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Aloitteiden käsittely 
 
Kh § 30 
18.2.2019 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain 

helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo val-
tuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopulli-
sesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii-
den johdosta on ryhdytty. 
 
Hallintosäännön mukaisia valtuustoaloitteita, joita valtuusto ei 
vuoden 2018 päättyessä ole loppuun käsitellyt, on seuraavasti: 
 
Vuonna 2016 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
3.11.2016 aloite venevalkaman rakentamisesta 
15.12.2016 aloite pysäköintipaikan rakentamisesta 
 
Vuonna 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
11.5.2017 aloite muovijätteiden kierrätyspisteestä 
11.5.2017 aloite neuvottelupyynnöstä tieasioissa 
11.5.2017 aloite kuntosalimaksujen alentamisesta 
29.5.2017 aloite sosiaalipalveluiden lisäkustannusten selvittämi-
sestä 
27.9.2017 aloite nuorten ilmaisesta ehkäisystä ja lisääntymister-
veydestä 
15.11.2017 aloite seutukunnallisesti yhtenevästä kaavoituksesta 
19.12.2017 aloite kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
 
Vuonna 2018 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
23.2.2018 aloite nuorten työllistämisestä 
23.2.2018 aloite Paanan kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
23.2.2018 aloite lapsivaikutusten arvioinnista 
23.2.2018 aloite työn vaativuuden arvioinnista 
23.2.2018 aloite tonttien hinnoittelusta 
14.11.2018 aloite tähderuoan myymisestä 
14.11.2018 aloite toisen asteen oppilaiden tukemisesta 
14.11.2018 aloite liittymisestä Hinku-kuntien verkostoon ja aurin-
koenergian käyttö kunnan kiinteistöissä 
14.11.2018 aloite digineuvonnasta kirjastossa 
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14.11.2018 aloite kuntoportaista urheilukentän ja pururadan 
maastoon 
19.12.2018 aloite kaavamuutoksesta 
19.12.2018 aloite koulukuljetusten järjestämisestä yhteistyössä 
naapurikuntien kanssa. 
 
Esityslistan liitteinä (liitteet 5 ja 6/2019) on taulukot aloitteiden kä-
sittelystä valtuustokaudelta 1.1.2013–31.5.2017 ja 1.6.2017–
31.12.2018. Niissä selostetaan mihin toimenpiteisiin minkin aloit-
teen johdosta on ryhdytty ja mikä aloite on loppuun käsitelty. 
 
Vuonna 2018 käsiteltiin loppuun 13 valtuustoaloitetta. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee edellä ole-
vat selostukset aloitteista tietoonsa saatetuiksi. 
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Humppilan kunnan mukaantulo seudullista rakennusvalvontaa ja  
ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen osapuoleksi 
  
Kh § 31 
18.2.2019 Forssan kaupunki sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat 

ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka 
mukaisesti kunnat ovat antaneet vuoden 2019 alusta alkaen kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviran-
omaisen tehtävien hoidon sekä sopimuksessa määriteltyjen mui-
den tehtävien hoidon kaupungille. Sopimuksen käsittämiä tehtäviä 
kunnassa hoitanut henkilökunta on siirtynyt kaupungin palveluk-
seen. Tästä on sovittu samanaikaisesti tehdyssä henkilöstön siir-
tosopimuksessa. 

 
Humppilan kunta liittyy kunnanvaltuuston kokouksessa 
15.11.2018 (35 §) tehdyn päätöksen mukaisesti Forssan kaupun-
gin sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien kanssa raken-
nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskevaan 
yhteistyösopimukseen.  
 
Humppilan kunta lisätään yhteistyösopimuksen 1., 3. ja 15. koh-
tiin. Täydennetty sopimus on esityslistan liitteenä (liite 7/2019).   
 
Humppilan kunnan palveluksesta ei siirry henkilökuntaa kaupun-
gin palvelukseen. Henkilöstön siirtosopimusta ei ole tarpeen täy-
dentää. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 
Jokioisten kunnan puolesta liitteenä olevan täydennetyn yhteis-
työsopimuksen. 
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Hämeen liiton kysely koskien osallistumista maakunnallisen  
sote-kuntayhtymän valmisteluun 
 
Kh § 18 
4.2.2019 Hämeen liitto on lähettänyt jäsenkunnilleen kyselyn koskien kun-

tien halukkuutta osallistua maakunnallisen sote-kuntayhtymän 
valmisteluun siinä tapauksessa, että valtakunnallinen maakunta-
/sote-uudistus (Maku/Sote) ei toteudu suunnitellussa aikataulus-
sa. 

 
Kysely on osoitettu valtuustoille ja siihen on toivottu vastattavan 
helmikuun aikana. Valmisteluun osallistuminen ei tarkoita vielä 
kuntayhtymään mukaan lähtemistä. Maakunnallisen mallin toteu-
tuminen käytännössä edellyttääkin kaikkien kuntien mukanaoloa.  
Päätös mukaan menemisestä tehtäisiin erikseen valmistelun tul-
tua tehdyksi. 
 
Tammikuun 15. päivänä pidetyssä Forssan seudun kuntien elin-
voimahankkeen seminaarissa oli mukana kutsuttuina seudun kun-
tien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat. Saapuvilla olleet 
puheenjohtajat totesivat seminaarin yhteydessä päätyneensä yk-
simielisesti siihen, että kannanottoa maakunnallisen sote-
kuntayhtymän valmisteluun mukaan lähtemisestä ei tehdä ennen 
kuin on selvillä valtakunnallisen Maku/Sote-hankkeen etenemi-
nen.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Hämeen liitolle, että Jokioisten 
kunta ei ota kantaa maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmiste-
luun mukaan lähtemiseen ennen kuin on tiedossa valtakunnalli-
sen Sote/Maku-hankkeen eteneminen. 

 
 Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi seuraavassa kokouk-

sessa. 
 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

asia jätetään lisäselvityksiä varten pöydälle. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Kh § 32 
18.2.2019 Seutukunnan kunnat pyrkivät yhdenmukaiseen vastaukseen. 

Koska esityslistan lähettämishetkellä ei ole tiedossa yhteistä kan-
taa päätös tehdään kokouksessa. 
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Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluja koskeva sopimus 
 
Kh § 33 
18.2.2019 Matkailuneuvonta siirtyi Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä, 

nykyiseltä Forssan Yrityskehitys Oy:ltä, kaupungin järjestettäväksi 
vuoden 2015 alusta. Matkailusihteeri Mari Noromies siirtyi yhtiöstä 
kaupungin palvelukseen. Forssan kaupunki ja seudun kunnat ovat 
vuodesta 2015 lähtien sopineet kaupungin järjestävän kuntien 
matkailuneuvonnan. Vuodeksi 2019 laadittu matkailun koordinaa-
tio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskeva sopimus on esi-
tyslistan liitteenä (liite 8/2019). 

 
Etukäteen sovitut kaupungin ja kuntien kokonaiskustannukset 
ovat 80 000 euroa. Summa on ollut sama vuodesta 2015. Koko-
naiskustannukset jaetaan kaupungin ja kuntien kesken kunkin 
vuodenvaihteen asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Jos mat-
kailuneuvonnasta sopimusvuonna aiheutuneet todelliset kustan-
nukset ovat sopijapuolten yhteisesti sopimien toimenpiteiden seu-
rauksena etukäteen sovittua yhteiskorvausta suuremmat, osapuo-
let maksavat yli menevät kustannukset asukaslukujensa suhtees-
sa. Kaupunki hyvittää kunnille erotuksen, jos toteutuneet vuosi-
kustannukset ovat ennalta sovittuja pienemmät.  

       
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Jokioisten kunnan puolesta liitteenä ole-

van sopimuksen. 
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Musiikkiopiston vanhempien kirje 
 
Koula § 3 
29.1.2019 Joukko Lounais-Hämeen musiikkiopiston vanhempia on jättänyt 

kunnanjohtajalle kirjeen liittyen jokioislaisten lasten ja nuorten 
opiskelumahdollisuuksiin Lounais-Hämeen musiikkiopistossa.  

 
Kirjeessä todetaan seuraavaa: 
”Me jokioislaiset Lounais-Hämeen musiikkiopiston oppilaiden 
vanhemmat, oppilaiksi hakevien ja oppilaspaikkaa jonottavien las-
ten ja nuorten vanhemmat, vaadimme Jokioisten lapsille ja nuoril-
le yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella Lounais-Hämeen musiik-
kiopistossa forssalaisten lasten kanssa.” 
 
