Kokouspöytäkirja
Valtuusto
Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla
olleet jäsenet
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

16.9.2020

Sivu

Nro
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskiviikko 16.9.2020 klo 18.00–18.55
Valtuustosali
Esala Martti
Myllyoja Pauli
Hacklin Jorma, pj.
Nummenranta Charlotte
Heikkilä Timo
Nurmi Satu
Heinämäki Jukka
Okkonen Petri
Into Petri
Puura Leena, varavalt.
Kanerva Jyrki
Raiskio Sakari
Kiiski Elina
Romppainen Emmi
Kirkkola-Helenius Tarja
Räisänen Kirsi
Könkö Matti, varavalt. § 31–
Saarinen Satu
41, valt. § 41–46
Sakkinen Eija
Lehti Petri
Stenberg Niina
Lehtinen Rami
Tiensuu Jussi
Lehtonen Petri
Widén Marja
Mansikka Ursula
Yrjänä Mervi, varavalt. § 43
Marttila Pauli
Rantala Mika T., kunnanjohtaja vs.
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja
Ojala Joose, nuorisovaltuuston pj.
Pylkkönen Jaana, henkilöstösihteeri
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Asiat

§ 31–45

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)

Pöytäkirjan
tarkastustapa
(tarkastuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien valinta
taikka merkintä edellisen
kokouksen pöytäkirjan
tarkastamisesta)
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet
on samalla varustettu
nimikirjaimillamme.

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Petri Into ja Pauli Myllyoja.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jorma Hacklin

Jaana Pylkkönen

Tarkastusaika

Jokioinen 22.9.2020
Allekirjoitukset

Petri Into

Pauli Myllyoja

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat,
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 23.9.–30.10.2020.
Virka-asema

Hallintosihteeri

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

16.9.2020
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt. § 31
16.9.2020

Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 11.9.2020. Samana päivänä
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Ilmoitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on
saapuvilla.
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa,
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoittaneet valtuutetut Sirpa Larko ja Marjo Ramstadius.
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmien varavaltuutetut Matti Könkön ja Leena Puuran.
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

16.9.2020
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Pöytäkirjan tarkastus
Valt. § 32
16.9.2020

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 23.9.–30.10.2020.
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Petri Into ja Pauli Myllyoja.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Petri
Into ja Pauli Myllyoja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

16.9.2020
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Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Lupaj § 6
28.5.2020

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä voidaan periä maksu. Vastaava säännös on jätelain (646/2011)
144 §:ssä, vesilain (587/2011) 18 luvun 12 §:ssä ja maastoliikennelain (1710/1995)30 §:ssä.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun ympäristönsuojelulain määräämistä asioista seuraavasti:
1) ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun
asian käsittelystä;
2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen,
ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta;
3) 169 §:n mukaisista tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen,
määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä,
jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen valvomiseksi;
4) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun
kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181
§:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi;
5) valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi silloin, kun
toimivalta on siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
138 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun jätelain
määräämistä asioista seuraavasti:
1) jätelain mukaisen ilmoituksen tai muun asian käsittelystä;
2) 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista, jotka perustuvat 124 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin suunnitelmiin;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

16.9.2020
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3) tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen
75, 125 ja 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun vesilain
määräämistä asioista seuraavasti:
Vesilain mukaisen asian käsittelystä lupaviranomaisessa ja valvontaviranomaisessa voidaan periä maksu.
Kunta voi periä maksun maastoliikennelain mukaisesta luvasta.
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan maksut voivat vastata
enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Taksassa lueteltujen käsittelymaksujen tulee perustua luvan, ilmoituksen, muun asian käsittelyn tai valvontatoimenpiteen keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian
käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.
Kunnan tulisi pyrkiä maksujensa täyskatteellisuuteen toimintatulojen kerryttämiseksi. Kunta voi kuitenkin halutessaan päättää tiettyjen toimintojen kohdalla alennetuista maksuista.
Nyt laaditun taksan muutosehdotuksessa on maksutulojen ennakoitavuuden ja laskutuksen selkeyden vuoksi luvan ja ilmoituksen
käsittelyssä pääsääntöisesti käytetty suoritekohtaista maksua,
jossa on arvioitu kunkin toimenpiteen kesto ja aiheutuneet kokonaiskustannukset. Tämä on myös toiminnanharjoittajan näkökulmasta tasapuolisempi, koska se ei ole riippuvainen yksittäisen viranhaltijan ajankäytöstä tietyn toimenpiteen suorittamisessa. Toimenpiteissä, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia, on ehdotuksessa
esitetty tuntihintaista maksua, jonka käyttäminen edellyttää tuntikirjanpitoa.
Jokioisten kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristönsuojeluviranomaisen nykyisen taksan 27.4.2000 § 20, ja se tuli voimaan
8.5.2000.
Uuden, 1.9.2014 voimaan tulleen, ympäristönsuojelulain mukaan
lainmukaisista valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja
rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden
muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta voidaan periä maksu. Hyväksytty valvontasuunnitelma ja -ohjelma
sekä taksa ovat edellytyksenä sille, että valvonnasta voidaan periä maksuja.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

