
 Kokouskutsu  Nro 

 
 

 Kunnanhallitus 9.5.2019  9 

 

 

 

 
Kokousaika 

 
Maanantai 13.5.2019 klo 17.00– 

 
Kokouspaikka 

 
Kunnanhallituksen kokoushuone 

 
Käsiteltävät asiat 
§ Sivu Liite nro 

 
98  159 
99  160 
100 162          om., 10 
 
 
101 163 
102 166 om. 
103 167 
104 168  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjan tarkastajien vaali (Elina Kiiski ja Charlotte 
Nummenranta) 
Yhtymäkokousedustajan valinta 
Yhtymäkokousedustajien valinta kaudelle 2019–2021 
Lausunnon antaminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
talousarvioon vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaan 
2021–2023 
Kunnanviraston palvelumuotoilu 
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen käsittely 
Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
Ilmoitusasiat 
Muut asiat 
 
 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänä pito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja 
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnan 
kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 20.5.–10.6.2019. 

 
Puheenjohtaja 

 

Rami Lehtinen 
Rami Lehtinen 

http://www.jokioinen.fi/


  
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 13.5.2019 159 9 

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

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Yhtymäkokousedustajan valinta 
 
Kh § 98 
13.5.2019 Eteva kuntayhtymä pyytää kuntaa valitsemaan yhtymäkokous-

edustajan 23.5.2019 pidettävään yhtymäkokoukseensa. 
 

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 23.5.2019 pidettävään Etevan yhtymäkokoukseen 
Sirpa Larkon ja varaedustajaksi Eija Sakkisen. 
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Yhtiökokousedustajien valitseminen kaudelle 2019–2021 
 
Kh § 99 
13.5.2019 Kunta on osakkaana seuraavissa yhtiöissä, joihin tulee nimetä 

yhtiökokousedustaja: 
 

Jokioisten Vedenhankinta Oy 
Jokioisten Museorautatie Oy 
Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalo 
Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalo 
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot 
Kiinteistö Oy Jokilääni 
Kuntarahoitus Oyj 
Kuntien Tiera Oy 
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 
Lounea Oy 
 
Lisäksi kunta on osakkaana seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä 
(osa-omisteisiin asunto-osakeyhtiöihin yhtiökokousedustajat on 
nimetty aiemmin): 
 
Asunto Oy Jokioisten Helmi 
Asunto Oy Jokioisten Kaskipuisto 
Asunto Oy Jokioisten Keskuskatu 
Asunto Oy Jokioisten Latovainio 
Asunto Oy Jokioisten Nirpanmäki 
Asunto Oy Jokioisten Paananrivi 
 
Edelleen kunta on osakkaana seuraavissa pörssiyhtiöissä: 
 
Orion Oyj, 
Oriola-KD Oyj, 
Outokumpu Oyj ja 
UPM Kymmene Oyj. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita yhtiökokousedustajat kaudelle 

2019–2021 seuraavasti: 
 

Jokioisten Vedenhankinta Oy 
Edustaja Emilia Naatula, varaedustaja Jari Salo 
 
Jokioisten Museorautatie Oy 
Edustaja Mika T. Rantala, varaedustaja Birgitta Mäkelä 
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Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 
Edustaja Jarmo Määttä, varaedustaja Kari Tasala  
 
Lounea Oy 
Edustaja Mika T. Rantala, varaedustaja Birgitta Mäkelä 
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää valita edustajat ja varaedustajat 
seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksiin kaudelle 2019–2021: 
 
Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalo 
Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalo 
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot 
Kiinteistö Oy Jokilääni 
Kuntarahoitus Oyj 
Kuntien Tiera Oy 
 
Asunto Oy Jokioisten Helmi 
Asunto Oy Jokioisten Kaskipuisto 
Asunto Oy Jokioisten Keskuskatu 
Asunto Oy Jokioisten Nirpanmäki 
Asunto Oy Jokioisten Paananrivi 
Asunto Oy Jokioisten Latovainio 
Asunto Oy Jokioisten Kaskipuisto 
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että niiden pörssiyhtiöiden yhtiö-
kokouksiin, joissa kunta on osakkaana, osallistutaan tarpeen mu-
kaan. Kunnan edustajana näissä yhtiökokouksissa toimii kunnan-
johtaja Jarmo Määttä tai hallinto- ja talousjohtaja Mika T. Rantala. 
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Lausunnon antaminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talousarvioon  
vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaan 2021–2023 
 
Kh § 100 
13.5.2019 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on varannut omistajakunnilleen, 

alueensa terveyskeskuksille sekä hyvinvointikuntayhtymälle mah-
dollisuuden tehdä esityksiä seuraavaan talousarvioon ja toiminta-
suunnitelmaan. Hyvinvointikuntayhtymä on antanut oman lausun-
tonsa ja kunnat ovat valmistelleet yhteisen lausunnon. 

