julkinen, yksityinen ja kolmas sektori työskentelevät yhdessä työlli-
syyden parantamiseksi. 
 
Jo nyt on valtakunnallisesti ja laajasti käynnissä työllisyyden kunta-
kokeiluja. Jokioinen / Forssan seutu eivät ole niissä mukana, vaan 
valmistelussa on ollut nyt kyseessä oleva allianssityyppinen toiminta-
tapa. Seudullinen kehittäminen on linjassa Suomen hallituksen tule-
vaisuuden linjauksiin ja tulevaan toimintatapaan. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää hyväksyä aiesopimuksen ja osallistua seudul-
lisen työllisyydenhoidon toimintamallin valmisteluun. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
 

Merkittiin, että Elina Kiiski ei esteellisenä (palvelussuhde- ja toimek-
siantosuhdejäävi) osallistunut tämän asian käsittelyyn. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 234 
20.12.2021 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ehdottaa 

kaupungille ja seudun kunnille allianssisopimuksen tai palelusopi-
muksen hyväksymistä. Yhtymähallituksen pöytäkirjanote ja sopimus-
luonnos ovat liitteinä (liite nro 13 ja 14/2021). 

 
Allianssisopimuksen mukaiset toimijat ovat hyväksyneet sopimuksen, 
kunnista Jokioisilla ja Tammelassa asiaa käsitellään kunnanhallituk-
sissa 20.12.2021.  
 
Valtakunnantasolla työllisyyspalveluita ollaan uudistamassa. Valmis-
telu on käynnistynyt ja vuoden 2022 aikana kokonaisuuden reunaeh-
dot vielä tarkentuvat.  
 
Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-
palvelujen siirtämiseksi kunnille. Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 
2024 aikana. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi ko-
kouksessaan 31.8.2021 periaatteista, jotka liittyvät palveluita järjestä-
vien kuntien työvoimapohjaan ja kuntien väliseen yhteistoimintaan 
sekä henkilöstön siirtymiseen.  
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Ministerityöryhmä linjasi (STM 10/21), että palvelut siirrettäisiin kun-
nalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-
alueelle, jonka työvoimapohjan (työllisten määrän) on oltava vähin-
tään 20 000 henkilöä. Tämä vastaa kokoluokaltaan nyt käynnissä 
olevien työllisyyden kuntakokeilujen vähimmäiskokoa.  
 
Jos kunta ei täytä yksin palvelujen järjestämisen kriteerejä, sen olisi 
muodostettava yhteistoiminta-alue toisen tai toisten kuntien kanssa. 
Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla työmarkkinoiden ja työssäkäynnin 
kannalta toimivia alueita. Lisäksi yhteistoiminta-alueen muodostavien 
kuntien tulisi olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa. Yhteistoi-
mintaan velvoitetut kunnat voisivat itse päättää yhteistoiminnan muo-
dosta kuntalaissa säädetyn mukaisesti, eli perustavatko ne esimer-
kiksi kuntayhtymän. 
  
Kunnat voisivat itse päättää myös alueesta, jolla yhteistoiminta toteu-
tetaan, kuitenkin edellä esitetyt kriteerit huomioiden. Kuntien yhteis-
toiminnan toteutumisen varmistamiseksi lainsäädäntöön liitettäisiin 
niin sanottu perälautasäännös. Siinä säädettäisiin määräajasta, jo-
hon mennessä kuntien tulisi päättää yhteistoiminnasta. Jos päätöstä 
ei olisi tehty, asiasta päättäisi valtioneuvosto. 
 
Allianssisopimus mahdollistaa yhteisen kehittämisen tilanteessa, jos-
sa kuntouttava työtoiminta siirtyy peruskunnilta hyvinvointialueille ja 
aikuissosiaalityö siirtyy hyvinvointikuntayhtymältä hyvinvointialueille. 

 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymäjohtaja Maaria Sil-

vius on kokouksen aluksi esittelemässä asiaa. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Jokioisten kunnan puolesta liitteenä (liite 

14/2021) olevan seudullisen työllisyydenhoidon allianssisopimuksen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 Pöytäkirjan liitteet nro 12/2021 ja 13/2021. 
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–30.11.2021  

 
Kh § 235 
20.11.2021 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä 

Jokioisten kunnalle marraskuun loppuun 2021. Selvitys perustuu 
verohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon. 

   
Tarkasteluvälillä 1.1.–30.11.2021 kunnalle on tilitetty kunnallisve-
roa ennen vähennyksiä 16 575 120 euroa, joka on 107 624 euroa 
(-0,6 %) vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. 

    
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 1 863 232 euroa, 
joka on 615 495 euroa (49,3 %) enemmän kuin vuonna 2020 vas-
taavaan aikaan. 

 
Kiinteistöveroa on tilitetty 1 056 450 euroa, joka on 243 186 euroa 
(10,1 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Kiin-
teistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuk-
sen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), jos-
sa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan 
vaan joustavasti touko-lokakuun välillä.   

 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
19 494 801 euroa, joka on 751 056 euroa enemmän kuin vuonna 
2020 vastaavaan aikaan. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilitykses-

tä tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.10.2021 (83,3 %) 
 
Kh § 236 
20.12.2021 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon 

toimintatuotot ovat toteutuneet 76,5 % ja toimintakulut 81,8 %.  
 

Toimintakate on toteutunut 83,2 %. Vuosikate on tässä vaiheessa 
positiivinen 1.884.319 euroa, joka on 253.525 euroa vähemmän 
kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Verotuloja on kertynyt 
86,5 % ja valtionosuuksia 82,5 % suhteessa talousarvioon. 
 
