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Kokouspaikka Teams 

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

 

Raiskio Sakari, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula  
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs. 
Pylkkönen Jaana, sihteeri 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 19–24 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Elina 
Kiiski ja Niina Stenberg. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sakari Raiskio Jaana Pylkkönen 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 12.2.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
Elina Kiiski  Niina Stenberg 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 15.2.–8.3.2021 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnanjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuustoaloite tonttien hinnoittelusta 
 
Valt. § 45 
23.2.2018 Vasemmistoliiton Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 

23.2.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on huolissaan kun-
nan omistamista asuntorakentamiseen varattujen tonttien hinnois-
ta kunnassamme.  
 
Jokioisilla on jatkunut jonkin aikaa muutto kunnasta poispäin. Val-
tuustoryhmämme mielestä kaikkia keinoja pitäisi kokeilla väestö-
kadon pysäyttämiseksi ja nuorten perheiden saamiseksi paikka-
kunnalle sekä jo olemassa olevien perheiden pysyttämiseksi kun-
nassa. Naapurikunnissamme on ollut erilaisia tempauksia tonttien 
myynnin ympärillä, kuten 100 euron tontti tai tontti eurolla. Jokioi-
sillakin on ollut aikoinaan kokeiluja. 
 
Kunnassamme on alueita, joissa tontin neliöhinnaksi muodostuu 
1,97 €, hyvä asia, mutta uudemmilla alueilla neliöhinta on 8,50 
euroa/m². Tonttien koot ovat vuosienkuluessa kasvaneet hieman, 
se on positiivinen asia.  
 
Vertailtaessa hintoja seudullisesti olemme tässä asiassa selkeästi 
kallein kunta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet esittä-
vätkin, että Jokioisten kunnan tonttien hinnoittelua tarkasteltaisiin 
alaspäin eli 8,50 eurosta/m². Uuden, Selkäimen alueen tontit ovat 
vielä hinnoittelemattakin.  
 
Kunnassa on kunnossa päiväkodit, koulut, vapaa-ajan palvelut ja 
infrastruktuuri sekä palkattu uusia innokkaita viran- ja toimenhalti-
joita, näitä valttejamme on hyvä käyttää aktiivisessa tonttimyyn-
nissä. 
 
Esittämällämme toimenpiteellä on toki kertaluontoinen kustannus-
vaikutus, mutta pitkällä aikavälillä vaikutus on kunnan sekä väes-
tökasvun että kunnan verotulojen kannalta positiivinen asia.  
 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä.” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
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Kh § 74 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
  

  - - - - - - - - - - 

Tela § 49 
16.10.2018  Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 
  valtuustoaloitteen tonttien hinnoittelusta. 
 

Jokioisilla on noin 30 asuintonttia, joiden hinnaksi on vahvistettu 
 8,50 €/m². Lisäksi vanhemmilla asemakaava-alueilla on rakenta-
 mattomia tontteja noin 10 kpl 1,97 – 4,00 €:n neliöhinnalla. 

 
Toivolan asemakaava-alueelle on vuoden 2018 aikana valmis-

 tunut kunnallistekniikka ja alueelle on rakennettavissa 17 asuin-
 tonttia, joista neljä on joko myyty tai varattu. 

 
  Sällinrinteen jatkona olevan Mikkolan alueen asemakaava on 
  vahvistunut vuonna 2011 ja alueella on rakentamatta 13 asuin-
  tonttia.  
 
  Selkäimen alueen asemakaava on vahvistettu vuonna 2014 ja 
  siellä sijaitsee 24 uutta asuinrakentamiseen tarkoitettua tonttia. 
  Näille tonteille ei ole vielä vahvistettu hintaa, kaava-alueen kadut 
  ja kunnallistekniikka odottavat toteuttamista. 
 
  Naapurikuntien tonttien normaali neliöhintataso on 1,50 – 8,40 
  euron välillä. Naapurikuntiin verraten Jokioisten tonttien neliöhin-
  nat ovat nykyisellään korkeahkoja. 
 