16.9.2020
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Lisäksi taksan tarkistamiselle on tarvetta, koska yleinen kustannustaso on kohonnut vuodesta 2000. Koska taksan maksut pitäisi
perustua todellisiin kunnalle aiheutuviin kustannuksiin, on niiden
omakustannusarviossa otettu huomioon seudullisen ympäristönsuojelun kustannukset ja toimialalautakunnan menot käyttäen
apuna Suomen Kuntaliiton opasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen, Helsinki 2015.
Taksaesitykseen on lisätty uudet, valvonnasta perittävät maksut.
Muilta osin taksarakenne on uudistettu vastaamaan tämänhetkistä lainsäädäntöä. Taksan maksuja määritettäessä on käytetty
apuna seudullista kokemusperäistä tietoa sekä Kuntaliiton laatimaa aineistoa asioiden käsittelyajoista.
Voimassa olevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on
oheismateriaalina ja siihen voi tutustua myös www.forssa.fi →
Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat
asiakirjat.
Taksan muutosehdotus on liitteenä.
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.
p. 03-4141 5267 tai niina.salminen (at) forssa.fi
Esittelijä

kunnaninsinööri Kari Tasala

Ehdotus

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan siten
että taksa tulee voimaan 1.9.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti
päätösehdotuksen.
----------

Kh § 86
15.6.2020

Ehdotus

Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen uusi taksa korvaa vanhan, 8.5.2000 voimaan tulleen taksan.
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
esityslistan liitteenä (liite 5/2020) olevan Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen uuden taksan ja päättää, että se tulee
voimaan 1.9.2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Päätös

kokouspäivämäärä

sivu

nro
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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 33
16.9.2020
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 3/2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro
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Jokioisten kunnan maa-ainestaksan muutos
Lupaj § 7
28.5.2020
Maa-aineslain 23 §:n mukaan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman sekä maa-aineslain 4 a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavasta maksusta. MRL 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan
hyväksymässä taksassa.
Lakisääteisen kunnallisen maksun määräämisessä tulee noudattaa kustannusvastaavuuden periaatetta. Maksujen tulee vastata
enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.
Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten
myötä maa-aineslain mukaiset lupahakemukset on käsitellyt ja
noudattamista on valvonut 1.7.2016 lähtien kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (MAL § 14). Ympäristönsuojeluviranomaisena Jokioisten kunnassa toimii teknisen lautakunnan lupajaosto.
Maa-ainestaksaan on lisätty ns. yhteisluvasta (maaaineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely) perittävä maksu. Samalla taksaa on ajantasaistettu vastaamaan nykyistä kustannustasoa ja siihen on tehty selvennyksiä ja
korjauksia.
Jokioisilla voimassa oleva maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksa on tullut voimaan 1.4.2006.
Voimassa olevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on
oheismateriaalina ja siihen voi tutustua myös www.forssa.fi →
Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat
asiakirjat.
Taksan muutosehdotus on liitteenä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro
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Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.
p. 03-4141 5267 tai niina.salminen (at) forssa.fi
Esittelijä

kunnaninsinööri Kari Tasala

Ehdotus

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan taksan muutosehdotuksen, joka koskee maaainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta ja vakuuksien hyväksymisestä sekä maaaineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä
perittäviä maksuja siten, että taksa tulee voimaan 1.9.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainestaksassa valvontaa koskevat maksut tulevat voimaan kuitenkin 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti
päätösehdotuksen.
-----------