Tuloslaskelma 1.1.–31.10.2021 on viiteaineistona. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–
31.10.2021 tiedokseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Kunnanjohtajan vuosiloma 
 
Kh § 237 
20.12.2021  Kunnanjohtaja Jukka Matilaisella on KVTES:n mukaisesti kerty-

nyttä vuosilomaa 6 päivää, joista hän esittää pidettäväksi 27.–
31.12.2021 (5 päivää). 

 
Virkatehtävien niin vaatiessa kunnanjohtaja ilmoittaa olevansa 
valmis keskeyttämään vuosilomansa. 

Ehdotus 
(hallinto- ja talousjohtaja)  Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Jukka Matilaiselle 

vuosilomaa viisi (5) päivää edellä esitetyn mukaisesti. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. 
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Kunnanviraston sulkuajat joulun aikaan 
 
Kh § 238 
20.12.2021 Joulunajan sulkuajaksi kunnanvirastossa esitetään pyhäpäivien 

lisäksi joulun välipäiviä ja loppiaisen yli eli 22.12.2021 - 9.1.2022. 
 
 Päivystysluontoiset asiat hoidetaan ja asiasta tiedotetaan. Lomia 

keskitetään sulkupäiville mahdollisuuksien mukaan. 
 
 Mikäli tartuntatautitilanne edellyttää, voidaan terveysturvallisuu-

teen liittyviä toimenpiteitä tehdä aukioloihin vallitsevien suositusten 
mukaisesti. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 

22.12.2021–9.1.2022. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
 
   
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 20.12.2021 438 20 

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

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

 
 
 
 
Vanhusneuvoston jäsenten nimeäminen 
 
Kh § 239 
20.12.2021 Jokioisten kunnassa on toiminut kaudella 2017 - 2021 yhdeksän-

jäseninen (lisäksi sihteeri Forssan seudun hyvinvointikuntayhty-
mästä) vanhusneuvosto. Vanha vanhusneuvosto jatkaa toimes-
saan, kunnes uusi on nimetty. 
 
Vanhusneuvosto on lakisääteinen toimija. 
 
Vanhassa vanhusneuvostossa on ollut yksi edustaja kustakin jo-
kioislaisesta eläkeläisyhdistyksestä (joita on kunnassa 3), edusta-
ja seudullisesta eläkeläisyhdistyksestä, sotainvalidien ja sotavete-
raanien edustajat, seurakunnan edustaja sekä kunnanhallituksen 
ja kulttuuritoimen edustaja. 
 
Vuodelle 2023 valmistellaan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämi-
sen sapluunaa tilanteessa, jossa hyvinvointikuntayhtymän toimin-
not siirtyvät hyvinvointialueelle. Sen vuoksi vanhusneuvostoa ja 
sen toimintaa voidaan erillispäätöksellä täydentää myöhemmin, 
mm. koordinoinnin ja järjestöjen osalta. 
 

Päätös: Kunnanhallitus 
 
1. nimeää vanhusneuvostoon kunnanhallituksen edustajan ja 

tämän varajäsenen, 
2. nimeää vanhusneuvostoon kunnan kulttuuritoimen edustajan, 
3. pyytää Jokioisten Seudun Eläkeläiset ry:tä, Eläkeliiton Jokiois-

ten yhdistys ry:tä ja Jokioisten seurakuntaa sekä Lounais-
Hämeen Kansallisia Senioreita nimeämään vanhusneuvoston 
jäseniksi omat edustajansa ja heidän varaedustajansa 
15.2.2022 mennessä, 

4. toteaa, että vanhusneuvoston jäsenille maksetaan kokous-
palkkiot ja matkakustannukset kunnan palkkiosäännön mukai-
sesti, ja 

5. toteaa, että vanhusneuvosto toimii sille Jokioisten kunnan ta-
lousarviossa varatuilla määrärahoilla. 

 
Päätös Kunnanhallitus nimesi vanhusneuvostoon kunnanhallituksen 

edustajaksi Emmi Romppaisen ja hänen henkilökohtaiseksi vara-
jäsenekseen Sakari Raiskion. 

 
Kunnan kulttuuritoimen edustajaksi vanhusneuvostoon nimettiin 
Siru-Liina Ollula. 
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Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 
päätösehdotuksen. 

 
Merkittiin, että päätöksenteon jälkeen Pauli Marttila ilmoitti Eläke-
liiton Jokioisten yhdistyksen edustajan, joka on Hanna Syrjälä (va-
ralla Eeva-Liisa Breilin). Lisäksi Martti Esala ilmoitti, että Lounais-
Hämeen Kansallisia Senioreita edustaa Marja-Leena Puntila (va-
ralla Rauni Mäkelä). 
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Forssan seudun vammaisneuvoston jäsenen nimeäminen 
 
Kh § 240 
20.12.2021 Forssan seudun vammaisneuvosto on Forssan kaupungin sekä 

Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien, niiden alueella 
toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten henkilöiden ja heidän 
omaistensa seudullinen yhteistyöelin. 

 
Vammaisneuvostoon kuuluu kaksitoista jäsentä ja kullekin henkilö-
kohtainen varajäsen, jotka Forssan kaupunginhallitus valitsee neljäk-
si vuodeksi kerrallaan. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Puheenjohtaja valitaan järjestöjen edustajista. 
  
Vammaisneuvoston tehtävänä on:  
 
- edistää viranomaisten, vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestö-

jen yhteistoimintaa seudun kunnissa  
- seurata vammaisten ihmisten tarpeiden kehitystä kuntien alueella  
- seurata vammaisten kannalta kaupungin ja kuntien päätöksente-

koa  
- edistää vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikut-

taa kunnallishallinnon päätöksentekoon  
- edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri 

toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön sekä kulttuuri- ja harras-
tustoimintaan  

- seurata vammaisille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen, 
tukitoimien sekä muiden etuuksien kehitystä ja niiden saatavuu-
den parantumista kunnissa  

- tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisil-
le sekä muille tahoille vammaisia koskevissa asioissa  

- tiedottaa käsittelemistään asioista  
- valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja antaa toi-

mintakertomus  
- hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhal-

litusten mahdollisesti antamat tehtävät. 
 
