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Kokouksen järjestäytyminen
KH 15.03.2021 § 63

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämä kaupunginhallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön määräyksen ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.
Kokous pidetään sähköisenä Teams-kokouksena.
Kaupunginhallitus on päätösvaltainen kuusijäsenisenä.
Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenensä kokoukseen. Tämän kutsun hoitamisen voi antaa myös
kaupungin keskushallinnon hallintopalvelujen tehtäväksi.
Pöytäkirjan tarkastajat
Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla
valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta
muulla tavalla. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti pöytäkirjantarkastajat voivat hyväksyä kaupunginhallituksen pöytäkirjan
ilmoittaen siitä sähköisesti. Pöytäkirjantarkastajat varmentavat
pöytäkirjan allekirjoituksineen tätä myöhemmin.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Tarja RajahalmeTahvanainen ja Matti Uutela (varalla Jouko Haonperä ja Tapio
Virtanen).
Tämä pöytäkirja tarkastetaan 18.3.2021.
Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
toimielin toisin päätä.
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Rajahalme-Tahvanaisen ja
Matti Uutelan
3. käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Kaupunginhallitus
1. totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Rajahalme-Tahvanaisen ja
Matti Uutelan
3. päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Ajankohtaiset asiat
KH 15.03.2021 § 64

Kaupunginjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita kokouksessa.
Yrityksiä koskevat asiat voivat sisältää viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja yrityssalaisuuksia, jotka ovat salassa pidettäviä.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksessa saadut selvitykset
tiedoksi ja antaa tarvittaessa harkitsemansa konserniohjeet.

Käsittely

Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Ratasmäen alueella sijaitsevan yritystontin vuokraus koetoimintaa varten
98/10.00.01.00/2021
KH 15.03.2021 § 65
Valmistelija

Kaupungingeodeetti, tekninen johtaja ja kaupunginsihteeri
Kaupungingeodeetti on 8.2.2021 (8 §) varannut Pikkumuolaan
kaupunginosassa Ratasmäen alueella sijaitsevan tontin 61-13-582-1
Ecofinity Oy:lle vuoden 2021 loppuun saakka. Ecofinity on pyytänyt
saada vuokrata varaamastaan tontista pinta-alaltaan noin 65.000
neliömetrin eli 6,5 hehtaarin suuruisen määräalan kahdeksi
vuodeksi koetoimintaa varten. Lisäksi tonttiin on pyydetty ns.
vuokralaisen osto-optiota. Yhtiön on tarkoitus ostaa tontti omakseen,
mikäli koetoiminta onnistuu suunnitellulla tavalla.
Tontti on 30.3.2015 voimaan tulleen Ratasmäki-asemakaavan sekä
3.2.2016 hyväksytyn tonttijaon mukainen rekisteritontti 61-13-582-1.
Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 25.2.2021. Tontin pinta-ala on
171.662 neliömetriä. Se on asemakaavassa osoitettu osaksi
teollisuus-, logistiikka- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-6).
Tontti on rakentamaton.
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala on valmistellut ehdotuksen
vuokrasopimukseksi osto-optiolla. Vuokraukseen sisältyy myös ns.
vakuusmenettely sen varmistamiseksi, että vuokrasuhteen
päättyessä, jos vuokralainen ei käytä osto-optiotaan tonttiin, tontin
ennallistaminen vuokralaisen taholta saadaan varmistettua.
Vuokrasopimuksen liitteeksi otetaan lisäksi erillisenä asiakirjana
Infrapalveluiden laatima ohjeistus koetoimintaan liittyvien
maanrakennustöiden suorittamisesta alkutöistä maisemointiin.
Osapuolet ovat neuvotelleet vakuuden määräksi 200.000 euroa.
Teknisen ja ympäristötoimen toimialan näkemyksen mukaan
kyseisen suuruisella vakuudella voidaan turvata kaupungin etu
asiassa. Vakuusmenettelyä on kuvattu vuokrasopimuksessa.
Tontin vuosivuokra on 11.700 euroa. Indeksiehtoa ei ole tarpeen
soveltaa vuokrasuhteen lyhyestä kahden vuoden kestosta johtuen.
Vuosivuokra, joka yritystonteilla on 8 % myyntihinnasta, määräytyy
5.2.2016 valmistuneen Ramboll Oy:n laatiman arviokirjan
mukaisesta kauppahinnasta 5,00 euroa/k-m2. Tontin laskennalliseksi
myyntihinnaksi saadaan siten 386.240 euroa vuoden 2021
hintatasossa. Hinta täyttää kuntalain 130 §:ssä tarkoitetun
markkinaehtoisuuden vaatimuksen.
Maanvuokrasopimus liitteineen ja kohteen sijainnin osoittava kartta
ovat liitteenä.
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Kaupunginhallitus voi hallintosäännön 26 §:n ja kaupunginvaltuuston
päätöksen 14.12.2020 (105 §) nojalla hyväksyä vuokrasopimuksen.
Lisätietojen antaja: kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330,
aki.harma(ät)forssa.fi
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan
maanvuokrasopimuksen sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan
täsmentämään vuokrasopimukseen vuokra-ajan ja vuokran määrän
sekä tarvittaessa hyväksymään vuokrasopimukseen mahdollisia
teknisluontoisia, merkitykseltään vähäisiä korjauksia.
Lisäksi kaupunginhallitus määrää tämän vuokrauspäätöksen
olemaan voimassa viisi kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta
ja raukeamaan sen jälkeen ilman erillistä päätöstä, ellei
vuokrasopimusta ole siihen mennessä allekirjoitettu.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
Ecofinity Ratasmäki maanvuokrasopimus liitekartta
Ecofinity Ratasmäki maanvuokrasopimus
Infrapalveluiden ohje Ecofinitylle

Forssan kaupunki

PÖYTÄKIRJA

Vesihuoltoliikelaitoksen
johtokunta
Kaupunginhallitus

§ 61

10.12.2020

§ 66

15.03.2021

5/2021

8

Kellarimäen vedenottamoalueella sijaitsevien huonokuntoisten rakennusten
luovuttaminen Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry:lle
582/02.07.00.00/2020

VESIHLJK 10.12.2020 § 61
Valmistelija

Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570,
vesihuolto@forssa.fi
Forssan kaupunki on hankkinut Tammelan Portaan kylästä maaalueen Forssan vesihuoltoliikelaitoksen vedenhankintaa varten.
Alueella on tehty vedenottotutkimuksia ja niiden perusteella on
määritetty mm. kaksi vedenottokaivon paikkaa. Toinen
kaivopaikoista on Kellarimäentien varrella sijaitsevan vanhan
huonokuntoisen hirsirunkoisen asuinrakennuksen ja sen yhteydessä
olevan, myös huonokuntoisen ja hirsi-/lautarakenteisen riihi/vajarakennuksen välissä. Rakennuksilla on etäisyyttä toisiinsa noin 15
metriä. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ole käyttöä rakennuksille ja ne
tullaan poistamaan viimeistään vedenottamon rakentamisen
yhteydessä. Vesihuoltoliikelaitos on pyytänyt rakennuksista Forssan
kaupungin kiinteistöpäällikön mielipiteen ja hänen näkemyksensä
on, että Forssan kaupungillakaan ei ole niille käyttöä ja niistä uhkaa
aiheutua ainoastaan purkukuluja. Liitteenä kuvia rakennuksista.
Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry on ilmaissut olevansa kiinnostunut
rakennuksista. Rakennuksista on osaavissa käsissä saatavissa
nykyistä pienempiä rakennuksia ja/tai korvaushirsiä.
Vesihuoltoliikelaitoksen intressinä on, että rakennukset puretaan ja
siirretään pois ja, että purkaja siistii alueen.