Kh § 87
15.6.2020

Jokioisten kunnan uusi maa-ainestaksa korvaa vanhan, 1.4.2006
voimaan tulleen taksan.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
esityslistan liitteenä (liite 6/2020) olevan Jokioisten kunnan uuden
maa-ainestaksan ja päättää, että se tulee voimaan 1.9.2020, paitsi valvontaa koskevien maksujen osalta, jotka tulevat voimaan
1.1.2021 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 34
16.9.2020
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 4/2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

16.9.2020
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Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2020–2021
Lupaj § 8
28.5.2020

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma, joka sisältää tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisvaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä
olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on
kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet
sekä viranomaisten yhteistyö.
Valvontasuunnitelmassa keskitytään ympäristölupavelvollisten ja
rekisteröityjen laitosten valvonnan ja tarkastusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Lisäksi suunnitelmassa on käsitelty laajemmin ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain sekä muun lainsäädännön kuten jätelain ja vesilain edellyttämää valvontaa. Valvontasuunnitelma laaditaan valtuustokausittain. Valvontasuunnitelma
tarkistetaan lisäksi aina, jos valvontaan vaikuttavissa olosuhteissa
tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Ehdotus ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaksi vuosille
2020–2021 on liitteenä.
Valvontasuunnitelman lisäksi luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta on laadittava valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa
on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistuvista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma ei ole julkinen, koska
yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon julkistaminen saattaa heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista. Valvontaohjelma pidetään jatkuvasti ajantasaisena.
Valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään maksu taksan mukaisesti. Valvontasuunnitelman ja -ohjelman
tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen.
p. 03-4141 5271 tai henna.pirhonen (at) forssa.fi

Esittelijä

kunnaninsinööri Kari Tasala

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu
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Ehdotus

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman
vuosille 2020–2021.

Päätös

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti
päätösehdotuksen.
----------

Kh § 88
15.6.2020
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
esityslistan liitteenä (liite 7/2020) olevan Jokioisten kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman vuosille 2020–2021.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 35
16.9.2020
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 5/2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro
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Lisämääräraha Pikku-Liesjärven saneeraukseen
Kh § 89
15.6.2020

Kunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosassa on 35 000,00
euron määräraha Pikku-Liesjärven leirikeskuksen saneeraustöihin. Töiden aikana asiaa valmisteleva työryhmä on todennut, että
tänä kesänä olisi tarkoituksenmukaista suorittaa myös leirikeskuksen piha-alueeseen liittyvät tarpeelliset kunnostustyöt. Näin
kaikki työt saataisiin tehtyä hyödyntäen tämän kesän sulkuaika,
eikä niistä aiheutuisi ensi vuonna häiriötä leirikeskuksen käyttäjille.
Lisämäärärahaa vaativat työt on kuvattu oheismateriaalina olevassa pihakatselmusraportissa. Töiden arvioidaan maksavan n.
15 000,00 euroa.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää
vuoden 2020 talousarvion investointiosaan, kohtaan muut talonrakennukset, Pikku-Liesjärvi, 15 000,00 euron lisämäärärahan,
jolloin ko. kohdan uudeksi määrärahaksi tulee kokonaisuudessaan 50 000,00 euroa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 36
16.9.2020
Päätös

Käydyn keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
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Valtuustoaloite nuorten työllistämisestä
Valt. § 41
23.2.2018