 
 Esitykset on pyydetty 8.5. mennessä. Kunnanhallituksen kokous-

rytmistä johtuen lausuntoluonnos on toimitettu sairaanhoitopiirille 
etukäteen. Mahdolliset muutokset toimitetaan kokouksen jälkeen. 

 
 Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan oheismateriaalina sai-

raanhoitopiirin lausuntopyyntö sekä hyvinvointikuntayhtymän an-
tama lausunto. Asiaa esitellään lähemmin kunnanhallituksen ko-
kouksessa. 

 
Esitys kunnan lausunnoksi lähetetään esityslistan liitteenä  
(liite 10/2019). 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonsa esityslistan liitteen mu-
kaisessa muodossa. 
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Kunnanviraston palvelumuotoilu 
 
Kh § 43 
4.3.2019 Jokioisten virastotalo on valmistunut vuonna 1986. Talo on palvel-

lut hyvin ja on edelleen hyvässä kunnossa. Viraston organisointi 
perustuu talon arkkitehtuuriin ja toimii vähäisiä muutoksia lukuun 
ottamatta samalla tavalla kuin viraston valmistumisen aikaan. 

 
 Kunnallisten palvelujen tuottamistavoissa, tietotekniikassa ja 

etenkin asiakkaitten palvelutarpeissa on tapahtunut valtavasti 
muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Siksi on syytä tar-
kastella viraston työprosesseja, asiakaspalveluja ja toimintojen 
fyysistä sijoittelua vastaamaan tämän päivän tarpeita. Asiakas-
palvelun tule olla helposti saavutettavissa ja tietotekniikan tarjo-
amia mahdollisuuksia tulee käyttää tehokkaasti hyväksi. 

 
 Palveluprosessien kehittämistä ja niiden fyysistä sijoittelua tarkas-

tellaan palvelumuotoilun kautta. Siinä asiantuntijoiden avulla hio-
taan pois prosesseista mahdollisia päällekkäisyyksiä, poistetaan 
kapeikkoja ja nopeutetaan prosesseja. Niiden kautta päästään 
fyysisen toimintaympäristön muutoksiin. 

 
 Palvelumuotoiluhankkeen alustavaa suunnitelmaa esitellään kun-

nanhallitukselle kokouksessa. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää kunnanviraston palvelumuotoi-

luhankkeen ja pyytää hankkeesta tarjoukset siihen soveltuvilta 
konsulteilta. 

 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Jyrki Kanerva ehdotti, 
että kunnanviraston palvelumuotoilusta ei pyydetä tarjouksia ul-
kopuolisilta konsulteilta vaan palvelumuotoiluhanketta toteutetaan 
kunnan omalla henkilökunnalla. 

 
Ehdotusta ei kannatettu. 

 
Päätös Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi 

Kanervan ehdotuksen rauenneen ja kunnanhallituksen hyväksy-
neen kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 

 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnan johtoryhmä on keskei-
sesti mukana palvelumuotoiluhankkeessa ja sitä koskevassa tar-
jouspyyntövalmistelussa. 
- - - - - - - - - - 
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Kh § 93 
29.4.2019 Määräaikaan 11.4.2019 mennessä saatiin tarjoukset kaikilta kol-

melta valitulta tarjoajalta; FCG Suunnittelu ja tekniikka, Hämeen 
ammattikorkeakoulu ja UKI Arkkitehdit Oy. 

 
 Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan oheismateriaalina tar-

jouspyyntö sekä saadut tarjoukset. 
 
 Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut 

ehdot. Tarjouksista FCG:n ja Uki Arkkitehdit Oy:n tarjoukset olivat 
hinnoittelultaan ja referensseiltään lähellä toisiansa. Hämeen 
ammattikorkeakoulun tarjous poikkesi kahdesta muusta sekä hin-
noittelultaan että hankkeen keston osalta. Myös Hämeen ammat-
tikorkeakoulun referenssit voidaan katsoa riittäviksi. Mittavin refe-
renssiluettelo on FCG:llä. Myös FCG:n työohjelma oli perusteelli-
simmin laadittu. 