Yhtäläisillä mahdollisuuksilla tarkoitetaan oppilaspaikan saantia ja 
sivuaineoikeutta. Huoltajat kantavat huolta siitä, että Jokioisilta on 
vaikea päästä musiikkiopiston opiskelijaksi ja siitä, että jokioislai-
silla oppilailla ei ole mahdollisuutta saada sivuaineoikeutta. Huol-
tajat vaativat kirjeessään, että Jokioisten kunnan tulee taata kun-
talaisilleen yhtäläiset mahdollisuudet saada opiskelupaikka ja si-
vuaineoikeus taiteen perusopintoihin forssalaisten lasten kanssa.  
 
Jokioisten kunnanhallitus on käsitellyt kirjettä kokouksessaan 
15.10.2018 ja lähettänyt sen koulutuslautakunnalle asian valmis-
telua ja kannanottoa varten.  
 
Lounais-Hämeen musiikkiopiston on Forssan kaupungin omista-
ma musiikinopetusta antava lakisääteistä valtionosuutta saava 
oppilaitos.  Sen eri osastot ovat: musiikin varhaiskasvatus eli mu-
siikkileikkikoulu, perusopetus ja musiikkiopisto. Lisäksi opistossa 
on avoin osasto, joka nimensä mukaisesti on avoin eri-ikäisille 
oppilaille.  
Seudun kunnilla on sopimukset Forssan kaupungin kanssa musii-
kin laajan oppimäärän perusopetuksen järjestämisestä. Sopimuk-
sen mukaan Jokioisten kunnan perusoppilaspaikkojen kiintiöksi 
on vahvistettu korkeintaan 34 paikkaa. Sopimuksen mukaan Joki-
oisten kunta maksaa oppilaistaan vuotuisen maksun. Hinnat tar-
kistetaan vuosittain. Vuonna 2018 oppilaspaikan hinta oli 1 900 € 
/ vuosi.  
 
Jokioisten kunnalla on täytettynä 33 oppilaspaikkaa ja vuotuinen 
korvaus Forssan kaupungille musiikin laajan oppimäärän perus-
opetuksen järjestämisestä on tällä hetkellä 62 700 €.  
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Sivuaineoikeuksia ei tällä hetkellä ole myönnettynä jokioislaisille 
oppilaille. Sivuainepaikan hinta on noin puolet perusoppilaspaikan  
hinnasta. Mikäli kunta myöntäisi opiskelijoille sivuainepaikkoja, se 
vähentäisi perusoppilaspaikkojen määrää. 

 
Oppilaspaikat musiikkiopistossa seudun kunnista kevät 2019  

Forssa Humppila Jokioinen Koski Somero  Tammela Urjala Ypäjä 

92 9 33 7 36 36 10 2 

 
Verrattaessa eri kuntien oppilaspaikkojen määrää musiikkiopis-
tossa, voidaan todeta, että jokioislaisilla lapsilla ja nuorilla on suh-
teessa kuntien asukas- ja lapsimääriin yhtä paljon opiskelupaikko-
ja musiikkiopistossa kuin forssalaisilla lapsilla ja nuorilla sekä 
enemmän opiskelupaikkoja kuin seudun muiden kuntien lapsilla ja 
nuorilla.  

 
Musiikkiopistoon oppilaaksi hakeneet, mahdolliseksi oppilaaksi hyväksytyt ja oppilaiksi 
otetut jokioisilaiset lapset ja nuoret vuosina 2015-2018 

Jokioinen 2014 2015 2016 2017 2018  

Pyrkijöitä opistoon Ei tiedos-
sa 

13 11 9 7 

Oppilaaksi otetut  3 1 5 1 1 

 
Viime vuosina jokioislaisten on ollut vaikea päästä sisään musiik-
kiopistoon johtuen siitä, että paikkoja ei ole vapautunut juurikaan.  
Tilanne muuttunee kuitenkin lähivuosina, sillä musiikkiopistossa 
opiskelee tällä hetkellä seitsemän oppilasta, jotka ovat täyttäneet 
tai täyttävät tänä vuonna 18 vuotta. Musiikkiopistossa opiskelee 
tällä hetkellä 12 jokioislaista oppilasta, jotka ovat kevääseen 2019 
mennessä opiskelleet vähintään 10 vuotta. 11 vuotta tai pidem-
pään opiskelleita jokioislaisia oppilaita on seitsemän.  
 
Jokioisten kunnalla on ollut musiikkiopistossa pitkään 33 opiske-
lupaikkaa. Koulutuslautakunta on keskustellut paikkamäärästä 
viime vuosien aikana talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuonna 
2017 kunnanhallitus antoi ohjeen, että hallintokuntien on laaditta-
va vuoden 2018 talousarvio siten, että käyttömenot ovat 2 % pie-
nemmät kuin vuoden 2017 talousarviossa. Vapaan sivistystyön 
määrärahoja pienennettiin kuten muitakin käyttömenoja. Tavoit-
teena oli vähentää musiikkiopiston paikkamäärää. Tavoitteeseen 
ei ole toistaiseksi päästy johtuen siitä, että opiskelupaikkoja ei ole 
juuri vapautunut.  
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Koulutuslautakunnassa on keskusteltu myös siitä, että Jokioisten 
kunnassa syntyneet ikäluokat ovat olleet jo muutaman vuoden  
puolet siitä, mitä ne olivat aiemmin. Tällä asialla on luonnollisesti  
vaikutus järjestettävien ja ostettavien palvelujen määrään. Musiik-
kiopistosta ostattavien palvelujen määrää tulee tulevina vuosina 
tarkastella tältäkin osin. Ostettavien palvelujen määrä ei ole kas-
vussa, jos sitä suhteutetaan lasten määrään.  
 
Jokioisten kunta ylläpitää Jokiläänin kansalaisopistoa, jonka 
omistajina ovat Jokioisten kunnan lisäksi Humppilan ja Ypäjän 
kunnat. Jokiläänin kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille monipuoli-
sesti laadukasta musiikin opetusta. Tänä lukuvuonna opistossa 
on tarjolla 7 musiikkikurssia ja opetustunteja annetaan yhteensä 
537. Kursseilla on yhteensä 74 opiskelijaa, joista 22 opiskelijaa on 
alle 18 vuotiaita. Soitinkurssien opetustuntimäärä on 328 ja kaikki 
alle 18 – vuotiaat opiskelijat opiskelevat soitinkursseilla.  
  
Lounais-Hämeen musiikkiopisto on Forssan kaupungin omistama 
oppilaitos. Jokioisten kunta on tehnyt sopimuksen Forssan kau-
pungin kanssa musiikin laajan oppimäärän perusopetuksen järjes-
tämisestä ja päättänyt ostaa jokioislaisille lapsille ja nuorille 33 
opiskelupaikkaa musiikkiopistosta. Paikkamäärä on aikoinaan 
tarkkaan harkittu ja tavoitteena on ollut se, että jokioislaiset lapset 
ja nuoret saavat hyvät ja seudullisesti tasapuoliset mahdollisuu-
den musiikin harrastamiseen ja opintoihin musiikkiopistossa. Las-
ten määrän vähennyttyä ja edelleen vähentyessä tullaan musiik-
kiopistosta ostettavien palvelujen määrää tarkastelemaan tulevina 
vuosina. Ostettava paikkamäärä ei ole kasvussa.  
 
Huoltajien lähettämässä kirjeessä vaaditaan jokioislaisille lapsille 
ja nuorille yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella Lounais-Hämeen 
musiikkiopistossa forssalaisten lasten kanssa. Tällä hetkellä huo-
mioiden musiikkiopistossa opiskelevien lasten ja nuorten määrä 
suhteessa kuntien kokoon palvelut on järjestetty suhteellisen ta-
sapuolisesti.   
 