Kokoomuksen Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan
23.2.2018 päivätyn valtuustoaloitteen:
”Nuorille töitä
Työttömyys on suuri vitsaus. Varsinkin nuoren heikko työllistyminen voi heikentää hänen koko elämäänsä ja mahdollisuuksiaan
onnistua sen aikana. Jokioisissakin työttömiä nuoria on suhteellisesti enemmän kuin aikuisia.
Pälkäneen kunta on jo yhden vuoden tehostetuilla toimilla onnistunut käytännössä poistamaan nuorisotyöttömyyden alle 25 –
vuotiailta.
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta lähtee Pälkäneen mallin mukaisesti aktiivisesti hakemaan työpaikkoja nuorille yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Työpaikkoja
voidaan hakea esimerkiksi työpajatoiminnasta, yrityksistä, seurakunnasta, vanhusten huollosta ja yksityisiltä. Lisäksi esitämme, että kunta pyrkii saman mallin mukaisesti etsimään ja takaamaan
vuosittain vähintään yhdelle kouluikäiselle ikäluokalle kesätyöpaikan nuoren niin halutessa. Tämä alentaa nuorten kynnystä hakeutua seuraaviin työpaikkoihin, antaa kokemusta työelämästä ja
auttaa heitä saamaan työ- ja harjoittelupaikkoja jatkossa, mikä
auttaa heitä haluamalleen urapolulle.
Uskomme, että tehostettuun työllistämistoimintaan osoitetut verovarat tulevat alentuneina toimeentulo- ja työmarkkinatukimenoina
sekä kunnallisveron tuottoina takaisin. Yritykset saavat kaipaamaansa työvoimaa ja osa nuorista jää pysyvästi Jokioisiin asumaan sen sijaan, että muuttaa työn perässä muualle. Myös nuorten syrjäytyminen vähenee.
Esitämme myös, että kunta pyrkii nuorten työllistämisessä yhteistyöhön muiden alueen kuntien kanssa, koska alueen työmarkkinat
ovat yhteiset. Pälkäneen esimerkki osoittaa, että voimme tehdä
paljon tässä äärimmäisen tärkeässä asiassa, Hämeen maakuntalaulun sanoin, ”kun toimeen tartutaan”.
Jokioisten Kokoomus, valtuustoryhmä.”
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Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston
työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
---------

Kh § 70
26.3.2018
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallinto- ja talousosaston valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
---------