Esittelijä

Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle,
että
1. se päättää lahjoittaa rakennukset Portaan-Ojaisten kyläyhdistys
ry:lle purettavaksi ja pois siirrettäväksi
2. se antaa kyläyhdistyksen päättää vapaasti ja vastata viime
kädessä rakennusten purku- ja siirtotyöstä. Alue tulee siistiä
purkutyön jälkeen
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3. purku- ja siirtotöiden tulee olla tehtynä 31.5.2022 mennessä, tai
tämä päätös lahjoittaa rakennukset raukeaa.
Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

KH 15.03.2021 § 66
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Kaupungin on perusteltua luovuttaa rakennukset yhdistyksen
omistukseen rakennusten purkamisen ja poistamisen sekä alueen
siistimisen vastineena. Työt on helpointa tehdä kesällä. Toimenpiteet
ehdittäneen kuitenkin tehdä johtokunnan esittämässä aikataulussa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry:n
purkavan Kellarimäen vedenottamoalueella sijaitsevat rakennukset,
vievän rakennukset pois alueelta ja siistivän alueen yllä olevassa
vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan päätöksessä tarkoitetuin tavoin
ja siinä mainitussa aikataulussa sekä kaupungin luovuttavan
rakennukset yhdistyksen omistukseen rakennusten purkamisen ja
poistamisen sekä alueen siistimisen vastineena.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Kuva 5
Kuva 6
Kuva 7
Kuva 8
Kuva 9
Kuva 10
Kuva 11
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Seutukirjastoa koskeviin sopimusneuvotteluihin nimettävät kaupungin edustajat
258/00.04.00/2020
KH 15.03.2021 § 67
Valmistelija

Sivistysjohtaja
Louna-kirjastot eli Forssan kaupunginkirjasto sekä Humppilan,
Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot ovat saaneet
Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeeseen 44.500 euroa
valtionavustusta. Hankkeessa selvitetään, mitä hallintomallia ja
palvelurakennetta käyttäen kirjastopalveluja voitaisiin jatkossa
toteuttaa seudullisesti.
Hanke kestää 1.4.2020 - 31.12.2021. Hanketta varten on perustettu
kirjastojen henkilöstöstä projektiryhmä. Lisäksi on valittu
ohjausryhmä, johon kuuluvat projektiryhmän jäsenten lisäksi
kaupungin ja kuntien johtajat.
Ohjausryhmä on selvityksen perusteella päättänyt esittää, että
seutukirjasto perustettaisiin vastuukuntamallia käyttäen. Kuntalain 8
§:n 1 momentin mukaan kunta voi järjestää sille laissa säädetyt
tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle
kunnalle tai kuntayhtymälle. Tehtävien hoidosta
järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa tällöin
järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta
saatavuudesta, tarpeen ja määrän sekä laadun määrittelemisestä,
tuottamistavasta ja tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle
kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Kunta vastaa tehtäviensä
rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle
tai kuntayhtymälle. Seudun kirjastopalveluiden järjestämisvastuu
siirtyisi ohjausryhmän esityksen mukaisesti yhdelle sopijakunnista.
Kukin sopijakunta vastaisi kirjastopalveluittensa rahoituksesta
erikseen sovittavin kustannusten jakoperustein.
Seutukirjastolle perustettaisiin seudullinen johtokunta, johon
kuuluisivat jokaisen sopijakunnan edustajat. Johtokunnan tehtävät
määriteltäisiin vastuukunnan hallintosäännössä.
Edellä selostettu toimintatapa on selvityksessä osoittautunut
hallinnollisesti keveimmäksi ratkaisuksi. Malli tukee Louna-kirjastojen
tavoitteellista kehittämistä muuttuvissa olosuhteissa. Se
mahdollistaisi henkilöstön liikkumisen ja asiantuntijuuden
hyödyntämisen kuntarajojen yli, yhteisen aineiston hankinnan ja
kokoelmapolitiikan sekä jossain määrin myös päällekkäisten
työtehtävien vähentämisen. Näiden muutosten avulla pyritään
hillitsemään kirjastopalveluiden kustannusten kasvua seudullisesti
sekä ehkäisemään palveluiden heikkenemistä.
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Louna-kirjastot ovat tehneet yhteistyötä ilman sopimusta kuntien
yhtäpitävin päätöksin 1980-luvulta saakka. Yhteistyössä on
saavutettu merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Tällä
hetkellä seudun kuntien panostus yhdessä tuotettuihin
kirjastopalveluihin on epätasapainossa. Se tarkoittaa, että osa
kunnista tuottaa palveluita toisille ilman korvausta. Esityksen
mukaan vastuukuntamallin mukaisesti toimiva seutukirjasto korvaisi
vanhan yhteistyömallin.
Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeen ohjausryhmä pyytää
Forssan kaupunkia sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja
Ypäjän kuntia nimeämään edustajansa seutukirjaston
sopimusneuvotteluihin.
Kokouksessa 14.12.2020 valtuusto hyväksyi kaupungin osallistuvan
seutukirjaston perustamista koskeviin sopimusneuvotteluihin ja
edellytti kaupungin toimivan perustettavan seutukirjaston
vastuukuntana. Seudun kunnat ovat myös päättäneet osallistua
neuvotteluihin.
Kaupungin edustajat ottavat neuvotteluissa valtuuston päätökseen
sisältyvän edellytyksen eli neuvotteluja varten annetun toimiohjeen
huomioon.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää Forssan kaupungin sekä Humppilan,
Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien seutukirjastoa koskeviin
sopimusneuvotteluihin kaupungin edustajiksi kirjastotoimenjohtaja
Maarit Järveläisen, sivistysjohtaja Jarmo Pynnösen sekä
luottamushenkilön.

Päätös

Kaupunginhallitus pani asian pöydälle lisäharkintaa varten.
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Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon toimikaudelle 2021-2023 valittava kaupungin
edustaja
144/00.00.01/2021
KH 15.03.2021 § 68
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Räyskälä-Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Kanta-Hämeen alueeseen kuuluvien kuntien on mahdollista valita yksi jäsen RäyskäläSäätiön hallintoneuvostoon.
Sääntöjen 15 §:n mukaan valinta on tehtävä maaliskuun loppuun
mennessä ilmoittamalla kirjallisesti valitun nimi ja osoite.
Säätiö on pyytänyt, että Forssan kaupunki valitsee yhden edustajan
kolmivuotiskaudeksi 2021 - 2023. Edustajana edellisellä kaudella on
ollut Arto Heino.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus valitsee Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon
toimikaudeksi 2021 - 2023 kaupungin edustajan.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja valitsi kaupungin
edustajaksi Arto Heinon.
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Kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten jatkaminen uudelle valtuustokaudelle

KH 15.03.2021 § 69
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Kaupungin tytäryhtiöiden Forssa-asunnot Oy:n, Forssan
Yrityskehitys Oy:n ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n varsinaiset
yhtiökokoukset pidetään kevään kuluessa. Kokouksissa mm.
hyväksytään tilinpäätökset ja valitaan hallituksen jäsenet
seuraavaksi toimikaudeksi.
Uusi valtuustokausi alkaa näillä näkymin elokuussa. Tuolloin
valittava kaupunginhallitus arvioi, onko tytäryhtiöiden hallitusten
kokoonpanoa aiheellista muuttaa kesken toimikauden yhtiöiden
ylimääräisissä yhtiökokouksissa.
Olisi perusteltua, että kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
valittaisiin kaikkien tytäryhtiöiden nykyiset hallituksen jäsenet
jatkamaan ja että mahdollisista muutoksista päätettäisiin
kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti ylimääräisissä
yhtiökokouksissa uuden valtuustokauden alettua.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. nimeää kaupunginsihteerin kaupungin edustajaksi Forssa-asunnot
Oy:n, Forssan Yrityskehitys Oy:n ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n
vuoden 2021 varsinaisiin yhtiökokouksiin
2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen valita yhtiöiden nykyiset
hallituksen jäsenet jatkamaan hallituksen jäseninä sekä valita
kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiöiden tilitarkastusyhteisöksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevaan uuteen lainsäädäntöön ja hyvinvointialueiden
perustamiseen valmistautuminen