  Viime vuosina tonttien kysyntä on ollut Jokioisilla vähäistä ja yksi 
  syy vähentyneelle tonttimyynnille löytynee tonttien korkeasta 
  hinnoittelusta. 
 
  Useat kunnat ovat meneillään olevan juhlavuoden kunniaksi aset-
  taneet tontteja myyntiin, esim. 100 euroa/tontti tai euro/neliö  
  tavoitteenaan mm. muuttotappioiden eliminointi sekä jonkin- 
  asteisten työllistävien vaikutusten hakeminen että tonttimyynnin 
  vauhdittaminen. 
 
   



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 8.2.2021 33 3 

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

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

 
 
 
 

Kunnanhallitus on käsitellyt mm. asuntotonttien hintoja edellisen 
kerran 4.12.2012. 

   
  Tietoa Jokioisten tonteista löytyy osoitteesta 
  http:/www.jokioinen.fi/asukas/rakentaminen-ja-ymparisto/tontit/ 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen tonttien  
  hinnoittelusta kunnanhallituksen käsittelyyn ja esittää kunnan- 
  hallitukselle, että 
   

1) valmiiksi hinnoiteltujen rakentamattomien tonttien hinta Toivo-
la- Anttila ja Mikkola-Pikku-Pellilän asemakaava-alueella 
alennetaan hintaan 3,50 €/m² + lohkomiskustannukset, 
 

2) Selkäimen  asemakaava-alueen tonttien hinnaksi vahviste- 
taan 2,50 €/m² + lohkomiskustannukset, 
 

3) muiden kuin edellä mainittujen valmiiksi hinnoiteltujen AO 
asuintonttien hinnaksi vahvistetaan 1,97 €/m². 
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 116 
10.6.2019   
Ehdotus Kunnanhallitus  
 

1. päättää, että teknisen lautakunnan esitystä noudatetaan mää-
räajan 15.6.2019–31.12.2020 tonttien markkinointia tehostaen, 
ja  

2. ehdottaa valtuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyk-
si. 

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-

ehdotustaan ja esitti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun. 
 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 
päätösehdotuksen.   
 
- - - - - - - - - - - 
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Kh § 14 
27.1.2020 Kunnanhallitus on 24.6.2019 päättänyt kunnan asuntotonttien  

alennusmyynnistä. Tuolloin päätettiin, että Puistometsän, Sällin-
rinteen ja Kyyhkysmäen (vanhempi osa) asuntoalueiden hajatontit 
myydään hintaan 50,00 euroa/tontti. 

 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Parvialantien ja Pikku-
Pelliläntien tontit myydään puoleen hintaan. Alennettu hinta on 
voimassa 31.12.2020 asti. Alennetulla hinnalla ostettua tonttia ei 
saa myydä eteenpäin, vaan ostajan on rakennettava itse. 
 
Tonttikauppa on kampanjan myötä piristynyt ja uusien omakotita-
lojen rakennushankkeita on käynnistynyt. Parhaillaankin käydään 
neuvotteluja tonttikaupoista. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää,  

 
1. että kunnan asuntotonttien alennusmyynti toteutetaan ja sitä 

jatketaan kunnanhallituksen 24.6.2019 (§ 128) päätöksen mu-
kaisesti 31.12.2020 asti, ja 

2. esittää valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuusto-
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
- - - - - - - - - - - 
 
Kh § 19 
8.2.2021 Kampanjatontteja on vielä jäljellä seuraavasti: 
 

50 euron tontit 
Toivontie 10 
Neulaskuja 6 
Pyölinkuja 3 

 
50 % alennetut tontit 
Sällintie 17   4670,75 euroa 
Parvilanatie 3  5801,00 euroa 
Sällintie 20   4815,25 euroa  
Parvialantie 1/Sällintie 21 5571,75 euroa 
Parvialantie 2/ Sällintie 23 4981,00 euroa 
Sällintie 25   4628,25 euroa 
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Parvialantie 4  5384,75 euroa 
Parvialantie 6  5142,50 euroa 
Parvialantie 8  5656,75 euroa 

 
Em. hinnoissa on huomioitu alennus. 

