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Yhtymäjohtajan viran täyttäminen / kunnaninsinöörin viran muutokset Jokioisten  
kunnassa 
  
Yhtymähallitus 30.01.2023 § 4  
   
  Yhtymähallitus päätti (19.12.2022 § 195) yhtymäjohtajan määrä- 

ja osa-aikaisen viran hakuun laittamisesta sekä valitsi Timo Fin-
ningin jatkamaan yhtymäjohtajan tehtävässä 50 % työajalla 
1.1.2023 lukien kunnes virkaan valittava aloittaa. 

  
  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mu-

kainen toiminta on päättynyt 31.12.2022, kun sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvoin-
tialueille. Hyvinvointikuntayhtymä jää omistamaan ja hallinnoi-
maan sote-kiinteistöjä, joita se vuokraa hyvinvointialueelle 
1.1.2023 alkaen 

  
Yhtymäjohtajan virka on ollut haettavana 13.1.2023 klo 15 men-
nessä. 

  
  Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva koulutus sekä riit-

tävä hallinnollinen taito ja kokemusta johtotehtävistä. Yhtymäjoh-
taja vastaa kiinteistötoiminnan johtamisesta ja tuloksellisuudesta. 
Lisäksi keskeisiä tehtäviä ovat vuoden 2022 tilinpäätöksen val-
mistelu ja kuntayhtymän mahdollisen purkamisen valmistelu yh-
dessä jäsenkuntien kanssa. 

  
  Määräaikaan mennessä saatiin neljä hakemusta. Virkaa hakivat 

seuraavat henkilöt: 
- Harri Virta, yhteiskuntatieteiden maisteri, Tammela 
- Jarmo Kujanpää, diplomi-insinööri, Lahti 
- Timo Laine, rakennusinsinööri, Turku 
- Kari Tasala, insinööri, Forssa 

  
  Hakemusyhteenveto on esityslistan oheismateriaalina. Hakemus-

asiakirjat on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille tutustuttavaksi 
heti hakuajan päätyttyä. 

  
  Kaikki hakijat on haastateltu 20. ja 23.1.2023. 
  

Lisätietoja Yhtymähallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola, puh. 
050 592 5868 
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Esittelijä  Yhtymäjohtaja 
  
Päätösehdotus  Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous 

 
1)  täyttää yhtymäjohtajan osa- ja  määräaikaisen viran  yhdeksi 
vuodeksi 
 
2) määrää vaalin olemaan ehdollinen, kunnes virkaan valittu on 
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 
ja ilmoittanut kirjallisesti ottavansa viran vastaan ja 
 
3) valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan sopimaan koe-
ajasta (joka on  4 kk), viran vastaanottamisen ajankohdasta, vi-
ranhoidon muista ehdoista  ja palkkauksesta. 

  
  
Päätös  Käydyn keskustelun perusteella yhtymähallitus päätti esittää, että 

yhtymäkokous täyttää yhtymäjohtajan osa- ja määräaikaisen viran 
yhdeksi vuodeksi ja esittää yksimielisesti tehtävään Kari Tasalaa. 
  
Lisäksi yhtymähallitus  päätti merkitä tiedoksi hakijan Timo Laine 
koulutuksen olevan liikkeenjohdon maisteri, MBA. 
 
Muilta osin (kohdat 2-3) päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Yhtymähallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti kokouksessa. 

  
  
Yhtymäkokous 22.02.2023 § 7   
756/01.01.01/2022   
   
Päätös  Yhtymäkokous 

 
1. valitsi yksimielisesti Kari Tasalan yhtymäjohtajan osa- ja mää-
räaikaiseen virkaan yhdeksi vuodeksi 
 
2. määräsi vaalin olemaan ehdollinen, kunnes virkaan valittu on 
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 
ja ilmoittanut kirjallisesti ottavansa viran vastaan sekä 
 
3. valtuutti yhtymähallituksen puheenjohtajan sopimaan koeajasta 
(joka on 4 kk), viran vastaanottamisen ajankohdasta, viranhoidon 
muista ehdoista ja palkkauksesta. 
- - - - - - - - - 



 
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

Kunnanhallitus 13.3.2023 55 4 

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

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

 
 
 
Kh § 34 
13.3.2023 Kunnanvirastossa on yhteistyössä osapuolten kesken valmisteltu 

yhtymäkokouksen päätöksen täytäntöönpanoon liittyviä toimenpi-
teitä. Kunnaninsinööri on irtisanoutunut Jokioisten kunnasta eläköi-
tymisen johdosta 1.10.2023 alkaen. Vastaavaan virkaan teknisen 
johtajan nimikkeellä on avattu haku 27.2.2023. 