KH 15.03.2021 § 70
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Hämeen liitto on lähettänyt 16.2.2021 jäsenkunnille, sotekuntayhtymille ja pelastuslaitokselle seuraavan kirjeen:
”Päätöspyyntö hallituksen esityksen HE 241/2020 vp mukaisten
hyvinvointialueiden perustamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistukseen liittyvän
esivalmistelun käynnistämisestä Kanta-Hämeessä, esivalmistelua
toimeenpanevan alueellisen valmistelutyöryhmän jäsenen ja
varajäsenen nimeämisestä sekä valmistelutyön ohjauksesta ennen
hyvinvointialueiden toiminnan aloittamiseen liittyvien lakien
voimaantuloa
Tausta
Suomen hallitus on antanut esityksen eduskunnalle
hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi
lainsäädännöksi 8. joulukuuta 2020. Sote-uudistuksen lait ovat
parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.
Hyvinvointialueesta annettavan lain 2 §:ssä tarkoitetut
hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan
hallituksen esityksen mukaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Tämän
ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä aikana hyvinvointialueen
ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa lain 6 §:ssä tarkoitettu
väliaikainen valmistelutoimielin. Väliaikaisen toimielimen tehtävänä
olisi johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
valmistelua siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto
1.3.2022 aloittaisi tehtävässään. Väliaikaisen valmistelutoimielimen
tulisi noin seitsemässä kuukaudessa valmistella lakiesityksen
mukaiset selvitykset liittyen mm. omaisuuteen, sopimuksiin sekä
henkilöstön siirtoihin, osallistua aluevaalien järjestämiseen sekä
valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen
välittömästi liittyvät asiat. Valmisteluaika ja siirtymä
hyvinvointialueelle jäisi näin ollen hyvin lyhyeksi.
Hallituksen lakiesityksen mukaisesti hyvinvointialueen kuntien,
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden,
sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on
sovittava välittömästi yllä mainitun lain voimaan tultua väliaikaisen
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valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen
asettaa valmistelutoimielimen. Väliaikaisen valmistelutoimielimen
jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä
asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.
Hallituksen esityksen aikataulu huomioiden Kanta-Hämeessä on
huolehdittava siitä, että tarvittaessa väliaikainen valmistelutoimielin
voi aloittaa työnsä ripeästi ja siirtymä hyvinvointialueelle on
mahdollisimman hallittu. Hallituksen esityksen ollessa
eduskuntakäsittelyssä on siirrytty niin sanot-tuun toimeenpanon
esivalmisteluvaiheeseen, jossa voidaan, osapuolten näin
päättäessä, edistää ennakollisesti hallittua siirtymää
hyvinvointialueelle. Esivalmisteluvaiheen eli kevään 2021 tavoitteena
tulisi olla se, että lainsäädännön voimaantultua Kanta-Hämeen
hyvinvointialueen väliaikainen valmistelu voidaan aloittaa viipymättä.
Tämä tarkoittaa kykyä ennakointiin ja suunnitteluun jo ennen lakien
voimaantuloa.
Tehtävät esivalmisteluvaiheessa
Esivalmisteluvaiheessa tehtävä valmistelu tarkoittaa riittävällä
tarkkuudella laadittavaa suunnitelmaa siitä välttämättömästä
väliaikaisvalmistelusta, joka on toteutettava hyvinvointialueelle
siirryttäessä. Tätä varten on arvioitava kuhunkin
väliaikaisvalmistelun osa-alueeseen liittyvä työmäärä ja toteutustapa
sekä liittymäpinnat muihin väliaikaishallintoon tai muutosprosessiin
liittyviin kokonaisuuksiin.
Väliaikaisvalmistelu on toteutettava nopeassa aikataulussa.
Voimaanpanolain mukaisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen
tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista
tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:
1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella
aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja sopimuksiksi;
2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän
omaisuuden selvittämiseen;
3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä
koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;
4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien
hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja
ratkaisujen selvittämiseen;
5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä
sekä tilintarkastajan valintaa;
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6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.
Edellä kuvattujen tehtävien toteutussuunnitelman lisäksi
esivalmisteluvaiheessa valmisteltavaan suunnitelmaan on
sisällytettävä ehdotus väliaikaisen valmistelutoimielimen
kokoonpanosta ja ohjauksesta sekä ehdotus väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettajasta ja asettamiseen liittyvästä
päätöksenteosta.
Yhteistyössä laaditun suunnitelman myötä välttämätön
väliaikaisvalmistelu voidaan käynnistää ja panna toimeksi nopeasti
lakien astuessa voimaan. Suunnitelma ei sisällä mitään strategista
tai poliittista päätöksentekoa vaativaa suunnittelua, joka kuuluu
nykyjärjestäjien tehtäviin. Hyvinvointialueen poliittista linjausta
edellyttävät päätökset ovat luonnollisesti tulevan aluevaltuuston
päätäntävaltaa.
On myös huomattava, että päätökset väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettamisesta tehdään lakiesityksen
mukaisten toimijoiden toimesta myöhemmässä vaiheessa,
väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajan näin pyytäessä.
Suunnittelutyö toteutetaan valmistelutyöryhmän toimesta.
Valmisteluryhmän jäsenistöllä tulisi olla riittävä asiantuntemus yllä
kuvatuista väliaikaisvalmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksesta. Kanta-Hämeen soterakenneuudistuksen valmistelua tukevasta hankkeesta voidaan
tukea työskentelyä, joten valmistelusta ei esitetyssä laajuudessa
synny kunnille ja kuntayhtymille ylimääräisiä kustannuksia.
Esivalmisteluvaiheen työskentelyn ohjausmalli
Esivalmisteluvaiheen työstä vastaavat valmistelutyöryhmän jäsenet.
Valmistelutyöryhmän jäsenet vievät säännöllisesti suunnittelutyön
käsiteltäväkseen edustamaansa organisaatioon.
Lisäksi valmistelutyöryhmä vie valmistellun aineiston
säännönmukaisesti käsiteltäväksi kunnanjohtajakokouksiin.
Pelastustoimen osalta valmistelutyö esitellään
kunnanjohtajakokouksessa, joka toimii pelastustoimen
neuvottelukuntana. Kanta-Hämeen sote-valtionapuhankkeiden
poliittinen seurantaryhmä toimii valmistelutyön poliittisena
seurantaryhmänä ennen väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettamista. Kuntavaalien jälkeen poliittisen seurantaryhmän
kokoonpano päivitetään.
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Tarvittava päätöksenteko esivalmistelun käynnistämiseksi
Kanta-Hämeen alueen hyvinvointialueen esivalmisteluvaiheen
tehtävien toteuttamista varten Hämeen liitto pyytää alueen kuntia ja
sote-kuntayhtymiä
1) osaltaan päättämään edellä esitetyn esivalmistelun
käynnistämisestä samalla hyväksyen esitetyn esivalmisteluvaiheen
työskentelyn ohjausmallin sekä
2) nimeämään edellä kuvattujen esivalmisteluvaiheen tehtävien
toteuttamiseksi alueelliseen valmistelutyöryhmään jäsenen sekä
jäsenelle varajäsenen. Jäsenistöllä tulisi olla riittävä asiantuntemus
väliaikaisvalmisteluun liittyvistä tehtävistä. Kunnat ja kuntayhtymät
voivat nimetä edustajansa myös useamman organisaation
yhteisenä.
Hämeen liitto pyytää kuntia ja kuntayhtymiä tekemään päätöksen ja
toimittamaan kuntien ja kuntayhtymien päätökset tiedoksi Hämeen
liiton kirjaamoon osoitteeseen hameenliitto@hame.fi 15.3.2021
mennessä.
Lisätietoja: projektipäällikkö Niina Haake p. 040 8696436,
niina.haake(at)hame.fi”
Hämeen liiton kirje on oheisaineistona.
Uuden lainsäädännön voimaantulo on vielä epävarmaa. Kaupungin
edun arvioidaan kuitenkin puoltavan sen osallistumista uuteen
lainsäädäntöön perustuvien toimenpiteiden valmisteluun samoin kuin
edellisellä kerralla pyrittäessä uudistamaan sosiaali- ja
terveydenhuollon lainsäädäntöä.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. hyväksyy kaupungin osalta edellä tarkoitetun esivalmistelun
käynnistämisen ja esitetyn esivalmisteluvaiheen työskentelyn
ohjausmallin
2. nimeää edellä kuvattujen esivalmisteluvaiheen tehtävien
toteuttamiseksi alueelliseen valmistelutyöryhmään jäseneksi
kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen ja hänen varajäsenekseen
kaupungin uuden talousjohtajan Timo Finningin siitä alkaen, kun hän
aloittaa työskentelyn kaupungin palveluksessa.