Kuntien palveluissa ja palvelurakenteissa on kuitenkin aina eroja. 
Niin kauan kuin Lounais-Hämeen musiikkiopisto on Forssan kau-
pungin omistama opisto ja opiskelijapaikoista päätetään erillisin 
sopimuksin, eroja kuntien välillä palvelujen määrässä tulee ole-
maan. Jokioisten kunta on pyrkinyt järjestämään vapaan sivistys-
työn palvelut kokonaisuudessaan laadukkaasti ja monipuolisesti.  
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Musiikin opintoja voi suorittaa musiikkiopiston lisäksi Jokiläänin 
kansalaisopistossa. Huoltajien kirjeessä esittämä vaatimus siitä,  
että musiikkiopiston tulee olla koko Lounais-Hämeen lasten ja 
nuorten yhtäläisesti saavutettavissa ei ole mahdollista nykyisellä 
mallilla, jossa Forssan kaupunki omistaa musiikkipiston ja sopi- 
muksin kunnat ostavat opistosta oppilaspaikkoja. Toistaiseksi 
seutukunnalla ei ole käyty virallisia keskusteluja / neuvotteluja 
kuntien välillä vapaa sivistystyön oppilaitosten yhdistämisestä / 
yhteisomistajuudesta.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää todeta, että Jokioisten kunta ostaa Forssan 

musiikkipoistosta tällä hetkellä 33 oppilaspaikkaa kunnan lapsille 
ja nuorille musiikin laajan perusopetuksen opintoihin. Jokioisten 
kunnalla on tällä hetkellä suhteessa kuntien asukas- ja lapsimää-
riin yhtä paljon opiskelupaikkoja musiikkiopistossa kuin forssalai-
silla lapsilla ja nuorilla sekä enemmän opiskelupaikkoja kuin seu-
dun muiden kuntien lapsilla ja nuorilla.  
 
Jokioisten kunta järjestää musiikin opetusta laajasti kunnan lapsil-
le ja nuorille myös Jokiläänin kansalaisopistossa. Seudun kuntien 
välillä ei ole käynnissä neuvotteluja vapaa sivistystyön oppilaitos-
ten yhdistämisestä / yhteisomistuksesta.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 34 
18.2.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä olevan koulutuslautakunnan pää-

töksen 29.1.2019 § 3 tiedoksi. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 35 
18.2.2019 Koulutuslautakunta 29.1.2019 
 Vapaa-aikalautakunta 30.1.2019 
 Tekninen lautakunta 23.1.2019 
 Sivistystoimenjohtaja 23.1.2019 
 Kunnaninsinööri 3.1.2019 
 Johtoryhmä 11.2.2019 
 Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymähallitus 21.1.2019 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n valtuusto 29.1.2019 
 

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 § 36 
18.2.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset: 

- 5.12.2018 Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoi-
minnan vuoden 2018 ohjaustuntien laskennallista määrää koske-
va oikaisu, 

- 31.12.2018 Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyt-
tökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhty-
mille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoi-
tuksen tarkistamisesta vuodelle 2018, 

- 4.12.2018 Kunnan omarahoitusosuuden laskennan pohjana käy-
tettävät suoritemäärät ja opiskelijamääristä vähennetyt, valtiolta 
kotikuntakorvauksen saavat opiskelijat, sekä maksuosuuden pe-
rusteet vuonna 2018. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 4.2.2019 päivätty kysely lasten var-
haiskasvatusoikeudesta sekä lasten ja kasvatushenkilöstön suhde-
luvusta. 
 
Hämeen liiton sähköposti 4.2.2018 ”Hämeen maakuntalippu sai ar-
voisensa seremonian”. Hämeen uuden maakuntalipun naulausse-
remonia järjestettiin 4.2.2019 Hämeen linnassa. Historiallinen linna 
sopi erinomaisesti seremonian järjestämiseen. 
 
Ote teknisen lautakunnan 23.1.2019 kokouksen pöytäkirjasta § 2 / 
Aloitteiden käsittely. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 18.2.2019  
 

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. 
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Jokioisten kunta

Valtuustoaloitteet
Valtuustokausi 1.1.2013-31.5.2017

Aloite, aihe Aloitteen tekijä Käsittely Käsittely Käsittely Loppuun käsitelty

Valt.kokouspvm. (Valtuusto)
Jokioisille perustetaan/rakennetaan Vasemmistoliitto Kh 27.2.13 Kh 3.2.2014 § 25

vammaisille tarkoitettu kunnallinen palvelutalo, * pelan lausunto * Aloitteiden käsittely

joka mahdollistaa jokioislaisille asumisen

omalla paikkakunnalla

Valt. 24.1.2013 § 27 Valt. 16.2.2017 § 6

Forssantien ja Loimijoen välinen alue Sos.dem valtuustoryhmä Kh 29.4.2013 Kh 3.2.2014 § 25 Kh 1.9.2014 § 174 Valt. 9.10.2014 § 44

Nirpanmäen pohjoispuolella kaavoitetaan * telalle jatkovalmisteluun * Aloitteiden käsittely *käynnistetään kaava-

asuntotuotantoa varten muutoksen tekeminen

Valt. 18.4.2013 § 46 *ehd.valt. aloite loppuun

käsitelty

Ruokahävikin vähentäminen Jokioisten Kokoomus, Kh 3.2.2014 § 36 Kh 11.8.14 § 164 Valt. 9.3.2016 § 9

Valt 19.12.2013 § 89 valtuustoryhmä * pyyd. Ruokapalvelujoh- * merk. tiedoksi aloitet-

tajan lausunto teen käsittelytilanne

Nuorisostrategian laatiminen ja nuorisofoorumin Jokioisten Kokoomus Kh 31.3.2014 § 79 Kh 3.11.14 § 225 Vapla 8.5.2014 § 14 Valt. 19.3.2015 § 6

perustaminen valtuustoryhmä * vapaa-aikaltk:lle ja kou- * vapaa-aikaltk:n lausunto Koula 28.1.2015 § 1

Valt. 13.3.2014 § 6 lutusltk:lle lausuntoa ja ja käsittelytilanne tiedoksi Kh 23.2.2015 § 41

kannanottoa varten * koulutusltk:n lausunto * strategian laadinta seu-

puuttuu tukun. Käynnissä

* kuntaan perustetaan

nuorisovaltuusto

* selvitetään ja päätetään

nuorten oik. muissa

toimielimissä

Liikunta- ja kulttuurisetelin hyväksyminen Rami Lehtinen Kh 31.3.2014 § 80 Valt. 9.3.2016 § 8

maksumuotona Jokioisten kunnassa valtuutettu * vapaa-aikaltk:n lausunto

Valt. 13.3.2014 § 7

Teiden päällystäminen Jokioisten Sos.Dem. Kh 28.4.2014 § 91 Kh 11.8.14 § 160 Valt. 9.10.2014 § 41

Valt. 1.4.2014 § 15 valtuustoryhmä * telalle valmisteltavaksi * ehd. valtuustolle aloite

loppuun käsitelty
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Koulut ja seurat tukemaan nuorten liikkumista Jokioisten Kokoomus Kh 28.4.2014 § 92 Koula 26.11.2014

Valt. 1.4.2014 § 16 valtuustoryhmä * koulalle ja vaplalle val- Vapla 16.2.2017 Valt. 16.2.2017 § 6

misteltavaksi ja lausuntoa

varten

Viljelypalstoja kuntalaisille Tanja Thomsson Kh 28.4.2014 § 93 Tela 20.5.2015 § 27 Kh 8.6.2015 § 93 Valt. 25.6.2015 § 15

Valt. 1.4.2014 § 17 Jokioisten Vihreät * telalle valmisteltavaksi * ei mahdollista toteuttaa * ei aihetta toimenpit.

* kh:n käsittelyyn * ehd. valtuustolle: aloite

loppuun käsitelty

Kunnan autokanta biokaasulla kulkevaksi Tanja Thomsson Kh 28.4.2014 § 94 Kh 11.8.14 § 159 Valt. 9.10.2014 § 40

Valt. 1.4.2014 § 18 Jokioisten Vihreät *telalle valmisteltavaksi * ehd. valtuustolle aloite

loppuun käsitelty

Päiväkotien piha-alueiden valaistuksen SDP:n Jokioisten Kh 12.1.2015 § 2 Kh 23.11.15 § 192 Valt. 17.12.2015 § 51

parantaminen valtuustoryhmä * telan lausunto * telan lausunto tiedoksi

Valt. 17.12.2014 § 63 * telalle valmisteltavaksi * suoritetut toimenp. tiedoksi

* ehdotus: valt. Toteaa

aloitteen loppuun käs.

Selvitetään tuntiperusteisten maksujen käyt- Vasemmistoliiton Kh 12.1.2015 § 3 Koula 30.9.15 § 32 Kh 12.10.2015 § 169 Valt. 11.11.2015 § 39

töönoton mahdollisuus Jokioisten valtuustoryhmä * koulan lausunto * ei perustetta * ei perustetta/koula

Valt. 17.12.2014 § 64 * koulalle valmisteltavaksi

Valtuuston kokoukset kuntalaisille videolähetyk- Jokioisten Kokoomus Kh 27.4.15 Kh 25.4.2016 § 68 Valt. 26.5.2016 § 17

sinä valtuustoryhmä * viraston selvitettäväksi * ei säännöllisesti, mahd.