 
 Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja voi 

myöntää sivutoimiluvan, ja virkaan ottava toimielin (eli tässä ta-
pauksessa kunnanhallitus) voi päättää virkasuhteen osa-aikaista-
misesta ja irtisanoutumisesta. 

 
 Samoin kunnanjohtaja voi antaa virkamääräyksen sijaistuksen 

ajaksi. Kehitysinsinööri sijaistaa kunnaninsinööriä, mutta tarvitsee 
virkamääräyksen julkisen vallan käyttämiseen. Samoin asia tulee 
ottaa huomioon kehitysinsinöörin työn vaativuuden arvioinnissa. 

 
Ehdotus Jokioisten kunnanhallitus 
 

1) merkitsee tiedokseen kunnaninsinöörin sivutoimiluvan Forssan 
seudun hyvinvointikuntayhtymään. 

2) merkitsee tiedokseen kehitysinsinöörin virkamääräyksen kun-
naninsinöörin sijaistamistilanteisiin. 

3) hyväksyy kunnaninsinöörin viran muuttamisen 50 prosent-
tiseksi alkaen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtajan virka-
määräyksestä. 

4) hyväksyy kunnaninsinöörin irtisanoutumisen eläköitymisen joh-
dosta 1.10.2023 alkaen.     

 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Lasinpuhdistuslaitoksen ja vaahtolasitehtaan toiminnan muuttaminen ja toiminnan  
aloittamislupa, Forssa ja Jokioinen / lausunto aluehallintoviranomaiselle 
 
Kh § 35 
13.3.2023 Aluehallintovirasto pyytää Jokioisten kunnalta lausuntoa asiakoh-

dassa mainitusta hakemuksesta 23.3.2023 mennessä. 
 

Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen 
asiointipalvelun kautta. 

 
Uusioaines Oy:llä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 
2016 myöntämä ympäristölupa. Uusioaines Oy hakee ympäristölu-
van muuttamista vaahtolasin varastoalueen muutoksen vuoksi. 
Vaahtolasia on varastoitu pinnoittamattomalla kentällä kiinteistöllä 
169-408-1-1506. Varastoalue ollaan siirtämässä kiinteistölle 169-
408-1-1725.  

 
Kiinteistölle rakennetaan asfaltoitu kenttä, jossa hulevedet johde-
taan viivytysaltaan kautta ojaan. Muita muutoksia laitoksen toimin-
taan ei ole suunnitteilla. Hakemusselostus kokonaisuudessaan on 
esityslistan viiteaineistona. 

 
Ehdotus Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Hake-

muksen mukaiset toimenpiteet nähdään hyvänä ja kaavoituksen-
mukaisena toiminnan kehittämisenä. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyö-
sopimus 1.1.2023 alkaen 
 
Kh § 36 
13.3.2023 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on lakisää-

teinen palvelu, joka on järjestettävä kaikissa kunnissa. Toimintaa 
ohjaa laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 
(1369/2014, 448/2020, 424/2021 ja 935/2022) sekä valtioneuvos-
ton asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 
(1377/2014). Yhteistyösopimuksella sovitaan työttömille tarjottavan 
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä. 

 
TYP on hyvinvointialueen, TE-toimiston/kuntakokeilun ja Kelan 
muodostama yhteistyöverkosto. TYP-lain mukaisesti jokainen 
kunta kuuluu johonkin TYP-verkostoista; Kanta-Häme muodostaa 
yhden TYP-verkoston. Verkostoja on Suomessa yhteensä 32. TYP-
toiminta on organisoitu kussakin verkostossa lain ja asetuksen oh-
jaamana niin, että palvelun järjestämiseksi verkostolle on laadittu 
yhteistyösopimus, nimetty johtoryhmä sekä nimetty toimintaa joh-
tava henkilö ja hänen varahenkilönsä. 
  