Käsittely

Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman ehdotti
kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus
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nimeää valmistelutyöryhmään jäseneksi kaupungin uuden
talousjohtajan Timo Finningin ja hänen varajäsenekseen
kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen. Jäsen Tapio Virtanen kannatti
Häggmanin ehdotusta.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
joutuvan äänestämään Häggmanin ehdotuksen hyväksymisestä tai
hylkäämisestä. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin
toimittaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä
kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla olivat puheenjohtaja Kaisa
Lepola, jäsenet Jouko Haonperä, Ilkka Joenpalo, Sami Mattila,
Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja Matti Uutela sekä
varajäsen Lotta Saarenmaa. Jäsen Johanna Häggmanin ehdotuksen
kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Timo Norri ja Tapio Virtanen.
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
äänin 8 - 3 hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen eli
hylänneen Häggmanin ehdotuksen.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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Valtuuston kokouksessa 1.3.2021 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
95/00.02.01/2021
KH 15.03.2021 § 71
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Kaupunginhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa, etteivät valtuuston kokouksessaan
1.3.2021 tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä
järjestyksessä, mene valtuuston toimivallan yli tai muutenkaan ole
lainvastaisia ja hyväksyy päätösten täytäntöönpanon.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Eri urheilulajien tila- ja kenttäongelmien yhdenvertaista ratkaisemista koskeva
valtuustoaloite
274/10.03.02.00/2020

KV 11.05.2020 § 44
Valtuutettu Sanni Grahn-Laasonen luki eri urheilulajien tila- ja
kenttäongelmien yhdenvertaista ratkaisemista koskeneen seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Forssa on aktiivinen liikunta- ja urheilukaupunki. Meillä on
maineikas historia urheilukaupunkina, ja tänä päivänäkin
seutukunnallamme on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet liikkua,
harrastaa ja urheilla. Laji- ja seurakirjo on meillä runsas, ja tarjolla on
erityisesti lapsille ja nuorille mahdollisuuksia matalan kynnyksen
vapaa-ajan harrastamisesta aina korkeimmalle kilpatasolle saakka.
Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle ja urheilulle.
Monipuolisen liikkumisen mahdollistaminen lapsille, nuorille ja koko
väestölle on loistava sijoitus kuntalaisten hyvinvointiin. Me
valtuustoaloitteen allekirjoittajat katsomme, että Forssan tulee olla
tulevaisuudessakin Suomen kirkkainta kärkeä vapaa-ajan
liikkumisessa, harrastusmahdollisuuksissa ja elämänlaadussa.
Harjoittelu- ja harrastusolosuhteissa on eri lajien ja urheiluseurojen
välillä kaupungissamme suuria eroja. Tämä epätasa-arvo on
noussut viime vuosina yhä vahvemmin esiin, kun kustannukset ovat
nousseet, harrastajamäärät vähentyneet ja taloudelliset resurssit
seuroissa ovat tiukat. Suuri osa seuroista harjoittelee kaupungin
tiloissa pienin kustannuksin, mutta esimerkiksi salibandyseura
Forssan Suupparit yksityisissä vuokratiloissa. Salibandyn
harrastajien salimaksut ovat merkittävästi korkeammat kuin
kaupungin omistamissa saleissa pelaavien muiden lajien
juniorijoukkueiden.
Kaupungin ruohokentät ovat surkeassa kunnossa, ja Forssan
Jalkapalloklubi (FJK) on joutunut ratkomaan jalkapalloilijoiden
harjoitteluolosuhteiden puutteita mm. toteuttamalla keinonurmen
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yksityisin varoin. Jalkapallo on Forssassakin erittäin suosittu,
matalan kynnyksen laji, joka sopii kaikille.
Forssan Naisvoimistelijoiden tilanne on jäänyt varjoon. Forssan
Naisvoimistelijat on perinteikäs, suosittu ja myös kilpatasolla
menestynyt voimisteluseura. Harrastajia seurassa on noin 395, josta
suuri osa on tyttöjä. Huomattavaa on, että seuran harrastajamäärä
on jopa kasvanut viime vuosina, vaikka kaupungin väkimäärä on
vähentynyt.
Harjoitteluolosuhteet Forssassa eivät vastaa lajin tarpeita. Tällä
hetkellä voimistelijat harjoittelevat muiden lajien ehdoilla, liian
pienissä saleissa ja kovilla alustoilla. Seura ei saa kaupungilta
seuratukea ja on hankkinut itse omilla rahoillaan suurimman osan
välineistään, joita käyttävät päiväaikaan myös kaupungin koululaiset.
Kilpajoukkueet eivät pääse harjoittelemaan ohjelmiaan
kilpailuolosuhteita vastaavissa, oikean kokoisissa tiloissa ennen
kilpailuja. Kaupungin uusista liikuntahankkeista yksikään ei tämän
hetkisen tiedon mukaan palvele forssalaisia voimistelijoita.
Epäsopivien harjoitusalustojen vuoksi rasitusvammat ovat yleisiä
voimistelijoiden keskuudessa, ja seura on jo pitkään toivonut
kanveesia, eli joustolattiaa.
Forssan Naisvoimistelijat ry on alustavasti suunnitellut omien tilojen
vuokraamista tai hankkimista, mutta se edellyttää myös kaupungin
sitoutumista hankkeeseen.
Nämä esimerkit eri lajien harjoitteluolosuhteiden puutteista eivät
varmasti ole ainoita laatuaan, vaan kehittämistarpeita on eri lajeilla.
Edellä olevan perusteella esitämme, että kaupunki ryhtyy välittömiin
toimenpiteisiin Forssan Naisvoimistelijoiden ja Forssan
Suuppareiden tilaongelmien ratkaisemiseksi sekä jalkapalloilijoiden
(Forssan Jalkapalloklubin) ruohokenttien kunnostamiseksi.
Lisäksi edellytämme, että kaupungin liikuntatoimi toteuttaa
selvityksen kaupungin liikuntatilojen käytöstä, tilojen soveltuvuudesta
eri lajien tarpeisiin, salivuorojen jaon perusteista, harrastajamääristä,
kehittämistarpeista, harrastajakohtaisista kustannuksista, eri lajien ja
seurojen tukemisesta suoraan ja välillisesti sekä suunnitelman siitä,
miten eri lajien ja seurojen välistä yhdenvertaisuutta kehitetään.
Yhteinen tavoitteemme on, että kaikki urheiluseurat ja koko lajikirjo
voivat hyvin Forssassa ja että Forssan vetovoima liikunta- ja
urheilukaupunkina vahvistuu.”
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Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Sanni GrahnLaasonen, Jouko Haonperä, Jaana Lähteenkorva, Turkka Mali,
Jarkko Männistö, Mika Penttilä, Minna Penttilä, Lotta Saarenmaa ja
Ossi Stenholm sekä varavaltuutettu Kaisu Norbäck.
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KH 25.05.2020 § 145
Valmistelija

Kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle sekä
yhdyskuntalautakunnalle yhteisesti tehtäväksi laatia asiaa koskeva
selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle
käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

SITLA 15.12.2020 § 116
Valmistelija

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290,
jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on selvittänyt aloitteessa
vaadittavaksi mainittuja seikkoja. Lautakunnan saamat selvitykset
ovat nähtävänä liitteissä.
Kaupungin salivuorot ovat seurojen haettavissa joka kevät. Kaikilla
liikuntaseuroilla on oikeus anoa käyttöönsä kaupungin (liikunta)tiloja.
Forssan kaupungissa on poikkeuksellisen suuri lajikirjo, kun
huomioidaan kaupungin koko. Tämä on mahdollista, koska
kaupungin liikuntatiloja käyttää myös muiden kuntien harrastajat.
Investointi ja käyttökustannukset kohdistuvat kuitenkin yksinomaan
Forssan kaupungille.
Forssan kaupungin talousarviossa ei ole varattu määrärahoja
seurojen avustamiseen, vaan tukimuoto on seuroille kohtuulliset
tilakustannukset kaupungin ylläpitämissä tiloissa.
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Forssan Suupparit ry
Forssan Suupparit ry ei harjoittele kaupungin tiloissa, vaan on
vuokrannut omat yksityiset tilat (Jokioisten Leipä Areenan).
Kaupungilla ei ole tarjota omissa tiloissa harjoitusolosuhteita
täysimittaisessa salibandykaukalossa. Kaupunki on kuitenkin tukenut
salibandyn harrastamista ja Forssan Suupparit ry:tä hankkimalla
varusteita, jotka on sijoitettu salibandyareenalle.
Kaupungin omistamat varusteet salibandyareenalla: Kaukalo,
pelialusta, maalit, katsomo, pelikello, sekä vuonna 2020 hankittu
joustoalusta.
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan
31.3.2020 (§ 34) periaatteen, jonka mukaan kaupunki tukee
forssalaisten lasten nuorten salimaksuja salibandyareenalla
syyskaudella 2020.Tuki alentaa junioreden kenttamaksuja ja koskee
kaikkia juniorikäyttäjiä eli sälibandyn lisäksi ainakin voimistelun ja
futsaalin harrastajia.
Vuoden 2021 talousarvioon on varattu 12 000 euroa päivävuorojen
hankkimista ja salibandyareenan sähkölaskuja varten.
Yhdenvartaisuuden lisäämisen kannalta olisi mahdollista, että
1. kaupunki vuokraa itselleen salibandyareenan ja ottaa sen
yhdeksi omaksi liikuntatilakseen, jota jaetaan seuroille muiden
tilojen jakamisen yhteydessä. Vuosittaiset lisäkustannukset
olisivat 100 000–200 000 euroa vuodessa riippuen siitä, kuinka
paljon käyttäjiltä peritään areenan käytöstä käyttömaksuja,
2. kaupunki varaa/ostaa vuoroja Eerikkilän urheiluopistosta
salibandyn harrastajille,
3. kaupunki tukisi forssalaisia junioreja, jolloin forssalaisten
kausimaksut olisivat muiden kuntien juniorien maksuja pienempiä
(järjestelyä on käytetty jääurheilussa/Forssan jäähallissa)
Forssan Naisvoimistelijat ry.
Forssan Naisvoimistelijat ry harjoittelevat useissa eri kaupungin
tiloissa. Syksyn 2020 alusta naisvoimistelijoilla on ollut mahdollisuus
harjoitella myös Salibandyareenalla. Tämä järjestely sovittiin
samassa yhteydessä, kun lautakunta päätti hankkia
salibandyareenalle joustoalustan. Tarkoituksena on, että kaupunki
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hankkii voimistelijoiden käyttöön vuonna 2020 yhden
voimistelumaton, joka sijoitetaan salibandyareenalle. Lisäksi
hankitaan toinen matto vuonna 2021. Molemmat ovat
voimistelijoiden ja Forssan Naisvoimistelijat ry:n käytössä.
Yhdenvartaisuuden lisäämisen kannalta olisi mahdollista, että
1. kaupunki vuokraa itselleen ulkopuolisen voimistelukäyttöön
soveltuvan tilan ja ottaa sen yhdeksi omaksi liikuntatilakseen, jota
jaetaan seuroille muiden tilojen jakamisen yhteydessä.
Vuosittaiset lisäkustannukset olisivat merkittävät riippuen siitä,
kuinka paljon käyttäjiltä peritään tilan käytöstä käyttömaksuja
2. pyritään (neuvotellaan) samaan salibandyareenalta nykyistä
enemmän harjoitteluvuoroja Forssan Naisvoimistelijat ry:lle,
3. kaupunki tukisi forssalaisia junioreja, jolloin forssalaisten
kausimaksut olisivat muiden kuntien juniorien maksuja pienempiä
(järjestelyä on käytetty jääurheilussa/Forssan jäähallissa).
Forssan Jalkapalloklubi ry
Forssan Jalkapalloklubi ry harjoittelee seuraavilla kaupungin kentillä:
Kaupungin nurmikenttiä ovat urheilukenttä, Sortohaan kenttä ja
Tölön jalkapallokentät, lisäksi FJK harjoittelee jäähallin vieressä
olevalla viheriöllä. Näiden lisäksi Kuhalan koulun vieressä on
Forssan Urheilukehitys ry:n omistama tekonurmi. Jalkapallon
harrastajilla on mahdollisuus vuokrata kenttää harjoituksiin ja
otteluihin. Kentän käyttö on vähentynyt ja se on niin vähäistä, että
Urheilukehitys anoi kaupungilta tukea kentän kuluihin 2017. Sivistysja tulevaisuuslautakunta ei tukea myöntänyt.
Yhdenvartaisuuden lisäämisen kannalta olisi mahdollista, että
1. kaupunki lunastaa itselleen tekonurmikentän ja ottaa sen yhdeksi
omaksi liikuntapaikakseen, jota jaetaan seuroille muiden tilojen
jakamisen yhteydessä. Hankinta maksaisi useita satoja tuhansia
euroja
2. kaupunki varaa/ostaa vuoroja Eerikkilän urheiluopistosta
jalkapallon harrastajille,
3. kaupunki tukisi forssalaisia junioreja, jolloin forssalaisten
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kenttämaksut olisivat muiden kuntien juniorien maksuja
pienempiä (järjestelyä on käytetty jääurheilussa/Forssan
jäähallissa).
Yleisesti voidaan todeta, että kaupunki on toimillaan pyrkinyt
lisäämään tasa-arvoa myös niiden laijen osalta, jotka eivät harrasta
laijiaan kaupungin tiloissa tai joiden harjoitteluolosuteet ovat muit
heikommat. Merkittävä tasa-arvon lisääminen edellyttää
määrärahoja. Tasa-arvon lisäämistä eri urheilulajien välillä olisi
mahdollista rahoittaa
1. lisäämällä kaupungin tiloissa olevien seurojen maksuja ja
jakamalla tukea niille seuroille jotka eivät käytä kaupungin tiloja
2. tai, että valtuusto osoittaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle
lisää määrärahoja.
Liikuntatilojen käyttöön tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan
ikäluokkien merkittävä pieneneminen. Harrastajia ja joukkueita on
tulevaisuudessa merkittävästi vähemmän kuin tällä hetkellä.
Massiivinen liikuntatilojen lisääminen ja hankkiminen ei tästä
näkökulmasta ole järkevin vaihtoehto.
Urheilulajien yhdenvertaisuuden parantamiseksi on tärkeää, että
nykyisiä yhteistyömuotoja jatketaan niiden seurojen kanssa, jotka
eivät harjoittele kaupungin tiloissa. Lisäksi toteutetaan ne aiemmin
kuvatut harjoitteluolosuhteista parantavat toimenpiteet, jotka ovat jo
käynnissä. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta voi lisäksi valmistella
Forssan Suupparit ry:n, Forssan naisvoimistelija ry:n ja Forssan
jalkapalloklubi ry:n forssalaisten juniorien harjoitusmaksujen
tukemista tai harjoitteluolosuhteiden edelleen parantamista
koskevan esityksen ja kustannusarvion sekä
lisätalousarvioesityksen, joka tuodaan alkuvuodesta 2021 valtuuston
päätettäväksi.
Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan
selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun
käsitellyksi.
Puheenjohtaja Vesa Niininen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana ja puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Lotta
Saarenmaa.

