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Kokouksen järjestäytyminen
KH 29.03.2021 § 81

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 Jouko Haonperä ja Tapio
Virtanen (Johanna Häggman ja Ilkka Joenpalo).
Tämä pöytäkirja tarkastetaan 1.4.2021.
Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
toimielin toisin päätä.
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Haonperän ja Tapio
Virtasen
3. käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Kaupunginhallitus
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1. totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Haonperän ja Ilkka Joenpalon
3. päätti käsitellä ensin 96 §:n ja 100 §:n, sitten 82 ja 84 §:n sekä
niiden jälkeen muut asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Ajankohtaiset asiat
KH 29.03.2021 § 82

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.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Kaupungin omistaman ravintolatilan vuokran määräaikainen pienentäminen
382/10.03.02.01/2020
KH 29.03.2021 § 83
Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö, kaupunginsihteeri
Kaupunki on vuokrannut Forssan Viihde Oy:lle ravintolatilan. Vuoden
2020 toukokuussa yhtiö lähetti etujärjestönsä kautta kaupungille
ravintolatilan vuokran sovittelua koskeneen kirjelmän. Kirjelmän
mukaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi säädetty
ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikainen rajoitus vuoden 2020 huhtitoukokuussa esti yhtiön ravintolaliiketoiminnan ja aiheutti vuokran
maksamiselle ylivoimaisen esteen.
Säännösten nojalla ravintolat, kahvilat, anniskeluliikkeet ja yökerhot
oli pidettävä suljettuina asiakkailta alueilla, joilla se oli välttämätöntä
tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Rajoitus ei koskenut
henkilöstöravintoloita. Ruoan tai juoman myyminen liikkeestä
muualla nautittavaksi oli mahdollista. Ulosmyynti mahdollisti
toiminnan jatkamisen pienessä muodossa.
Ravitsemisliikkeiden sulkeminen vaikutti välittömästi yrittäjien
mahdollisuuksiin harjoittaa ammattiaan. Säännökset eivät estäneet
liiketilan käyttöä tarkoitukseensa kokonaan mutta rajoittivat sitä
olennaisesti. Forssan Viihde Oy:n toimialana on alkoholin myyminen,
joten tuon toiminnan estyessä koko yrityksen toiminta käytännössä
keskeytyi. Ruoan tai juoman myyminen ravitsemisliikkeestä muualla
nautittavaksi ja toiminnan jatkaminen sillä tavoin oli tosin
mahdollista.
Yhtiön kirjelmässä vedottiin kohtuuttoman sopimusehdon sovittelua
koskeviin liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain säännöksiin
sekä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain
säännöksiin.
Käsitellessään yhtiön kirjelmää kaupunki totesi koronaviruksen
leviämisen estämiseksi säädetyn lainsäädännön muuttaneen
liiketilan vuokran maksun vuokralaiselle taloudellisesti raskaaksi.
Kaupunki vuokranantajana arvioi, että vuokrasopimuksen
noudattaminen muuttumattomana olisi ollut vuokralaiselle
kohtuutonta. Vuokran poistaminen kokonaan olisi toisaalta ollut
kaupungille vuokranantajana kohtuutonta. Olosuhteiden muutos ei
ollut ollenkaan kaupungin syytä, joten sen ei pitänyt joutua yksin
kantamaan seurauksia.
Asian valmistelussa selostetuin perustein kaupunki totesi, että
vuokralainen ei voinut vedota vuokranmaksua koskeneeseen
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ylivoimaiseen esteeseen. Rajoituslainsäädännön voimassaolon
aikana vuokralaisella voitiin katsoa olleen ylivoimaisen esteen sijasta
tilanne, jossa sovitun vuokran maksu ei ollut mahdotonta mutta
taloudellisesti kohtuutonta. Sopimuksen sovittelulle voitiin näin
katsoa olleen olemassa peruste. Sovitellun vuokran määrän tuli
kuitenkin olla kohtuullinen molemmille sopijaosapuolille. Vuokratiloja
koskevat kaupungin kustannukset säilyivät koko ajan ennallaan.
Valmistelussa arvioitiin huoneenvuokrasuhteen molemmille
osapuolille kohtuulliseksi pienentää vuokra puoleen pyydetyltä ajalta.
Puolitetun vuokran maksuaikataulusta voitaisiin tarvittaessa sopia
erikseen.
Kokouksessa 29.6.2020 (177 §) kaupunginhallitus hyväksyi
kaupungin puolesta edellä selostetuin perustein Forssan Viihde Oy:n
vuokran puolittamisen vuoden 2020 huhti- ja toukokuulta ja
kiinteistöpäällikön voivan tarvittaessa kaupungin puolesta sopia
erikseen puolitetun vuokran maksuaikataulusta.
Forssan Viihde Oy lähetti kaupungille vuoden 2020 lokakuussa
uuden kirjelmän, jossa yhtiö pyysi kaupunkia tulemaan vastaan
tilavuokrassa niin kauan, kuin hallituksen rajoitukset kohdistuvat
yhtiön harjoittamaan elinkeinoon. Yhtiö totesi maan hallituksen
linjanneen vuoden 2020 marraskuun alusta voimaan tulleiden uusien
rajoitusten olevan voimassa vuoden 2021 helmikuun loppuun.
Kirjelmä on kokouksen oheisaineistona.
Vuoden 2020 lokakuussa voimaan tulleiden säännösten mukaan
kiihtymisvaiheessa olleilla alueilla anniskeluravintolat joutuivat
lopettamaan anniskelun klo 22.00 ja sulkemaan ovet klo 23.00.
Tämän johdosta yhtiö keskeytti lokakuussa kokonaan yökerho- ja
ravintolatoimintansa. Yhtiö perusteli kaupungille lähettämäänsä uutta
pyyntöä muilta osin samoin seikoin kuin vuoden 2020 ensimmäistä
kirjelmää. Niiden arviointia on selostettu edellä.
Lähes kaikki ravitsemisliikkeet pidettiin asiakkailta suljettuina vuoden
2020 huhti- ja toukokuussa. Vuoden 2020 kesäkuun alusta
mahdollistettiin ravintoloiden terveysturvallinen avaaminen siten, että
ravitsemistoimintaan säädettiin asiakaspaikkamäärä-, aukioloaika- ja
anniskeluaikarajoituksia. Nuo väliaikaiset säännökset olivat
voimassa ensin 31.10.2020 saakka. Tämän jälkeen säädettiin uudet
tartuntatautilain säännökset ajalle 1.11.2020- 28.2.2021. Nykyiset
ravitsemisliikkeiden toimintaa väliaikaisesti rajoittavat
tartuntatautilain säännökset ovat voimassa 1.3.–30.6.2021.
Kuluvan vuoden maaliskuun alussa valtioneuvosto totesi
yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa
vallitsevat valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot. Pandemian
leviämisen vuoksi ravitsemisliikkeet edellytettiin valtioneuvoston
asetuksen nojalla suljettavan yleisöltä mm. Kanta-Hämeessä 9.-
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28.3.2021. Ravitsemisliikkeet eivät saa tarjoilla ruokaa ja juomaa
asiakkaille ravitsemisliikkeen sisä- tai ulkotiloissa. Tämä merkitsee
sitä, että alkoholijuomiakaan ei saa myydä asiakkaille paikalla
nautittavaksi. Sallittua on ulosmyynti, jossa elintarvikehuoneistosta
luovutetaan elintarvikkeita tai juomia yksinomaan muualla kuin
elintarvikehuoneistossa nautittavaksi.
Olosuhteet ovat olleet yhtiön uuden sovittelupyynnön koskemasta
vuoden 2020 loppusyksystä alkaen pitkälti samanlaiset kuin vuoden
2020 keväällä, jota yhtiön ensimmäinen vuokran sovittelupyyntö
käsitteli. Uudessa pyynnössä yhtiö nojaa samoihin perusteisiin kuin
ensimmäisessä pyynnössä. Kaupungin tulisi arvioida perusteita taas
samoin kuin ensimmäisellä kerralla.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta edellä selostetuin
perustein Forssan Viihde Oy:n vuokran puolittamisen vuoden 2020
lokakuusta vuoden 2021 maaliskuun loppuun saakka ja
kiinteistöpäällikön voivan tarvittaessa kaupungin puolesta sopia
erikseen puolitetun vuokran maksuaikataulusta.

Päätös

Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti
kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin puolesta edellä selostetuin
perustein Forssan Viihde Oy:n vuokran puolittamisen vuoden 2020
lokakuusta lähtien siihen saakka, kunnes nykyisen kaltaiset
rajoitustoimet loppuvat.
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Kaupungin tytäryhtiöille annettava huoneenvuokrasopimuksia koskeva suositus
165/02.06.02/2020
KH 29.03.2021 § 84
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Kaupunki on vuokranantajana pyydettäessä arvioinut, onko sen
liiketilan vuokra koronaviruksen aiheuttaman vuokralaisen
liiketoiminnan rajoituksen vuoksi perusteltua jättää perimättä
kokonaan tai osittain. Kaupunki on harkitsemissaan tapauksissa
esille tulleiden seikkojen perusteella päätynyt huoneenvuokran
osittaiseen perimättä jättämiseen päätöksissä selostetuin perustein.
Kaupungin on perusteltua suositella tytäryhtiöidensä ottavan
harkinnassaan soveltuvin osin huomioon kaupungin linjaukset.
Harkintaan perustuvat joustot voivat helpottaa ahdinkoon
joutuneiden sopimuskumppaneiden tilannetta. Tavoitteena on
turvata kaupungin elinvoimainen toimintaympäristö pitkällä ajalla
sekä välttää työpaikkojen pysyvät menetykset.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunki suosittelee edellä mainituin syin tytäryhtiöilleen, että ne
noudattaisivat soveltuvin osin kaupungin vuokranantajana tekemiä
huoneenvuokran mahdollista perimättä jättämistä koskevia
linjauksia.

Käsittely

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola ja jäsen Jaana
Lähteenkorva sekä valtuuston toinen varapuheenjohtaja Arto Heino
ilmoittivat olevansa Forssan Yrityskehitys Oy:n hallituksen jäseninä
esteellisiä ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. He olivat poissa
kokouksesta asian käsittelyn ajan. Varajäsen Ritva Aho osallistui
Lepolan tilalla kokoukseen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jouko
Haonperä toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Forssalaisen kulttuurin kunniagalleria
585/10.03.01.00/2020

KV 16.11.2020 § 99
Valtuutettu Sami Mattila luki allekirjoittamansa seuraavan
Forssalaista kulttuurin kunniagalleriaa koskeneen valtuustoaloitteen:
”Forssan Kulttuuri-Axel ry:n aloitteesta olemme perustaneet
työryhmän, jossa on asiantuntijoita urheilun, musiikin, teatterin ja
taiteen eri sektoreilta. Työryhmän tavoitteena on kerätä
edesmenneiden Forssassa eläneiden, vaikuttaneiden ja alallaan
ansioituneiden henkilöiden nimiä vuosikymmenten varrelta. Listaan
ovat voineet myös yksityiset henkilöt tehdä ehdotuksia. Tällä hetkellä
listassa on noin 50 nimeä, joista ensimmäisessä vaiheessa
joulukuussa hyväksyttäneen noin kolmisenkymmentä kulttuuritähden
saajaa. Olemme rajanneet tässä vaiheessa politiikan, liike-elämän ja
uskontojen edustajat listan ulkopuolelle.
Saaduista nimiehdotuksista valitaan asiantuntijoiden näkemyksen
perusteella ne henkilöt, jotka tulevat saamaan oman tähtensä torille
valmistuviin kahteen graniittipylvääseen. Punaiset Red Palmoralgraniitista tehdyt hiotut pylväät ovat kooltaan 400x400x2000 cm.
Yhden pylvään yhdelle sivulle mahtuu 8 tähteä eli yhteensä 32
tähteä. Niihin kiinnitetään laserilla leikatut 150 mm viisisakaraiset
messinkitähdet, joihin kaivetaan henkilön nimi, millä alalla hän on
toiminut sekä synnyin- ja kuolinaika. Tähden viereen tulee laminoitu
QR-koodi, josta on pääsy Wahren-opiston sivuille, jonne jokaiselle
tulee oma kotisivu. Siihen liitetään tiivistetty elämänura ja
saavutukset, sekä linkitetään henkilöä koskevia mahdollisia
tiedostoja. Nämä QR-koodit avaavat muiden muassa myös
koululaisille ja opiskelijoille helpon tavan tutustua täällä eläneisiin
merkkihenkilöihin sekä heidän saavutuksiinsa. Tosiasiahan on, ettei
paikallishistoriaa henkilötasolla juurikaan kouluissamme opeteta.
Näin nostamme menneisyyden arvohenkilöt uudelleen esille
nykyaikaisella tavalla helposti tutkittaviksi. Uskallan toivoa, että tästä
tulisi myös jopa uusi turistikohde täällä vieraileville ihmisille.
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Toivon, että jatkossa kaupunki tekisi kaikki tarvittavat toimenpiteet,
jotka mahdollistavat pylväiden sijoittamisen torin Ankkalammen
puoleiseen reunaan.
Nämä yksityisellä rahoituksella toteutettavat pylväät lahjoitetaan ensi
toukokuun 8. päivänä Forssan kaupungille niiden pystytystä ja
tulevaa ylläpitoa vastaan. Lisäksi toivomme kaupungin tutkivan
pylväiden mahdollista kohdevalaistusta. Myös mahdollisten
lisäpylväiden pystytykseen vuosien varrella tulisi varautua.”
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KH 30.11.2020 § 310
Valmistelija

Kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

YLA 24.03.2021 § 33
Valmistelija

Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti
Forssan Kulttuuri-Axel ry:n aktiivisuus edesmenneiden Forssassa
eläneiden, vaikuttaneiden ja alallaan ansioituneiden henkilöiden
huomioisesta on sinänsä positiivinen hanke. Onnistuessaan
kunniagalleriaa voidaan käyttää osana rikastuttamaan koululaisten ja
kuntalaisten paikallishistorian tuntemusta. Kunniagallerialla saattaa
olla myös positiivista matkailua edistävää merkitystä.
Kunniagalleriahanke on kuitenkin lähtökohtaisesti Forssan KulttuuriAxel ry:n hanke, joten yhdistyksen tulee vastata siitä, että tarvittavat
luvat henkilöiden tietojen käyttämiseen ovat kunnossa ja tekijäoikeus
ym. säädöksiä noudatetaan. Yhdistyksen tulee määritellä ne
periaatteet, joiden perusteella henkilöt otetaan mukaan
kunniagalleriaan. Samoin yhdistyksen tulee varmistaa julkaistavien
tietojen oikeellisuus.
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Muistomerkki käsittää aluksi kaksi 200 cm korkeata ja 40 x40 cm
pohjaltaan neliön muotoista pylvästä. Pienoismallikuva pylväistä on
liitteenä. Sijoituspaikassa tulee varautua vielä kahden uuden pylvään
pystyttämiseen. Koska suunnitelmissa on esitetty, että pylväiden
jokaiselle sivulle tulee luettavaa tekstiä, on jokaisen pylvään oltava
kierrettävissä ympäri ja etäisyyden pylväästä toiseen tulee olla
riittävä. Pylväiden tulee sijoittua paikalle, jossa ne eivät vaikeuta
väylien tai alueiden talvikunnossapitoa.
Forssan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan muistomerkki
vaatii toimenpideluvan. Luvan hakija on kiinteistön omistaja.
Toimenpidelupaa käsitellessä tarkastellaan mm. hankkeen sopivuus
kaavallisesti ja kaupunkikuvallisesti aiottuun paikkaan ja tällöin
pyydetään ainakin kaavoituksen lausunto/ huomiot, sekä kuullaan
tarvittavat naapurit.
Liitteenä olevata kartasta ilmenee maankäytön suunnittelun ja
viherpalveluiden selvittämät mahdolliset Kunniagallerian
sijoituspaikkat, joissa on huomioitu Kulttuuri-Axel ry:n toiveet.
Maastokatselmuksella käytiin läpi tori, Loimipuisto, Saunasillanpuisto
ja kehräämöalue. Torilla on runsaasti kaupunkikuvallisia
elementtejä, jonka takia uuden edellä esitetyn mukaisen aiheen
lisääminen sinne ei ole mahdollista. Kehräämön alueella sijaitseva
ranta (liitekartassa A) olisi kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti
sopiva sijoituspaikka. Vastaava paikka voisi löytyä joen toiselta
puolelta, maastossa ylempää. Alue on osoitettu liitekartassa
kirjaimella C. Tämä paikka ei kuitenkaan ollut suoraan Kulttuuri-Axel
ry:n esittämien vaihtoehtojen joukossa. Molemmat paikat liittyvät
kuitenkin Kehräämöön ja niillä on omat etunsa. Paikka A on
Kehräämöalueen sisällä ja taustaksi muodostuu vastarannan
nouseva nurmikenttä sekä siinä kasvava koivikko. Paikalta C
avautuu vaikuttava näkymä Kehräämölle ja patoaltaalle.
Loimipuistosta, läheltä Yhtiönkatua, löytyy myös liitekartassa
kirjaimella B osoitettu alue, jonne kunniagalleria voitaisiin sijoittaa.
Paikka B on juuri kunnostetussa puistossa ja pylväiden taustalle
tulisi Loimijoki sekä Veneilijänpuisto.
Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen johdosta, että Forssan
kaupungin mahdollisesti päättäessä valtuustoaloitteessa esitetyn
kunniagallerian toteuttamisesta,
1. tekninen ja ympäristötoimi esittää Kulttuuri-Axel ry:n esittämien
paikkojen joukosta kaupunkikuvan ja kunnossapidon kannalta
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kunniagallerialle parhaiten sopivan sijoituspaikan Kehräämöltä
(liitekartan paikka A).
2. tekninen ja ympäristötoimi vastaa pylväiden toimenpideluvan
hankkimisesta ja pystytyksestä.
Päätös

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

KH 29.03.2021 § 85
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Kaupunginhallitus antoi marraskuun kokouksessaan sivistys- ja
tulevaisuuslautakunnalle sekä yhdyskuntalautakunnalle yhteisesti
tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva
selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle
käsiteltäväksi. Tämän jälkeen asiaa yhdyskuntalautakunnan
kokouksessa käsiteltäväksi valmisteltaessa sivistysjohtaja toimitti
lautakunnan esityslistalle kirjoittamansa kaksi ensimmäistä tekstikappaletta teknisen johtajan käyttöön. Tekninen johtaja sisällytti ne
esityslistalle otettuun selostukseen. Lautakunta teki päätöksensä
osittain näidenkin seikkojen perusteella. On siksi arvioitu, että
kaupunginhallitukselle asian ratkaisemista varten tehtäväksi
valmistelutyöksi riittäisi tässä vaiheessa yhdyskuntalautakunnan
kokouskäsittely siinä hyväksyttyine esityksineen.
Valmisteltaessa kaupungin ja Kulttuuri Axel ry:n välistä sopimusta
kaupunginhallitukselle sivistys- ja tulevaisuuslautakunta voi ottaa
sivistysjohtajan selostuksessa tarkoitettuihin seikkoihin kantaa.
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala valmistelee myös omalta
osaltaan sopimusta kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
Sami Mattila lähetti Forssan Kulttuuri-Axel ry:n puolesta kaupungin
viranhaltijoille valtuustoaloitetta täydentäneen kirjelmän. Se on
kokouksen oheisaineistona.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. hyväksyy yhdyskuntalautakunnan esityksen 24.3.2021 (33 §)
2. antaa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalle tehtäväksi
valmistella kaupunginhallitukselle Kulttuuri Axel ry:n kanssa tehtävää
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sopimusta varten yhdyskuntalautakunnan kokouksen 24.3.2021
pöytäkirjassa tarkoitetut tekijänoikeus- yms. asiat sekä teknisen ja
ympäristötoimen toimialalle tehtäväksi valmistella sopimusta varten
muut yhdyskuntalautakunnan kokouksen pöytäkirjassa tarkoitetut
muistomerkin pystytystä ja ylläpitoa koskevat asiat
3. ehdottaa valtuuston merkitsevän yhdyskuntalautakunnan ja
kaupunginhallituksen päätökset tiedoksi sekä toteavan Sami Mattilan
valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
Käsittely

Jäsen Sami Mattila ilmoitti olevansa asianosaisena olevan Forssan
Kulttuuri-Axel ry:n hallituksen puheenjohtajana esteellinen ja
vetäytyvänsä asian käsittelystä. Hän oli poissa kokouksesta asian
käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginhallitus pani asian pöydälle lisäharkintaa varten.

Liitteet
Pienoismallikuva pylväistä
Kartta sijoituspaikoista
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Varhaiskasvatuksen palvelualueen vakanssien täyttölupia
222/01.01.01.00/2021
KH 29.03.2021 § 86
Valmistelija

Henkilöstöpäälikkö
Sivistysjohtaja ja kasvatus- ja opetuspäällikkö hakevat täyttölupia
varhaiskasvatuksen palvelualueen vakanssien vakinaista täyttämistä
varten 1.4.2021 alkaen seuraavasti:
Täyttölupa kahdeksan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan (vakanssit:
2195, 2264, 2282, 2284, 2304, 2314, 2268 ja 2258) vakinaisen
työsuhteisen toimen täyttämiseksi. Työvoiman tarve on
pysyäisluontoinen.
Täyttölupaa haetaan johtavan varhaiskasvatuksen erityisopettajan
(vakanssi 2292) vakinaisen työsuhteisen toimen täyttämiseksi
edellisen työntekijän eläköitymisen vuoksi. Samassa yhteydessä
kaupunginhallitusta pyydetään muuttamaan toimi viraksi. Tehtävät
edellyttävät niiden hoitajan olevan virkasuhteessa.
Täyttölupaa haetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (vakanssi
2294) vakinaisen työsuhteisen toimen täyttämiseksi. Työvoiman
tarve on pysyväisluontoinen.
Täyttölupaa haetaan varhaiskasvatuksen opettajan (vakanssi 22184)
vakinaisen työsuhteisen toimen täyttämiseksi edellisen työntekijän
irtisanoutumisen vuoksi.
Täyttölupaa haetaan varhaisen tuen ohjaajan (vakanssi 2298)
vakinaisen työsuhteisen toimen täyttämiseksi edellisen työntekijän
irtisanoutumisen vuoksi.
Lisäksi he esittävät kahden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan
vakanssin (vakanssit 2185 ja 2191) ja kahden perhepäivähoitajan
vakanssin (vakanssit 2212 ja 2240) lakkauttamista ja kahden
varhaiskasvatuksen sosionomin vakinaisen työsuhteisen toimen
perustamista em. vakanssien tilalle. Varhaiskasvatusta koskevan
lainsäädännön muutos edellyttää varhaiskasvatuksen sosionomien
palkkaamista varhaiskasvatuksen henkilöstöksi.
Vakanssit esitetään täytettävän ensisijaisesti sisäistä
hakumenettelyä käyttäen. Mikäli tehtäviä ei haeta sisäisessä
haussa, toteutetaan ulkoinen hakumenettely. Varhaiskasvatuksen
sosionomien haku toteutetaan julkisena hakuna.
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Vakanssien täyttämiselle on pysyväisluonteinen tarve. Sisäinen haku
auttaa vähentämään toistuvien määräaikaisten palvelussuhteiden
määrän tarkoituksenmukaiseksi. Vakanssien täyttäminen ei aiheuta
lisämäärärahan tarvetta.