Kanta-Hämeen TYPin nykyinen yhteistyösopimus on voimassa 
1.1.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Hyvinvointialueet 
aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja tulevat uudeksi sopijaosapuoleksi 
yhteistyösopimukseen, minkä vuoksi tulee laatia uusi yhteistyöso-
pimus. Yhteistyösopimus laaditaan hyvinvointialueen, verkoston 
kuntien, TE-toimiston ja Kelan kesken. Toimintaa johtaa TYPin joh-
toryhmä, jossa on kaikkien sopimusosapuolten edustus. Asetuksen 
(1377/2014) mukaisesti johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen 
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä 
johtoryhmän toimialueella. Johtoryhmä asettaa vuosittain monialai-
sen yhteispalvelun toimialueensa tavoitteet ja sopii monialaisena 
yhteispalveluna tarjottavien palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen 
määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Johtoryhmä seuraa ja arvioi 
monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutu-
mista. Johtoryhmän toimintakausi on kolme vuotta ja johtoryhmän 
asettaa TE-toimisto. Kanta-Hämeen monialaisen yhteispalvelun 
johtoryhmän asettamispäätös on liitteenä. Kuntakokeilun ulkopuoli-
silla kunnilla ei ole lakisääteistä roolia TYP-lain mukaisessa asia-
kastyössä, mutta kunnat kuuluvat TYPin johtoryhmään ja ovat osa-
puolina yhteistyösopimuksessa. Kunnat asettavat johtoryhmän pu-
heenjohtajan ja hyvinvointialue varapuheenjohtajan. 
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Uusi yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voi-
massaolo päättyy, mikäli laki työllistymistä edistävästä monialai-
sesta yhteispalvelusta (1369/2014) ja lain nojalla annettu asetus 
(1377/2014) kumotaan. Sopimusta tai sen liitteitä tarkistetaan tar-
vittaessa. Sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti sopimalla. Sopi-
musta tarkistetaan sopimuskauden aikana jonkun sopijapuolen sitä 
vaatiessa. Johtoryhmä käsittelee ja tekee muutosesitykset ja käyn-
nistää tarvittaessa sopimusneuvottelut. Sopimukseen liittyvät eri-
mielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten väli-
sin neuvotteluin. Ne sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei 
kyetä neuvottelemalla selvittämään, ratkaistaan hallintoriita-asiana 
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Kukin sopijaosapuoli voi irtisa-
noa tämän sopimuksen päättymään kyseisen vuoden lopussa. Irti-
sanomisaika on 6 kuukautta. 
 
TYPin johtoryhmä on kokouksessaan 7.12.2022 hyväksynyt Kanta-
Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun yhteis-
työsopimuksen luonnoksen ja sen liitteet. Sopimuskauden aikana 
tehtävät liitteiden päivitykset hyväksytään TYP-johtoryhmässä, ei-
vätkä ne edellytä sopimuksen uudelleen käsittelyä. 
 
TYPin kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, joiden työttömyys 
on pitkittynyt ja jotka hyötyvät monialaisesta palvelusta ja eri taho-
jen järjestämisvastuulla olevien palveluiden yhteensovittamisesta 
työllistymisensä edistämiseksi. Palvelussa korostuu asiakkaan pal-
velutarpeen monialainen kartoitus sekä valmennuksellinen ja rat-
kaisukeskeinen työskentely. Asiakastyö on intensiivistä, kasvokkain 
tapahtuvaa ja tavoitteellista palvelua, joka edellyttää räätälöityjä rat-
kaisuja työllistymisen edistämiseksi.  
 