Käsittely
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Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

YLA 24.02.2021 § 25
Valmistelija

Tekninen johtaja

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Yhdyskuntalautakunta merkitsee sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan
päätöksen tiedoksi ja yhtyy sen näkemykseen.

Päätös

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

KH 15.03.2021 § 72
Valmistelija

Kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevat
sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan
päätökset selostuksineen tiedoksi sekä toteaa valtuustoaloitteen
tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
Selvitys seurojen tilanteesta 2019_2020
Yhteenveto seuroista
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Koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan puuttumisen tehostamista koskeva valtuustoaloite
151/12.00.00/2021

KV 01.03.2021 § 29
Valtuutettu Jaana Lähteenkorva luki allekirjoittamansa
koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan puuttumisen tehostamista
koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:
”Koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan puututtava tehokkaammin Etelä-Karjalan malli käyttöön myös Forssassa.
Forssan pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se
ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka
pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa.
Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti
muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti
kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen
voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että
kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.
Kiusaaminen kehittyy, ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja
kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen
ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa
huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun toimiva malli
löytyy, se kannattaa monistaa.
Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista
lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä,
että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon,
asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään,
jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien
huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.
Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus,
jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa
on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin.
Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja
riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.
Forssan Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Forssassa
laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa
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vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on
nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset
toimintamallit.”
Jaana Lähteenkorvan lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana
valtuutetut Sanni Grahn-Laasonen, Jouko Haonperä, Marjut
Kallioinen, Turkka Mali, Mika Penttilä, Minna Penttilä, Lotta
Saarenmaa ja Ossi Stenholm sekä varavaltuutetut Kaisu Norbäck ja
Riikka Kinnunen.
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KH 15.03.2021 § 73
Valmistelija

Toimistosihteeri ja kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle
tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva
selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle
käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Ikäihmisten palvelutalon rakentamista koskeva valtuustoaloite
152/10.03.02.00/2021

KV 01.03.2021 § 30
Valtuutettu Tarja Rajahalme-Tahvanainen luki allekirjoittamansa
ikäihmisten palvelutalon rakentamista koskeneen seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Ympäristöministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen
kolmivuotisen ohjelman parantamaan ikääntyneiden asumisoloja,
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022
(YM 16.3.2020). Tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asuinoloja,
tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja
varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen
tarjontaa, kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi (ikä- ja
muistiystävällisyys, esteettömyys) sekä tukea ikääntyneiden
yhteisöllisyyttä asuinalueilla.
Toimenpideohjelmassa todetaan mm, että väestörakenteen muutos
on hyvin nopeaa tulevina vuosina. Erityisesti hyvin iäkkäiden osuus
kasvaa voimakkaasti eliniän pitenemisen ja suurten ikäluokkien
vaikutuksesta. Yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavan
kahdenkymmenen vuoden aikana. Ikääntyneiden kotona asumisen
tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan
kannalta.
Tarvitaan sekä olemassa olevien asuntojen korjaamista
esteettömiksi ja turvallisiksi että iäkkäille sopivaa asuntojen
uustuotantoa erilaisine vaihtoehtoineen. Pelkästään nykyisin
käytössä olevilla asumisen ja tukipalvelujen ratkaisuilla ei pystytä
vastaamaan ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
ylläpitämisen tarpeisiin. Tarvitsemme ratkaisuja ikäihmisten
asumisen, hyvinvoinnin ja toimintakyyn lisäämiseksi, myös
yhteisöllisyyden ja tukipalveluja yhdistäviä ratkaisuja. Näiden
valmisteluun tarvitaan kaupungin kaavoituksen, asuntopolitiikan,
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, ikäihmisten ja heidän
läheistensä kanssa tehtävää yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Yhteistyöhön tulee ottaa mukaan myös Forssan kaupungin
Vanhusneuvosto.
Ikäihmisille on Suomessa tarjolla useampia erilaisia
palveluasumisvaihtoehtoja. Forssaa tarkastellessa meillä on
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palveluasumista toistaiseksi liian vähän, Rimpikoto ja Tyykihovi eivät
riitä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.
Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvaa
lisätukea päiväaikaan arjen toimissa eikä säännöllistä avuntarvetta
ole öisin. Tuen tarve johtuu tavallisesti toimintakyvyn
rajoittuneisuudesta fyysisen vaivan tai sairauden takia. Perinteiseen
palveluasumiskonseptiin kuuluu sekä asunto kunnan toimesta että
palveluiden järjestäminen palveluasumisen asiakkaille.
Palvelutaloon pääsemiseksi on täytettävä palveluun pääsyn
edellyttämät kriteerit ja kun yksin kotona asuminen ei enää onnistu
useista tukimuodoista huolimatta. Kaikille ikäihmisten palveluihin
hakeville tehdään palveluohjaajan toimesta palvelutarpeen arviointi.
SD:n valtuustoryhmä esittää, että Forssan kaupunki ryhtyy
toimenpiteisiin ikäihmisille palveluasumista tarjoavan palvelutalon,
Senioritalon, rakentamista varten. Uuden palvelutalon suunnitteluun
ja valmisteluun tarvitaan Forssan kaupungin kaavoituksen,
asuntopolitiikan, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän,
ikäihmisten ja heidän läheistensä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Yhteistyöhön tulee ottaa mukaan myös Forssan kaupungin
Vanhusneuvosto.”
Tarja Rajahalme-Tahvanainen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat
mukana valtuutetut Ritva Aho, Ilkka Joenpalo, Eino Järvinen, Marjut
Kallioinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Emmi Lintonen, KaijaLeena Niemi, Vesa Niininen, Hannu Rekunen, Pasi Vikman ja Janne
Vuorenmaa sekä varavaltuutetut Jennica Kainulainen ja Maaret
Lahtinen.
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KH 15.03.2021 § 74
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Kaupungin ehdotetaan ensimmäiseksi pyytävän valtuustoaloitteesta
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunnon. Sen jälkeen
pohditaan muita toimenpiteitä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus pyytää valtuustoaloitteesta Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymältä lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Ikäihmisten etäystäväpalvelua koskeva valtuustoaloite
153/00.01.02/2021