 
Tonttimyyntikampanjalla on ollut myönteinen vaikutus tonttien 
myyntiin. Ostajia on ollut myös oman kunnan ja seutukunnan ul-
kopuolelta. Saatujen kokemusten perusteella kampanjaa on tar-
koituksenmukaista jatkaa vuoden 2021 ajan jäljellä olevien, edellä 
selostettujen tonttien osalta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että asuntotonttien alennusmyyntiä jatke-

taan edellä selostettujen tonttien osalta 31.12.2021 asti, kuitenkin 
niin, että yksi ostaja voi ostaa ainoastaan yhden alennustontin ja 
tontille rakennettavan rakennuksen tulee olla rakennusvalvontavi-
ranomaisen lopputarkastuksessa hyväksymä kolmen vuoden ku-
luessa kaupantekopäivästä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta 
 
Kh § 20 
8.2.2021 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 varajäsenenä. 
 
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 kuntavaaleissa ehdokkaita 
asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat 
edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. 
Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolu-
eisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, 
puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. 
 
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan 
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään  
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siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja 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. 
 
Ennakkoäänestys toimitetaan kuntavaaleissa 7.-–13.4.2021. Var-
sinainen vaalipäivä on 18.4.2021. 
 
Oheismateriaalina on edellisten vaalien vaalilautakunnan ja vaali-
toimikuntien kokoonpano. 
 
Valinnoissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että valitaan 
sellaisia henkilöitä, jotka ovat käytettävissä ja pääsevät paikalle 
(siviilityön rajoitteet yms.). Koronapandemiasta ja mahdollisista 
sairastumisista johtuen varajäseniä on tarpeen valita normaalia 
enemmän, vaalilautakuntaan 10 varajäsentä ja vaalitoimikuntaan 
6 varajäsentä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja 

varten 5 jäsentä ja 10 varajäsentä kunnan vaalilautakuntaan. 
 

Lisäksi kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan 3 jäsentä ja 
6 varajäsentä. 

 
 Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet: 
 
 Vaalilautakunta 
 
 Heikki Aaltonen 
 Marianne Mänki 
 Kari Raiskio 
 Satu Söderström  
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 Varalle vaalilautakuntaan 
 
 Sirkka-Liisa Ågren 
 Petteri Honkanen 
 Seppo Komulainen 
 Antero Suonpää 
 
 Vaalitoimikunta 
 
 Maire Ahonen, pj. 
 Marja Widén. 
 
Päätös Kunnanhallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen seuraavassa 

kokouksessa, jolloin se nimeää loput jäsenistä, sekä päättää va-
rajäsenten kutsumajärjestyksen. 
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Yhtymäkokousedustajan valinta / Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 
Kh § 21 
8.2.2021 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää kuntaa valitse-

maan yhtymäkokousedustajansa ylimääräiseen yhtymäkokouk-
seen. Ylimääräisen yhtymäkokouksen asialistalla on uuden yhty-
mäjohtajan valinta ja eron myöntäminen vanhalle yhtymäjohtajal-
le. Yhtymäkokouksen ajankohta tarkentuu yhtymäjohtajan valin-
taprosessin edetessä yhtymähallituksen valmistelun myötä. 

 
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen 
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan val-
tuuston päättämä kunnan muu toimielin. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokous-

edustajaksi FSHKY:n ylimääräiseen yhtymäkokoukseen alku-
vuonna 2021 Jorma Hacklinin, Kirsi Räisäsen ja Pauli Myllyojan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa tehtävä  
yhteistyösopimus 2021–2024 
 
Kh § 22 
8.2.2021 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, nykyinen 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), ilmaisi vuonna 2014 
halunsa olla mukana kehittämässä Forssan seudun biotalouteen 
ja ympäristöteknologiaan perustuvaa järkivihreää elinkeino-
strategiaa. HAMK oli sitä ennen sijoittanut alueelle alan 
huippuosaajan. HAMK esitti kaupungille ja Forssan seudun 
kehittämiskeskus Oy:lle, nykyinen Forssan Yrityskehitys Oy 
(FYK), yhteistä panostusta alueen tutkimustoiminnan 
vahvistamiseksi edelleen.  
  