Jokioisten kuntaa on pyydetty nimeämään vammaisneuvostoon jä-
sen ja varajäsen. 

  
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää nimetä Forssan seudun vammaisneuvostoon 

jäsenen ja varajäsenen. 
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Päätös Kunnanhallitus nimesi Forssan seudun vammaisneuvostoon Joki-

oisten edustajaksi Pauli Marttilan. Hänen henkilökohtaiseksi vara-
jäsenekseen nimettiin Jenni Hakamäki. 
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Palkkasihteerin toimen täyttölupa 

 
Kh § 241 
20.12.2021 Palkkasihteerin toimi tulee avoimeksi pitkäaikaisen toimenhaltijan 

eläköitymisen vuoksi keväällä 2022. 
 

Toimen tehtäviä ei pystytä järjestelemään sisäisesti, koska osas-
ton henkilöstömäärä on kriittisellä tasolla, eivätkä jäljellä jäävät 
henkilöstöresurssit riitä tehtävän hoitamiseen. 
Jokioisten kunta vastaa oman palkanlaskentansa lisäksi Humppi-
lan ja Ypäjän kuntien palkanlaskennasta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää palkkasihteerin vakinaisen toi-

men täyttöluvan eläketapahtumaan liittyen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen käsittely 
 
Kh § 242 
20.12.2021  Esityslistan viiteaineistona on tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

4.11. ja 29.11.2021 pidetyistä kokouksista. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 243 
20.12.2021 Tekninen lautakunta24.11.2021 
 Kunnaninsinööri 16.11.2021 
 Sisäilmatyöryhmä 16.8.2021 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 15.11.2021 
 Hämeen liiton väliaikainen valmistelutoimielin 19.11.2021 
 Hämeen liiton maakuntavaltuusto 29.11.2021 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 244 
20.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö: 

- Kirje 29.11.2021 ”Yleisten kirjastojen vähälevikkisten kulttuurileh-
tien vuoden 2022 lehtitilaukset ja kuntakohtainen määräraha”. 

- Päätös 7.12.2021, jolla se on myöntänyt kunnalle erityisavustusta 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun 47 900 euroa. 

 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tiedote 13.12.2021 
”Avustus kuntien omistamien kiinteistöjen öljylämmityksestä koko-
naan luopumiseen, muutokset 7.12.2021 alkaen”. Eduskunta on lisä-
talousarviossa korottanut 10 %:lla kuntien omistamien kiinteistöjen 
öljylämmityksestä kokonaan luopumisen avustusta 7.12.2021 alka-
en. 
 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos: 
- Etelä-Suomen AVI:n kirje 11.11.2021 ”Pelastustoimen alueiden, 

kuntien ja sopimuspalokuntien Palosuojelurahastolle osoitetut eri-
tysavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2022. 

- Tuloslaskelma 1–11/2021. 
 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n yleiskirje 14/2021 ”Ruokai-
lukustannusten korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulutuksessa”. 
 
Suomen Kuntaliitto: 
- Kirje 9.12.2021 ”Hyvinvointialueiden perustamisen vaikutus ym-

päristöterveydenhuoltoon”. 
- Yleiskirje 18/2021 ”Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen per-

hepäivähoidon kustannuskorvauksista 2022”. 
 
Hämeen liitto / Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelu: 
- Tietopyyntö 29.11.2021: kunnan ateriapalvelut, ravinto- ja ruoka-

huollon toimintaa, sekä siihen liittyviä ruokakuljetuksia 
- Tietopyyntö 1.12.2021: Henkilöstöedut, työhyvinvointijohtaminen, 

työsuojelu ja osaamisten kartoittaminen 
- Tietopyyntö 7.12.2021: Toimitilat 
- Tietopyynnön täsmennys 9.12.2021: Alustavat henkilö- ja palve-

lussuhdetiedot hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä 
- Tietopyyntö 12.12.2021: ICT nykytilan kartoitus. 
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Pöytäkirjanotteita: 
- Ypäjän kunnanhallitus 23.11.2021 § 228, Jokiläänin toiminnan 

järjestämistä koskeva sopimus 
- Ypäjän kunnanhallitus 23.11.2021 § 235, Kanta-Hämeen TYP-

yhteistyösopimus 2022. 
 
Jokioisten Osuuspankin 4.10.2021 päivätty ilmoitus takausvastuun 
päättymisestä / As Oy Jokioisten Intalanpuisto. 
 
Pelastakaa Lapset ry:n kirje kuntapäättäjille. Kirje on lähetetty lasten 
puolesta, jotta muistettaisiin ne kuntalaiset, jotka eivät ole voineet 
äänestää vaaleissa, ja erityisesti ne lapset ja lapsiryhmät, joiden ko-
kemukset, ajatukset ja ehdotukset jäävät vaille riittävää huomiota. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Muut asiat 
 
Kh § 245 
20.12.2021  Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan tilannekatsauk-

sen ajankohtaisista tiedotusasioista mm. Hevosopisto Oy:tä ja 
muita ajankohtaisia yritys- ja elinkeinoasioita koskien. Myös ajan-
kohtaisesta koronatilanteesta kuultiin katsaus. 