KV 01.03.2021 § 31
Valtuutettu Johanna Häggman luki allekirjoittamansa ikäihmisten
etäystäväpalvelua koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:
”Yksinäisyys on henkilökohtainen kokemus. Se koetaan yleensä
ahdistavana ja epämiellyttävänä olona. Pitkittynyt yksinäisyyden
kokemus voi aiheuttaa esimerkiksi masennusta, arvottomuuden
kokemusta, elämänilon ja -halun vähenemistä, unettomuutta ja
muistiongelmia. Yksinäisyyden kokeminen vaikeuttaa kotona
selviämistä. Kaiken tämän ennaltaehkäisy on tärkeää ensisijaisesti
ikäihmisen kannalta.
Poikkeusaika on nostanut enenevässä määrin esiin ikäihmisten
yksinäisyyttä. Aiemminkin ongelma on ollut tunnistettavissa, mutta
nyt korona pandemian myötä ongelma on entisestään kasvanut.
Yksinäisiä ikäihmisiä on niin kotona, tuetun palveluasumisen piirissä
kuin laitoshoidossa.
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Forssan kaupunki selvittää
mahdollisuutta ikäihmisten etäystäväpalvelun järjestämiseen.
Yhteistyötahot palvelun järjestämiseen on kartoitettava sekä
selvitettävä yksittäisten ihmistenkin mahdollisuus kouluttautua tämän
palvelun tarjoajiksi. Selvitetään, miten kaupunki on mukana
mahdollistamassa koulutusta, toteuttamassa palvelua yhteistyössä
eri sektoreiden ja tahojen kanssa ja avustamassa esimerkiksi
tietoteknisten laitteiden hankinnassa yhteydenpitoa varten.
Unohtamatta laitteiden käytön koulutusta.
Peräänkuulutamme yhteisöllisyyttä yksinäisten ikäihmisten
auttamisessa koko kaupungin alueella.”
Johanna Häggmanin lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana
valtuutetut Sirkka-Liisa Anttila, Arto Heino, Marjut Kallioinen, Pentti
Mansikkamäki, Timo Norri ja Irmeli Vinnikainen sekä varavaltuutettu
Eero Hirvikoski.
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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KH 15.03.2021 § 75
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Kaupungin ehdotetaan ensimmäiseksi pyytävän valtuustoaloitteesta
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunnon. Sen jälkeen
pohditaan muita toimenpiteitä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus pyytää valtuustoaloitteesta Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Lapsiperheille suunnattuja liikuntalauantaita koskeva valtuustoaloite
154/12.00.00/2021

KV 01.03.2021 § 32
Valtuutettu Lotta Saarenmaa luki allekirjoittamansa lapsiperheille
suunnattuja liikuntalauantaita koskeneen seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Lasten ja nuorten liikkuminen vapaa-ajalla on viime vuosina
vähentynyt. Vuonna 2018 julkaistun LIITU -tutkimuksen mukaan
tutkimukseen vastanneiden lasten ja nuorten mukaan liikunnan
vetovoima on vähentynyt. Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että alle
puolet tutkimukseen vastanneista arvioi liikkuvansa kansallisen
liikuntasuosituksen mukaan. Kuntatasolla onkin tärkeää löytää
keinoja lasten liikunnan lisäämiseen.
Yhtenä keinona lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen ja
liikuntaharrastuksen aloittamiseen on nähty matalan kynnyksen
lajikokeilut, joissa lajinomaisilla harjoitteilla, peleillä ja leikeillä
tehdään eri urheilulajeja tutuksi. Forssan kaupungin liikuntatoimi on
järjestynyt edellisinä vuosina urheilutalo Feeniksissä
lapsiperhelauantain, jossa eri urheiluseurat ovat esittäytyneet.
Hienosti toteutetun lapsiperhelauantain rinnalle olisikin tärkeää
saada jatkuvaa ja säännöllistä matalan kynnyksen toimintaa lapsille
ja lapsiperheille, jossa jokainen voisi löytää liikunnan riemun ja ehkä
myös innostua aloittamaan uuden liikuntaharrastuksen.
Kehräämön toimijat, joihin esimerkiksi kuuluvat mm. Forssan kirjasto
ja Forssan museo, ovat järjestäneet Kehräämön perhelauantaita,
joissa jokainen yksikkö on organisoinut omalla vuorollaan toimintaa
omana ajankohtanaan. Matalan kynnyksen ”liikuntalauantait”
voitaisiin toteuttaa samalla periaatteella siten, että jokainen
forssalainen junioriseura ottaisi vetovastuun ohjelman
järjestämisestä omalla vuorollaan. Liikuntalauantait järjestettäisiin
Forssan kaupungin liikuntatiloissa, jolloin kuluja ei syntyisi.
Liikunnallisen ja toiminnallisen ohjelman sekä ohjatun liikunnan
lomassa urheiluseurat pääsisivät innostamaan ja tutustuttamaan
lapsia ja nuoria omien lajiensa pariin.
Esitämme, että:
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1) Forssan kaupungin liikuntatoimi aloittaa koronatilanteen
salliessa kuukausittaiset liikuntalauantait Forssan kaupungin
liikuntatiloissa kohderyhmänä lapset ja lapsiperheet.
Liikuntalauantaiden keskeinen tavoite on tarjota lapsille toiminnallista
tekemistä ja innostaa heitä liikkumaan matalalla kynnyksellä.
Tapahtuma tulee olla maksuton.
2) Liikuntatoimi koordinoisi liikuntalauantaiden järjestämistä.
Liikuntatoimi selvittää, onko paikallisilla urheiluseuroilla resursseja ja
halukkuutta osallistua toiminnan järjestämiseen. Urheiluseurojen
lisäksi yhteistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi partiolaisten kanssa.”
Lotta Saarenmaan lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana
valtuutetut Sanni Grahn-Laasonen, Jouko Haonperä, Jaana
Lähteenkorva, Turkka Mali, Mika Penttilä ja Minna Penttilä sekä
varavaltuutetut Riikka Kinnunen ja Kaisu Norbäck.
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KH 15.03.2021 § 76
Valmistelija

Toimistosihteeri ja kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle
tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva
selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle
käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Oppilaiden luku-ja kirjoitustaitoa koskeva valtuustoaloite
155/12.00.00/2021

KV 01.03.2021 § 33
Valtuutettu Sirkka-Liisa Anttila luki allekirjoittamansa oppilaiden lukuja kirjoitustaitoa koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:
”Peruskouluista valmistuu keskimäärin n. 10 %:ia oppilaista sellaisia,
joiden luku- ja kirjoitustaito eivät ole riittävän hyvät. Tämä haittaa
näiden nuorten jatko-opiskelumahdollisuuksia ja hidastaa opintojen
etenemistä. Puutteelliset taidot johtavat tutkimusten mukaan helposti
myös nuoren syrjäytymispolun alkuun. Peruskoulun opetusta pitää
kehittää panostaen erikseen juuri näiden nuorten oppimisen
tukemiseen peruskoulussa, joilla on uhkana jäädä taidoissaan
jälkeen muista.
Tämän ongelman ennalta ehkäisemiseen pitää Forssan kaupungin
nyt vakavasti tarttua tekemällä Forssan koulutoimessa päätöksiä,
joilla ohjataan lisää resursseja juuri heille, joiden oppiminen on
jäänyt syystä taikka toisesta jälkeen.
Ongelmien korjaamisen jääminen toisen asteen tehtäväksi haittaa
merkittävästi opiskelua toisella asteella. Tähän ongelmaan
tarttumista toivotaan peruskoulussa siis ennen siirtymistä toiselle
asteelle. Forssan kaupungin sivistystoimen tulee valmistella keinot,
joilla ennakolta estetään nuorten syrjäytymiseenkin helposti
johtavien riittävän hyvien luku- ja kirjoitustaitojen puuttuminen.
Edellä oleviin perusteluihin viitaten Keskustan valtuustoryhmä
ehdottaa seuraavaa:
Forssan kaupungin on valmisteltava peruskoulussa tarvittavat
tukiopetuksen ym. keinot, joilla estämme nuorten syrjäytymiseenkin
johtavien riittävän hyvien luku- ja kirjoitustaitojen puuttumisen.”
Sirkka-Liisa Anttilan lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana Arto
Heino, Johanna Häggman, Marjut Kallioinen, Pentti Mansikkamäki,
Timo Norri ja Irmeli Vinnikainen sekä varavaltuutettu Eero Hirvikoski.
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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KH 15.03.2021 § 77
Valmistelija

Toimistosihteeri ja kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle
tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva
selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle
käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Perusopetuksen oppilaille tarjottavaa maksutonta aamupalaa koskeva valtuustoaloite
156/12.00.00/2021