HAMK:n suunnitelmissa oli sijoittaa Forssaan uusi tutkija-
yliopettaja ja jakaa tästä syntyviä kustannuksia HAMK:n, 
kaupungin ja mahdollisesti seudun muiden kuntien kanssa. 
Tutkijayliopettajan tehtävänä olisi käynnistää alueen yritysten 
kanssa työelämää palvelevaa tutkimustoimintaa. Tutkijayliopettaja 
kokoaisi alueelle tutkimusryhmän ja hankkisi yhdessä alueen 
toimijoiden kanssa tutkimusrahoitusta. Ryhmän toimipaikkana olisi 
HAMK:n Forssan yksikköön tuleva HAMK:n biotalouden ja 
bioprosessiteknologin tutkimusyksikön laboratorio. Näin HAMK 
vahvistaisi kampustaan järkivihreänä osaamiskeskittymänä.  
  
HAMK sijoitti 1.9.2014 alkaen Lounais-Hämeen kampukselleen 
Forssaan tutkijayliopettajan. HAMK sopi kaupungin ja muiden 
seudun kuntien paitsi Ypäjän kunnan kanssa kaupungin ja kuntien 
maksavan asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhteensä 
puolet HAMK:lle sopimuksesta aiheutuvista kustannuksista. 
Ensimmäinen sopimus päättyi vuoden 2017 elokuun lopussa. Sen 
jälkeen kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kunnat 
tekivät HAMK:n kanssa asiasta uuden sopimuksen, joka jatkui 
vuoden 2020 elokuun loppuun.  
  
Osapuolet ovat valmistelleet uutta sopimusta. Sopimuksen on 
tarkoitus alkaa vuoden 2021 maaliskuusta ja kestää vuoden 2024 
helmikuun loppuun saakka.  
  
HAMK:lla on Forssan seudun aluekehityksessä merkittävä osuus. 
Sopimuksen uusi nimi on yhteistoimintasopimus. Sopimuksen 
tarkoitus on parantaa HAMK:n toimintaedellytyksiä seudulla ja 
lisätä Forssan seudun elinvoimaa. Tässä tarkoituksessa kaupunki  
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ja kunnat ostavat sopimuskautena HAMK:lta tutkijayliopettajan 
koordinoimaa tutkimustyötä. Tutkimustyö palvelee Forssan 
seudun yritysten tarpeita ja edistää seudun kuntien järkivihreän 
elinkeinostrategian toteutumista. Tutkijayliopettaja sovittaa näitä 
tutkimustyön eri puolia yhteen. 
  
HAMK hakee rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja vie 
hankkeita käytäntöön. HAMK tekee yhteistyötä Forssan 
Yrityskehitys Oy:n ja seudun yritysten kanssa. Tavoite on saada 
vuosittain rahoitus vähintään kahteen elinvoimaa vahvistavaan 
hankkeeseen. Kukin hanke koskee vähintään yhtä 
sopijaosapuolta.    
Toiminta ja rahoitus parantavat seudun yritysten kilpailukykyä ja 
lisäävät yritysten kansainvälisyyttä.  
  
HAMK:n vakinaista henkilökuntaa olevan tutkijayliopettajan 
sijoituspaikkana ovat HAMK:n Forssassa ja Mustialassa 
sijaitsevat kampukset. HAMK huolehtii siitä, että tutkijayliopettajan 
rinnalla työskentelee asiaa kulloinkin parhaiten edistävä ryhmä 
muita HAMK:n asiantuntijoita. Tutkijayliopettajan koordinoima 
asiantuntijatiimi edistää kansainvälisiä yhteistyöhankkeita ja 
kansainvälisten opiskelijoiden mukaan ottoa tutkimukseen. Näin 
pyritään lisäämään kansainvälisen rahoituksen kohdistumista 
seudulle. 
  