 
Lisäksi päätettiin, että vuonna 1980 laadittua Rehtijärven virkis-
tysaluesuunnitelmaa ajantasaistetaan tarvittavilta osin ja selvite-
tään suunnitelman mukaisten, vielä toteuttamatta olevien osako-
konaisuuksien toteutusmahdollisuuksia lähivuosien aikana. Tar-
koituksenmukaista on samassa yhteydessä tarkastella alueen ja 
sen toimintojen laajentamismahdollisuuksia. Näin Rehtijärven ran-
ta- ja virkistysalueesta muodostuu kuntalaisia ja seutukuntaa pal-
veleva kokonaisuus, joka tukee kunnassa tehtävää hyvinvointityö-
tä. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  20.12.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 231, 235–238, 241–245 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 232–234, 239–240 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 232–234, 239–240 
 
_______________________________________________________ 
 
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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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

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

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

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42200 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 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. 



Pöytäkirjan liite 12/2021 
KH 20.12.2021 § 234 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, 
Yhtymähallitus 16.11.2021 § 121: 

”Lounais-Hämeen seudun kohtaanto-ongelma pahenee. Avointen 
työpaikkojen määrän voimakkaasta kehityksestä huolimatta 
pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa. Työnantajilla on 
rekrytointivaikeuksia lähes kaikilla toimialoilla ja tilanteen arvioidaan 
edelleen vaikeutuvan monesta syystä johtuen. Työllisyydenhoidon 
palveluita tulee tavoitteellisesti ja kiireellisellä aikataululla yhteisesti 
kehittää ja tehdä toimenpiteitä, joilla turvataan osaavan työvoiman 
saanti paikallisille yrityksille. 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksissaan 21.4.2021 35§ ja 
21.9.2021 104 § seudullisen työllisyydenhoidon kokonaisuutta. 
Huhtikuun kokouksessaan yhtymähallitus päätti lähettää esitellyn 
sopimuskokonaisuuden käsiteltäväksi Forssan 
kaupunginhallitukselle, Humppilan kunnanhallitukselle, Jokioisten 
kunnanhallitukselle, Tammelan kunnanhallitukselle ja Ypäjän 
kunnanhallitukselle. Tavoitteena oli solmia aiesopimus jokaisen 
kunnan ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän välillä 
suunnittelun edistämiseksi toukokuun 2021 aikana.  

Aiesopimukset solmittiin tavoitteiden mukaisesti kuntien ja LHKK:n 
välille ja osapuolet sitoutuivat määrittelyvaiheen toteuttamiseen. 
Aiesopimuksen avulla tuetaan suunnittelutyötä kuluvana vuonna ja 
sen tavoitteena on saada aikaan vähintään allianssisopimus ja sen 
lisäksi joidenkin kuntien kanssa mahdollisesti myös palvelusopimus. 
Kyseisen määrittelyvaiheen kestoksi arvioitiin 3–6 kuukautta. 

Suunnittelutyötä on edistetty sopimuksen mukaisesti tämän jälkeen 
jokaisessa viidessä kunnassa. Aiesopimuksen tavoitteen 
toteuttamiseksi LHKK on selvittänyt kuntakohtaisesti 
työllisyydenhoidon mm. resurssi-, suorite-, mittari- ja laatutietoa. 
Tämän lisäksi jokaisen kunnan nimeämiä edustajia on tavattu 
lisätietojen saamiseksi ja tavoitteiden täsmentämiseksi puolin ja 
toisin erillisissä tapaamisissa. Kaikkien kuntien pajoihin on tutustuttu 
myös käytännön tasolla paikan päällä, keskustellen 
kehittämisajatuksista myös pajoilla ja ohjaustehtävissä 
työskentelevän henkilöstön kanssa. Tämän lisäksi on perehdytty 
erityisesti FSHKY:n palveluiden järjestämiseen osana kokonaisuutta. 

Lounais-Hämeen kuntien työllisyydenhoidon pajat 

Kaikki viisi kuntaa järjestävät pajatoimintaa osana työllisyydenhoidon 
toimenpiteitä. Ne nähdään kaikissa kunnissa tärkeänä lähipalveluna. 
Forssassa pajavaihtoehtoja on enemmän kuin muissa kunnissa. 
Neljässä muussa kunnassa tilanne on hyvin samankaltainen 
kuntakohtaisesti sekä resursseiltaan, tiloiltaan ja palveluiltaan. 
Asiakasmäärät vaihtelevat suuresti ja ovat kaikissa kunnissa 
laskemaan päin, monesta syystä johtuen.  



 

Asiakasohjauksen tehostamista kaivattiin joka kunnassa, jotta 
pajojen käyttöasteita voitaisiin nostaa ja ohjausresurssi ja kapasiteetti 
saataisiin täysimääräiseen käyttöön. 

Pajojen yhteistyötä kannattaa kehittää tavalla tai toisella. Niissä olisi 
mahdollisuuksia tilojen ja palveluiden yhteiskäyttöön, erilaisten 
ammatillisten painotusten valitsemiseen, henkilöstön käyttämiseen 
toistensa sijaisena ja profiilin nostoon asiakaskunnan keskuudessa. 
Keskeistä olisi kuitenkin luoda sellaiset toimintamallit, jotka johtaisivat 
säännöllisesti käytävään uraohjaukseen ja keskusteluun 
työllistymismahdollisuuksista. Niiden painopisteitä kannattaisi 
kehittää muutoinkin vahvemmin yhdessä työelämän kanssa 
työllistymistä edistäväksi. Asiakaslähtöisyyttä olisi hyvä tehostaa 
mahdollisuuksia kartoittamalla ja aidolla tuella asiakkaan lähtötilanne 
ja tavoitteet huomioiden. 

Lounais-Hämeen työllisyydenhoidon verkoston yhteistyö 

Verkostoon kuuluu 12 julkista organisaatiota; 5 kuntaa ja 7 muuta 
elinvoiman kehittämisen kannalta keskeistä toimijaa. Yhteistyö vaatii 
kehittyäkseen selkeät yhteiset toimintatavat, tavoitteet ja mittarit. 
Resursointia tulee kehittää yhteistyössä vastaamaan eri vaiheiden 
tarpeisiin. Palveluprosesseissa toimivan henkilöstön uraohjaamisen 
taitoja ja valmiuksia tulee kehittää, jotta he osaavat käyttää koko 
verkoston tarjoamia mahdollisuuksia hyväkseen asiakaspalvelussa. 