Palvelun toteuttamisen organisoinnista, koordinoinnista ja kehittä-
misestä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vastaa johto-
ryhmään kuuluvien kuntien nimeämä toimintaa johtava henkilö. Toi-
mintaa johtavalle henkilölle nimetään lisäksi varahenkilö. Johtoryh-
män tulee hyväksyä johtava henkilö ja tämän varahenkilö ennen ni-
meämistä. Kanta-Hämeen TYPin johtoryhmä on kokouksessaan 
päättänyt hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin ehdotuksen siitä, että 
Susanna Halonen nimetään toimintaa johtavaksi henkilöksi. Johta-
van henkilön työnantaja on Hämeenlinnan kaupunki. TYP-työhön 
osoitetusta sopimusosapuolten henkilöstöresurssista on sovittu 
TYP-yhteistyösopimuksessa. Kaikkiaan TYP-lain mukaiseen asia-
kastyöhön Kanta-Hämeessä on osoitettu 35 työntekijää. 
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Jokainen Kanta-Hämeen TYPin sopimusosapuoli vastaa itse oman 
henkilöstönsä palkkaus- ja muista kustannuksista. Toiminnasta ai-
heutuvat yhteiset kustannukset (78700 €, TA 2023) jaetaan yhteis-
työsopimuksessa sovitulla tavalla osapuolten kesken. Hyvinvointi-
alue osallistuu yhteisiin kustannuksiin 30 % osuudella ja 80 % jae-
taan kuntien kesken. Kuntien välisten kustannusten jakoperusteena 
on yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden kokonaismäärän 
kunnittainen suhdeluku 50 % painotuksella ja kunnan väestömää-
rän kunnittainen suhdeluku 50 % painotuksella. Kustannusten jako 
tehdään väestömäärän osalta edellisen vuoden 31.12. tilanteen 
mukaisesti (väestötiedot), ja vähintään 300 päivää työmarkkinatu-
kea saaneiden osalta edellisen vuoden kuukausikeskiarvon mukai-
sesti. Yhteiset kustannukset muodostuvat toimintaa johtavan hen-
kilön palkkauskustannuksista sivukuluineen sekä muista yhteisistä 
kustannuksista, joita ovat esimerkiksi yhteisten kehittämispäivien 
kustannukset, koulutus- ja asiantuntijapalvelut, matkakustannukset 
sekä jyvitykset sisäisistä ICT-palveluista ja laitevuokrista sekä työ-
tilojen vuokrista. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kanta-Hämeen 
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteis-
työsopimuksen (liite 2/2023). 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Päätös TE-24 työllisyysalueen valmistelusta 

Kh § 37 
13.3.2023 

Taustaa  

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen TE-palvelujen (työllisyys- ja 
elinkeinopalvelut) uudelleen järjestämisestä 1.3.2023. Julkisten työ-
voimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään 1.1.2025 työ- ja elin-
keinotoimistoilta kunnille. Kunnille siirtyvät myös elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät 
hankintatehtävät ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä 
työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen julkisiin 
työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät.  

Uudistuksessa merkittävin muutos on siis se, että työllissydenhoi-
don vastuita ja tehtäviä siirretään kunnille TE-keskuksilta ja KEHA-
keskuksilta (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja 
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus).  

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu muodostaa kunnille uuden 
valtionosuustehtävän, johon kunnille osoitetaan täysimääräinen ra-
hoitus. Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden ja heihin rin-
nastettavien maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen kunnille 
osoitettaan yleiskatteellisesta valtionosuudesta erillinen rahoitus.  

Työllisyydenhoidosta tulee kolmanneksi suurin valtionosuustehtävä 
kunnille. Merkittävää uudistuksessa on myös se, että TE-
toimistojen työllisyyden parissa työskentelevät henkilöt siirtyvät 
kuntiin. Nykyiset työ- ja elinkeinotoimistot lakkautetaan. Siirtyviä 
tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kun-
tiin tai kuntayhtymiin.  