Valt. 19.3.2015 § 7 kiinnostavimmat kokouk.

* ehd. valt. aloite loppuun

käsitelty

Osaomistustuotannon jatkaminen Jokioisissa SDP:n valtuustoryhmä Kh 7.12.2015 § 220

Valt. 23.9.2015 § 30 * viraston valmisteltavaksi Valt. 16.2.2017 § 7

Digiloikka Jokioisten kouluihin Jokioisten Kokoomus Kh 2.11.2015 § 181 Koula 6.4.2016 § 8 Kh 25.4.2016 § 69 Valt. 26.5.2016 § 18

Valt. 23.9.2015 § 31 valtuustoryhmä * koulalle valmisteltavaksi * pyritään aktiivisesti mu- * koulan vastaus tiedoksi

kaan kaikkiin digiloikkaan * kunta osallistuu aktiivi-

tähtääviin hankkeisiin ja sesti hankkeisiin ja edis-

rahoitusmahdollisuuksiin tää asiaa mahd. muk.

* ehd. aloite loppuun

käsitelty
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Pysäkkikatosten rakentaminen Ruokosuon SDP:n valtuustoryhmä Kh 7.12.2015 § 221

pikavuoropysäkeille * telan valmisteltavaksi

Valt. 11.11.2015 § 45 Valt. 16.2.2017 § 6

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja laaduk- Jokioisten Vasemmisto- Kh 7.12.2015 § 222 Koula 15.6.16 § 18 Kh 8.8.16 § 98 Valt. 3.11.2016 § 29

kaan varhaiskasvauksen jatkaminen pitämällä liiton valtuustoryhmä * koulan valmisteltavaksi * kun vn. on päättänyt * hyv. koulan vastauksen

ryhmäkoot ennallaan * laajempi päät.oik. hark. * ehd. valt. aloite lop-

Valt. 11.11.2015 § 46 mukaan puun käsitelty

Infotaulu SDP Jokioisten valtuusto- Kh 11.1.2016 § 2 Kh 30.1.2017 § 23

Valt. 17.12.2015 § 60 ryhmä * viraston valmisteltavaksi * infotalulut vt 2 ja 10 Valt. 16.2.2017 § 8

Alueellinen kielikokeilu Perussuomalaisten Kh 14.3.2016 § 56 Koula 19.6.2018 § 13 Kh 6.8.2018 § 138 Valt. 14.11.2018 § 67

Valt. 9.3.2016 § 10 Jokioisten valt.ryhmä * koulan valmisteltavaksi * ei osallistuta * hyv. koulan päätöksen

* ehd. valt.

Liukuesteet ja heijastinliivit Jokioisten Vasemmisto- Kh 14.3.2016 § 57 Kh 21.11.2016 § 148 Valt. 15.12.2016 § 44

Valt. 9.3.2016 § 11 liitto * kunnanviaston valmis- * kunta kustantaa yli 70-

teltavaksi vuotiaille

* Jokioisten Apteekin

tarjouksen mukaisesti

* heijastinliiveille ei tarv.

* es. Valt. loppuun käs.

Esitys liikenneturvallisuutta koskevista paran- SDP:n Jokioisten Kh 27.6.2016 § 87 Tela 14.9.16 § 36 Kh 10.10.16 § 125 Valt. 3.11.2016 § 34

nuksista valtuustoryhmä * telan valmisteltavaksi * ehdotus toimenpiteistä * ehdotus valtuustolle:

Valt. 26.5.2016 § 21 1. telan 14.9. ehd. muk.

2. ehd. valt. aloite lop-

puun käsitelty

Esitys lasten ulkoulua ja liikkumista koskevista SDP:n Jokioisten Kh 27.6.2016 § 88 Tela 14.9.16 § 35 Kh 10.10.16 § 124 Valt. 3.11.2016 § 33

parannuksista valtuustoryhmä * telan valmisteltavaksi * ehdotus parannuksista * ehdotus valtuustolle

Valt. 26.5.2016 § 22 1. telan 14.9. ehd. muk.

2. ehd. valt. aloite lop-

puun käsitelty

Pesäpallokentän katsoman kattaminen Vasemmistoliiton Kh 21.11.2016 § 144 Tela 20.12.2017 § 89 Kh 15.1.2018 § 4 Valt. 23.2.2018 § 24

Valt. 3.11.2016 § 37 valtuustoryhmä * telan valmisteltavaksi * taloudellisesti mahdo- * ehd. valt. telan selvitys

ton lähivuosina tiedoksi ja aloite loppuun

käsitelty
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Eläkeläisen kuntosalimaksujen alentaminen SDP:n valtuustoryhmä Kh 21.11.2016 § 145 Vapla 16.12.2015 § 23 Kh 13.3.2017 § 42 Valt 11.5.2017 § 18

Valt. 3.11.2016 § 38 * vaplan valmisteltavaksi Vapla 16.2.2017 § 8 * hyv. vaplan päätöksen

* toimenpiteet * ehd. valt.

Venevalkaman rakentaminen Vasemmistoliiton Kh 21.11.2016 § 146 Tela 20.12.2017 § 90 Kh 15.1.2018 § 5

Valt. 3.11.2016 § 39 valtuustoryhmä * telan valmisteltavaksi * ei mahdollista * ehd. valt. telan selvitys

tiedoksi ja aloite loppuun

käsitelty

Valt. 23.2.2018 § 25

* uudelleen valm./tela

Teerimäen päiväkodin aidan parantaminen Keskustan Jokioisten Kh 21.11.2016 § 147 Tela 15.2.2017 § 14 Kh 13.3.2017 § 40 Valt. 11.5.2017 § 17

Valt. 3.11.2016 § 40 valtuustoryhmä * telan vamisteltavaksi * toimenpiteet * hyv. telan päätös

* ehd. valt.

Pysäköintipaikan rakentaminen Turun vt:n Kokoomuksen valtuusto- Kh 9.1.2017 § 15 Tela 19.12.2018 § 70 Kh 4.2.2019 § 20

pikavuoropysäkin läheisyyteen ryhmä * telan valmisteltavaksi * kh käsittelyyn * valt. ehd. loppuun käs.

Valt. 15.12.2016 § 50

Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään Kokoomuksen valtuusto- Kh 9.1.2017 § 16 Koula 12.12.2017 § 28 Kh 15.1.2018 § 6 Valt. 23.2.2018 § 26

yksi harrastus ryhmä * koulan valmisteltavaksi * koula huomioi omassa * ehd. valt. koulan selvitys

Valt. 15.12.2016 § 51 * vaplan valmisteltavaksi toiminnassaan ym. tiedoksi ja aloite loppuun

käsitelty

Rintamaveteraanien huomioiminen Suomi 100 SDP:n valtuustoryhmä Kh 9.1.2017 § 17 Kh 30.1.2017 § 24 Valt. 16.2.2017 § 9

vuotta -juhlavuonna * viraston * avustukset kaksinkert.