Kasvatus- ja opetuspäällikkö kirjoittaa asiasta seuraavaa:
”Varhaiskasvatuksen palvelualueella henkilöstöresursseja varataan
perustuen palvelutarvearvioon, joka pohjautuu säännölliseen
forssalaisten lasten ikäluokka -seurantaan sekä
varhaiskasvatuspalvelujen käytön seurantaan, jossa huomioidaan
työntekijöiden eläköitymisten ennakointi ja lainsäädännön
muutokset.
Merkittävin ajankohta rekrytoinnissa on kevät, jolloin organisoidaan
tulevan toimintavuoden palveluja, mutta viime vuosina
varhaiskasvatuspalveluissa aloittavien lasten ollessa iältään
aiempaa nuorempia ja osallistumisasteen kasvaessa, on jouduttu
enenevässä määrin rekrytoimaan henkilöstöä pitkin toimintavuotta.
Rekrytoinnin haasteena on tällä hetkellä Forssassa samoin kuin
muuallakin Suomessa erityisesti kelpoisten työntekijöiden saatavuus
suhteessa henkilöstötarpeeseen.
Viime vuosina on vakinaista varhaiskasvatushenkilöstöä rekrytoitu
erityisellä varovaisuudella, koska on haluttu välttää alle kouluikäisten
lasten määrän vähetessä henkilöstön yliresursointia tulevaisuudessa
ja koska on valmisteltu vuoden 2030 päiväkotien
henkilöstörakennemuutosta koskevan lakimuutoksen (540/2018,
§37) toteuttamista (vrt. varhaiskasvatuksen sosionomien rekrytointi).
Nyt vakinaisesti esitettävissä täyttöluvissa on em. seikat huomioitu.
Johtuen em. vakinaisen henkilöstön vähäisestä rekrytoinnista sekä
erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten kasvaneesta
osallistumisasteesta (vrt. lakisääteinen henkilöstötarve on ko.
ikäryhmällä suurempi kuin yli 3v lapsilla) ei-vakinaisen henkilöstön
määrä on palvelualueella kasvanut, vaikka palvelutarve ei ole
samassa suhteessa vähentynyt.
Nyt vakinaisesti täytettäviksi esitettävät toimet vähentävät
määräaikaisten työntekijöiden määrää, eivätkä vakinaiset rekrytoinnit
kasvata palkkamäärärahojen tarvetta nykyisestä.
Nykyisten määräaikaisten työntekijöiden määrään ja koko maata
koskeviin rekrytointihaasteisiin perustuen suurin osa nyt haettavista
vakansseista esitetään täytettäväksi sisäisen haun kautta.
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Huomioitavaa on, että tulevan toimintakauden suunnittelun edetessä
ja palvelujen organisoinnin tarkentuessa tullaan vielä kuluvan
kevään aikana esittämään hyväksyttäväksi lisää vakinaisia
täyttölupia.”
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. perustaa 1.4.2021 alkaen kaksi varhaiskasvatuksen sosionomin
vakituista työsuhteista tointa, joiden kelpoisuusvaatimuksena on
sosionomin (AMK) tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatukseen ja
sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen
laajuiset opinnot
2. muuttaa 1.4.2021 alkaen johtavan varhaiskasvatuksen
erityisopettajan (vakanssi 2292) työsuhteisen toimen viraksi nykyisin
kelpoisuusvaatimuksin
3. lakkauttaa 1.4.2021 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan
vakanssit 2185, 2191 ja perhepäivähoitajan vakanssit 2212 ja 2240
4. myöntää seuraavat täyttöluvat:
- kahdeksan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaisen
työsuhteisen toimen (vakanssit: 2195, 2264, 2282, 2284, 2304,
2314, 2268 ja 2258) täyttämiseksi pysyväisluontoisen työvoiman
tarpeen perusteella
- johtavan varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran (vakanssi 2292)
täyttämiseksi edellisen työntekijän eläköitymisen vuoksi
- varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran vakinaisen työsuhteisen
toimen (vakanssi 2294) täyttämiseksi pysyväisluotoisen työvoiman
tarpeen perusteella
- varhaiskasvatuksen opettajan vakinaisen työsuhteisen toimen
(vakanssi 22184) täyttämiseksi edellisen työntekijän
irtisanoutumisen vuoksi
- varhaisen tuen ohjaajan vakinaisen työsuhteisen toimen (vakanssi
2298) täyttämiseksi edellisen työntekijän irtisanoutumisen vuoksi
5. toteaa, että kahden varhaiskasvatuksen sosionomin toimen
hakumenettely toteutetaan julkisena hakuna ja muiden toimien
hakumenettely ensisijaisesti sisäisenä hakuna.

Käsittely

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.
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Opettajan virkojen täyttölupia
184/01.01.01.00/2021
KH 29.03.2021 § 87
Valmistelija

Henkilöstöpäällikkö ja sivistysjohtaja
Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen ja rehtori Jari Marjamäki hakevat
täyttölupaa kahden opettajan viran vakituista täyttämistä varten
1.8.2021 alkaen.
Lupaa haetaan peruskoulun lehtorin viran (vakanssi 2087) vakinaista
täyttämistä varten 1.8.2021 alkaen. Viran sijoituspaikka on
Keskuskoulu. Kysymyksessä on täyttöluvan uudistaminen, koska
hallinto-oikeus kumosi valituksen seurauksena vuoden 2017
keväällä tehdyn viran täyttöpäätöksen. Viran vakinaiselle
täyttämiselle on edelleen tarve.
Lupaa haetaan peruskoulun tuntiopettajan viran (vakanssiton)
vakinaista täyttämistä varten 1.8.2021 alkaen. Viran sijoituspaikka
on Keskuskoulu. Kysymyksessä on 8. luokan pienryhmäopettaja
yläkoulun aineenopettajan kelpoisuuksin. Viran tarve on ollut jo
pitkäaikainen, ja se on muuttunut pysyväksi. Pienryhmän tarve on
ollut kasvussa viime vuosikymmenen. Valintaprosessissa
huomioidaan koulun opettajamäärä niin, että tuntiopettajuuteen
tarvittavat tunnit riittävät jatkossakin.
Perusopetuksessa on avoimena tuntiopettajan virka (päätoiminen),
jonka vakanssinumero on 2345 ja joka on sijoitettu Kuhalan kouluun.
Virka voidaan nyt täyttää. Viran sijoituspaikka muutetaan Kuhalan
koulusta Keskuskouluun.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. myöntää luvan peruskoulun lehtorin viran (vakanssi 2087)
vakinaista täyttämistä varten 1.8.2021 alkaen
2. vahvistaa tuntiopettajan (päätoiminen) viran (vakanssi 2345)
sijoituspaikaksi Keskuskoulun ja myöntää luvan viran vakinaista
täyttämistä varten 1.8.2021 alkaen.

Käsittely

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Koulunkäynninohjaajien vakinaisten toimien perustaminen ja täyttäminen
96/01.01.00/2021
KH 29.03.2021 § 88
Valmistelija

Henkilöstöpäällikkö
Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen ehdottaa 20 työsuhteisen
koulunkäynninohjaajan vakinaisen toimen perustamista sivistys- ja
tulevaisuuspalvelujen toimialalle.
Hallintosäännön 38 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää
kaupunginjohtajan virkaa lukuun ottamatta vakinaisen viran ja
toimen (vakanssin) perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virka- ja
työnimikkeen muuttamisesta.
Perustettaviksi ehdotettavat koulunkäynninohjaajan vakanssit on
tarkoitettu perusopetuksen kouluihin ja erityisesti Tölön erityiskoulun
tarpeisiin. Kaupungin palveluksessa olevista määräaikaisista
koulunkäynninohjaajista suurin osa työskentelee Tölön koulussa.
Tehtävien hoitamiseen on määräraha vuoden 2021 talousarviossa.
Ohjaajat tarvitaan nykyisten oppilaiden avustamiseen.
Koulunkäynninohjaajan vakinaiset vakanssit on tarkoitus perustaa
osa-aikaisina (30 h/vko) ja osavuotisina kuten muidenkin
palveluksessa olevien vakinaisten ohjaajien vakanssit siten, että
koulujen kesälomien aikana palvelussuhde on keskeytetty ja että
työntekijä saa tuolta ajalta työttömyyskorvausta. Osavuotisuudesta
ja kesäkeskeytyksestä tehdään merkintä työsopimukseen, jolloin
työntekijän oikeus työttömyysetuuteen koulujen kesäkeskeytyksen
ajalta on varmistettu. Tällä tavoin vältytään muutoin jokavuotiselta
lomautusmenettelyltä.
Koulunkäynninohjaajan tehtävät on tarkoitus täyttää sisäistä
hakumenettelyä käyttäen. Sisäinen hakuilmoitus lähetetään
peruskouluihin ja kaupungin sisäiseen intranettiin. Tehtäviin
halukkaat tekevät hakemukset sähköiseen rekrytointijärjestelmään.
Kelpoisuusvaatimuksena koulunkäynnin ohjaajan toimeen on
tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi
kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai ammattitutkinto tai
erikoisammattitutkinto ja riittävän hyvä kokemus ammattialan
tehtävistä.
Soveltuvia tutkintoja ovat mm. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
(lähihoitaja), jonka voi suorittaa myös oppisopimuksella ja
näyttötutkintona. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös
koulunkäynnin ohjaajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
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ammattitutkinto sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjauksen erikoisammattitutkinto.
Hallintosäännön 42 §:n 4 momentin perusteella valintapäätöksen
tekee sivistysjohtaja. Valintamenettelyssä otetaan huomioon mm.
tehtävään soveltuva työkokemus, kelpoisuusvaatimukset,
mahdolliset määräaikaisten työsopimusten ketjutukset samassa
tehtävässä ja niiden pituus sekä työssä osoitettu soveltuvuus
tehtävään.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. perustaa 1.4.2021 alkaen 20 vakinaista koulunkäynninohjaajan
osa-aikaista 30 h/vko ja osavuotista työsuhteista tointa, joiden
ensimmäinen sijoituspaikka on sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden
toimialan perusopetuksen palvelualue ja kelpoisuusvaatimuksena
tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi
kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto ja riittävän hyvä kokemus ammattialan tehtävistä
2. myöntää luvan toimien vakinaista täyttämistä varten
3. toteaa rekrytoinnissa käytettävän sisäistä hakumenettelyä, jotta
saadaan kaupungin palveluksessa olevat ko. tehtävään kelpoiset ja
halukkaat määräaikaiset koulunkäynninohjaajat rekrytoiduiksi
vakinaisiin koulunkäynninohjaajan tehtäviin.

Käsittely

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Sähköisen arkiston hankinta
171/02.08.00/2021
KH 29.03.2021 § 89
Valmistelija

Kaupunginarkistonhoitaja ja tietohallintopäällikkö
Kuntien tuottavuus ja digitalisaatio ovat olleet vahvasti esillä
valtionvarainministeriön digikuntakokeilussa. Palveluiden
kehittämistä ja digitalisointia on edistetty viimevuosina myös
lainsäädännön keinoin.
Digitaalisten aineistojen tehokas hyödyntäminen vaatii
kehittämistyötä, tiedonhallintaan paneutumista ja sähköisen arkiston
käyttöä. Sähköinen arkisto on sähköisen, pitkäaikaisesti
säilytettävän materiaalin sijoituspaikka.
Kaupunki on hankkinut Innofactor Oy:n tiedonohjausjärjestelmän,
johon on laadittu tiedonohjaussuunnitelma (TOS). Sen tarkoitus on
ohjata sähköisen toimintaympäristön tiedonhallintaa ja automatisoida
asiakirjoissa olevien tietojen hallintaa.
Sähköinen arkistojärjestelmä toisi monia käytännön hyötyjä. Sen
avulla säästyisi mm. tilaa, materiaalia ja henkilöstön työtä.
Sähköisen arkiston ja ajantasaisen tiedonohjaussuunnitelman avulla
varmistettaisiin nykyistä paremmin pysyvästi ja pitkään säilytettävien
tietojen säilyminen samoin kuin tietyn määräajan säilytettävien
tietojen hävittäminen ajallaan.
Sähköisen arkiston käyttöönottoon on määräraha kaupungin vuoden
2021 talousarviossa. Siihen on varauduttu myös vuoden 2022
taloussuunnitelmassa. Käyttöönotto maksaa n. 27.500 euroa.
Järjestelmän ylläpito maksaa vuosittainen n. 11.400 euroa.
Lähdejärjestelmien integrointi aiheuttaa myös kertaluontoisen
kustannuksen. Integraatioihin on varattu 36.000 euroa. Aluksi
integroidaan kaupungin keskeisimmät järjestelmiät, jotka
ovat Dynasty10, Trimble, Primus, Populus ja MicroStation.
Kaupungin käytössä on useita erilaisia järjestelmiä. Saatavilla ei ole
sellaista sähköisen arkistoinnin ratkaisua, joka sisältäisi valmiiksi
rajapinnat kaikkiin kaupungin käyttämiin järjestelmiin. Sähköisen
arkiston hankintaa koskeva tarjouskilpailu ei tuottaisi kaupungille
hyötyä. Tarjouskilpailu aiheuttaisi suuren työmäärän.
Vaatimusmäärittelyyn liittyvien asiantuntijapalvelujen ostaminen
aiheuttaisi myös kustannuksia. Mikäli kaupunki järjestäisi sähköisen
arkiston hankintaa koskevan tarjouskilpailun itse, se joutuisi
turvautumaan konsultointiin vaatimusmäärittelyn osalta.
Konsultoinnista aiheutuisi lisäkuluja.
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Kaupungille kustannustehokkain ratkaisu olisi hankkia sähköinen
arkisto niin, että kaupunki liittyy suoraan Kuntien Tiera Oy:n
tarjouskilpailun perusteella tekemään tiedonhallinnan ratkaisua
koskevaan puitesopimukseen.
Kuntien Tiera Oy on yli 330 kuntatoimijan omistama, voittoa
tavoittelematon yhtiö. Yhtiön omistavat kunnat, kuntayhtymät ja
kuntien omistamat yhtiöt. Forssan kaupunki on yksi Tiera Oy:n
omistajista. Tiera Oy tarjoaa palveluitaan lähes yksinomaan vain
omistajilleen. Suorahankinta on siten mahdollinen hankintatapa.
Oheisaineistona kokoukseen osallistuville on Tiera Oy:n
kilpailuttaman sähköisen arkiston esittelymateriaali. Tieran
mukaan materiaali sisältää liikesalaisuuksia. Liikesalaisuudet ovat
salassa pidettäviä.
Esittelijä
Päätösehdotus