Tavoitteena on innostaa ja kannustaa työttömiä eteenpäin 
elämässään, se vaatii aikaa ja osaamista henkilöstöltä. Se on 
verkoston onnistumisen avainasia.  

Koulutuskuntayhtymän roolina on kehittää verkostotyötä eteenpäin, 
jopa innovatiiviseksi ja uudenlaiseksi ratkaisuksi, jota ei muualla 
maassa ole. Verkoston yhteistyö on tärkeää seudun elinvoiman ja 
menestymisen kannalta. Verkostomallia on esitelty eri yhteyksissä 
TEM:n ja TE-toimiston edustajille, koulutuksen johdon verkostoille, 
eri työllisyydenhoidon verkostoille ja kumppaneille, maakuntaliiton 
edustajille ja monelle eri kuntatoimijalle. Malli on saanut 
poikkeuksetta arvostusta innovatiivisuudestaan ja 
asiakaslähtöisyydestään. Mikä tärkeintä, sen tavoitteet ja 
organisointimalli vastaavat suunnitteilla olevan TE2024 -palvelu-
uudistuksen tavoitteita, jonka myötä valtio on siirtämässä 
työllisyydenhoidon palveluita kuntien hoidettavaksi. 

Verkoston toimijoiden kesken olisi tärkeää solmia allianssisopimus 
yhteistyöstä ja perustaa ohjausryhmä tavoitteiden määrittämistä ja 
seurantaa varten. Tämä tulisi tehdä joka tapauksessa yhteistyön 
edistämiseksi. Useat organisaatiot ovat jo tahoillaan hyväksyneet 
allianssisopimuksen solmimisen. 



 

Sopimusrakenne kuntien kanssa 

LHKK ja kunnat ovat sopineet aiesopimuksen perusteella 
aloittavansa neuvottelut allianssisopimuksen ja sen lisäksi 
mahdollisesti myös palvelusopimuksen solmimiseksi. 
Sopimusvaihtoehtojen sisältö on esitelty alla ja luonnokset ovat 
liitteenä. Ne voidaan solmia molemmat yhdessä tai vaihtoehtoisesti 
ainoastaan allianssisopimus. 

1) Allianssisopimus solmittaisiin koko verkoston jäsenten, allianssin,
kesken.
Allianssisopimus ei edellytä taloudellisia velvoitteita tai
organisaatioiden vastuiden muuttumista. Organisaatiot (12)
osallistuvat toimintaan määrittelemillään resursseilla. Keskeistä on,
että sovitaan yhteinen työskentelyn tapa: asiakaspalveluprosessi
verkoston toimijoiden kesken. Allianssisopimuksen voimaantuloksi
esitetään mahdollisuuksien mukaan 1.1.2022.

Allianssisopimuksen osapuolina ovat myös nykyiset yhteistyötahot 
Hämeen TE-toimisto, Kela, Hämeen ELY, Forssan Seudun 
Hyvinvointikuntayhtymä sekä Forssan Yrityskehitys Oy. 
Allianssisopimuksen tarkoituksena on saavutetun yhteisymmärryksen 
jälkeen toimia kehikkona LHKK:n ja yksittäisien kuntien välisille 
palvelusopimuksille. 

2) Palvelusopimus solmittaisiin LHKK:n ja sellaisen kunnan kanssa,
jonka kanssa sovitaan pajatoiminnan organisoinnista. Koska sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistus on vielä täsmentymätön mm.
kuntouttavan työtoiminnan käytännön järjestelyiden osalta, tulee
varautua muutoksiin vuoden 2022 aikana. Yhteistyösuunnittelua
kannattaa kuitenkin edistää ja esityksenä palvelusopimukseen on,
että LHKK hoitaa kunnan pajatoiminnan lähipalveluna ja
verkostoyhteistyötä johdettaisiin kunnan paja- ja ohjaushenkilöstön
työnjohto-oikeuden siirtämisellä koulutuskuntayhtymään.

Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kunnan alueelle nykyisen 
työpajatoiminnan resursseja ja toimitiloja sekä muita kunnan 
järjestämiä  palveluja hyödyntävä kokonaisuus. Sopimuksen mukaan 
LHKK vastaa kokonaispalveluna työpajapalveluiden organisoinnista, 
ohjauksesta ja resursoinnista kunnan omistamassa/hallitsemassa 
kiinteistössä. Kokonaispalveluihin kuuluu toiminnan suunnittelu, 
koordinointi sekä kehittäminen sekä kunnan henkilöstön työnjohto. 
Henkilöstön työ- tai virkasuhde kuntaan säilyy ja kunta vastaa 
kyseisen henkilöstön henkilöstökuluista. Työnjohto-oikeuden 
sisällöstä ja käytännön toteutuksesta sovitaan kunnan kanssa 
erikseen. 

Mikäli kunnan henkilöstöä halutaan myöhemmässä vaiheessa siirtää 
liiketoimintasiirrolla kuntayhtymän palvelukseen, siitä neuvotellaan ja 
sovitaan erikseen. 



 

Kunta vastaa edelleen työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Tavoitteena 
on kuitenkin työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen sekä 
työllisyysasteen paraneminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen alueella. 

LHKK:n koordinointi- ja toiminnanohjauspalvelut katetaan vuonna 
2022 koulutuskuntayhtymälle myönnetyllä hankerahoituksella. LHKK 
ei veloita kunnalta palvelusta tässä vaiheessa vuonna 2022 mitään.  