 
 FCG:n ja UKI Arkkitehtien esittämä hankkeen kestoaika on lähellä 

toisiaan (n. 4 kk). Hamkin toteutusaika on pidempi ja valmistuu 
myöhemmin syksyllä (vko 48). 

 
 Tarjousten hinnat: 
 FCG suunnittelu ja tekniikka 14 380,- 
 UKI Arkkitehdit Oy  15 750,- 
 Hamk   20 – 34 000,- 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää: 
 

1. hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan tarjouspyynnön 
15.3.2019, sekä 

2. hyväksyä FCG Suunnittelu ja tekniikan tarjouksen 11.4.2019 
kattohinnaltaan 14 380 euroa (alv 0) perusteluina tarjoushinta, 
referenssiluettelo ja työohjelma, sekä 

3. käynnistää kunnanviraston palvelumuotoiluhankkeen viivytyk-
settä, jotta tulokset ovat käytettävissä alkusyksyllä vuoden 
2020 talousarviota laadittaessa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Lisäksi päätettiin, että seuraavaan kokoukseen tuodaan selvitys, 
mistä palvelumuotoiluun tarvittava määräraha katetaan. 
 
- - - - - - - - - - - 
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Kh § 101 
13.5.2019 Kunnanhallitus on hyväksyessään palvelumuotoilutarjouksen to-

dennut, että tarvittava määräraha ensisijaisesti etsitään kunnan-
hallituksen toimialueen määrärahoista.  Mahdollisesti tarvittavasta 
lisämäärärahasta tehdään aikanaan esitys valtuustolle. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanviraston palvelumuotoiluselvi-

tykseen tarvittava 15 000,00 euron määräraha katetaan kunnan-
hallituksen (kustannuspaikka 000410) eri määrärahoja yhdistele-
mällä siten, että kustannukset kirjataan tilille 4346, asiantuntija-
palvelut. 
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen käsittely 
 
Kh § 102 
13.5.2019  Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

2.4. ja 29.4.2019 pidetyistä kokouksista. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 103 
13.5.2019 Johtoryhmä 30.4.2019 
 Sisäilmatyöryhmä12.4.2019 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 8.4.2019 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n valtuusto ja hallitus 

23.4.2019 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 29.4.2019 
 Kanta-Hämeen TE-palvelut, Forssan kaupungin työllisyyspalvelut, 

Forssan seudun hyvinvointiky. / yhteistyöpalaveri 25.4.2019 
 Forssan seudun vammaisneuvosto 25.2.2019 
 

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. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 104 
13.5.2019 Etelä-Suomen aluehallintoviraston 10.4.2019 päivätty tarkastusil-

moitus / työsuojelutarkastus 24.4.2019 / koulutoimi. 
 
 Metsähallituksen (Luontopalvelut) 11.4.2019 päivätty tutkimuslupa 

näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa ole-
villa suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. 
Lupa oikeuttaa luvanhaltijan kasvityöryhmän työhön liittyvään put-
kilokasvien havainnointiin ja näytteenottoon lajien määrittämistä ja 
havaintojen dokumentoimista varten. 

 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 7.5.2019 

päivätty hankintapäätös 2019 / 1 Häme. Päätöksellä ELY-keskus 
hankkii tarjouskilpailun kohteena olleet kohdekohtaiset joukkolii-
kennepalvelut. 

 
 Hämeen liiton 23.4.2019 päivätty kirje, jossa se kiittää kunnan 

palautteesta koskien Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 ehdo-
tusta. 

 
 Suomen metsäkeskuksen ilmoitus 25.4.2019, jolla se ilmoittaa, 

että sille on tehty 11.12.2018 metsänkäyttöilmoitus nro 1-2018-
132062. Metsäkeskus lähettää ilmoituksen vastaanottamastaan 
metsänkäyttöilmoituksesta, kun se kohdistuu asemakaavoitetulle 
alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 13.5.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

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

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

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. 
 
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 §). 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


   

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. 



  LUONNOS 

 

 

 

LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOON VUODELLE 2020 JA 

SUUNNITELMAVUOSILLE 2020-2023 

 

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt perussopimuksensa mukaisesti 

8.5.2019 mennessä jäsenkunniltaan sekä alueen terveyskeskuksilta ja Forssan seudun 

hyvinvointikuntayhtymältä ehdotuksia koskien sairaanhoitopiirin talousarviota 2020 ja 

taloussuunnitelmaa 2020–2023. 