Sopijapuolet ja Forssan Yrityskehitys Oy nimeävät edustajansa 
yhteistyöryhmään. Ne voivat kutsua ryhmään lisäksi 
harkitsemansa määrän seudun yrityksiä edustavia jäseniä. 
  
Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti seuraamaan 
sopimuksen toteutumista sekä ideoimaan toiminnan kehittämistä 
ja uudelleen suuntaamista, kuten mahdollisia uusia hankkeita 
yms. Tutkijayliopettaja kutsuu kokoukset koolle. Tutkijayliopettaja 
koordinoi yhteistyöryhmässä osaamista ja pyrkii tiiminsä kanssa 
lisäämään seudun yritysten osallistumista soveltavaan 
tutkimukseen. 
  
Tutkijayliopettaja selostaa Forssan kaupunginhallitukselle sekä 
Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kunnanhallituksille 
sopimuksen toteutumista ja saavutettuja tuloksia sekä 
tulevaisuuden näkymiä erikseen sovittavina aikoina mutta 
kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 
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Kaupunki ja kunnat rahoittavat HAMK:n tutkijayliopettajan ja 
hänen koordinoimansa asiantuntijatiimin toimintaa Forssan 
seudun alueella. Rahoitus on 52.000 euroa (alv 0 %) vuodessa eli 
sopimusaikana yhteensä 156.000 euroa. Kaupunki ja kunnat 
jakavat kustannuksen asukasmääriensä suhteessa. 
  
Ypäjän kunta ei ole ollut tätä aiempien sopimusten osapuoli. 
Kaupungin esitetään pyytävän kuntaa ottaman uuteen 
sopimukseen myönteisen kannan. 
  
Kaupunki on varautunut osallistumaan sopimuksesta aiheutuviin 
kustannuksiin. Forssan Yrityskehitys Oy:n on tarkoitus hoitaa kau-
pungin osalta sopimuksen käytännön toimenpiteet.  
 
Yhteistyösopimus on esityslistan liitteenä (liite 3/2021). 
 
Sopimuksesta Jokioisten kunnalle aiheutuva vuosikustannus on 
n. 8 600 euroa vuodessa (alv 0 %). 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus 

 
1. hyväksyy Jokioisten kunnan puolesta liitteenä olevan yhteis-

työsopimuksen, 
2. velvoittaa sopimukseen kuuluvan tutkijayliopettajan/HAMK:n 

raportoimaan Jokioisten kunnanhallitukselle sopimuksen to-
teutumisesta ja saavutetuista tuloksista sekä tulevaisuuden 
näkymistä erikseen sovittavina aikoina, kuitenkin vähintään 
kerran vuodessa,  

3. edellyttää, että yhteistyösopimukseen kuuluva tutkijayliopetta-
ja/HAMK huomioi Jokioisten LUKE:n toimintaan liittyvät yhteis-
työmahdollisuudet ja niiden kehittämisen, ja 

4. nimeää Jokioisten kunnan edustajaksi sopimukseen liittyvään 
yhteistyöryhmään kunnanjohtajan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 3/2021. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 23 
8.2.2021 Tekninen lautakunta 20.1.2021 
 Koulutuslautakunta 3.2.2021 
 Hallinto- ja talousjohtaja 27.1.2021 
 Kunnaninsinööri 2.12., 14.12., 15.12., 28.12. ja 30.12.2020 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 24 
8.2.2021 Kunnan verotulojen kehitys tammikuussa 2021. Kokonaisveroker-

tymä on 2 104 513 euroa. Tämä on 234 545 euroa edellisvuoden 
tammikuuta enemmän. Kunnallisveroa kertyi 152 742 euroa edel-
lisvuotta enemmän. Yhteisöveron kertymä on puolestaan 61 706 
euroa suurempi. Kiinteistöverokertymä on 20 097 euroa suurem-
pi.  