Vuoden 2022 aikana toimintoja tarkastellaan suhteessa sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin ja 
laaditaan jatkosopimus, mikäli kehitettävään palvelumalliin ollaan 
valmiita sitoutumaan. 

Palvelusopimuksessa sovittaisiin kuntakohtaisesti esim. tavoitteista 
ja mittareista sekä vastuista. Kunnan henkilöstö olisi edelleen virka- 
tai työsuhteessa kuntaan. Sopimuksen kestoksi esitetään 1.3.–
31.12.2022 ja ensi vuoden aikana laadittaisiin jatkosuunnitelma 
vuodesta 2023 eteenpäin. 

Palvelujen yhteisellä seudullisella organisoinnilla tavoitellaan mm. 

a. Tilojen käytön optimointi: mahdollisesti 5 kuntaa ja LHKK
b. Koulutuksen vieminen kaikkien pajojen arkeen, opinnollistaminen
c. Koko alueen pajat yhteisessä asiakkaiden käytössä
d. Pajojen profiloituminen
e. Pajahenkilöstön yhteiset tavoitteet ja niiden seuranta
f. Pajahenkilöstön yhtenäinen koulutus
g. Tiettyjen kohderyhmien, esim. nuorten palveluiden vahvistaminen
koko alueella

LHKK voi käynnistää organisoinnin vain yhden, useamman tai 
kaikkien kuntien kanssa. Yksittäisen kunnan poisjäänti ei siis 
vaikuttaisi siten, että kokonaisuuden eteneminen keskeytyisi. 

Allianssisopimus ja palvelusopimuksen luonnos ovat liitteenä. 
Palvelusopimuksen täsmennykset sovittaisiin erikseen jokaisen 
kunnan kanssa. 

LHKK:n toimenpiteet 

LHKK:n oma pajatoiminta käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella. 
LHKK perustaa ammatillista pajatoimintaa erityisesti 
oppivelvollisuuslainsäädäntöön liittyen, ja ensimmäisessä vaiheessa 
paja suunnitellaan metalli-, hoiva-, ravintola- ja kiinteistöpalvelualoille 
sekä puhdistuspalvelualalle.  

Näitä aloja yhdistää krooninen työvoima- ja opiskelijapula. LHKK:n 
pajat ovat verkoston organisaatioiden asiakkaiden käytettävissä ja 
niiden palvelutarjontaa kehitetään mahdollisimman tavoitteelliseksi ja 



 

systemaattiseksi osaamisen kehittymisen kannalta. Tämä kehitystyö 
tullee heijastumaan myös kuntien järjestämien työpajojen toimintaan 
siten, että palveluiden tuotteistaminen kannattaa tehdä koko 
verkostoa silmällä pitäen. 

LHKK on valtionosuuskelpoinen myös nuorten työpaja- ja etsivän 
nuorisotyön rahoituksille. Koulutuskuntayhtymä hakee näitä 
tarkoituksia varten rahoitusta Aluehallintovirastosta vuodelle 2022. 
LHKK hakee myös verkostolle ESR- tai muuta soveltuvaa rahoitusta. 
Näiden lisäksi LHKK on jo hakenut myös työllisyyspoliittista 
avustusta maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja osatyökykyisten 
työllistymisen edistämiseksi. 

Esityksenä on myös, että LHKK liittyy Into ry:n jäseneksi (ent. 
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry.). Into ry toimii valtakunnallisesti 
työpajakentän ja etsivän nuorisotyön piirissä kehittäen ja kouluttaen. 
Jäsenet pääsevät osaksi valtakunnallista verkostoa ja saavat 
maksutta käyttöön Sovari -mittariston, jolla kartoitetaan 
asiakkaan/opiskelijan sosiaalista vahvistumista palvelun aikana. 
Jäsenyyden hinta on 400 e/v. 

Yhtymäjohtaja: Kokouksessa käsitellään aiesopimusten mukaisen tiedonkeruun 
pohjalta muodostettu työllisyydenhoidon jatkosuunnitelma. 

1. Yhtymähallitus hyväksyy edellä esitetyn toimintasuunnitelman ja
aikataulun.

2. Lähetetään allianssi- ja palvelusopimus käsiteltäväksi Forssan
kaupunginhallitukselle, Humppilan kunnanhallitukselle, Jokioisten
kunnanhallitukselle, Tammelan kunnanhallitukselle ja Ypäjän
kunnanhallitukselle. Tavoitteena on solmia allianssisopimus
jokaisen kunnan ja verkoston välillä. Tavoitteena on myös
mahdollisesti solmia palvelusopimus kunnan ja Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymän välillä. Allianssisopimus tulisi saattaa
voimaan 1.1.2022 alkaen ja palvelusopimuksen osalta
aikatauluksi esitetään 1.3.2022, jotta tarvittavat kuntakohtaiset
täsmennykset ehditään tehdä alkuvuoden aikana.

3. Lähetetään asia myös Someron kaupunginhallitukselle ja Urjalan
kunnanhallitukselle tiedoksi.

4. Hyväksytään rahoitusten haku Aluehallintovirastosta nuorten
työpajan ja etsivän nuorisotyön tarkoituksiin, joilla tuetaan
erityisesti oppivelvollisuuslainsäädännön toimeenpanoa.

5. Hyväksytään LHKK:n liittyminen Into ry:n jäseneksi

Yh 121 § Päätös: Hyväksyttiin.” 