Päätös

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin hankkivan edellä tarkoitetun
digitaalista aineistoa koskevan sähköisen arkistointijärjestelmän
niin, että kaupunki liittyy Kuntien Tiera Oy:n tarjouskilpailun
perusteella tekemään tiedonhallinnan ratkaisua ja sähköisen
arkiston toimittamista koskevaan puitesopimukseen. Lisäksi
kaupunginhallitus oikeuttaa talousjohtajan kaupungin puolesta
hyväksymään ja allekirjoittamana puitesopimuksen.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Matkun koulun ja sen entisen opettaja-asuntolan lämmön, sähkön ja veden toimitusta
koskevien yhteisten järjestelyjen eriyttäminen
214/10.03.02.00/2021
KH 29.03.2021 § 90
Valmistelija

Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö ja kaupunginsihteeri
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa 19.9.2005 Matkun koulun
opettaja-asuntolan kolmen huoneiston ja asuntolaa ympäröivän
5.900 neliömetrin määräalan myynnin näistä tarjouksen tehneille
ostajille asuinkäyttöön. Kaupunginhallitus hyväksyi
myyntikauppahinnan ja oikeutti kaupunginjohtajan hyväksymään
muut kauppakirjan ehdot. Asuntolan myynti ei haitannut koulun
toimintaa. Asunnot olivat jo olleet muiden kuin koulun opettajien
käytössä. Matkun koulun kiinteistöstä erotettiin asuntolarakennusta
varten oma kiinteistö. Kiinteistölle tehtiin uusi tie Matkun ja Kreivilän
väliseltä tieltä. Kauppakirja allekirjoitettiin vuoden 2005 joulukuussa.
Asuntolalle, nykyiselle Matkunriville, on koko ajan tullut lämpö
Matkun koulun lämmityskattiloista, sähkö koulun sähköliittymän
kautta ja vesi koulun vesiliittymän kautta. Matkunrivin viemärivedet
johdetaan Matkun koulun viemäriverkoston kautta yleiseen
viemäriin. Kaupunki on sopinut asuntolan ostajien kanssa ensin
vuonna 2005 ja uudelleen vuonna 2010 toimittavansa
asuntolarakennuksen eli Matkunrivin omistajille lämpöä, sähköä ja
vettä Matkun koulurakennuksen lämpökeskuksen, sähköliittymän ja
vesiliittymän kautta sopimuksessa mainituin ehdoin niin kauan, kuin
se omistaa Matkun koulun kiinteistön.
Matkunrivin kiinteistön eriyttäminen Matkun koulun kanssa olevista
yhteisistä järjestelyistä on tullut ajankohtaiseksi kaupungin alettua
valmistella Matkun koulukiinteistön myymistä.
Kaupunki ja vesihuoltoliikelaitos sekä Matkunrivin omistajat ovat
tehneet Matkun koulun ja Matkunrivin lämmön, sähkön ja veden
toimitusta koskevien yhteisten järjestelyjen eriyttämistä koskevan
sopimuksen. Se on liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan
sopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Hallintosäännön muutoksia
659/00.01.01/2020
KH 29.03.2021 § 91
Valmistelija

Hallintosihteeri ja kaupunginsihteeri
Seuraavassa on hallintosääntöön lisättävät määräykset kirjoitettu
vinokirjoituksena ja säännöstä poistettavat määräykset yliviivattuina.
Forssan vanhusneuvostoa koskevat määräykset
Forssan vanhusneuvosto on ehdottanut hallintosääntöön seuraavia
muutoksia.
15 §
15.2 Forssan vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto edistää viranomaisten ja vanhusten ikääntyneen
väestön sekä heitä edustavien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen
yhteistoimintaa samoin kuin edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja
vaikuttamista kaupungin päätöksentekoon.
- - - - - - - - - Vanhusneuvosto kutsuu järjestää kaupungin alueella toimivien
eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen edustajat vähintään kaksi kertaa
vuodessa yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen edustajille yhteistyö- ja
neuvottelutilaisuuksia, joissa käsitellään vanhuksia ja vanhustyötä
koskevia asia- ja toiminta-aloitteita ajankohtaisia kysymyksiä.
Vanhusneuvosto koordinoi vanhusten viikon tapahtumat.
Vanhusneuvostoon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi jäseninä kunkin
eläkeläisjärjestön ja muita ikääntyneitä edustavien yhdistysten
nimeämän edustajan ja veteraanijärjestöjen yhteisesti nimeämän
edustajan lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Forssan
ev.-lut. seurakunnan sekä kaupungin yhdyskuntalautakunnan ja
sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan lisäksi kaupunginhallituksen
nimeämä edustaja ja neuvoston sihteeri. Kaupunginhallitus nimeää
neuvostolle sihteerin. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Forssan
seudun hyvinvointikuntayhtymän osoittama työntekijä.
Forssan seudun vammaisneuvostoa koskevat määräykset
Forssan seudun vammaisneuvoston jäseninä olevat järjestöt
toivovat hallintosäännön mahdollistavan sen, että jäsenen ja
varajäsenen voi nimetä eri järjestö. Se helpottaa toimintaa.
15.3 Forssan seudun vammaisneuvosto
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- - - - - - - - - Kaupunki ja kunnat nimeävät vammaisneuvostoon kukin yhden
jäsenen ja varajäsenen. Jäsenet edustavat eri hallintokuntia
(keskushallinto, koulutus, kulttuuri, ja vapaa-aika sekä tekninen
toimi). Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä terveydenhuollon
kuntayhtymä nimeää vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja
varajäsenen. Seudun vammaisjärjestöt nimeävät vammaisneuvostoon yhteensä kuusi jäsentä varajäsenineen. Jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä voi nimetä eri järjestö. Forssan
seudun hyvinvointikuntayhtymän edustaja toimii sihteerinä.
Keskushallinnon toimialajohtajuus
Talousjohtaja on toiminut viimevuosina keskushallinnon
toimialajohtana. Hän jää eläkkeelle tulevan toukokuun alusta.
Keskushallinnossa on lähivuosina tulossa muitakin viranhaltijoiden
vaihdoksia. Noissa yhteyksissä arvioidaan tarkoituksenmukaisimpia
tapoja järjestellä eri tehtäväkokonaisuuksia. Toimialajohtajuuskin on
sellainen. Valtuustolle ehdotetaan, että pysyväisratkaisuun saakka
kaupunginjohtaja toimisi lähivuodet toimialajohtajana. Tällainen
keskushallinnon johtamistapa on ollut kaupungilla käytössä ennekin.
19 § Toimialajohtajat
Keskushallinnon toimialaa johtaa talousjohtaja kaupunginjohtaja.
Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialaa johtaa sivistysjohtaja.
Teknisen ja ympäristötoimen toimialaa johtaa tekninen johtaja.
Normaalista toimivallasta poikkeamista koskeva määräykset
Määräykset perustuvat Suomen Kuntaliitto ry:n mallimääräyksiin.
Hallintosäännön uudessa 5 a luvussa olevat määräykset koskevat
toimivallan delegoimista eli edelleen siirtämistä tilanteissa, joissa
kaupungin järjestämisvastuulla olevaan toimintaan kohdistuu
sellainen riski tai uhka, että normaalista toimivallasta poikkeamiselle
on välttämätön syy. Normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan nojalla voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä
palveluiden turvaamiseksi ja tilanteen saattamiseksi normaaliksi.
Päätösvaltaa käytetään vain sen verran, kuin välttämätön syy
edellyttää.
Tässä luvussa tarkoitetussa päätöksenteossa käytetään laissa
kaupungille säädettyä päätösvaltaa, jota valtuusto voi
hallintosäännössä siirtää kaupungin muille toimielimille,
viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Jos laissa on säädetty
päätösvalta tietylle kaupungin viranomaiselle, hallintosäännössä ei
voida määrätä päätösvallasta toisin. Tätä lukua sovelletaan
ensisijaisena hallintosäännön muihin lukuihin nähden.
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Päätösvallan perustuessa hallintosäännön 36 a ja 36 b §:n
poikkeusmääräyksiin päätökset tehdään muuten samoin menettelyin
kuin normaaliin toimivaltaan perustuvassa päätöksenteossa.
Kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja voivat 36 a §:n nojalla tehdä
tilanteen kannalta välttämättömät päätökset, jotka täytyy tehdä
välittömästi. Kaupunginhallituksen kannanoton jälkeen normaalista
toimivallasta poikkeava päätöksentekovalta perustuu
kaupunginhallituksen 36 b §:n nojalla tekemään päätökseen.
5 a luku
36 a §
Normaalista toimivallasta poikkeaminen ja raportointi
Hallintosäännön muiden lukujen toimivaltamääräyksistä voidaan
poiketa välttämättömän syyn vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla
esimerkiksi henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat sekä
elintärkeiden palveluiden keskeytymiseen, talouteen, kiinteistöihin,
muuhun omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka
aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai
taloudellisen riskin.
Kaupunginjohtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa
päätösvaltaa kaupungin palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen
normaalistamiseksi välttämättömän syyn vuoksi.
Toimialajohtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa
päätösvaltaa kaupungin palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen
normaalistamiseksi omalla toimialallaan välttämättömän syyn vuoksi,
ellei kaupunginjohtaja päätä asiasta.
Kaupunginhallitukselle tulee raportoida 36 a §:ään perustuvan
toimivallan nojalla tehdyistä päätöksistä.
36 b §
Normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käyttöön
ottaminen määräajaksi kaupunginhallituksen päätöksen nojalla
Kaupunginhallitus voi vahvistaa kaupunginjohtajan ja toimialajohtajan normaalista poikkeavan päätösvallan määräajaksi 36 a
§:ssä mainitun välttämättömän syyn vuoksi. Kaupunginhallitus voi
vahvistamisen sijaan sekä ennen määräajan päättymistä todeta,
ettei normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käytölle ole
enää perusteita.
Tiedonhallinnan järjestäminen
Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki eli tiedonhallintalaki
tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Laki edistää tiedonhallinnan
yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia
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viranomaistoiminnassa. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja
hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten
tiedonhallinnassa. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat
säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta,
tietovarantojen yhteen toimivuudesta, tietojärjestelmien yhteen
toimivuuden toteuttamisesta, teknisten rajapintojen ja
katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden
toteuttamisesta. Laki ja sen nojalla annetut asetukset koskevat
pääosin myös kunnallisten viranomaisten toimintaa. Hallintosäännön uudessa pykälässä täsmennetään kaupunginhallitukselle
lain nojalla kuuluvat tehtävät.
7. luku Asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan järjestäminen
60 § Kaupunginhallituksen tiedonhallintatehtävät
Kaupunginhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4 §:n 2
momentissa säädetyt vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty
kaupungilla.
Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat:
1. vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja
ylläpidosta (tiedonhallintamalli (5 §), muutosvaikutusten arviointi (5
§) ja asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §)
2. vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon
muuttamisesta ja saatavuudesta
3. vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta
ja yhteen-toimivuudesta sekä tietovarantojen yhteentoimivuudesta (2
§:n 13 kohta, 5 §, 12 - 17 §, 22 - 24 §)
4. vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 27 §).
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy
hallintosääntöön 1.5.2021 alkaen yllä olevat muutokset.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
Forssan kaupungin vanhusneuvoston toimintasääntö
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Koulujen ja päiväkotien tarpeisiin tehtäviä tiloja koskeva valtuustoaloite
79/10.03.02.00/2020