Valt. 15.12.2016 § 52 * huomioidaan juhlav.

tilaisuuksissa

Mattojenpesupaikan peruskorjaus Sos.Dem valtuustoryhmä Kh 3.4.2017 § 51 Tela 20.12.2017 § 87 Kh 15.1.2018 § 7 Valt. 23.2.2018 § 27

Valt. 16.2.2017 § 12 * telan valmiseltavaksi * alue nykyisellään toi- * ehd. valt. telan selvitys

miva tiedoksi ja aloite loppuun

* kuljetusvaunua voidaan käsitelty

harkita

Muovijätteiden kierrätyspiste Jokioisten SDP:n valtuusto- Kh 5.6.2017 § 105

Valt. 11.5.2017 § 23 ryhmä * lausuntopyyntö Forssan

jätelautakunnalta

Kevyen liikenteen väylä Turun vt:n varteen Jokioisten vasemmistoliiton Kh 5.6.2017 § 106 Tela 20.12.2017 § 85 Kh 15.1.2018 § 8 Valt. 23.2.2018 § 28

välille Turuntie-Paanantie valtuustoryhmä * telan valmisteltavaksi * huomioidaan seur. * ehd. valt. telan selvitys

Valt. 11.5.2017 § 24 asemak. tark ja neuv. tiedoksi ja aloite loppuun

käsitelty
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Neuvottelupyyntö tieasioissa Vasemmistoliiton valtuusto- Kh 5.6.2017 § 107

Valt. 11.5.2017 § 25 ryhmä * kunta järj. neuvottelun

ELY-keskuksen kanssa/

kunnanjohtaja kutsuu

Kuntosalimaksujen alentaminen Jokioisten Vasemmistoliiton Kh 5.6.2017 § 108

Valt. 11.5.2017 § 26 valtuustoryhmä * vaplan valmisteltavaksi

Laiturin rakentaminen Jokioisten vihreät Kh 5.6.2017 § 109 Tela 18.10.2017 § 67 Kh 20.11.2017 § 206 Valt. 19.12.2017 § 89

Valt. 11.5.2017 § 27 * telan valmisteltavaksi * kh:n valmisteluun * määrärahojen puitteissa

* vatuustolle: aloite

loppuun käsitelty

Jalankulkijoiden tieyhteyden parantaminen SDP:n valtuustoryhmä Kh 5.6.2017 § 110 Tela 15.11.2017 § 75 Kh 15.1.2018 § 9 Valt. 23.2.2018 § 29

Nirpantieltä Keskuskadulle * telan valmisteltavaksi * parannus on jo tehty * ehd. valt. telan selvitys

Valt. 29.5.2017 § 34 tiedoksi ja aloite loppuun

käsitelty

Lisäkustannusten selvittäminen / Fshky:n Petri Into Kh 5.6.2017 § 111

v. 2016 sosiaalipalveluista 1. varavaltuutettu ps * selvityspyyntö Fshky:lle

Valt. 29.5.2017 § 35
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Jokioisten kunta

Valtuustoaloitteet
Valtuustokausi 1.6.2017-31.5.2021

Aloite, aihe Aloitteen tekijä Käsittely Käsittely Käsittely Loppuun käsitelty

Valt.kokouspvm. (Valtuusto)

Pikku-Pelliläntien asfaltointi Vasemmistoliiton valtuusto- Kh 27.6.2017 § 125 Tela 20.12.2017 § 86 Kh 15.1.2018 § 10 Valt. 23.2.2018 § 30

Valt. 12.6.2017 § 58 ryhmä * telan valmisteltavaksi * asfaltointikohteiden * ehd. valt. telan selvitys

aikataul. Päätettäessä tiedoksi ja aloite loppuun

käsitelty

Vauvarahan maksaminen SDP:n valtuustoryhmä Kh 27.6.2017 § 126 Kh 25.9.2017 § 180 Valt. 15.11.2017 § 79

Valt. 12.6.2017 § 59 * hallinto-os. valmistelta- * vauvarahan sijasta jär-

vaksi jestetään vuositilaisuus

* valtuustokäsittelyyn

Vanha Paana paikallislajikkeiden hedelmäpuu- Jokioisten vihreiden val- Kh 27.6.2017 § 127 Tela 23.8.2017 § 55 Kh 25.9.2017 § 170 Valt. 15.11.2017 § 78

kujaksi tuustoryhmä * telan valmisteltavaksi * kh:n käsittelyyn * istuttaminen ei mahd.

Valt. 12.6.2017 60 * valtuustokäsittelyyn

Luonnonsuojelukampanjaan osallistuminen Jokioisten vihreiden val- Kh 27.6.2017 § 128 Tela 20.12.2017 § 88 Kh 15.1.2018 § 11 Valt. 23.2.2018 § 31

Valt. 12.6.2017 § 61 tuustoryhmä * telan valmisteltavaksi * ehd. valt. telan selvitys

tiedoksi ja aloite loppuun

käsitelty

Ns. kellokorttimallin käyttöönotosta päivä- Jokioisten Vasemmistolii- Kh 27.6.2017 § 129 Koula 12.12.2017 § 30 Kh 15.1.2018 § 12 Valt. 23.2.2018 § 32

hoidossa ton valtuustoryhmä * koulan valmisteltavaksi * ehd. kunta ei ota käyt- * ehd. valt. koulan selvi-

Valt. 12.6.2017 § 62 töön kellokorttimallia tys tiedoksi ja aloite

loppuun käsitelty

Selvitys kunnan osallistumisesta 5-vuotiaiden Vihreiden Jokioisten Kh 30.10.2017 § 187 Koula 12.12.2017 § 31 Kh 15.1.2018 § 13 Valt. 23.2.2018 § 33

lasten maksuttomaan varhaiskasvatuksen valtuustoryhmä * koulan valmisteltavaksi * ei puolla * ehd. valt. koulan selvi-

kokeiluun tys tiedoksi ja aloite

Valt. 27.9.2017 § 74 loppuun käsitelty

Nuorten ilmainen ehkäisy ja lisääntymisterveys Vihreiden Jokioisten Kh 30.10.2017 § 188

Valt. 27.9.2017 § 75 valtuustoryhmä * koulan valmisteltavaksi
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Jokioisten kunnan työpisteiden uhkien kartoit- Jokioisten SDP:n valtuusto- Kh 27.11.2017 § 213 Kh 5.2.2018 § 34 Valt. 23.2.2018 § 36

taminen ryhmä * telan, koulan, osasto- * ehd. valt. aloite loppuun

Valt. 15.11.2017 § 83 päälliköiden, työsuojelu- käsitelty

päällikön valmisteltavaksi

Perhepäivähoitajien tilanne Vasemmistoliiton Jokioisten Kh 27.11.2017 § 214 Hela 30.1.2018 § 3 Kh 26.2.2018 § 64 Valt. 16.5.2018 § 50

Valt. 15.11.2017 § 84 valtuustoryhmä * helan valmisteltavaksi * toimenpiteet * hyv. helan toimenp.

* ehd. kh * ehd. valt.

Kaavoitus seutukunnallisesti yhteneväksi Vihreiden Jokioisten Kh 27.11.2017 § 215

Valt. 15.11.2017 § 85 valtuustoryhmä * telan valmisteltavaksi

Kevyen liikenteen väylän valaiseminen SDP:n valtuustoryhmä Kh 15.1.2018 § 3 Tela 28.11.2018 § 62 Kh 14.1.2019 § 2

Valt. 19.12.2017 § 93 * telan valmisteltavaksi * kh:n käsittelyyn * tot. 30.9.2019 men.

* ehd. valt. loppuun käs.

Nuorten työllistäminen Kokoomuksen valtuusto- Kh 26.3.2018 § 70 Kh 26.3.2018 § 70

Valt. 23.2.2018 § 41 ryhmä * hallinto- ja tal.os valm. * hal.- ja talousos. valm.

Paanan kevyen liikenteen väylän valaiseminen Vihreiden valtuustoryhmä Kh 26.3.2018 § 71 Tela 19.12.2018 § 67 Kh 4.2.2019 § 21

Valt. 23.2.2018 § 42 * telan valmisteluun * ehd. kh käsittelyyn * ehd. valt.

Lapsivaikutusten arviointi Vihreiden valtuustoryhmä Kh 26.3.2018 § 72 Valt. 16.5.18 § 52 / uud. Kh 27.8.2018 § 149

Valt. 23.2.2018 § 43 * joryn valmisteltavaksi valmisteluun * nimettiin työryhmän

Kh 6.8.2018 § 139 jäsenet

* työryhmät

Työn vaativuuden arviointi Jokioisten kunnassa SDP:n valtuustoryhmä Kh 26.3.2018 § 73

Valt. 23.2.2018 § 44 * helan valmisteltavaksi

Tonttien hinnoittelu Vasemmistoliiton valtuusto- Kh 26.3.2018 § 74

Valt. 23.2.2018 § 45 ryhmä * telan valmisteltavaksi
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Hyötypuutarha Vihreiden valtuustoryhmä Kh 26.3.2018 § 75 Kh 6.8.2018 § 140 Valt. 14.11.2018 § 68

Valt. 23.2.2018 § 46 * telan valmisteltavaksi * toimenpiteet

* ehd. valt.