 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Kirje 28.1.2021 ”Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epi-

demian leviämisen estämiseksi”. Ministeriö on valtioneuvoston 
periaatepäätöksen 22.12.2020 puoltamana päivittänyt hybri-
distrategian toimintasuunnitelman. Uutena potentiaalisesti 
merkittävänä epidemiologisena uhkatekijänä on ilmennyt 
SARS-COV-2 virusmuunnoksia. 

- Kirje 28.1.2021 ”Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimää-
räisten tarvikkeiden korvaaminen COVID-19 -epidemian yh-
teydessä”. Korvausperusteiden luomista tai korvauksista sää-
tämistä ei ole arvioitu mahdolliseksi. Asia ei näin ollen anna 
aihetta lisätoimiin ministeriössä. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 20.1.2021 kaksivuotisen 
esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista. Eduskunnan päätöksen 
mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokei-
lu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilua määrit-
tää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulaki. Jokioisten kunta kuu-
luu koeryhmään. 
 
Metsähallituksen kirje 18.1.2021, jolla se lähettää tiedoksi tutki-
musluvat ympäristöhallinnon perhostensuojelutoimikunnalle ja 
pistiäistyöryhmälle näytteenottoon ja liikkumiseen hallinnassaan 
olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa  
ajalle 2021–2025. 
 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukai-
nen päätös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueille. AVI 
kieltää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki si-
sä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokouk-
set. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kui-
tenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osal-
listuu enintään 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä  
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voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa 1.2.–
28.2.2021. 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 27.1.2021 
”Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästötark-
kailun muutos, Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamo”.  
Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon haitta-ainetarkkailun 
vuoden 2020 raportissa on esitetty, että BDE-yhdisteet jätetään 
pois Jokioisten jätevedenpuhdistamon lähtevästä vedestä tark-
kailtavien aineiden listalta. Hämeen ELY-keskus hyväksyy esityk-
sen, joten kunnan jätevedenpuhdistamon päästötarkkailussa ei 
tarvitse enää tarkkailla BDE-yhdisteitä. Muutos astuu voimaan he-
ti. 
 
Ypäjän Hevosopiston kirje omistajille 25.1.2021 koskien Suomen 
Ratsastajaliitto ry:n, Suomen Hippos ry:n, Ypäjän kunnan ja Joki-
oisten kunnan Hevosopisto Oy:n hallitukselle 18.1.2021 päivättyä 
pyyntöä hallituksen jäsenten erottamisesta ja uusien hallituksen 
jäsenten valinnasta.  
 
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen lähettämä taulukko ”Kuntien 
maksuosuudet 2020 pelastustoiminnan käyttömenoihin”. Jokiois-
ten kunta saa palautusta 25 504,34 euroa. 
 
Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan 26.1.2021 päivätty kirje 
osakkaille – Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiin. Oh-
jausryhmän jäsenet nimeää Tieran yhtiökokous nimitysvaliokun-
nan esityksestä keväällä 2021. Nimitysvaliokunnan esitys tulee 
perustumaan osakkaiden tekemiin jäsenehdotuksiin. Lisäksi nimi-
tysvaliokunnan esitykseen voi vielä esittää muutoksia yhtiöko-
kouksessa. 
 
JTT Oy / Isännöinnin tiedote As Oy Jokioisten Kaskipuiston osak-
kaille ”Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.1.2021 päätettyä”. 
Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä Lounea Oy:n tarjouk-
sen valokuituliittymästä. 

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

dotuksen. 
 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  8.2.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 20, 23, 24 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 19, 21, 22 
 
______________________________________________________ 
 
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: 19, 21, 22 
 
_______________________________________________________ 
 
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 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


  3(3)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

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

 

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

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 



  Pöytäkirjan liite nro 3/2021 
  KH 8.2.2021 § 22 
 

      
Yhteistyösopimus 
 
 
1. Sopijaosapuolet 
 

Forssan kaupunki, ly 0145626-1, Turuntie 18, 30100 Forssa  
 

Humppilan kunta, ly 0146456-0, Kisakuja 2, 31640 Humppila  
 

Jokioisten kunta, ly 0147645-7, Keskuskatu 29, 31600 Jokioinen  
 

Tammelan kunta, ly 0153179-4, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela 
 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), ly 2617489-3, Visamäentie 35 A, 
13100 Hämeenlinna   

 
Sopimuksen yhteyshenkilönä HAMK:ssa on HAMK Bio -tutkimusyksikön  
johtaja Annukka Pakarinen. 