KV 04.09.2017 § 76
Valtuuston toinen varapuheenjohtaja Arto Heino johti puhetta tämän
asian käsittelyn kohdalla. Valtuutettu Emmi Lintonen luki koulujen ja
päiväkotien tarpeisiin tehtäviä tiloja koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:
"Viime valtuustokauden alussa virkamiehet esittivät arvion, jonka
mukaan kaupungilla ei olisi varaa remontoida sekä Tölön että Kuhalan kouluja. Kuitenkin tätä arviota ennen virkamiehet ja poliittiset
päättäjät olivat olleet yksimielisesti sitä mieltä, että ensin remontoidaan Tölön koulu ja sitten Kuhalan koulu. Tölön koulusta oli tehty jo
valmis arkkitehdin piirtämä suunnitelmakin, joka maksoi forssalaisille
veronmaksajille n. 60000 euroa. Tölön koulun remontti oli alun perin
tarkoitus toteuttaa vuosina 2013-2014. Tölön ja Kuhalan koulun remonttien hinnaksi arvioitiin yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa.
Koska virkamiehet käänsivät kelkkansa ja esittivät tylyn arvion siitä,
ettei Tölön ja Kuhalan kouluja remontoitaisi, kutsuttiin konsultit paikalle. Konsulteilta tilattiin palveluverkkoselvitys, jonka tulos oli jo valmiiksi sovittu: Tölön oppilaat haluttiin siirtää laajennettavaan Kuhalan
kouluun, jonne myös haluttiin siirtää kaksi päiväkotia. Samalla jotkut
poliitikot selittivät, että rahasta on niin kova puute, seiniä liikaa ja
oppilasmäärä laskeva, jolloin Vieremän koulukin on syytä esittää lakkautettavaksi. Tässä touhussa konsulttien kukkaroon kilahti veronmaksajilta kymmenien tuhansien eurojen potti.
Lähikouluja puolustavaan kuntalaisaloitteeseen kerättiin nimiä 1589
kappaletta. Asian jatkovalmistelussa todettiin, että Kuhalan koulua ei
ole järkevä laajentaa. Tämän jälkeen jotkut poliitikot halusivat jälleen
uuden vaihtoehdon, jossa ainakin Tölö, Kuhala ja päiväkoteja yhdistettäisiin suureksi monitoimikeskukseksi, johon myöhemmin olisi
mahdollista liittää myös kaupungin muita kouluja. Samaan aikaan
kerrottiin, että tarvitsemme monitoimikeskuksen siitä syystä, että
saamme kunnollisen liikuntasalin Forssaan. Kaiken tämän jälkeen
olikin yli 20 miljoonan investointiin varaa. Jälleen kerran kutsuttiin
konsultit paikalle ja nyt olemmekin sitten siinä tilanteessa, että Kuhalan koulun ja Kurjenpesän päiväkodin paikalle suunnitellaan monitoimikeskusta. Hintalappu tulee olemaan huima.
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Monitoimikeskus on suunniteltu rakennettavaksi vuonna 2019 ja se
on sama vuosi, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään kunnilta
maakunnille. Kuntien keskeisiksi tehtäviksi jäävät enää päivähoito,
koulutus ja tekninen toimi eli katujen ja yleisten alueiden rakentaminen
rakentaminen sekä mahdollinen vapaa-aikatoimi. Jokaisen kunnan
tuloveroprosenttia lasketaan kaavamaisesti 12,3 prosenttiyksikköä,
kunnilta viedään rahoitusta 17,7 miljardia euroa, kuntien osuutta yhteisöverosta alennetaan ja samalla valtionosuuksia karsitaan. Tässä
tilanteessa Forssan kaupunki ottaisi lisää lainaa vähintään 30
miljoonaa monitoimikeskuksen rakentamiseen ja tuplaa ellei triplaa
forssalaisten velkataakan. Jo nyt monet asiantuntijat ovat todenneet
kuntien muuttuvasta tilanteesta vuonna 2019, että tulot kyllä riittävät,
mutta erittäin suureksi ongelmaksi tulee kuntien lainanhoitokyky.
Kun tulot puolittuvat, niin riskit kaksinkertaistuvat.
Tälläkään hetkellä meillä ei ole forssalaisille koululaisille oppimateriaaleihin tarpeeksi rahaa, kun oppimateriaalirahat puolitettiin tänäkin
vuonna. Miten kaupungin rahat riittäisivät oppimateriaaleihin yli 20
miljoonan monitoimikeskuksen rakentamisen jälkeen? Aikaisempien
arvioiden mukaan rahaa ei ollut pienempäänkään remonttiin. On
naurettavaa perustella ökyinvestointia sillä, että nyt on pakko rakentaa, jotta oppilaat saavat uuden opetussuunnitelman mukaiset oppimisympäristön tai sillä, että esim. Tölön ja Taikatuulen kiinteistöt
ovat tiensä päässä eikä niitä voisi enää remontoida.
Tällä hetkellä monitoimikeskushanketta on valmisteltu lähestulkoon
salamyhkäisesti pienessä porukassa. Demokraattisesti valitulta valtuustolta ei olla kysymässä mielipidettä eri tonttivaihtoehdoista. Poliittisille päätöksentekijöille ei myöskään ole tuotu vertailutietoja monitoimikeskushankkeen rinnalle remonttien hinnoista, koulukuljetusten kustannuksista tai elinkaarimallista. Myöskään ei ole tuotu selvitystä henkilöstövaikutuksista, eli irtisanottavan henkilöstön määrästä.
Emme voi tuhlata kuntalaisten veroeuroja lyhytnäköisesti. Me allekirjoittaneet haluamme, että asia palautetaan asiantuntijalautakunnan
valmisteluun. Monitoimikeskushankkeen rinnalle on saatava tiedot
koulurakennusten peruskorjausten kustannuksista sekä elinkaarimallin mahdollisuuksista."
Lintosen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Risto Aaltonen, Ritva Aho, Sirkka-Liisa Anttila, Johanna Häggman, Sirkka-Liisa Ilvonen, Saara Jokinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Pia Kuparinen, Matti Luostarinen, Jouni Mäkelä, Manu Mäkinen, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Pasi Vikman, Tapio Virtanen ja Janne Vuorenmaa sekä varajäsen Mari Penttilä.
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Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KH 11.09.2017 § 269

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle, sivis
tys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalle sekä teknisen ja ympäristötoimen toimialalle yhteisesti tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua
asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KH 22.02.2021 § 60
Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö
Monitoimikeskusta on valmisteltu kaikissa vaiheissa valtuuston
linjausten ja päätösten mukaisesti. Lähtökohtaisesti neljä
peruskorjauksen tarpeessa olevaa kiinteistöä (Kuhalan ja Tölön
koulut sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkodit) korvaa kokonaan
uusi monitoimikeskus eli Monikylä. Näiden neljän yksikön
kokonaiskerrosala on 12.291 neliömetriä. Monikylässä tilojen määrä
vähenee 8.716 neliömetriin. Uuden rakennuksen rakentaminen
arvioitiin kustannuksiltaan peruskorjausta edullisemmaksi ja
riskeltään pienemmäksi vaihtoehdoksi. Peruskorjausten
kustannusarviot tehtiin tukeutumalla Tölön koulun peruskorjauksesta
tehtyyn kustannusarvioon. Näin saadut kohteiden peruskorjausten
neliöhinnat vaihtelivat 1.761 eurosta 1.867 euroon neliömetriltä
vuoden 2017 hinnoin. Monikylän rakentamista puolsi myös se, että
uuden rakennuksen suunnitelussa pystytään yksiköiden tarpeet
toteuttamaan paremmin kuin peruskorjauksessa. Lisäksi merkittävää
on se, että kasvatus- ja opetuspalvelut kyetään tuottamaan yhdessä
yksikössä taloudellisemmin kuin hajautetusti neljässä yksikössä.
Tehokkuus lisääntyy myös tukipalveluissa.
Kokouksessa 21.9.2020 valtuusto merkitsi monitoimikeskuksen
rakentamisen toteutusta varten laaditun kustannusvertailulaskelman
tiedoksi ja hyväksyi investoinnin kokonaiskustannusarvioksi 24,2
miljoonaa euroa. Valtuusto hyväksyi, että hankkeen jaksotusta
voidaan investointiosan suunnitelmavuosien osalta tarkistaa
kustannusarvion puitteissa vuosien 2021 ja 2022 talousarvioiden
yhteydessä. Valtuusto hyväksyi myös 400.000 euron määrärahan
varaamisen vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan Tölön
koulun purkamista varten sekä monitoimikeskuksen rakentamisen
aloittamisen.
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Rakentamiseen on varattu määrärahat vuosien 2020 ja 2021
talousarvioissa ja vuoden 2022 taloussuunnitelmassa. Investointi
rahoitetaan lainarahalla. Kaupunki sai hankkeeseen Kuntarahoitus
Oyj:ltä ns. vihreää rahoitusta. Lainamäärä kasvaa vuoden 2022
lopussa noin 3.000 euroon asukasta kohti. Lainanhoitokustannukset
kasvavat korkojen osalta, mutta lainojen lyhennys pysyy entisellään.
Rakennusurakka alkoi 16.11.2020. Se valmistuu vuoden 2022
kesällä.
Kiinteistöpäällikön laatimassa yhteenvedossa selostetaan asian
käsittelyä perusteelliseti. Toimialojen käsittelyä ei enää tarvita.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan
selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KV 01.03.2021 § 25
Kaupunginhallitus:
Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa
valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Emmi Lintonen ehdotti, että
valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Hänen
ehdotuksensa kuului seuraavasti:
"Esitän, että valtuustoaloite lähetetään uudelleen valmisteluun siten,
että sivistystoimessa selvitetään, voiko Axel Wahrenin esiopetuksen
siirtää monitoimikeskukseen. Ennen monitoimikeskuksen
valmistumista ehditään vielä suunnitella ideaalit oppimistilat esi- ja
alkuopetuksen oppilaille monitoimikeskukseen. Opetusministeriön ja
opetushallituksen esi- ja alkuopetuksen linjaukset ja tavoitteet
tukevat tätä tavoitetta.
Samassa valmistelussa pitää selvittää se, kuinka paljon
monitoimikeskukseen voidaan ottaa oppilaita. Selvityksessä pitää
olla laskelmat siitä, että monitoimikeskuksen erikoisluokat,
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ruokailutilat, oppilashuollon tilat ja aulatilat riittävät kaikille
monitoimikeskuksessa opiskeleville oppilaille."
Valtuutetut Ilkka Joenpalo, Janne Vuorenmaa, Manu Mäkinen,
Sirkka-Liisa Ilvonen ja Pekka Murtolahti kannattivat Lintosen
ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi valtuuston
joutuvan äänestämään valtuutettu Emmi Lintosen ehdotuksen
hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Puheenjohtajan esityksestä
äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisen eli
Lintosen ehdotuksen hyväksymisen kannalla oli 28
päätöksentekijää. Asian tässä kokouksessa käsittelemisen eli
Lintosen ehdotuksen hylkäämisen kannalla oli 13 päätöksentekijää.
Kaksi päätöksentekijää pidättyi äänestyksestä. Äänestys ilmenee
tuloksineen äänestyslistasta, joka on liitteenä. Puheenjohtaja totesi
valtuuston äänin 28 - 13 hyväksyneen Emmi Lintosen ehdotuksen ja
päättäneen palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Päätös

Valtuusto palautti asian sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle
uudelleen valmisteltavaksi.
Valtuutettu Janne Vuorenmaa poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen. Varavaltuutettu Jarmo Mäkilä saapui hänen
tilalleen kokoukseen.