Tähderuoan myyminen Jokioisten Vihreät valtuusto- Kh 26.11.2018 § 209

Valt. 14.11.2018 § 82 ryhmä * ruokapalvelujohtajan

valmisteltavaksi

Toisen asteen oppilaiden tukeminen Jokioisten Kokoomus, Kh 26.11.2018 § 210

Valt 14.11.2018 § 83 valtuustoryhmä * koulan valmisteltavaksi

Liittyminen Hinku-kuntien verkostoon ja aurin- Jokioisten Kokoomus, Kh 26.11.2018 § 211

koenergian käyttö kunnan kiinteistöissä valtuustoryhmä * telan valmisteltavaksi

Valt 14.11.2018 § 84

Digineuvontaa kirjastoon Jokioisten Kokoomus, Kh 26.11.2018 § 212

Valt. 14.11.2018 § 85 valtuustoryhmä * vaplan valmisteltavaksi

Kuntoportaat urheilukentän ja pururadan Jokioisten Kokoomus, Kh 26.11.2018 § 213 Tela 19.12.2018 § 66 Kh 4.2.2019 § 22

maastoon valtuustoryhmä * telan ja vaplan valmis- * toimenpiteet * ehd. valt.

Valt. 14.11.2018 § 86 teltavaksi * ehd. kh käsittelyyn

Kaavamuusto (Nirpanmäen Rantabulevardin Vasemmistoryhmien Kh 14.1.2019 § 3

läheiselle alueelle) valtuutetut * telan valmisteltavaksi

Valt. 19.12.2018 § 97

Selvitys koulukuljetusten järjestämisestä yhteis- Keskustan ja Vihreiden Kh 14.1.2018 § 4

työssä naapurikuntien kanssa valtuustoryhmät * koulan valmisteltavaksi

Valt. 19.12.2018 § 98
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Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskeva sopimus 
 
 

1. Sopijapuolet 
 

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kun- 
ta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta. 

 
2. Sopimuksen tavoitteet 

 
Tavoitteena on Forssan seudun yhteisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kehit- 
täminen palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi kustannustehokkaasti mm. digi- 
talisaation keinoin. Lähtökohtana on isäntäkuntamalli, jossa kuitenkin jokaisessa kunnassa 
olisi jatkossakin oma toimielin, joka toimisi kunnan ko. viranomaisena. Samoin kukin kunta 
hoitaisi toimielinesittelyn itsenäisesti, ja asioiden valmistelijat voisivat tarvittaessa olla asi- 
antuntijoina läsnä toimielimen kokouksissa. 

 
3. Sopimuksen sisältö 

 
Tällä sopimuksella Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta 
(jäljempänä ostajakunnat) antavat kuntalain 54 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojelu- 
viranomaisen ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon sekä 
sopimuksen 4. kohdassa määritellyt tehtävät Forssan kaupungin (jäljempänä myyjäkunta) 
tehtäviksi. Kaupungin hallinnossa sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitava henkilökunta 
on sijoitettu teknisen ja ympäristötoimen toimialan rakennusvalvonnan ja ympäristöpalve- 
lujen palvelualueelle. 

 
Sopimuksen sisältö koskee viranomaiselle laissa säädettyjä ympäristönsuojelun ja raken- 
nusvalvonnan tehtäviä, joissa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle. Kuntien ympäristön- 
suojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä on säädetty pääasiassa 
ympäristönsuojelulaissa (527/2014 muutoksineen), kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
annetun laissa (64/1986 muutoksineen) ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999 muu- 
toksineen). 

 
Kukin ostajakunta ylläpitää oman monijäsenisen viranomaisensa, jossa asioiden esittelyn 
hoitaa ostajakunnan oma viranhaltija. Toimielimen päätettäviksi menevien tämän sopimuk- 
sen mukaisten asioiden valmistelun hoitaa myyjäkunnan henkilökunta. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n 4 momentin mukaan hallintopakkoa ja oikaisuvaatimus- 
ta koskevaa asiaa ei saa siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi. Kuntien ympäristönsuojelun 
hallinnosta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan toimivaltaa ei voida siirtää viranhaltijalle 
asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. 

 
Ostajakunnan kunnanhallitus johtaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 
mukaisesti ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimenpiteitä ympäristönsuojelun otta- 
miseksi huomioon kunnan toiminnassa. 

 
Sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitava myyjäkunnan henkilökunta on erityises- tä 
syystä ostajakunnan kanssa niin sovittaessa tavattavissa myös ostajakunnan omissa toim- 
itiloissa. Erillistä päivystystä ei kunnissa järjestetä. 
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4. Sopimuksessa tarkoitetut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät 
 

4.1 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät sekä kunnalle maankäyttö- ja ra- 
kennuslaissa säädetyt tehtävät 

 
Myyjäkunta hoitaa lakisääteiset tehtävät lukuun ottamatta toimielimelle kuuluvia tehtäviä. 

 
4.2 Ostajakunnan myyjäkunnalle siirtämät lakisääteiset tehtävät 

 
- ulkoilulain mukaiset leirintäalueviranomaisen tehtävät 
- luonnonsuojelulain mukaisten luonnonmuistomerkkien rauhoituspäätösten käsittely yksi- 

tyismaalla 
- YVA-lain mukaisten kunnan lausuntojen antaminen arviointiohjelmasta ja –selostuksesta 
- kunnalle tulevat muut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimialoihin liittyvien lau- 

suntojen antaminen 
- MRL161 a §:n mukaiset (27.5.2011/589) veden johtamis- ja ojittamisasiat 
- YSL 156 d §:n mukaiset (13.1.2017/19) talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poik- 

keamisasioiden käsittelyt 
- MRL:n mukaiset maisematyöluvat 
- MRL:n mukaiset suunnittelutarveratkaisut, lukuun ottamatta toimielimen ratkaistavaksi mää- 

rättyjä päätöksiä 
- Rakennus- ja huoneistotietojen välittäminen väestötietojärjestelmään 

 
4.3 Ostajakunnan muut kuin lakisääteiset tehtävät 

 
Kalenterivuosittain sovitaan erikseen mahdollisiin projekteihin ja hankkeisiin osallistumises- 
ta. 

 
5. Tehtävien hoidon seuranta 

 
Kukin ostajakunta seuraa ja valvoo osaltaan sopimuksessa tarkoitettujen tehtävien hoita- 
mista. Sopimuksessa määriteltyjen tehtävien hoitamista koskeva seuranta- ja valvontavas- 
tuu kuuluu kullekin sopijakunnalle, joka luovuttaa sopimuksessa määritellyt tehtävät myyjä- 
kunnan hoidettaviksi. 

 
Sopijakunnat perustavat seurantaryhmän käsittelemään yhteistyön käytännön toimintaa se- 
kä kehitystarpeita. Kustakin sopimuskunnasta nimetään enintään kaksi jäsentä seuranta- 
ryhmään. 

 
Kuntalain 54 §:ssä tarkoitettua sovittujen tehtävien hoidon seuraamista varten järjestetään 
vuosittain ainakin yksi seurantaryhmän kokous. Kokouksen koollekutsujana toimii myyjä- 
kunta. 

 
Seurantaryhmän esityksestä sopimusta voidaan kaikkien sopimuskuntien yhtäpitä- villä 
päätöksillä muuttaa. 

 
6. Talous, kustannusten jaon perusteet sekä kuntien maksuosuudet ja seuranta 

 
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelujen talousarvio laaditaan myyjäkunnan 
talousarvion laadintaohjeiden ja aikataulun mukaisesti. Talousarvion hyväksyy myyjäkun- 
nan kaupunginvaltuusto. Ostajakunnille varataan mahdollisuus olla mukana tavoitteiden 
asettelussa ja talousarvioluonnos käsitellään seurantaryhmässä 15.9. mennessä. Talous- 
arvioluonnos sisältää arviot ostajakuntien tulevan vuoden maksuosuuksista. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a27.5.2011-589
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#a13.1.2017-19
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Ostajakuntien maksuosuuden laskentaperusteena käytetään palvelualueen toteutuneita 
kustannuksia. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan mukaan henkilöstökulut, palvelujen os- 
tot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset, vuokrat ja muut toimintakulut. Toimintakuluihin 
sisältyvät ulkoiset ja sisäiset kustannukset sekä suunnitelman mukaiset poistot. 

 
Ostajakuntien perimät asiakasmaksut ohjautuvat suoraan ao. kuntiin. 

 
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelujen kaikki kustannukset jaetaan sopija- 
kuntien asukaslukujen, rakennuslupamäärien, ympäristölupamäärien ja maa- aineslupa- 
määrien mukaan. Lisäksi myyjäkunta maksaa vuosittain 10.000 € suuruisen isäntäkunta- 
osuuden, joka korvaa palvelualueen henkilökunnan käyttöä kaupungin hankkeissa, kuten 
esimerkiksi sopimuksen voimaan tullessa toimivassa Fisu-verkostossa (Finnish Sustainable 
Communities) ja viranhaltijoiden esittelyvelvollisuuksia myyjäkunnan toimielimessä. Kus- 
tannusten jakoperusteet ovat liitteen 1 mukaiset. 