 
2. Sopimuskausi 
 

Sopimuskausi on 1.3.2021- 29.2.2024. 
 
3. Sopimuksen tausta ja tarkoitus  
 

HAMK:lla on Forssan seudun aluekehityksessä merkittävä osuus. Sopimuk-
sen tarkoitus on sekä parantaa HAMK:n toimintaedellytyksiä seudulla että lisä-
tä Forssan seudun elinvoimaa. Tässä tarkoituksessa kaupunki ja kunnat osta-
vat sopimuskautena HAMK:lta tutkijayliopettajan koordinoimaa tutkimustyötä. 

   
4. Tutkimustyö ja sen rahoitus  
  

Kaupunki ja kunnat ostavat HAMK:lta sopimuskautena tutkijayliopettajan 
koordinoimaa tutkimustyötä. Tutkimustyö palvelee Forssan seudun yritysten 
tarpeita ja edistää Forssan kaupungin ja seudun kuntien järkivihreän elinkei-
nostrategian toteutumista. Tutkijayliopettaja sovittaa näitä tutkimustyön eri 
puolia yhteen. 
 
HAMK hakee rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja vie hankkeita 
käytäntöön. HAMK tekee yhteistyötä Forssan Yrityskehitys Oy:n ja seudun yri-
tysten kanssa. HAMK:ssa rahoitushakemuksia valmistelee koko siihen erikois-
tunut henkilökunta tarvittavin osin. Tavoite on saada vuosittain rahoitus vähin-
tään kahteen elinvoimaa vahvistavaan hankkeeseen. Kukin hanke koskee vä-
hintään yhtä sopijaosapuolta.    
 
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan eli TKI-toiminnan sekä rahoituksen 
avulla kehitetään seudun yritysten kilpailukykyä ja lisätään yritysten kansain-
välisyyttä. Seudun elinkeinostrategian mukaisesta toiminnasta viestitään aktii-
visesti eri kanavissa. 
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5. Tutkijayliopettaja ja muut asiantuntijat keskeisine tehtävineen 

 
HAMK nimeää vakinaisesta henkilökunnastaan tutkijayliopettajan sopimuk-
sessa tarkoitettuihin tehtäviin. HAMK sopii etukäteen muiden sopijapuolten 
kanssa, kenet se tehtävään nimeää. Mahdollisesta vaihdoksesta HAMK sopii 
muiden sopijapuolten kanssa.  
 
Tutkijayliopettajan sijoituspaikkana ovat HAMK:n Forssassa ja Mustialassa si-
jaitsevat kampukset. HAMK huolehtii siitä, että tutkijayliopettajan rinnalla työs-
kentelee asiaa kulloinkin parhaiten edistävä ryhmä muita HAMK:n asiantunti-
joita. 
 
Tutkijayliopettajan keskeisiä tehtäviä ovat 
- korkeakoulun tutkimusosaamisen koordinointi  
- ammattikorkeakoulun kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntäminen ja 
ammattikorkeakoulun strategian toteutus  
- Forssan seudun järkivihreän elinkeinostrategian mukaisesta toiminnasta 
viestiminen, strategian tunnetuksi tekeminen ja strategian edistäminen   
- osaamisen koordinointi mm. yhteistyöryhmässä    
- soveltavaan tutkimustoimintaan osallistuvien yritysten lisääminen 
- tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitushakujen ja hankkeiden käynnis-
tämisen koordinointi varsinkin seudun yritysten kanssa  
- HAMK:n kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntäminen sekä strategian to-
teutus 
- kansainväliset yhteistyöhankkeet  
- kansainvälisten opiskelijoiden ottaminen mukaan tutkimustoimintaan     
 
Tutkijayliopettajan koordinoima asiantuntijatiimi edistää kansainvälisiä yhteis-
työhankkeita ja kansainvälisten opiskelijoiden mukaan ottoa tutkimukseen. 
Näin pyritään lisäämään kansainvälisen rahoituksen kohdistumista seudulle.         

