
 
 

FORSSAN SEUDUN SEUTUNEUVOSTOA KOSKEVA SOPIMUS 
 

LUONNOS 13.3.2018 
 

1. Sopijapuolet ja sopimuksen tarkoitus 
 
Tällä sopimuksella Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat (myöhemmin myös 
kunnat), ovat sopineet Forssan seudun seutuneuvoston (myöhemmin myös neuvosto) perustamisesta. 
 
Neuvoston tarkoitus on ylläpitää kuntien keskinäiseen luottamukseen perustuvaa yhteistoimintamallia ylikunnallis-
ten asioiden valmistelemiseksi ja käsittelemiseksi.  
 
 

2. Seutuneuvoston tehtävät 
 

Keskeisenä neuvoston tehtävänä on toimia ohjausryhmänä kuntien yhteistyötä lisäävissä ja/tai edellyttävissä asi-
oissa, hankkeissa ja selvityksissä sekä käytännössä koordinoida kuntayhteistyötä, edunvalvontaa, Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymän (myöhemmin myös FSHKY) omistajaohjausta sekä muita seutuneuvoston yksimie-
lisesti myöhemmin sopimia asioita. 
 
Neuvosto valmistelee ja tekee esityksiä yhteistyön tiivistämisestä eri toimialoilla. Erityisesti huomiota neuvoston 
toiminnassa kiinnitetään sellaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin, joissa yhteistoiminta ja yhteistyömalli voi synnyttää 
merkittävää kustannustehokkuutta, tuottavuuden parantumista, elinvoiman lisääntymistä ja alueen vetovoiman 
edistymistä. 
 
 

3. Seutuneuvoston kokoonpano 
 
Neuvoston muodostavat jokaisen kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja. Henkilö-
kohtaisina varajäseninä toimivat valtuuston ja hallituksen 1. varapuheenjohtajat sekä kunnanjohtajan sijainen. 
 
Hämeen liiton nimeämä asiantuntija ja FSHKY:n yhtymäjohtaja saavat neuvoston kokouksiin kutsun ja osallistuvat 
harkintansa mukaisesti. 
 
Neuvosto voi omalla päätöksellään kutsua kokouksiinsa sekä pysyviä että tilapäisiä asiantuntijoita. 

 
 
 

4. Seutuneuvoston toiminnan järjestäminen ja asioiden valmistelu 
 

Seutuneuvostolle asiat valmistelee kunnanjohtajien työvaliokunta (myöhemmin myös työvaliokunta tai valiokunta). 
Työvaliokunta sopii valmistelutehtävien vastuuttamisesta organisaatioissaan. Valiokuntaan kuuluvat kunnanjohta-
jat ja heidän estyessään ollessaan varahenkilöt. Kunnanjohtajat sopivat keskenään asioiden käsittelystä ja tarvit-
tavista toimenpiteistä sekä siitä, kuka toimii työvaliokunnan kokouksen puheenjohtajana. Työvaliokunta toimii elin-
keino- ja kehittämisasioiden sekä hankkeiden seudullisena koordinaatio- ja suunnitteluryhmänä. 
 
Seutuneuvoston esityslistalla ei ole varsinaista päätösehdotusta (ts. asialista), vaan neuvoston päätöksenteko pe-
rustuu kuntien yhteiseen sopimukseen asian jatkotoimenpiteistä. Asialistan laatii ja lähettää kunnanjohtajien työ-
valiokunnan valmistelun pohjalta kulloinkin puheenjohtajavastuussa olevan kunnan viran- tai toimenhaltija. 
 
Seutuneuvoston kokouksista laaditaan muistio, jonka jaetaan seutuneuvostolle ja siinä edustettuna olevissa orga-
nisaatiossa näiden omien vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Muistion laatijana toimii kulloinkin puheenjohta-
javastuussa olevan kunnan viran- tai toimenhaltija. 
 
Neuvosto valitsee kokoonpanoonsa kuuluvista kaupungin- ja kunnanvaltuustojen puheenjohtajista puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan siten, että puheenjohtajuudet kiertävät kunnittain. 
 
Neuvosto kokoontuu yleensä kerran 1-3 kuukaudessa (kvartaaleittain) vuorotteluperiaatteella kokoonpanonsa mu-
kaisissa kunnissa, ellei asian kiireellisyydestä tai muusta toiminnallisesta syystä ole tarpeen sopia toisin. 
 
Neuvosto vahvistaa kokousaikataulunsa kevät- ja syyskaudeksi kevään ja syksyn ensimmäisessä kokouksessaan. 
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5. Koordinaatioryhmä 
 

Seudun edunvalvonta- ja yhteistyöasioiden koordinaatioryhmän muodostavat kuntien kunnanjohtajat ja FSHKY:n 
yhtymäjohtaja. Forssan kaupunginjohtajan osoittama viran- tai toimenhaltija toimii ryhmän koordinaattorina. 
 
Edunvalvontatyöryhmän kokoukseen kutsutaan aina seudun kansanedustajat, edustajat Luonnonvarakeskuksen 
Jokioisten yksiköstä, Eerikkilän Urheiluopistolta sekä Ypäjän Hevosopisto Oy:stä että Hämeen ammattikorkea-
koulu Oy:n Forssan ja Mustialan yksikköjen yhteinen edustaja. Ryhmä toimii myös kuntien Hämeen ammattikor-
keakoulu Oy:n kanssa tekemässä kampussopimuksessa tarkoitettuna ohjausryhmänä. 

 
 

6. Seutuneuvostosopimuksen muutokset ja irtisanominen 
 
Tämä seutuneuvoston perussopimus hyväksytään jäsenkunnissa ao. viranhaltijain allekirjoituksin, minkä jälkeen 
sen tekniset muutokset voidaan hyväksyttää seutuneuvostossa äänten enemmistöllä. 
 
Kukin kunta voi irtisanoa sopimuksen päättymään irtisanomista seuraavan kalenterivuoden loppuun. 
 
 

7. Voimaantulo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituksin ja korvaa aikaisemmat seutuneuvostosopimukset. 
 

 
Forssan kaupunki        .        .2018 Humppilan kunta        .        .2018 

  
  
  
  

Jari Kesäniemi Matti Pietilä Jari Keskitalo Maarit Sihvonen 
Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kunnanjohtaja Hallintojohtaja 

 
 
 

Jokioisten kunta        .        .2018 Tammelan kunta        .        .2018 
  
  
  

 
Jarmo Määttä Mika T. Rantala Kalle Larsson Anitta Hietaniemi 
Kunnanjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja Kunnanjohtaja Hallintojohtaja 

 
 
 

Ypäjän kunta        .        .2018 
 
 
 
 

Sam Vuorinen Pirjo-Maarit Hellman 
vt. kunnanjohtaja Taloussihteeri 

 