KH 29.03.2021 § 92
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Asia palutui kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus ohjaa asian edelleen sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Vesihuoltoliikelaitoksen kaupungille maksamia kustannusten korvauksia
207/02.05.00/2021
KH 29.03.2021 § 93
Valmistelija

Talousjohtaja
Kaupunginhallitus on kokouksessa 22.2.2010 hyväksynyt kaupungin
ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n väliset talous- ja henkilöstöhallinnon
laskentapalveluita koskevat sopimukset. Forssan vesihuoltoliikelaitos kuuluu kaupungin sopimukseen. Kaupunki perii Forssan
vesihuoltoliikelaitoksen palveluista maksamansa kustannukset
liikelaitokselta.
Kaupunki myy talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita ja atkpalveluita Forssan vesihuoltoliikelaitokselle.
Forssan vesihuoltoliikelaitokselta vuonna 2021 perittävät
kustannusten korvaukset ovat:
- atk-palvelut
- henkilöstöpalvelut
- talouspalvelut

78.528 euroa
14.040 euroa
31.706 euroa

Yhteensä perittävät korvaukset ovat 124.274 euroa. Vuonna 2020
kustannusten korvauksia perittiin 108.909 euroa. Laskelmat ovat
oheisaineistona.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Forssan vesihuoltoliikelaitokselta
perittävän vuodelta 2021 yhteensä 124.274 euron kustannusten
korvaukset. Kaupunginhallitus hyväksyy Forssan
vesihuoltoliikelaitokselta perittävän vuodelta 2021 yhteensä 124.274
euron kustannusten korvaukset.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Kaupungin ja Matkahuolto Oy:n välinen aikataulutietojen ylläpitosopimus
208/02.08.00/2021
KH 29.03.2021 § 94
Valmistelija

Joukkoliikenne- ja hankintasuunnittelija
Liikenteen palveluista annettu laki edellyttää, että
joukkoliikenneviranomaisten hankinnoissa lippu- ja
maksujärjestelmien tulee olla tunniste- eli taustajärjestelmäpohjaisia.
Lipputuotteita ja matkustusoikeutta koskevat tiedot ovat
taustajärjestelmässä eivätkä fyysiselle matkakortille tallennettuina.
Kuntien nykyisten kaupunki-, työmatka- ja
seutulippujen toteutuksesta vastaava Matkahuolto Oy on ilmoittanut
saaneensa uuden tunnistepohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän
valmiiksi. Yhtiöllä on tekniset valmiudet siirtyä Uudenmaan elykeskuksen alueella tunnistepohjaisuuteen. Forssan kaupunki kuuluu
Uudenmaan ely-keskuksen toimialueeseen.
Matkahuolto Oy:n ilmoituksen mukaan uuteen tunnistepohjaiseen
lippu- ja maksujärjestelmään on siirrytty porrastetusti koko
Uudenmaan ely-keskuksen joukkoliikenteen toimivalta-alueella
vuoden 2020 kesästä alkaen. Lipputuotteiden tekniikan muuttuessa
myös aikataulutiedot tulee saada oikeaan muotoon. Tästä syystä
kaupungin hankkiman liikenteen aikataulutiedot olisi hyvä saada
Matkahuolto Oy:n Minfo-tietojärjestelmään. Tämä mahdollistaa myös
kyseisen liikenteen viemisen Matkahuolto Oy:n reittioppaaseen ja
sitä kautta mobiililipun käyttöönoton.
Palvelusopimuksen kuukausimaksu on 130 euroa ja sen lisäksi 1,72
euroa kuukaudessa kutakin vuoroa kohti. Palvelusopimus on
liitteenä. Forssan kaupunkia koskevat yksilöidyt tiedot täydennetään
sopimukseen, kun sopimus allekirjoitetaan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan
sopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
Matkahuollon palvelusopimus_aikataulutietojen_ylläpito_ja_käyttö 2020
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Luottamushenkilöiden käyttöön seuraavaksi valtuustokaudeksi hankittavat laitteet
211/00.01.01/2021
KH 29.03.2021 § 95
Valmistelija

Hallintosihteeri ja tietohallintopäällikkö
Luottamushenkilöiden käyttöön on tarkoitus hankkia uudet iPadlaitteet vuosien 2021 - 2025 valtuustokaudelle. Laitteet hankitaan
vuokralaitteina. Hankinta tehdään voimassa olevan sopimuksen
nojalla. Luottamushenkilöt perehdytetään laitteiden käyttöön kauden
alussa. Tämän hetken tietojen perusteella arvioitu laitteiden määrä ja
niiden kustannukset ovat liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin hankkivan
luottamushenkilöidensä käyttöön vuosien 2021 - 2025
valtuustokaudelle liitteestä ilmenevän määrän uusia iPad-laitteita.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
Luottamushenkilöiden laitehankinnat 2021-2025
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Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) järjestelyerän
jakaminen 1.4.2021 alkaen

KH 29.03.2021 § 96
Valmistelija

Henkilöstöpäällikkö
Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES)
mukaan palkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta paikallisella järjestelyerällä, joka on 0,8 prosenttia TTES:n palkkasummasta.
Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, henkilökohtaisten lisien tai urakkapalkkojen korotuksiin.
Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa
olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n
mukaisten keskituntiansioiden summasta.
Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat
neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluista
laaditaan pöytäkirja, josta käyvät ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten
palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
Tuntipalkkaisen henkilöstön jaettava järjestelyerä on 5,19 €/tunti.
Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES)
järjestelyerää koskeva pääsopimuksen mukainen neuvottelu pidettiin
2.3.2021. Järjestelyerän jakamisesta saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos.
Työvalmennuskeskus Aktiivin osalta eräkorotus 0,13 €/tunti
kohdennettiin palkkaryhmävälykseen ja sitä kautta
työkuntoisuusprosenttia käyttäen perustuntipalkkoihin. Muiden
kaupungin tuntipalkkaisten osalta erää kohdennettiin
perustuntipalkkoihin siten, että korotus oli pääosin 0,05 tai 0,06
€/tunti. Kahdella korotus oli 0,13 €/tunti ja yhdellä 0,18 €/tunti. Erää
kohdennettiin myös henkilökohtaisiin lisiin siten, että eräkorotus oli
0,05–0,11 €/tunti välillä. Kolmen liikuntatyöntekijän osalta ja heidän
kanssaan sopien siirrettiin heidän henkilökohtaisesta lisästään 0,19
euroa perustuntipalkkaan 1.4.2021 alkaen, jolloin HKL-lisään jäljelle
jäi 0,54 €/tunti.
Vesihuoltoliikelaitoksen erää kohdennettiin perustuntipalkkoihin
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siten, että korotus on yhdelle 0,10 €/tunti, kolmelle 0,15 €/tunti ja
yhdelle 0,23 €/tunti.
Lisäksi esitetään vesihuoltoliikelaitoksen tuntipalkkaisen henkilöstön
ammattinimikkeiden yhtenäistämistä siten, että kaikkien kuuden
työntekijän ammattinimike on 1.4.2021 alkaen putkiasentaja.
Neuvottelutuloksen mukainen yhteenveto ja neuvottelupöytäkirja
järjestelyeräkorotuksista 1.4.2021 alkaen perustuntipalkkoihin ja
henkilökohtaisiin lisiin, nimikemuutoksista ja kolmen työntekijän
maksussa olevan henkilökohtaisen lisän eurojen siirtämisestä
perustuntipalkkaan on luettavissa kokouksessa. Neuvottelutulos
ylittää käytettävissä olevan järjestelyerän 0,22 euroa. Käytettävissä
on ollut 5,19 €/tunti, ja käytettäväksi esitetään edellä mainituin tavoin
5,41 €/tunti.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. hyväksyy kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön
työehtosopimuksen (TTES) paikallisen järjestelyerän jakamisen yllä
selostetun neuvottelutuloksen mukaisesti 1.4.2021 alkaen
2. yhdenmukaistaen vesihuoltoliikelaitoksen kuuden tuntipalkkaisen
työntekijän ammattinimikkeet vahvistaa työntekijöiden nimikkeen
putkiasentajaksi 1.4.2021 alkaen.

Käsittely

Jäsen Tarja Rajahalme-Tahvanainen ilmoitti olevansa asianosaisena
esteellinen ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. Käsiteltävä asia koski
hänen lähisukulaistaan. Hän oli poissa kokouksesta asian käsittelyn
ajan. Varajäsen Kirsi Laine-Mäki osallistui hänen tilallaan
kokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen
137/00.00.01/2021
KH 22.02.2021 § 59
Valmistelija

Vaalikanslianhoitaja ja keskusvaalilautakunnan sihteeri
Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Kaupunginhallituksen tulee valita
vaalilaissa tarkoitetut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta vaaleja
varten. Vuonna 2017 valitun keskusvaalilautakunnan toimikausi
kestää 31.5.2021 saakka.
Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Laitoksessa
toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten on
asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa ko. vaalipiirissä vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaita
asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Poliittista
edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten
kohdalla. Yleensä lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, että
jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa
henkilöä.
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan
jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla kuntavaalien
ehdokas eikä missään kunnassa hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa eikä vanhempansa.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan
muussa paitsi vaalitoimikunnassa tulee sekä jäsenissä että
varajäsenissä erikseen olla 40 % molempien sukupuolten edustajia.
Etukäteen on varmistettava, että valittavaksi esitettävä voi ja haluaa
osallistua vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan työhön. Olosuhteet
ovat voineet muuttua edellisten vaalien jälkeen.
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Kaupunki osallistuu vaalissa äänioikeusrekisterin käyttöön.
Äänioikeuden käyttö kirjataan vaaliluettelon sijasta
äänioikeusrekisteriin eli sähköiseen vaaliluetteloon äänestysalueilla
lukuun ottamatta Teatteritaloa. Vaalilautakunnan jäsenten
valinnassa pitää ottaa huomioon, että ainakin kahdella
äänioikeusrekisteriä käyttävällä jäsenellä on perustiedot tietokoneen
käytöstä. Keskusvaalilautakunta järjestää rekisterin käytöstä
koulutusta, johon valittavien jäsenten olisi suotavaa osallistua.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. asettaa kaupungin seitsemää äänestysaluetta varten
vaalilautakunnat, valitsee kuhunkin kuusi jäsentä ja viisi varajäsentä
sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi
2. asettaa ennakkoäänestyspaikkoina toimivia laitoksia ja
kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan, valitsee siihen kolme jäsentä
ja kolme varajäsentä sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi
ja yhden varapuheenjohtajaksi
3. asettaa vaalilautakuntien varajäsenet ja vaalitoimikunnan
varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Päätös

Kaupunginhallitus siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

KH 29.03.2021 § 97
Valmistelija

Kaupunginsihteeri
Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annettu laki (256/2021) tuli
voimaan 29.3.2021. Sen nojalla vuoden 2021 kuntavaalien
vaalipäivä siirrettiin huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. asettaa kaupungin seitsemää äänestysaluetta varten
vaalilautakunnat, valitsee kuhunkin kuusi jäsentä ja viisi varajäsentä
sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi
2. asettaa ennakkoäänestyspaikkoina toimivia laitoksia ja
kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan, valitsee siihen kolme jäsentä
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ja kolme varajäsentä sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi
ja yhden varapuheenjohtajaksi
3. asettaa vaalilautakuntien varajäsenet ja vaalitoimikunnan
varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
LAUTAKUNNAT 2020 Kuntavaalit
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Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys
432/00.00.00.01/2020

KH 02.11.2020 § 273
Valmistelija

Kaupunginsihteeri, kaupunginarkistonhoitaja
Kuntavaalit toimitetaan seuraavan kerran sunnuntaina 18.4.2021.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021.
Kunkin kunnan kunnanhallitus määrää kunnan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen määrän ja sijainnin sekä lain sallimissa
rajoissa myös äänestyspaikkojen aukioloajat. Aukioloajat voivat olla
ma - pe klo 8 - 20 ja la - su klo 9 - 18.
Viime eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa kaupunki järjesti
ennakkoäänestyksen omana toimintanaan Prisma-keskuksessa,
Kartanokeskuksessa ja kaupungintalolla. Kaupungin henkilökunta
hoiti ennakkoäänestyksen. Aukioloajat olivat Kartanokeskuksessa
ke-pe klo 10-17, la klo 10-16, su klo 12-16 ja ma-ti klo 10-17,
Prisma-keskuksessa ke-pe klo 12-19, la klo 10-16, su klo 12-16 ja
ma-ti klo 12-19 ja kaupungintalolla ma-pe klo 10-16 ja la-su klo 1216. Aukioloaikoihin ehdotetaan tehtäviksi joitain muutoksia.
Yleisten äänestyspaikkojen lisäksi paikkakunnalla ns.
laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikkoina ovat sairaala sekä
ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kaupunginhallituksen
määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt.
Laitoksissa voivat äänestää laitoksissa hoidettavina olevat mutta eivät poliklinikka-asiakkaat eikä henkilökunta. Kotiäänestystoimitsija
käy pyydettäessä niiden luona, jotka eivät asu laitoksissa ja joilla on
vaalilain mukaan oikeus kotiäänestykseen. Kaupunginhallitus on
määrännyt viime vaaleja varten seuraavat laitosäänestyksen
ennakkoäänestyspaikat:
Attendo Retonkihovi
Esperi Hoivakoti Puuvilla
Esperi Koti Popliini
Forssan sairaala
Heikanrinteen palvelukeskus
Lamminrannan asumispalveluyksikkö
Niittyvillan asumisyksikkö
Palvelukeskus Tyykihovi