Kunnat eivät kuitenkaan voi ottaa työllisyyden hoitoa yksin itselleen, 
mikäli työllisten määrä ei ole riittävä. Ehtona on muun muassa, että 
perustettavalla työllisyydenhoidon alueella tulee olla vähintään 
20 000 työikäistä (15–74-vuotiaat henkilöt). Tämä jää monelta kun-
nalta saavuttamatta, jolloin järjestäminen tulee tehdä yhteistyössä 
kuntien kesken.  
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Organisoitumismalleja ovat joko ns. vastuukuntamalli tai kuntayh-
tymä. Kanta-Hämeen osalta vaihtoehtoja on joko seutukunnittainen 
järjestäytyminen tai koko Kanta-Hämeen alueen muodostaminen 
työllisyydenhoidon alueeksi. Valtioneuvostolla on viimekätinen toi-
mivalta päättää työllisyysalueista, jos kunnat itse eivät pääse sopi-
muksiin edellytykset täyttävistä alueista. 

Kuntien lisääntyvä rahoitusvastuu työttömyysetuuksista kompen-
soidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta poikkileikkaushet-
ken mukaisena. Kompensaation kuntakohtaista kohdentumista ei 
jälkikäteen tarkisteta, joten kunta, joka pystyisi lyhentämään työttö-
myysjaksoja ja ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä hyötyisi tästä 
taloudellisesti. Tämä muodostaisi kunnille kannusteen pyrkiä edis-
tämään työllisyyttä mahdollisimman tehokkaasti. Uudistuksella ta-
voitellaan 7 000—10 000 henkilön työllisyysvaikutusta valtakunnal-
lisesti. 

Kanta-Hämeen ja Lounais-Hämeen tilanne 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) lähestyi Forssan 
seudun kuntia kesällä 2022 ja pyysi mandaattia toimia TE-24 uudis-
tuksen suunnittelussa seudun kuntien kanssa ja toimia toteuttavana 
organisaationa. LHKK:lla on ollut merkittävä rooli seudun työ- ja 
elinkeinopalveluissa, ja rooli voi edelleen kasvaa. Forssan seudun 
työllisten määrä on kuitenkin merkittävästi alle lain edellyttämän 
20 000 (Forssan, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän työl-
listen määrä on alle 15 000). Tämän vuoksi Forssan seutu ei ole 
riittävän iso muodostamaan yhdessä aluetta.  

Hämeenlinnan kaupunki on lähettänyt 7.12.2022 päivätyn kutsun 
TE-palveluiden 2024 uudistusta koskevaan keskusteluun ja yhteis-
työmallin rakentamiseen Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Hä-
meen TE-toimisto ja Hämeen ELY-keskus yhdessä kuntakokeilun 
kanssa järjestivät TE24-infon Kanta-Hämeen kunnille 29.11.2022. 
Tilaisuudessa nostettiin esiin henkilöstön ja verkoston osallistami-
nen muutoksen tekemiseen. Valmistelutyöhön on tarkoitus kutsua 
myös Hämeen TE-toimiston, Hämeen ELYn ja hyvinvointialueen 
edustajat. 
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Hämeenlinnan kaupunki on lähestynyt Kanta-Hämeen kuntia ja lä-
hettänyt jokaiselle kunnalle kutsun TE-palvelu-uudistuksen valmis-
telutyöhön. Hämeenlinna on järjestänyt uudistukseen liittyen työpa-
joja, joissa on mietitty uudistuksen läpivientiä maakunnan alueella.  

Hämeenlinnan seudulla on toiminut kuntakokeilu vuodesta 2021 
(Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 1269/2020) ja kokei-
lun aikana mm. kaupunki on rakentanut Hämeenlinnan, Hattulan ja 
Janakkalan alueen työllisyydenhoidon palveluita. Myös TE-
toimiston työntekijät ovat siirtyneet kaupungin johdettavaksi, jotta 
toimintatapa ja uudet tavat toimia on saatu systemaattiseksi.  

Riihimäen kaupunki on yhdessä Hausjärven ja Lopen kuntien 
kanssa tilannut esiselvityksen TE24 vaihtoehdoista Riihimäen seu-
dulle. Selvitys on valmistunut 31.1.2023. Selvityksessä on tarkas-
teltu kolmea vaihtoehtoa (Riihimäen seutu, Riihimäen seutu ja Hy-
vinkää sekä koko Kanta-Häme) työllisyysalueeksi. 