Hela § 11
27.5.2020

Laatinut työllisyyspäällikkö Mikko Mäkelä, Jokioisten kunta
Työttömyyden kehitys on Jokioisilla ja koko maassa ollut varsin
positiivista vuoden 2015 huippulukemista (Jokioinen 2015 n. 13%
→ 2020M02 8,2% ja koko maa 2015 n. 14% → 2020M02 9,5%)
lähtien. Samaan aikaan nuorisotyöttömyys (alle 25-vuotiaat) on
valtakunnan tasolla vähentynyt huomattavasti ja vakiintunut noin
2-3% yleisen työttömyysasteen yläpuolelle. Jokioisilla nuorten (alle 25-vuotiaat) työttömyys on vähentynyt hiukan ja vakiintunut 1020% väliin (liite 1). Vaikka yleisesti Jokioisilla työttömyysluvut
näyttävät valtakunnan tasoja positiivisemmilta ei nuorten työttömyyden kehitys ole seurannut aivan samaa positiivista uraa. Vertailu on kuitenkin hyvin vaikeaa, koska Jokioisilla nuoria työttömiä
on määrällisesti niin vähän, että pienetkin muutokset näkyvät
voimakkaina prosentuaalisina muutoksina.
Työttömyys on useimmiten henkilökohtainen, paikallinen ja yhteiskunnallinen kriisi. Varsinkin nuorten työttömyyteen sisältyy
huomattavia riskejä. Useissa tutkimuksissa on havaittu etenkin
nuorten pitkittyvällä työttömyydellä olevan huomattava syrjäytymisen riskiä kohottava vaikutus. Jokainen yhteiskunnan ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävä nuori aiheuttaa huomattavat kustannukset tulevaisuudessa yhteiskunnalle puhumattakaan syrjäytyneen ja hänen lähipiirinsä haasteista.
Valtuustoaloitteessa Valt. § 41 / 23.2.2018 esitetään, että Pälkäneen kunta olisi onnistunut poistamaan nuorisotyöttömyyden alle
25 -vuotiailta. Aamulehti uutisoi 6.2.2018: Pieni pirkanmaalainen
kunta teki ihmeen ja nujersi nuorisotyöttömyyden – Näin valtava
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muutos onnistui (https://www.aamulehti.fi/uutiset/palkaneen-ihmenain-pieni-pirkanmaalainen-kunta-nujersi-nuorisotyotto-myydenei-meilla-mitaan-poppakonsteja-ole-kaytetty-200712979).
Valitettavasti tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Uutisessa kerrotaan, että Pälkäneellä oli syyskuussa 2017 vain kaksi alle 25vuotiasta työtöntä. Tämä on totta, kun katsomme pelkästään
TEM:n työnvälitystilastoa, mutta oleellista on, että työnvälitystilasto ei huomio työttöminä työnhakijoina palveluissa (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta jne.) olevia henkilöitä. Pälkäneellä tehostettiin
palveluita hetkellisesti, nuoret saatiin palveluiden piiriin ja tilastot
näyttivät erinomaisilta, mutta tilanne palasi ennalleen suhteellisen
nopeasti (liite 2).
Tästä huolimatta Pälkäneellä on tehty hyvää työtä liittyen nuorten
työttömyyteen ja palveluihin ohjautuminen on parempaa kuin Jokioisilla. Esimerkiksi ikäluokassa 20-24 Pälkäneen aktivointiaste
(aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien summasta) on aina ollut huomattavasti korkeampi ja enemmän nuoria on ohjautunut palveluihin (liite 3) kuin Jokioisilla. Aktivointi ei kuitenkaan ole pelkästään
kunnan omassa vallassa ja läheistä yhteistyötä etenkin TEtoimiston kanssa tarvitaan. Forssan seudulla tilanne on ollut erittäin haastava juuri nuorten osalta vuonna 2019 ja on edelleen
vuoden 2020 loppuun asti johtuen Forssan seudun TE-toimiston
toimintamalli -kokeilusta. Sen seurauksena huomattava osa nuorista ohjautuu ulkopuolisille palveluntuottajille ja ovat siten kunnan
työllistämistoimien tavoittamattomissa. Henkilöt, jotka ovat ohjautuneet palveluntuottajille, näkyvät tilastoissa aktivoimattomina
työttöminä työnhakijoina, mikä nostaa työttömien nuorten määrää
ja laskee samalla aktivointiastetta. Ainakaan toistaiseksi ei voida
sanoa toimintamallin kokeilun tuottavan Forssan seudulle positiivista tulosta.
Jokioinen ja Pälkäne ovat väestörakenteeltaan ja kooltaan suunnilleen saman suuruisia (liite 4) ja niiden vertailua voidaan pitää
mielekkäänä. Paljon nuorten työttömyyden hoidossa tehdään asioita samalla tavalla, mutta erojakin löytyy. Tärkeimpänä erona on
Pälkäneellä toimiva nuorille (17–29 -vuotiaille) suunnattu starttipaja. Jokioisilla nuorten työpajatoiminta on järjestetty siten, että
nuorten toiminta on sisällytetty Työpaja Veturin toimintaan ja nuo
ret kokoontuvat 1krt/vko omana ryhmänään työpajan ulkopuolella
osa-aikaisen nuorten työpajaohjaajan kanssa.
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Jokioisilla ja Pälkäneellä tavoitteet ovat yhtenevät: koulutukseen
ja työelämään aktivointia, nuorten elämänhallinnan ja sosiaalisten
taitojen tukemista, mutta Pälkäneellä tähän pystyttäneen suuntaamaan nuorten starttipajan kautta huomattavasti enemmän resursseja. Vuonna 2019 Jokioisten kunta käytti nuorten työpajatoimintaan 47 854 €, mistä kunnan osuudeksi jäi avustusten jälkeen 12 118 €.
Valtuustoaloitteessa Valt. § 41 / 23.2.2018 kuntaa kehotetaan lähtemään Pälkäneen -mallin mukaisesti aktiivisesti hakemaan työpaikkoja nuorille yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tätä
työtä tehdään jo olemassa olevin resurssein niin Jokioisilla kuin
suurimassa osassa kuntia. Hyvin harva Jokioisilla palveluiden piiriin tulleista nuorista (alle 29 vuotta, Nuorisolaki 1 luku 3 §) palaa
työttömyyteen.
Valtuustoaloitteessa esitetään myös, että kunnan tulee pyrkiä
Pälkäneen tapaan tarjoamaan vähintään yhdelle kouluikäiselle
ikäluokalle kesätyöpaikka nuoren niin halutessa. Tältä osin Jokioisten ja Pälkäneen kunnat toimivat jo nyt lähes yhtenevällä tavalla (liite 5). Ainoana merkityksellisenä erona on, että Pälkäneellä
kunta tekee ns. eteenpäin sijoittamista yrityksiin, jos nuori on etsinyt itse paikan. Molemmissa kunnissa ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesätyöpaikat toteutetaan lähes samoin säännöin. Kuten ei
Jokioisilla niin ei Pälkäneelläkään taata kaikille paikkaa, vaan etusijalla ovat ne, jotka eivät aikaisemmin ole olleet kunnalla kesätöissä. Jokioisilla kesällä 2020 paikkoja 15–18 vuotiaille kuntalaisille on noin 60 ja hakemuksia tuli 81 kpl, joten ainakin suurimmalle osalle ikäryhmästä pystytään tarjoamaan 2 vko / 300 € paikka.
Forssan seutukunnan työmarkkinat ovat yhteneväiset ja työllisyysasioissa kunnat tekevät jo nyt yhteistyötä. Valtuustoaloitteessa esitettään, että kunnan tulee pyrkiä yhteistyöhön muiden kuntien kanssa nuorten työllistämisessä. Seutukunnalla on menossa
kaksi nuorten työllistämistä läheisesti koskevaa seutukunnallista
kehityshanketta. 1) Seutukunnalle ollaan kehittämässä yhteistä
työllisyydenhoidon ekosysteemiä, ja 2) nuorisotyön yhteistyötä yli
kuntarajojen kehitettään ja Ohjaamon palveluiden seutukunnallistamista suunnitellaan. Jokioisten kunnanhallitus on päätöksessään Kh § 204 / 9.12.2019 todennut; ”Jokioisten kunta osallistuu
yhteistyöasioiden valmisteluun edellä kuvatulla tavalla. Päätökset
kunkin asian toteuttamisesta tehdään erikseen.” Päätöksen mukaisesti kunta on aktiivisena toimijana molemmissa kehittämishankkeissa.
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Liite 1, Yleinen työttömyys ja alle 25-vuotiaiden työttömyys – Koko maa/Jokioinen