Pihlajakatu 3
Kutomonkuja 2 A 1
Kutomonkuja 2 F 4
Urheilukentänkatu 9
Saksankuja 34
Kujalankatu 1
Kossilantie 6
Et. Puistokatu 4
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Saksankatu 11

Samat paikat ehdotetaan määrättäviksi seuraavien vaalien
laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikoiksi.
(EV, MP, SK)
Lisätiedot: Elisa Vinnikainen, puh. 03 4141 5275,
elisa.vinnikainen(ät)forssa.fi
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. määrää, että Forssassa vuoden 2021 kuntavaalien yleisinä
ennakkoäänestyspaikkoina toimivat osoitteessa Kartanonkatu 11
sijaitseva Kartanokeskus, osoitteessa Tapulikuja 6 sijaitseva Prismaliikekeskus, osoitteessa Yhtiönkatu sijaitseva Citymarket-liikekeskus
ja osoitteessa Turuntie 18 sijaitseva kaupungintalo
2. määrää, että yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna
seuraavasti:
Kaupungintalo
maanantaista perjantaihin klo 10–14
lauantaina ja sunnuntaina suljettu
Kartanokeskus
maanantaista perjantaihin klo 9–13
lauantaina klo 9–13
sunnuntaina suljettu
Prisma-keskus
maanantaista perjantaihin klo 12–19
lauantaina ja sunnuntaina klo 12–16
Citymarket-keskus
maanantaista perjantaihin klo 11–18
lauantaina ja sunnuntaina klo 11–15
3. määrää, että vuonna 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa
laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikat ovat yllä mainitut.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KESLA 11.02.2021 § 3
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen
tiedoksi.

Forssan kaupunki
Kaupunginhallitus
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallitus

Päätös

PÖYTÄKIRJA

§ 273
§3
§ 98

6/2021

45

02.11.2020
11.02.2021
29.03.2021

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen.

KH 29.03.2021 § 98
Valmistelija

Kaupunginsihteeri

Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annettu laki (256/2021) tuli
voimaan 29.3.2021. Sen nojalla vuoden 2021 kuntavaalien
vaalipäivä siirrettiin huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään.
Uuden lain nojalla ennakkoäänestysaika on 26.5.2021 – 8.6.2021.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää kokouksessa 2.11.2020 (273 §) tehdyn
päätöksen ennakkoäänestyspaikkoineen ja niiden aukioloaikoineen
olemaan voimassa vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun
lain (256/2021) nojalla järjestettävissä kuntavaaleissa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Kuntavaalien ulkomainonta kaupungin mainospaikoilla
432/00.00.00.01/2020
KH 22.02.2021 § 58
Valmistelija

Vaalikanslianhoitaja ja keskusvaalilautakunnan sihteeri
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys
toimitetaan kotimaassa 7. - 13.4.2021.
Suomen Kuntaliitto ry suosittaa vaalien ulkomainonnan aloittamista
kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 31.3.2021.
Kunnalla ei ole vaalimainonnan järjestämisessä lakisääteisiä
velvollisuuksia. Vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien
keskusjärjestöjen suositukseen, jota on noudatettu 1970-luvulta
lähtien. Suosituksen perusteena ovat aikanaan olleet
vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja
maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallinen
vaalimainonta on perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen
tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet vaalien yhteydessä
käytettävään tällaiseen mainontaan. Kunnalliseen vaalimainontaan
liittyvät laillisuuskysymykset koskevat yleensä
yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista eli tasapuolisuutta
mainospaikkojen jaossa.
Kunkin ehdokkaita asettavan ryhmän julistetilan sijainnin tulisi
vasemmalta oikealle luettuna määräytyä samassa järjestyksessä
kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Tyhjien mainospaikkojen
välttämiseksi ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä voidaan tiedustella
mainospaikkojen käyttämistä ja edellyttää vastausta tiettyyn
päivämäärään mennessä. Ilmoituksen laiminlyönnin uhkana voi olla,
ettei ryhmälle varata vaalimainospaikkoja. Ryhmiä voidaan myös
vaatia kirjallisesti ilmoittamaan mainospaikkojen käytöstä ja
sitoutumaan niiden käyttöön. Jos tyhjiä paikkoja kuitenkin jää, niitä
voidaan käyttää yleiseen vaalitiedottamiseen. Tämä menettely
täyttää yhdenvertaisuusvaatimukset.
Kaupungin järjestämät mainospaikat ovat ehdokkaita asettaneille
ryhmille maksuttomia.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt puolueille ja valitsijayhdistyksille
tasapuolisesti osoitetut mainostelineet sijoitettaviksi
- torille kaksipuolisina Kartanokeskuksen puolelle
- Koskisillalle Kehräämön puolelle
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- Turuntien sillalle Kehräämön puolelle
- Yhtiökadun sillalle Kutomon puolelle
- Koijärvelle Pietilän kaupan luo
- Matkun kylätalon pihalle
Vaalimainoskehikkojen sijoituspaikat osoittava kartta on liitteenä.
Kaupunki on vuokrannut keskustan alueelta yksityiselle yritykselle
mainostilaa valaisinpylväistä ja linja-autopysäkeilltä. Yritys on
sijoittanut pylväisiin ja pysäkeille kehikoita, joista se vuokraa
mainostilaa. Näissä mainostuksissa toivotaan noudatettavan samaa
aikataulua kuin kaupungin vaalitelineissä mainostettaessa.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy, että
1. kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaupungin
pystyttämissä vaalimainostelineissä keskiviikkona 31.3.2021 ja että
saman aikataulun noudattaminen on toivottavaa myös kaupungin
vuokralaisen vuokrasopimuksen nojalla valaisinpylväisiin ja linjaautopysäkeille sijoittamissa mainoskehikoissa mainostettaessa
2. vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa kaupungin
mainostelineistä neljän päivän kuluessa vaalien toimittamisesta eli
viimeistään torstaina 22.4.2021 ja että saman aikataulun
noudattaminen on toivottavaa myös kaupungin vuokralaisen
vuokrasopimuksen nojalla valaisinpylväisiin ja linja-autopysäkeille
sijoittamissa mainoskehikoissa mainostettaessa
3. vaalimainostelineet sijoitetaan liitteenä olevan kartan osoittamiin
paikkoihin
4. vaalimainokset saadaan asettaa telineisiin vaaleja varten
laadittavan ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä
luettuna vasemmalta oikealle siten, että kullakin ehdokkaita
asettaneella puolueella tai valitsijayhdistyksellä on yksi rinnakkainen
vaalimainospaikka
5. kaupunginhallituksen päätöksestä tiedotetaan kaupungin
verkkosivuilla, joilla on pdf-tiedostona vaalimainostelineiden
sijaintikartta.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KH 29.03.2021 § 99
Valmistelija

Vaalikanslianhoitaja ja keskusvaalilautakunnan sihteeri

Forssan kaupunki
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 58
§ 99

6/2021

48

22.02.2021
29.03.2021

Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annettu laki (256/2021) tuli
voimaan 29.3.2021. Sen nojalla vuoden 2021 kuntavaalien
vaalipäivä siirrettiin huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään.
Uuden aikataulun mukaan ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 26.5. - 8.6.2021.
Uuden aikataulun mukaan Suomen Kuntaliitto ry:n suosittama
ulkomainonnan aloittamisen ajankohta on keskiviikkona 19.5.2021.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy, että
1. kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaupungin
pystyttämissä vaalimainostelineissä keskiviikkona 19.5.2021 ja että
saman aikataulun noudattaminen on toivottavaa myös kaupungin
vuokralaisen vuokrasopimuksen nojalla valaisinpylväisiin ja linjaautopysäkeille sijoittamissa mainoskehikoissa mainostettaessa
2. vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa kaupungin
mainostelineistä neljän päivän kuluessa vaalien toimittamisesta eli
viimeistään torstaina 17.6.2021 ja että saman aikataulun
noudattaminen on toivottavaa myös kaupungin vuokralaisen
vuokrasopimuksen nojalla valaisinpylväisiin ja linja-autopysäkeille
sijoittamissa mainoskehikoissa mainostettaessa.
3. muutoin noudatetaan kaupunginhallituksen 22.2.2021 (58 §)
asiasta tekemää päätöstä

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
Vaalimainospaikat
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Helmikuun kuukausiraportti
210/02.02.01/2021
KH 29.03.2021 § 100
Valmistelija

Talousjohtaja
Raportointi muuttuu
Kuukausiraportoinnin tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin
talouden kehityksestä nopeasti, jotta nopea reagointi on tarvittaessa
mahdollista. Myös lautakunnissa ja johtokunnassa seurataan talouden kehittymistä kuukausittain.
Kuukausiraportointia ja osavuosikatsauksia ollaan parhaillaan
kehittämässä hyödyntäen uusia työkaluja SBI ja LATO. Parhaillaan
on menossa Sarastia Power Bi (SBI)raportoinnin
käyttöönottoprojekti. Eli SBI:stä saadaan jatkossa visuaalista tietoa
sekä taloudesta että henkilöstöstä. Tämä korvaa aikaisemman
Kuntari-raportoinnin, jonka käyttö loppui vuoden 2020 lopussa.Tämä
helmikuun kuukausiraportti sisältää vain tuloslaskelman, jatkossa
sisältö laajenee SBIn käyttöönoton tapahduttua.
Strategian tavoitteiden ja niistä johdettujen toimenpiteiden
seurantaa ja raportointia varten on alkuvuonna 2020 hankittu
työkalu: LATO Strategy Tool SaaS-palveluna. Ensimmäinen
uusimuotoinen tavoitteiden toteumaraportointi toteutettiin elokuun
2020 osavuosikatsauksen yhteydessä.
Kuukausiraportoinnista tehdään aina oma pykälä
lautakunnan/johtokunnan listalle. Esittelytekstiin/päätökseen on
merkittävä lyhyesti tilanne ja oleelliset poikkeamat.
Kuukausiraportointi voidaan toteuttaa siten, että tilanne esitetään
suoraan SBI ja LATO sovellutuksista kokouksessa. Myös kirjallinen
raportti PDF-muodossa on edelleen mahdollinen. Raportti tulee
silloin pöytäkirjan liitteeksi.
Osavuosikatsauksissa siirrytään neljännesvuosiraportointiin.
Aikaisemmin osavuosikatsaukset laadittu huhtikuun ja elokuun lopun
tilanteista. Tämä liittyy uuteen kuntien raportointivelvoitteeseen, joka
tulee kuntatietouudistuksen myötä voimaan vuoden 2021 alusta
lukien.
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen uusimuotoinen
automaattinen raportointi (KUTI) alkoi vuoden 2021 alusta.
Raportointi valtiokonttorille tapahtuu seuraavasti: maaliskuu
neljännesvuosiraportti 30.4.2021 mennessä, kesäkuu
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puolivuotisraportti 15.8.20201 mennessä ja syyskuu
neljännesvuosiraportti 31.10.2021 mennessä.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 10.11.2020 antanut uuden
yleisohjeen: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi ja
neljännesvuosikatsausten laadinnasta. Osavuosikatsaukset
laaditaan neljännesvuosittain eli maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun
lopun tilanteista.
Osavuosikatsaukset viedään erillisenä asiakirjana valtuustolle
tiedoksi. Konserniraportointi on keskeinen osa osavuosikatsauksia.
Ensimmäisen kerran uusimuotoinen osavuosikatsaus laaditaan
maaliskuun lopun tilanteesta.
Helmikuun toteutuminen
Verotuloja tilitettiin kaupungille helmikuun loppuun mennessä 12,7
miljoonaa euroa, jossa on muutosta edellisvuoden vastaavaan
aikaan 11 %. Kunnallisveroa kertyi, 10,6 miljoonaa euroa, jossa
kasvua 2,3 %. Yhteisöveron kertymä oli 1,6 miljoonaa euroa ja
kiinteistöveroja kertyi 0,5 miljoonaa euroa. Kummassakin muutokset
ovat suuria edellisvuoteen verrattuna, johtuen mm.
jaksotusmuutoksista.
Alkuvuoden yhteisöverot ovat olleet koko maassa ennustettua
paremmassa kasvussa. Syy löytyy pääosin verovuoden 2020
lisäennakoissa. Maksamalla lisäennakkoa yritykset välttävät
jäännösveroja ja sille laskettavan koron määrää. Helmikuun
tilityksissä nämä kasvoivat reippaasti ja kunnille tämä näkyi pääosin
määräaikaisesti korotetun jako-osuuden takia erittäin vahvana
kasvuna.Yhteisöveron ennakkoverot kasvoivat myös mukavasti
helmikuussa, kunnissa reilu 24 miljoonaa (+14 %) enemmän
verrattuna viime vuoden helmikuuhun. Kuntien hyvä kehitys selittyy
määräaikaisesti korotetulla kuntien jako-osuudella. Myös
kuntakohtaiset jako-osuudet muuttuivat tammikuun alusta.
Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuonna 2020 joustavaan
valmistumiseen ja tilitysten jaksotus muuttui. Verovuoteen 2020
kohdistuvia kiinteistöveroja siirtyi noin 10 % maksettavaksi vuoden
2021 puolella. Tammi- ja helmikuussa verovuoden 2020
kiinteistöveroja erääntyi koko maassa noin 207 miljoonaa euroa,
mutta niitä kertyi yhteensä noin 190 miljoonaa euroa. Kaupungille
kertyi tammi-helmikuussa verovuoteen 2020 ja aikaisempiin
kohdistuvia kiinteistöveroja 0,5 miljoonaa euroa, edellisvuonna
kertymä oli vastaavana aikana 0,05 miljoonaa euroa.
Toimintakulut olivat 20,7 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 3,7
miljoonaa euroa. Toimintakate oli 17 miljoonaa euroa eli
toteumaprosentti oli 16,3 %. Tasaisen taulukon mukainen toteuma
olisi 16,66 %.
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Henkilöstömäärä (ei sis vesihuoltoliikelaitosta) helmikuun lopussa
oli 688 ja edellisvuonna 715. HTV 1 oli tammi-helmikuussa 102,1 htv
ja edellisvuonna vastaavana aikana 103,3 htv. Sairaspoissaolot
olivat hiemman laskussa.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee helmikuun kuukausiraportin tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa
tätä asiaa käsiteltäessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
Helmikuun kk-raportti 2021
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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
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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.
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.