 
Sopimuksessa tarkoitetun ostajakunnan viranomaistoimielimen toiminnasta aiheutuvista ku- 
luista kokouspalkkioineen ja kokousmatkakustannuksineen vastaa ostajakunta. Kuluihin si- 
sältyvät mm. viranhaltijoiden kokouspalkkiot ja kokousmatkakulut kokouksiin. Myyjäkunta 
osoittaa henkilökunnalleen sen tarvitsemat työhuoneet ja työvälineet. 

 
Ostajakunta voi osoittaa toimipisteestään myyjäkunnan henkilökunnan käyttöön toimitilat. 
Näiden tilojen kustannuksista vastaa ostajakunta. Myyjäkunnan henkilö- kunta voi olla 
tavattavissa ostajakunnan osoittamassa toimipisteessä sopimuksen 3. kohdan mukaisesti. 

 
Myyjäkunnan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluiden talousarviota seura- 
taan myyjäkunnan ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Osavuosikatsaukset laaditaan tämän 
sopimuksen alkaessa huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteista. 

 
Sopimuksen liitteessä 2 on laskelma kuntien maksuosuuksista vuoden 2017 tilinpäätöstie- 
doin laadittuina. 

 
7. Tulot 

 
Kukin ostajakunta päättää taksoistaan ja muista maksuistaan. Myyjäkunta toimittaa kutakin 
kuntaa koskevat laskutustiedot kuntiin. Kunnat vastaavat asiakaslaskutuksesta kaikkine 
toimintoineen. 

 
8. Laskutus 

 
Kuntaosuudet laskutetaan vuosittain kahdessa erässä kustannusten jakoperusteiden mu- 
kaisesti. Ensimmäisessä erässä 1.2. laskutetaan ostajakunnan kuluvan vuoden 1.1. väkilu- 
kuun perustuva osuus kuluvan vuoden talousarvion kuntaosuudesta. Toisessa erässä 1.9. 
laskutetaan edellisen vuoden lupien ja valvontakohteiden määriin perustuva kuluvan vuo- 
den talousarvion mukainen kuntaosuus. 

 
Vuotuisten kustannusten lopputilitys on annettava ostajakunnille kalenterivuosittain jälkikä- 
teen viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Se maksuosuus, joka jää maksettavaksi tai 
palautettavaksi, maksetaan maaliskuun loppuun mennessä. 

 
Maksuaika on 21 vrk, viivästyskorko on 8 %. 
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9. Viranhaltijan virkasuhde ja työntekijän työsuhde 
 

Viranomaistehtävän hoitoa koskevassa kuntalain mukaisessa sopimuksessa viranhaltija on 
virkasuhteessa palvelut järjestävään myyjäkuntaan. Myyjäkunta vastaa tässä sopimukses- 
sa tarkoitetuista työnantajan velvoitteista ja vastuista viranhaltijan osalta. Virkasuhteeseen 
liittyvää päätösvaltaa ja työnjohto-oikeutta koko laajuudessaan voi käyttää vain myyjäkunta. 

 
Ostajakunnassa toimiessaan myyjäkunnan viranhaltija toimii ostajakunnan hallinnon ja oh- 
jauksen alaisena. Viranhaltija on velvollinen noudattamaan sen ostajakunnan rakennusval- 
vonta- ja ympäristönsuojeluasioista vastaavan toimielimen ohjeita ja määräyksiä, jonka teh- 
täviä hän kulloinkin hoitaa. 

 
Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan myyjäkunnan henkilökunta toimii ostajakunnan 
johdon ja valvonnan alaisuudessa ja noudattaa sen antamia sääntöjä. 

 
Muutoin henkilöstöstä on voimassa, mitä erillisessä henkilöstön siirtoa koskevassa sopi- 
muksessa sovitaan. 

 
10. Vahingonkorvaus 

 
Myyjäkunnan ollessa työnantajana vahingonkorvauslain perusteella velvollinen korvaa- 
maan vahingon kärsineelle viranhaltijansa tai työntekijänsä ostajakunnan virkatehtäviä hoi- 
taessaan aiheuttaman vahingon ostajakunta sitoutuu maksamaan myyjäkunnalle sen mak- 
saman vahingonkorvauksen määrän kuukauden kuluessa myyjäkunnan suorituksesta. 

 
Myyjäkunnan vahingonkorvausvastuu kattaa vain ne sen viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
tekemät ratkaisut ja toimet, jotka on tehty tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen. 

 
11. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

 
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisin 
neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan kussakin tapa- 
uksessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

 
12. Tietoturva 

 
Sopijaosapuolet toteavat sopimuksessa otettavan huomioon EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679), jota aletaan soveltaa julkisella ja yksityisellä sektorilla 25.5.2018 lähtien. Ase- 
tuksessa on säädetty rekisterinpitäjää (viranomaistehtävän hoitamisen luovuttava kunta) ja 
henkilötietojen käsittelijää (viranomaistehtävän hoitamisen vastaanottava kunta) koskevista 
velvoitteista sekä henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksen 4 luvun 28 artiklasta 
seuraa, että rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä on oltava kirjallinen sopi- 
mus henkilötietojen käsittelystä niiden ollessa eri tahoja. Henkilötietojen käsittelyn ehtoja 
koskeva kirjallinen sopimus laaditaan erikseen. 

 
13. Muita ehtoja ja huomioon otettavia seikkoja 

Aineiston käyttöoikeus 

Myyjäkunta luovuttaa kaiken ostajakunnalta saadun ja myyjäkunnan henkilökunnan työn ai- 
kana syntyneen materiaalin työn päätyttyä ostajakunnalle. Rekisterinpitäjänä toimii ao. osta- 
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jakunta. Myyjäkunnan henkilökunta käyttää ao. ostajakunnan hallussa olevaa rekisteriä. 
Rekistereitä tai niiden tietoja ei siirretä myyjäkunnalle. 

 
 

Arkistointi 
 

Myyjäkunnan henkilökunnan tulee noudattaa sen ostajakunnan arkistointiohjeita, jonka teh- 
täviä tämä kulloinkin hoitaa. 

 
Sopijaosapuolet edistävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelujen sähköiseen 
arkistoon siirtymistä. 

 
Kukin sopijakunta vastaa osaltaan käytössään olevan ohjeistuksen mukaan toiminnassa 
kertyvien asiakirjojen ja tiedostojen arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta. 

 
Muut sopimukset 

 
Tämä sopimus korvaa tätä aiemmat sopijakuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun 
toteuttamista koskevat keskinäiset sopimukset. 

 
14. Sopimuksen muuttaminen ja tarkistaminen 

 
Sopijapuolten yhdessä sopimat muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjal- 
lisesti, jotta ne ovat päteviä. 

 
15. Sopimuksen voimassaolo 

 
Forssan kaupunki sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat tehneet asiasta 
keskenään 1.1.2019 alkaen voimaan tulleen sopimuksen. Tämä sopimus korvaa ja purkaa 
tuon sopimuksen. Tämä sopimus jatkuu tuon sopimuksen sijasta keskeytyksettä 
sopijaosapuolten välisenä uutena sopimuksena. Tämä sopimus tulee voimaan myös 
Humppilan kuntaa koskevin osin, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sen hyväksyneet ja 
allekirjoittaneet. 
 
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijaosapuoli ei voi yksipuolisesti irtisanoa tai purkaa tätä 
sopimusta ennen 1.1.2022, ellei jokin toinen sopijaosapuoli ole olennaisesti rikkonut tätä 
sopimusta sopimuksen irtisanovaa tai purkavaa sopijaosapuolta kohtaan eikä ole kehotuksen 
saatuaan viipymättä korjannut menettelyään. Tällöin sopimus päättyy irtisanomisen 
toimittamista seuraavan vuoden lopussa, elleivät sopijaosapuolet sovi tätä lyhyemmästä 
irtisanomisajasta. Purkamisen seurauksena sopimus päättyy heti.    
 