Forssan seudun kunnat; Forssan kaupunki sekä Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän 

kunnat ovat yhteisessä seutuneuvostossaan todenneet, että kunnat valmistelevat asiasta 

yhteisen lausunnon.  Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä antaa lausunnon erikseen. 

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiri on valmistautumassa seuraavaan talousarviovuoteen sekä 

suunnitelmavuosiin tilanteessa, jossa sote – ja maakuntauudistus on rauennut.   

Sairaanhoitopiiri on suunnittelemassa uuden keskussairaalan rakentamista sekä 

käynnistämässä omistuksellisen yhteistyön kautta erikoissairaanhoidon yhteistyö- ja 

työnjakomallia (8 tähden sairaala).  Kanta –Hämeen kunnat puolestaan ovat yhteisesti 

sopineet, että kunnat aloittavat maakunnallisen sote –kuntayhtymän aikaansaamisen 

valmistelut. 

Allekirjoittaneet kunnat toteavat, että valmistauduttaessa tulevien vuosien haasteisiin tulee 

jo nyt ottaa huomioon se mahdollisuus, että nykyisen sairaanhoitopiirin perussopimusta 

tullaan muuttamaan niin, että kuntayhtymän toimialue laajenee kattamaan 

perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut.  Jos maakunnallinen sote –kuntayhtymä 

perustetaan se ei tule poistamaan kuntayhtymältä sen erikoissairaanhoidon piiriin kuuluvia 

tehtäviä, mutta tehtävät laajenevat oleellisesti ja integraatiomahdollisuus koko sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelukentässä tulee todelliseksi.  Kuntayhtymän taloudellisen volyymin 

kasvu aiheuttaa erityisen haasteen resurssien jakamisessa oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti 

koko laajan palvelukentän alueelle.  Tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa yhtymän 

johtamisjärjestelmää ja omistajaohjausta. 

Erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja työnjakoa varten suunniteltu 8 tähden sairaalamallin 

käytännön toteutuminen ei tässä vaiheessa ole tarkalleen tiedossa, mutta toimintamallista 

saatujen tietojen valossa tuntuu perustellulta edetä asiassa.  Forssan seudulla on odotuksia 

siihen, että suunniteltu malli turvaa nykyiset erikoissairaanhoidon palvelut ja tuo 

mahdollisuuksia lisätä niitä.  



Hämeenlinnaan toteutettavan Assi – sairaalan suunnittelun aikana kävi ilmeiseksi, että 

maakuntauudistus ei toteudu suunnitellussa muodossa eikä aikataulussa.  Sairaalan 

rakentaminen ja omistaminen näyttääkin jäävän omistajakunnille maakunnan sijaan.  Se ei 

sinällään tuo nykytilanteeseen nähden mitään uutta haastetta, mutta uudistuksen 

raukeaminen ymmärrettävästi lisää kuntien kiinnostusta hankkeeseen ja sen rahoitukseen.  

Sairaanhoitopiirille jääkin nyt korostetusti vastuu omistajakuntien informoimisessa ja 

mukana pitämisessä vaikkakin hanketta koskevat päätökset tehdään kuntayhtymän omissa 

toimielimissä.  Mahdollinen sote –kuntayhtymän perustaminen tulee vaikuttamaan ainakin 

kuntayhtymän hallinnon tarvitsemien tilojen suuruuteen.  Se tarjonnee myös ainakin 

ajatuksellisesti mahdollisuuden toteuttaa Assi – sairaalan tila- ja toiminnallisessa 

suunnittelussa sote - integraatiota.   

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä ilmennyt ongelma peruspääoman käyttämisessä kiinteistöjen 

alaskirjauksen kompensoimiseen tulee ratkaista tavalla, joka ei johda kuntien talouden 

hankaluuksiin jatkossa.  Viime vuoden tilinpäätöksiä kunnissa ei enää voida avata.  Selvää 

lienee sekin, että kunnilla ei ole mahdollisuuksia lisärahoittaa investointia eikä koko sote –

kentän toimintaa. 

Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymä on omassa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 

käytännön yhteistyökysymyksiin sairaanhoitopiirin ja Hyky –kuntayhtymän välillä.  

Allekirjoittaneet kunnat yhtyvät Hykyn näkemyksiin eikä niitä ole syytä tässä lausunnossa 

erikseen enää mainita. 

 

Jokioinen 6. päivänä toukokuuta 2019 

 

Jokioisten kunta  

 

 

 