 
6. Yhteistyöryhmä  

 
Sopijapuolet ja Forssan Yrityskehitys Oy (FYK) nimeävät edustajansa yhteis-
työryhmään koko sopimuskauden ajaksi. Ne voivat kutsua ryhmään lisäksi 
harkitsemansa määrän seudun yrityksiä edustavia jäseniä.  
 
Sopijapuolet, FYK ja ryhmässä edustettuina olevat yritykset maksavat edusta-
jilleen mahdolliset kokouspalkkiot tai matkakustannusten korvaukset.  
 
Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti seuraamaan sopimuksen toteutumis-
ta sekä ideoimaan toiminnan kehittämistä ja uudelleen suuntaamista, kuten 
mahdollisia uusia hankkeita yms. Tutkijayliopettaja kutsuu kokoukset koolle.  
               
Tutkijayliopettaja koordinoi yhteistyöryhmässä osaamista ja pyrkii tiiminsä 
kanssa lisäämään seudun yritysten osallistumista soveltavaan tutkimukseen.  
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7. Sopimuksen toteutumisen selostus sopijaosapuolille 
  

Tutkijayliopettaja selostaa Forssan kaupunginhallitukselle sekä Humppilan, 
Jokioisten ja Tammelan kunnanhallituksille sopimuksen toteutumista ja saavu-
tettuja tuloksia sekä tulevaisuuden näkymiä erikseen sovittavina aikoina mutta 
kuitenkin vähintään kerran vuodessa.        
 

8. Sopimuksen rahoitus 
   
Kaupunki ja kunnat rahoittavat HAMK:n tutkijayliopettajan ja hänen koordinoi-
mansa asiantuntijatiimin toimintaa Forssan seudun alueella. Rahoitus on 
52.000 euroa (alv 0 %) vuodessa eli sopimusaikana yhteensä 156.000 euroa. 
Kaupunki ja kunnat jakavat kustannuksen asukasmääriensä suhteessa.  
 
Etukäteen sovittuun rahoitukseen sisältyvät tutkijayliopettajan kotimaanmatkat 
ja kotimaisiin tilaisuuksiin osallistumiset. Jos sopimuksen toteuttaminen edel-
lyttää ulkomaille tehtävää matkaa, matkakulujen ja muiden välttämättömien 
kustannusten maksamisesta on sovittava kulloinkin erikseen.  
 
Kustannukset maksetaan vuosittain kahdessa erässä laskua ja väliraporttia 
vastaan 20.6. ja 20.12 tai niitä seuraavana arkipäivänä. Sopijaosapuolet sopi-
vat erikseen raportoinnin yksityiskohtaisen sisällön. Maksuehto on 14 vuoro-
kautta netto. 
 

9. Sopimuksen päättäminen 
 
Sopimus päättyy sopimuskauden päättyessä. Osapuoli voi kesken sopimus-
kauden purkaa sopimuksen jonkin osapuolen rikkoessa sopimusta niin, että 
rikkomus olennaisesti vaikeuttaa sopimuksen toteutumista. Lisäksi purkami-
nen edellyttää, ettei sopimusta rikkonut osapuoli kehotuksen saatuaan viipy-
mättä ole korjannut menettelyään. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen 
aiheuttanut osapuoli on velvollinen korvaamaan muille osapuolille aiheutta-
mansa vahingon.   
 

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin 
neuvotteluin, tarvittaessa käyttämällä avuksi ulkopuolisia asiantuntijoita. Jos 
erimielisyyksiä ei saada ratkaistuiksi neuvottelemalla, ne ratkaistaan Kanta-
Hämeen käräjäoikeudessa. 
 

11. Sopimuskappaleet 
 
Sopimusta on tehty samasanainen kappale kullekin sopijapuolelle. 
 
Allekirjoitukset 

 