Allianssisopimus 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja 

Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän 
kuntien sekä Hämeen TE-toimiston, Kelan, Hämeen ELY-
keskuksen, Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymän ja 

Forssan Yrityskehitys Oy:n välillä  

x.x.2021

Pöytäkirjan liite nro 13/2021 
Jokioisten kunnanhallitus § 234
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1 OSAPUOLET 

a. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 
(jäljempänä “LHKK”) 

b. Forssan kaupunki 

c. Tammelan kunta 

d. Jokioisten kunta 

e. Humppilan kunta 

f. Ypäjän kunta  

g. Hämeen TE-toimisto 

h. Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä 

i. Kela  

j. Hämeen ELY-keskus 

k. Forssan Yrityskehitys Oy 

Kaikki osapuolet liittyvät sopimuksen osapuoliksi tämän 
ALLIANSSISOPIMUKSEN liitteenä olevalla 
liityntäsopimuksella kukin erikseen.  

Koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Faktia Oy voi toteuttaa 
tämän puitesopimuksen mukaisia toimenpiteitä 
koulutuskuntayhtymän puolesta yhteisesti erikseen 
sovittavalla tavalla.   
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2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

2.1 

Tavoitteena on rakentaa yhteinen työllisyydenhoidon malli, johon 
julkiset palvelut liitetään sujuvasti ja asiakkaan näkökulmasta 
saumattomasti. Palvelu rakennetaan kaikkia työttömiä varten. 

Lisäksi osapuolten tavoitteena on kehittää työllisyyden hoidon 
palveluita, joissa toiminnalliset verkostot yritysmaailman kanssa 
mahdollistavat työnhakijoille mahdollisuuden osaamisen kehittämiselle, 
mahdollistaen paremman sijoittautumisen työelämään, joko yksityisen 
tai julkisen sektorin puolelle. 

Tuleva palvelukokonaisuus perustuu yhteisen asiakkaan palvelemiseen 
yksilöllisesti digitaalisia palveluja hyödyntäen. Kuntakohtaisesti 
seurataan tavoitteita ja mittareita ja resursoinnin osalta pyritään 
hyödyntämään synergioita toiminnoissa. Selvyyden vuoksi todetaan, 
että mikään osapuoli ei rahoita toisen toimintaa ja osapuolten toiminnat 
ja vastuurajapinnat sovitaan erillisten palvelusopimusten kriteerien 
mukaisesti.  

Yleisesti asetettuja tavoitteita on mm. seuraavat tekijät: 

• Palvelun yhdenmukaistaminen ja tehostaminen seudulla.

• Palvelukokonaisuuden koordinointi ja toteuttaminen.

• Osaamisen merkityksen vahvistuminen työllistymisessä.

• Työttömäksi ilmoittautuneiden nopea kontaktointi ja ohjaus
asiakkaan tarpeen mukaisiin palveluihin.

• Työllisyydenhoidon henkilöstön johtaminen ja koulutus 
yhdenmukaisilla tavoitteilla.

• Seudun työvoimatarpeen kokoaminen yhteen paikkaan sekä
työvoiman koulutus ja ohjaaminen kohti työllistymistä.

• Elinkeinoelämän tarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen aktiivisella
yhteistyöllä.
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Tavoitteena on rakentaa seuraava kokonaisuus: 

2.2  Kunnilla on mahdollisuus hankkia erikseen Palvelusopimuksella 
seuraavat määritellyt palvelukokonaisuudet palveluna sekä muut 
Palvelusopimuksessa kuvatut palvelut LHKK:lta osana toimintansa 
kehittämistä. Palvelun tuottamiseksi LHKK voi hankkia palveluita 
Kunnilta ja Kuntien omistamilta yhtiöiltä sekä kolmansilta 
osapuolilta erillisillä Alihankintasopimuksilla. Kuntien ja LHKK:n 
välinen kokonaisuus voi koostua seuraavista kokonaisuuksista,  

 Työllisyyden hoidon palvelukokonaisuus tarkemmin
määriteltynä uraohjauksen, koulutuksen ja valmennuksen sekä
niihin liittyvien sosiaalipalveluiden ja muiden vastaavien
toimenpiteiden osalta

 Työpajapalveluiden toteuttaminen, ohjaus ja resursointi kuntien
omistamissa kiinteistöissä tai muissa palvelukeskuksissa.

 Työnantajaverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet

3 OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET 

3.1 Osapuolet vastaavat omalta osaltaan siitä, että ne tekevät 
Sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavat päätöksensä viivytyksettä. 
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3.2 Osapuolet sitoutuvat toiminnassaan resursoimaan työaikaa ja muita 
resursseja riittävällä tavalla, jotta tämän sopimuksen mukaiset 
tavoitteet voidaan toteuttaa. 

3.3 Osapuolet vastaavat siitä, että ne noudattavat kyseistä Osapuolta 
koskevia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja muita 
viranomaismääräyksiä täyttäessään tämän Sopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan.  

4 ALIHANKKIJAT 

4.1 Osapuolilla on oikeus käyttää omia yhtiöitään tai alihankkijoita 
Sopimuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseen.  Tällöin 
osapuolet vastaavat käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten 
omastaan.  

5 OHJAUSRYHMÄ 

5.1 Sopimuksen toteuttamiseksi perustetaan Ohjausryhmä ja 
ohjausryhmälle määritellään yhteiset tehtävät, tavoitteet ja 
toimintatavat. Ohjausryhmä ei vastaa oikeudellisesti toiminnasta 
eikä sillä ole päätösvaltaa. Osapuolet sitoutuvat nimeämään 
edustajansa ohjausryhmään ja osallistumaan toimintaan.  

6 TIETOTURVALLISUUS JA TIETOSUOJA 

6.1 Osapuolet huolehtivat siitä, että Osapuolet noudattavat kulloinkin 
voimassa olevaa tietosuojasääntelyä, mukaan lukien 
henkilötietolaki (523/1999) 25.5.2018 alkaen sovellettava EU:n 
tietosuoja-asetus (EU 2016/679), julkisuuslaki (621/1999), 
erityisesti työnhakijan tietosuoja, sekä henkilötietolainsäädännön 
mukaista hyvää tietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista 
koskevia säännöksiä.  