 
Allekirjoitukset 



 
 Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskeva sopimus  
 
 

1. Sopimuksen osapuolet  
 

1) Forssan kaupunki, jäljempänä kaupunki  
 
2) Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta, jäljem-
pänä kunnat 
  

2. Sopimuksen kohde  
 
Kaupunki järjestää kuntien matkailun koordinaatio- ja neuvontapalvelut. Palveluja tuot-
tava matkailukoordinaattori on kaupungin palveluksessa. Sopimuksen tullessa voimaan 
kokonaiskustannukset ovat enintään 80.000 euroa vuodessa.  
 

Kokonaiskustannukset jaetaan vuosittain kaupungin ja kuntien kesken kunkin vuoden 
alun asukaslukujen mukaisessa suhteessa.  
 
Kustannukset kattavat yhden kokopäivätoimisen matkailukoordinaattorin työvoimakus-
tannukset ja hänen työtehtäviinsä liittyvät kulut sekä ulkoisia ostopalveluja. Kaupunki 
laskuttaa kunnilta kustannusten neljäsosan tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun alussa.  
 

Kaupunki jatkaa sopimuksen voimaan tullessa meneillään olevien matkailuhankkeiden 
toteutusta hankkeiden suunnitelman mukaiseen päättymiseen saakka.  
 
Siinä tapauksessa, että koordinaatio- ja neuvontapalveluista sopimusvuonna aiheutu-
neet todelliset kustannukset ovat sopijapuolten yhteisesti sopimien toimenpiteiden seu-
rauksena etukäteen sovittua yhteiskorvausta suuremmat, osapuolet maksavat yli me-
nevät kustannukset asukaslukujen suhteessa. Kaupunki hyvittää kunnille erotuksen, jos 
toteutuneet vuosikustannukset ovat ennalta sovittuja pienemmät.  
 

3. Sopimuksen voimassaolo  
 
Sopimus tulee voimaan sen allekirjoituksin. Sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.  

 
4. Sopimuskappaleet 

 
Sopimusta on tehty samasanainen kappale kullekin sopijapuolelle. 

5. Allekirjoitukset 

 

LIITE 1: Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden toimintasuunnitelma 2019 



Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden toimintasuunnitelma 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärkiteemana kansainvälistyminen 

Vuoden 2019 matkailun kehittämistoimenpiteiden kärkenä on kansainvälistyminen. Fors-

san seudulla kansainvälistymistä toteutetaan Visit Finlandin Western Lakeland –teeman 

mukaisesti. Western Lakeland toimenpiteitä toteutetaan maakunnallisen Let´s go Tavastia 

hankkeen kautta. Hankkeen osatavoitteina on yrittäjien kansainvälisten toimintavalmiuksi-

en kasvattaminen ja palvelutarjonnan näkyvyys erilaisissa kansanvälisessä digitaalisissa 

alustoissa. Vuonna 2019 toteutettavina toimenpiteinä ovat yrittäjien kv-valmennustyöpajat, 

kansainvälisen gotavastia.fi –sivuston kehittäminen, sisällöntuotanto tuotemanuaaleihin ja 

matkanjärjestäjä- sekä mediavierailut Kanta-Hämeeseen. 

Forssan seudun kunnat ovat mukana maakunnallisessa Let´s go Tavastia –hankkeessa ja  

vuonna 2019 hankkeen kuntarahaosuus Forssan seudulla on 7 256 euroa. Hankkeesta 

palautuu noin 7 000 euroa työtehtäviä suorittavan matkailukoordinaattorin palkkaan. Han-

ke päättyy 31.12.2019. 

Kesäkuussa 2019 saadaan päätös maakunnallisesta Western Lakeland Kanta-Häme –

markkinointihankkeesta, johon seudun kunnat ovat sitoutuneet aiesopimuksen myötä 

18 387 eurolla. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2019-31.12.2020. Hankkeessa haetaan lisä-

rahoitusta Western Lakeland markkinointitoimenpiteisiin ja henkilöstökuluihin. Seutukoor-

dinaattorin palkkaosuuksiin tulorahoitus vaikuttavaa vasta vuoden 2020 alusta, jolloin edel-

linen hanke on päättynyt.   



Matkailun sisäiset koordinaatio- ja kehittämispalvelut 

Toimialaa sisäisesti tukevilla ja kehittävillä toimenpiteillä edistetään matkailuyrittäjien verkos-

toitumista ja yhteistyötä.  Matkailukoordinaattori järjestää yrittäjille maksuttomia yhteistapaami-

sia alueen kohteissa ja tiedottaa sähköisillä uutiskirjeillä yrittäjiä ja alan toimijoita. Valmennus- 

ja koulutuspäivät liittyvät kansainvälistymiseen ja digitaalisten markkinointityökalujen käyttöön.  

Matkailukoordinaattori edustaa Forssan seutua ja alueen matkailupalveluita maakunnallisten 

kehittämishankkeiden ohjausryhmissä, Hämeen kauppakamarin matkailuvaliokunnassa ja 

maakunnallisissa matkailun teemaryhmissä sekä toimii yhteistyössä uuden Elinvoimaa Hä-

meeseen –yrittäjäyhdistyksen kanssa.  

Tilastointia ja raportointia lisätään. Uusia mittaristoja otetaan käyttöön ja niiden pohjalta laadi-

tut raportit toimitetaan kuntiin kolme kertaa vuodessa. Raportoitavat ajanjaksot ovat tammi-

toukokuu, kesä-elokuu ja syys-joulukuu. Tilastollisen seurantaan sisältyy yrittäjien kansainväli-

sen osaamisen ja palvelutarjonnan lisääntyminen, yöpymisvuorokaudet, seudun tunnettuuden 

lisääntyminen sekä matkailuneuvonnan yhteydenotot ja kontaktoinnit.  

Matkailun ulkoiset neuvontapalvelut 

Matkailuneuvontapalvelut järjestetään Forssan Yritystalossa sijaitsevassa työpisteessä, jossa 

on esillä seudun kuntien ja yrittäjien esitteet sekä esitemateriaalia muusta Suomesta. Palvelut 

sisältävät asiakasneuvonnan, esitepostitukset, esitejakelupisteiden ylläpidon, seudullisen ke-

säinfopisteen toimintojen järjestämisen ja siihen liittyvät esimiestehtävät.  

Forssan kauppatorilla sijaitsevan kesäinfopisteeseen tullaan palkkaamaan 2,5 kuukauden 

määräajalla henkilö, jonka toimenkuva sisältää vahvemmin seutukunnan matkailun digitaalista 

markkinointia aiemman asiakasneuvonnan ohella. Kesäinfopisteen päivystysajat määritellään 

uudelleen.  

Digitaalista markkinointia kasvatetaan sosiaalisen median kanavissa. Käytössä olevien Face-

book ja Instagram –Visit Forssaregion sivujen näkyvyyttä kasvatetaan omana työnä järjestäen 

kilpailuja ja ostetulla näkyvyydellä. Sisäisen uutiskirjeen lisäksi toteutetaan muutaman kerran 

vuodessa julkaistava teemoitettu asiakasuutiskirje, jossa tiedotetaan seudun palveluista.  

Seudun tunnettuuden parantamiseen käytetään myös ulkoisia ostopalveluja. Seutukunnan 

matkailun visuaalinen ilme uudistetaan ja sen myötä matkailun internetsivuston ulkoasu. Si-

vustolle lisätään chat-palvelu interaktiivisuuden lisäämiseksi. Mahdollisesti uudistetaan myös 

seudun matkailun ”markkinointinimi”. Seudun yhteinen matkailuesite toteutetaan yhdessä yrit-

täjien kanssa kevään aikana printtinä ja digitaalisena versiona. Digitaalisessa markkinoinnissa 

hyödynnettäviä av-tuotantoja toteutetaan budjetin niin salliessa ja yrittäjien omia tuotantoja 

nostetaan näkyvämmin esille.  Matkailukoordinaattori vastaa palveluntarjoajien kilpailuttami-

sesta ja sisällöntuotannosta. 

 

Ryhmäretkipalvelut ja opasvälitys ulkoistetaan paikallisille matkanjärjestäjille, Forssan Matka-

toimistolle ja Matka-Merilälle. Alkuvuoden aikana matkailukoordinaattori päivittää yrittäjien hin-

nat, palvelut sekä olemassa olevat kotimaan ryhmäretkipaketit matkanjärjestäjien käyttöön. 



Kansainvälisille asiakkaille suunnattuja tuotteita paketoidaan yhdessä Forssan Matkatoimiston 

kanssa. 

Matkailukoordinaattorin työtehtävät 2019: 
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