KV 01.03.2021 § 34
Valtuutettu Tapio Virtanen luki allekirjoittamansa perusopetuksen
oppilaille tarjottavaa maksutonta aamupalaa koskeneen seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan
peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka
arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9.
luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat
osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen
välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä
huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020
on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon
ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on
lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on
vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.
Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan,
ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä
2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa, jotka on
valittu kokeiluun sosioekonomisin perustein. Aamiainen on auttanut
paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten
kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten elämään
mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeiluista saadun palautteen
perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita
ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki tarjoaa
jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan
kouluissa. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan
tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin
seurataan.”
Tapio Virtasen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut
Suvi Aaltonen, Sirkka-Liisa Ilvonen, Marjut Kallioinen, Jaakko Mäki
ja Manu Mäkinen sekä varavaltuutettu Antero Koskenoja.
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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KH 15.03.2021 § 78
Valmistelija

Toimistosihteeri ja kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle
tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva
selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle
käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Loimijoen alueen kirjolohen istutuksia koskeva valtuustoaloite
157/11.05.00/2021

KV 01.03.2021 § 35
Valtuutettu Sami Mattila luki allekirjoittamansa Loimijoen alueen
kirjolohen istutuksia koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:
”Forssan seudulla asuvat virkistyskalastajat ovat huolissaan
kaupungin toimettomuudesta perinteisten vuosittaisten kirjolohen
istutusten suhteen. Kaupunki on aiempina vuosina säännöllisesti
huolehtinut kalojen istutuksista Loimijoen alueelle.
Haitallisten vesikasvien niittoa on tehty parina viime vuotena, jolloin
istutuksiin varatut rahat ovat menneet siihen. Nyt tilanne on toinen ja
kalanistutuksiin pitäisi kaupungin toimesta tämän vuoden
kesäkauden aikana palata.
Esitänkin, että Forssan Kaupunki laittaa asian uudelleen pikaisesti
vireille ja huolehtii kirjolohen istutuksiin tarvittavan riittävän
rahamäärän ohjaamiseen kalojen hankintaan jatkossa säännöllisesti
joka vuosi.
Tämä osaltaan antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden hyödyntää
Loimijoen rantojen viihdekäyttöä hyödyllisellä tavalla.”
Sami Mattilan lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutettu
Pia Kuparinen ja varavaltuutettu Aila Lahtinen.
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KH 15.03.2021 § 79
Valmistelija

Kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa yhdyskuntalautakunnalle tehtäväksi laatia
valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja
mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
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Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Ilmoitusasiat
KH 15.03.2021 § 80
Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat
ilmoitusluonteiset asiat:
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.2.2021 Etelä-Suomen
alueellisesta valmiustoimikuntatyöskentelystä 2021-2022 sekä
valmiustoimikunnan kokoonpano, dnro 667/09.06.01/2020.
- Teleoperaattoripalveluiden yhteishankintaan osallistumista koskeva
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen päätös
17.2.2021 (§10), dnro 76/02.08.00/2021.
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen
17.2.2021 pöytäkirja.
- Aluehallintoviraston valtionavustuspäätös 24.2.2021 Forssan
kaupunginkirjasto omatoimiaikaan hankkeelle. Myönnetty 15.000
euroa, dnro 615/02.05.01.00/2020.
- Ympäristöministeriön muutospäätös 24.2.2021
valtionavustuspäätökseen; Retki historiallisesta puistosta
perinnebiotooppiin hankkeeseen. Lisäyksenä investointien
hankintamenoihin käyttömahdollisuus, dnro 657/02.05.01.00/2020.
- Erityisopetusta koskevaan kuntasopimukseen osallistumista
koskeva Jokioisten kunnanhallituksen päätös 22.2.2021 (§ 28), dnro
606/00.04.00/2020.
- Seutukirjaston sopimusneuvotteluihin osallistumista koskeva
Humppilan kunnanvaltuuston päätös 17.2.2021 (§ 4), dnro
258/00.04.00/2020.
- Forssan seudun kotouttamisohjelman 2021-2024 hyväksymistä
koskeva Humppilan kunnanvaltuuston päätös 17.2.2021 (§ 8), dnro
563/04.03.00/2020.
- Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 25.2.2021 rajoitustoimenpiteistä
virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi –
Tartuntatautilain uudet valtuudet ja hybridistrategian
toimintasuunnitelma, dnro 265/09.06.01/2020.
- Hämeen liiton maakuntahallituksen 22.2.2021 pöytäkirja.
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen
23.2.2021 pöytäkirja.
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- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen
22.2.2021 pöytäkirja.
- Opetushallituksen valtionavustuspäätös 2.3.2021 vieraskielisten
oppilaiden opetuksen järjestämiseen vuonna 2020. Myönnetty
35.346 euroa, dnro 651/02.05.01.00/2020.
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n
mukainen päätös 4.3.2021;
Määräys toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi
siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen
järjestämiseen ajalla 8.3.-28.3.2021, dnro 265/09.06.01/2020.
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 § mukainen
päätös 4.3.2021 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla
kieltää yli 6 (kuuden) henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 5.3.2021–31.3.2021, dnro
265/09.06.01/2020.
- Seutukirjastohankkeen sopimusneuvottelijoita koskeva Humppilan
kunnanhallituksen päätös 1.3.2021 (§ 69), dnro 258/00.04.00/2020.
- Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös
9.3.2021 määrää toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat
suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9
opetuksen eikä perusopetuslain mukaisen lisäopetuksen
järjestämiseen ajalla 10.-28.3.2021, dnro 265/09.06.01/2020.
Korvaa aikaisemman 4.3. saapuneen päätöksen.
- jätelautakunnan kokouksen 18.2.2021 pöytäkirja
- vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 18.2.2021
pöytäkirja
- sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksen 23.2.2021 pöytäkirja
- tarkastuslautakunnan kokouksen 16.2.2021 pöytäkirja
- yhteistoimintaryhmän kokouksen 22.2.2021 pöytäkirja
- ympäristölupalautakunnan kokouksen 23.2.2021 pöytäkirja
- yhdyskuntalautakunnan kokouksen 24.2.2021 pöytäkirja
- tarkastuslautakunnan kokouksen 2.3.2021 pöytäkirja
- johtoryhmän kokousten 15.2.2021 ja 22.2.2021 muistiot
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- kaupungin valmiusjohtoryhmän kokousten 19.2.2021 ja 25.2.2021
tilannekatsausmuistiot, kaupungin koronavirustilanteessa tekemiä
toimenpiteitä, päätöksiä ja tiedottamista koskeva muistio
- kaupungin vapaa-aikapalveluiden päivitetty koronatiedote 2.3.2021
Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä
(CM - Kaupunginhallitus - Kokousasiakirjat).

Viranhaltijapäätösten päätösluettelo ajalta 18.2. – 10.3.2021.
(CM - Kaupunginhallitus - Viranhaltijapäätökset).

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi
2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä
päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa
kaupunginhallituksen käsiteltäviksi
3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 63, § 64, § 71, § 72, §
73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80
Oikaisuvaatimuskielto
Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska
päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

45

Forssan kaupunki

PÖYTÄKIRJA

5/2021

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 65, § 66, § 67, § 68, §
69, § 70
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kaupungin jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Forssan kaupunginhallitukselle.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.
Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin
kuljetettavaksi. Sähköisenä lähetetyn viestin katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena
(3.) päivänä viestin lähettämisestä. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä
katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä
tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto
todistukseen merkittynä päivänä. Kaupungin jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Yhteystiedot:
käynti- ja postiosoite Turuntie 18, 30100 Forssa
puhelinvaihde 03-41 411
efaksi 03-4141 5227
sähköposti kirjaamo@forssa.fi
Hallintopalveluyksikkö on avoinna ma klo 9.00-16.00, ti-pe klo 9.00-15.00
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