7 LUOTTAMUKSELLINEN TIETO JA SALASSAPITOVELVOITTEET 

7.1 Sitä Osapuolta, joka luovuttaa toiselle Osapuolelle luottamuksellista 
tietoa, kutsutaan jäljempänä tässä kohdassa Luovuttajaksi ja sitä 
Osapuolta, joka vastaanottaa luottamuksellista tietoa, kutsutaan 
jäljempänä tässä kohdassa Vastaanottajaksi.  

7.2 Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan kaikkea Osapuoliin ja 
heidän toimintaansa liittyviä, taloudellisia tai teknisiä tietoja, kuten 
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toimintasuunnitelmia, asiakastietoja ja liikesalaisuuksia mukaan 
lukien kirjanpitoaineisto, jotka Vastaanottaja saa Luovuttajalta 
suoraan tai välillisesti kirjallisessa, sähköisessä, suullisessa tai 
muussa muodossa (jäljempänä ”Luottamuksellinen Tieto”). 

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietoa: 
- joka oli Vastaanottajan tiedossa laillisin keinoin hankittuna ennen

kuin Luovuttaja luovutti tiedon;
- joka oli ennen tämän Sopimuksen allekirjoittamista yleisessä

tiedossa tai tuli tämän Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
yleiseen tietoon muutoin kuin Vastaanottajan sopimusrikkomuksen
johdosta;

- jonka Vastaanottaja on saanut kolmannelta, jolla oli oikeus paljastaa
tämä tieto; tai

- jonka Vastaanottaja on tuottanut itsenäisesti hyödyntämättä
Luottamuksellista Tietoa.

7.3 Vastaanottaja sitoutuu pitämään Luottamuksellisen Tiedon salassa 
ja käyttämään Luottamuksellista Tietoa ainoastaan tämän 
Sopimuksen toteuttamiseksi. Vastaanottaja sitoutuu olemaan 
hyödyntämättä Luottamuksellista Tietoa muussa 
käyttötarkoituksessa. 

7.4 Vastaanottajalla on oikeus luovuttaa Luottamuksellista Tietoa 
neuvonantajilleen ja mahdollisesti muille Vastaanottajan hyväksi 
työskenteleville kolmansille, joiden on tarpeellista tietää 
Luottamuksellisesta Tiedosta Sopimuksen toteuttamista varten. 
Tällaisessa tapauksessa Vastaanottaja vastaa siitä, että tiedon 
saanut taho noudattaa vähintään tässä kohdassa 17 säädetyn 
tasoista salassapitovelvollisuutta. Mikäli tiedon saanut taho rikkoo 
salassapitovelvoitetta, Vastaanottaja vastaa sopimusrikkomuksesta 
aiheutuneista vahingoista Luovuttajalle. 

7.5 Vastaanottaja sitoutuu noudattamaan Luovuttajan kulloinkin 
voimassa olevaa ohjeistusta Luottamuksellisen Tiedon käsittelystä. 

7.6 Osapuolet vastaavat kumpikin osaltaan siitä, että Osapuolen 
palveluksessa olevat työntekijät sitoutuvat edellä mainittuihin 
salassapitosäännöksiin. Osapuolet saavat luovuttaa 
Luottamuksellisia Tietoja vain sellaisille työntekijöilleen, joiden on 
tarpeellista tietää niistä Sopimuksen toteuttamiseksi, ja joita 
Osapuoli on informoinut tämän kohdan 17 mukaisista velvoitteista. 
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7.7 Vastaanottajan tulee Luovuttajan pyynnöstä tuhota viipymättä 
saamansa Luottamukselliset Tiedot sekä niistä tekemänsä kopiot, 
otteet, analyysit ja yhteenvedot riippumatta niiden muodosta 
(kirjallinen, sähköinen, varmuuskopio tai muu materiaalinen 
muoto). Velvoite materiaalin tuhoamisesta ei koske tietoja, jotka 
Vastaanottajan tulee lain mukaan säilyttää – kuten esimerkiksi 
hallituksen kokouspöytäkirjat. 

7.8 Luovuttaja ei anna takuuta eikä ota vastuuta Luottamuksellisen 
Tiedon virheettömyydestä, täydellisyydestä, kattavuudesta, 
loukkaamattomuudesta tai tarkkuudesta eikä Luovuttaja ole 
vastuussa Luottamuksellisessa Tiedossa mahdollisesti olevista 
virheistä tai puutteista. 

8 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN 

Voimaantulo ja voimassaolo 

8.1 Tämä Sopimus tulee voimaan kunkin osapuolen osalta 
liityntäsopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus on voimassa 
toistaiseksi.  

Irtisanominen 

8.2 Sopimuskauden aikana Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen 
päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti toisille Osapuolille. 
Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.  

Ilmoitukset 

8.3 Kaikki tätä Sopimusta koskevat tiedonannot ja ilmoitukset on 
toimitettava asianomaisille Osapuolille Osapuolten kirjallisesti 
ilmoittamaan osoitteeseen. 

8.4 Sopimukseen liittyvät tiedonannot ja ilmoitukset on tehtävä 
kirjallisesti joko kirjeitse tai todistettavasti sähköpostilla.  

Sopimuksen tulkinta 

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu 

8.5 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta 
sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. 
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9 ALLEKIRJOITUKSET 

Tätä sopimusta on tehty kaksitoista (11) samasanaista kappaletta, yksi 
kullekin Osapuolelle. 

x.x.2021
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Liittymissopimuksen allekirjoittajat 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 

Forssan kaupunki 

Tammelan kunta 

Jokioisten kunta 

Humppilan kunta 

Ypäjän kunta  

Hämeen TE-toimisto 

Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä 

Kela  

Hämeen ELY-keskus 

Forssan Yrityskehitys Oy 
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