Riihimäen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.2.2023 että 
ensisijainen vaihtoehto työllisyysalueen muodostamiseksi on Riihi-
mäen seutu eli Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi. Selvityksessä ei tar-
kasteltu muita alueita ja selvitys on Riihimäen seudun sisäiseen val-
misteluun liittyvä. 

Hämeenlinnan kutsu koskee valmistelua kokonaisuuden osalta, 
sillä missään kunnassa ei ole vielä valmista mallia, johon kunnat 
voisivat liittyä. Valmisteluun mukaan meneminen tarkoittaa sitä, että 
muodostetaan alue ja yhdessä suunnitellaan tuleva rakenne sekä 
päätetään yhdessä organisoitumisen muodosta. Mikäli työllisyys-
palvelualueeksi muodostuu Hämeenlinna, Hattula, Janakkala, 
Forssa, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila, tulee alueesta ko-
konaisuus, jossa Hämeenlinnan alue muodostaa yhden ja Forssan 
seutu toisen selkeän työssäkäyntialueen.  

Mikäli lähdetään rakentamaan yhteistyömallia Hämeenlinnan kau-
pungin kanssa, tavoitteena on, että Forssan seutu (Forssa, Tam-
mela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila) lähtevät yhdessä suunnittele-
maan alusta alkaen sellaista rakennetta, missä työllisyydenhoitoon 
turvataan vahva paikallistason toiminta ja jokaiseen kuntaan var-
mistetaan resurssit lähipalveluiden toteutumiseksi. Kunnat ovat par 
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haita oman alueen työllisyyspalveluiden tuntijoita. Työllisyyspalve-
luiden rakenne ja prosessit voidaan yhteistyössä rakentaa seudun 
erityispiirteet huomioiden.   

Laki antaa organisoitumiselle kaksi mallia; 1) vastuukuntamalli tai 
2) kuntayhtymä. Valmistelun aikana keskusteluissa on ollut molem-
mat mallit. Molemmissa on myös etunsa ja haasteensa. Kuntayhty-
män heikko puoli on raskas organisaatiomalli Kuntalain tuomien 
kuntayhtymälle kuuluvien päätöksenteko- ja toimielimien kautta. 
Vastuukuntamallin osalta haasteena on kaikkien kuntien osallistu-
minen päätöksentekoon.  

Vastuukuntamallissa voidaan päätöksentekoon rakentaa esimer-
kiksi jaostomalli, jossa edustus on jokaisesta kunnasta. Tällöin val-
mistelu menisi jaoston kautta. Sopimuksessa voidaan myös sopia 
siitä, ettei vastuukunnan kunnanhallituksella ole oikeutta ottaa yh-
teisen toimielimen päättämää asiaa käsiteltäväkseen.  

Kun rakenne on päätetty, sidosryhmät otetaan mukaan suunnitte-
luun ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymällä tulee olla suuri 
rooli valmisteluprosessissa. Myös Forssan Yrityskehitys Oy:n rooli 
valmistelussa on merkittävä. Uudistuksessa siirtyy TE-keskuksien 
työntekijöitä kuntiin ja kun rakenne on päätetty, TE-keskukset ote-
taan mukaan suunnitteluun. Muita merkittäviä sidosryhmiä ovat esi-
merkiksi yrittäjien yhdistykset, yritykset sekä kolmas sektori kuten 
työllisyyspalveluiden kanssa toimivat säätiöt.  

 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että 

1) Jokioinen lähtee mukaan valmistelemaan yhteistä työllisyys-
palvelualuetta Hämeenlinnan kaupungin kanssa.  

2) valmistelutyössä tulee korostua tiivis yhteistyö Forssan seu-
dun kuntien kesken. 

3) valmistelussa huomioidaan Forssan seudun lähtökohdat,  
työllisyydenhoidon ekosysteemi ja sidosryhmät, sekä varmis-
tetaan lähipalvelut ja paikallispalveluiden laatu.  
 

Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Kokoukset 
 
Kh § 38 
13.3.2023 Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 30.3.2023 klo 13.00 al-

kaen etäyhteyden välityksellä. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee kokouksen tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 39 
13.3.2023 Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 1.12. ja 14.12.2023 
 Koulutuslautakunta 15.2.2023 
 Vapaa-aikalautakunta 22.2.2023 
 Vapaa-aikasihteerin päätöspöytäkirjat 9.1., 25.1. ja 9.2.2023 
 Kansalaisopiston rehtorin viranhaltijapäätökset 13.1. ja 14.2.2023 

Kunnaninsinöörin päätös 7.2.2023 
 Hallinto- ja talousjohtajan päätöspöytäkirjat 10.2., 17.2. ja 

20.2.2023 
 Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vanhusneuvosto 16.2.2023 ja 

nuorisovaltuusto 9.2.2023 
 Hämeen liitto maakuntahallitus 20.2.2023 
 Fshky:n yhtymäkokous 22.2.2023. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 40 
13.3.2023 Valtionvarainministeriön maksuerittely Jokioisten kunnan perus-

palvelujen valtionosuudesta ja veroperusmuutoksista johtuvien 
veromenetysten korvauksesta vuonna 2023.  

 
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedote kuntien ja 

maakuntien kaavoittajille avustushausta, joka on avoinna 2.3.-
18.4.2023 välisenä aikana. 

 
 Museovirasto pyytää Jokioisten kunnan lausuntoa aiheesta: Lau-

suntopyyntö valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohtei-
den inventoinnista.  

 
 Valtionvarainministeriö pyytää vastaamaan sähköiseen kyselyyn, 

jonka avulla selvitetään julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta 
kehittävän Haukka-hankkeen tuotosten vaikuttavuutta. 

 
 Avoimen hallinnon kysely 2023. 
 
 Forssan Yrittäjien julkaisu Forssan seudun Härkäviikkojen Yrittä-

järisteilyn toimenpidelistauksesta. 
 
 Kuntarahoitus Oyj:n yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukai-

nen ilmoitus osakkeen siirtymisestä ja lunastusoikeuden käyttämi-
sestä. 

 
 Liikenne- ja viestintä ministeriön lausuntopyyntö aiheesta: Data-

hallinta asetuksen kansallinen täytäntöönpano. 
 
 Väyläviraston lausuntopyyntö: Valtion väyläverkon investointioh-

jelma vuosille 2023-2024, luonnos. 
 
 Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n tiedote 1/2023 kuntapäättäjille. 
 
 Pöytäkirjanotteita: 

- Ypäjän kunnanhallitus 7.2.2023 § 25, Kotouttamispalveluiden 
järjestäminen seudullisesti. 

- Humppilan kunnanvaltuusto 8.2.2023 § 4, Esitys jäsenkunnille 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 
muuttamisesta ja siihen liittyvistä toimista. 
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- Tammelan kunnanhallitus 20.2.2023 § 40, Kotouttamispalvelu-
sopimus. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Muut asiat 
 
Kh § 41 
13.3.2023  1. Taloustoteutuma ja verotulot 
  2. TP 22 valmistelu 
  3. Pellilänkolmio Oy:n tilannekatsaus 
 
Ehdotus 1.Merkitään tammi-helmikuun taloustoteumaa ja verokertymää      

koskeva selostus tiedoksi. 
2.Merkitään tilinpäätöksen valmistelutilannetta koskeva selostus 
tiedoksi. 
3. Merkitään Pellilänkolmio Oy:tä koskeva tilannekatsaus tiedoksi. 

 
Päätös  1. Hyväksyttiin. 
  2. Hyväksyttiin. 
  3. Hyväksyttiin. 
 
 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 
Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  13.3.2023  
 
Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 35, 37, 38, 40 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 34, 36, 39, 41 
 
______________________________________________________ 
 
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:  
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

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

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

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

Valitusosoitus 
Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42200 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät:  
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

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

 

Valitus markkinaoikeudelle Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.  
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä 
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa. 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6140 euroa. 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa. 
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron 
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa 
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi 
valituksen peruutuksen vuoksi. 
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin 
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa. 
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen 
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. 
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 
 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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