KH 29.03.2021 § 101
Valmistelija

Sivistysjohtaja
Kaupunginhallitukselle tehtävä päätösehdotus on ennallaan.
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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

Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti
kaupunginhallitus nimesi sopimusneuvotteluihin kaupungin
edustajiksi kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläisen, sivistysjohtaja
Jarmo Pynnösen sekä kaksi luottamushenkilöä.
Luottamushenkilöiksi kaupunginhallitus nimesi sivistys- ja
tulevaisuuslautakunnan jäsenet Lotta Saarenmaan ja Pasi Vikmanin.
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Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen
215/00.00.01/2021
KH 29.03.2021 § 102
Valmistelija

Hallintosihteeri
Vuoden 2009 alusta toimintansa aloittanut Eteva kuntayhtymä
muodostuu Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymästä ja siihen
liitetystä Pääjärven kuntayhtymästä. Kuntayhtymien yhdistymisen
tuloksena syntyi vammaisalan, erityisesti kehitysvammaisten,
palveluihin erikoistunut suuren väestöpohjan omaava
erityispalvelujen kuntayhtymä. Kuntayhtymän kotipaikka on
Mäntsälän kunta, mutta palvelutoimintaa on noin 30 kunnassa.
Jäsenkuntia on 52. Forssan kaupunki on kuntayhtymän jäsenkunta.
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät
kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin
jäsenkunta nimeää yhden edustajan. Kullekin edustajalle voidaan
valita henkilökohtainen varaedustaja. Kuntalain mukaan jäsenkunnat
nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen.
Kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 30.3.2021.
Kuntayhtymä on pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa
kokoukseen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan ja hänelle
varaedustajan Eteva kuntayhtymän 30.3.2021 pidettävään
yhtymäkokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Jaana Lähteenkorvan kaupungin
edustajaksi ja totesi, ettei varaedustajaa ollut tarpeen nimetä.
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Ilmoitusasiat
KH 29.03.2021 § 103
Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat
ilmoitusluonteiset asiat:
- Leena Järvenpää on irtisanoutunut talousjohtajan virasta 1.5.2021
alkaen siirtyäkseen eläkkeelle. Valtuusto on kokouksessa 1.2.2021
valinnut kauppatieteiden maisteri Timo Finningin kaupungin uudeksi
talousjohtajaksi. Kaupunginjohtaja ottaa Timo Finningin huhtikuun
alusta alkaen määräaikaiseen kehitysjohtajan toimeen, jotta hän voi
työskennellä yhdessä Leena Järvenpään kanssa sekä perehtyä
tämän opastamana varsinkin taloushallinnon prosesseihin ja
toimintatapoihin jo ennen toukokuun alkua.
- Valtuutettu Tapio Virtanen teki valtuuston kokouksessa 22.6.2020
monitoimikeskuksen rakentamista käsiteltäessä kaupunginhalllituksen ehdotuksesta poikenneen ehdotuksen, jota kannatettiin.
Ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei äänestetty. Tapio
Virtanen valitti valtuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallintooikeuteen. Hän vaati valtuuston päätöksen kumoamista. Tämän
jälkeen valtuusto kumosi valituksenalaisen päätöksensä. Hallintooikeus antoi valitusta koskeneen päätöksensä 17.3.2021. Sen
mukaan valtuuston päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä, kun
kokouksessa tehdystä kannatetusta ehdotuksesta ei äänestetty.
Koska valtuusto oli kumonnut valituksenalaisen päätöksensä,
enemmän lausunnon antaminen valituksesta raukesi. Hallintooikeuden päätös poikkesi aiemmasta ratkaisukäytännöstä. Sitä
ennen hallinto-oikeus ei ollut ottanut kantaa kumotun päätöksen
lainmukaisuuteen eikä tehnyt valituksen johdosta muutoksenhakukelpoista päätöstä. Kaupunki oli vastauksena hallinto-oikeuden
lausuntopyyntöön toimittanut hallinto-oikeudelle valtuuston
päätöksen kumoamista koskeneen selvityksen. Edellä selostetun
perusteella kaupunki ei pitänyt erillistä lausuntoa tarpeellisena. Jos
kaupunki olisi tiennyt, että hallinto-oikeus aiemmasta käytännöstä
poiketen ottaa kantaa valtuuston päätöksen asiasisältöön, se olisi
antanut lausunnon. Se olisi selvittänyt hallinto-oikeudelle valtuuston
hyväksyneen asiassa yksimielisesti ponsilausuman, joka kaupungin
mielestä oli tehnyt Virtasen ehdotuksesta äänestämisen tarpeettomaksi. Hallinto-oikeus otti päätöksessään kantaa valtuuston
päätöksen laillisuuteen vain valituksen perusteella. Tämä ilmenee
hallinto-oikeuden päätöksestä. Päätös saattaa olla lainvastainen
sekä sisällöltään että virheellisen menettelyn vuoksi. Päätöksestä on
mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
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- Oikeusministeriö on lähettänyt 8.3.2021 kunnille kirjeen, jonka
mukaan vuoden 2021 kuntavaalit siirtyvät pidettäviksi 13.6.2021,
dnro 432/00.00.00.01/2020.
- Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä tehtyä
selontekoa koskeva Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunnan
päätös 9.3.2021 (8 §).
- Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunnan
päätös 9.3.2021 (10 §).
- Edustajien nimeämistä seutukirjaston sopimusneuvotteluihin
koskeva Ypäjän kunnanhallituksen päätös 23.2.2021 (§ 46), dnro
258/00.04.00/2020.
- Tammelan kunnanhallitus on kokouksessa 15.3.2021 (69 §)
kunnan puolesta hyväksynyt sopimuksen, joka koskee
tutkijayliopettajan sijoittamista Hämeen ammattikorkeakoulun
Lounais-Hämeen kampukselle vuosina 2021 - 2023, dnro
664/02.05.02/2020.
- Humppilan kunnanhallitus on kokouksessa 15.3.2021 (17 §)
kunnan puolesta hyväksynyt sopimuksen, joka koskee
tutkijayliopettajan sijoittamista Hämeen ammattikorkeakoulun
Lounais-Hämeen kampukselle vuosina 2021 - 2023, dnro
664/02.05.02/2020.
- Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös
17.3.2021 määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla
kaikki Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien
alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut
yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun
tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta
ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa
tarkoitettuun toimintaan. Määräys on voimassa ajalla 18.3.202131.3.2021, dnro 265/09.06.01/2020.
- Hevosopisto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 1.3.2021 pöytäkirja.
- Hämeen liiton maakuntahallituksen kokouksen 15.3.2021
pöytäkirja.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on 17.3.2021 myöntänyt kaupungille
perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen valtion
erityisavustusta 64.000 euroa vuosille 2021 - 2022, dnro
195/02.05.01.00/2021.
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen
kokouksen 15.3.2021 pöytäkirja.
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- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen
kokouksen 17.3.2021 pöytäkirja.
- Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen 23.3.2021
pöytäkirja.
- yhteislyseon johtokunnan kokouksen 11.3.2021 pöytäkirja.
- johtoryhmän kokouksen 8.3.2021 muistio.
- kaupungin valmiusjohtoryhmän kokouksien 12.3.2021 ja 18.3.2021
tilannekatsausmuistio, kaupungin koronavirustilanteessa tekemiä
toimenpiteitä, päätöksiä ja tiedottamista koskeva muistio.
Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä
(CM - Kaupunginhallitus - Kokousasiakirjat).

Viranhaltijapäätösten päätösluettelo ajalta 11.3. – 24.3.2021.
(CM - Kaupunginhallitus - Viranhaltijapäätökset)

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi
2. hyväksyy kaupungin hakevan korkeimmalta hallinto-oikeudelta
valituslupaa valittaakseen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden
päätöksestä 17.3.2021 korkeimpaan hallinto-oikeuteen
3. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä
päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa
kaupunginhallituksen käsiteltäviksi
4. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Käsittely

Jäsen Tapio Virtanen ilmoitti olevansa hallinto-oikeuteen valituksen
tehneenä asianosainen ja siten esteellinen sekä vetäytyvänsä asian
käsittelystä. Hän oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan.
Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman ehdotti
kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus
poistaa päätösehdotuksesta 2. kohdan. Hänen ehdotustaan ei
kannatettu. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi Häggmanin ehdotuksen kannattamattomana rauenneen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 81, § 82, § 84, § 85, §
87, § 91, § 92, § 100, § 103
Oikaisuvaatimuskielto
Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska
päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 83, § 86 toimen viraksi
muuttamisen osalta, § 88 toimien perustamisen osalta, § 89, § 90, § 93, § 94, § 95, §
97, § 98, § 99, § 101, § 102
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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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 96
Oikaisuvaatimus
Päätöksestä ei voida tehdä oikaisuvaatimusta siltä osin, kuin kyseessä on
kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen velvoittavien
määräysten soveltamista ja tulkintaa koskeva erimielisyys. Tällainen erimielisyys
ratkaistaan kunnallisen pääsopimuksen III luvun mukaisessa
neuvottelumenettelyssä. Neuvotteluvaatimus osoitetaan henkilöstöpäällikölle ja
toimitetaan kaupungin keskushallinnon kirjaamoon.
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus muilta kuin edellä mainituilta osin.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus osoitetaan
kaupunginhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon hallintopalveluun.
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. 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 sinä päivänä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Hallintopalvelun yhteystiedot ovat:
käyntiosoite Turuntie 18, Forssa
postiosoite PL 62, 30101 Forssa
puhelinvaihde (03) 41 411
faksi (03) 4226 583
sähköposti kirjaamo@forssa.fi
avoinna ma klo 9.00 - 16.00, ti - pe klo 9.00 - 15.00
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