Lähde: StatFin >> Työmarkkinat >> Työnvälitystilasto (TEM) >> Kuukausitilastot >> 1263 -- Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden
osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta kk:n lopussa, 2013m01-2020m02 (14.4.2020)

Lähde: StatFin >> Työmarkkinat >> Työnvälitystilasto (TEM) >> Kuukausitilastot >> 1263 -- Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden
osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta kk:n lopussa, 2013m01-2020m02 (14.4.2020)

Lähde: StatFin >> Työmarkkinat >> Työnvälitystilasto (TEM) >> Kuukausitilastot >> 1001 -- Työttömät
työnhakijat eri ryhmissä, palveluissa olevat ja avoimet työpaikat kuukauden lopussa, 2006m01-2020m02
(14.4.2020)
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Liite 2. Nuorten työttömyys 2016-2020 Jokioinen/Pälkäne

Liite 3. Aktivointiaste ja palveluissa olevat 20-24v. Jokioinen/Pälkäne

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro

16.9.2020

94

3

Liite 4. Väestötietoja Jokioinen/Pälkäne
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Liite 5. Pälkäne Kesätyöinfo 2020
Kesätyöinfo 2020
Työhakemus on käyntikortti.
Kesätyöntekijöiksi ovat oikeutettuja vuosina 2002–2004 syntyneet pälkäneläiset nuoret, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Pälkäneen kunnan kesätöissä.
Kesätyöjakso on 60 tuntia. Työsuhde kestää pääsääntöisesti kaksi viikkoa, jolloin työaika on kuusi tuntia päivässä.
Nuoren tulee valita hakuvaiheessa kahdesta vaihtoehdosta:
1) Työllistyminen kunnan omiin yksiköihin
Kunnassa on erilaisia työtehtäviä; lasten ja vanhusten
hoitoa, urheilupaikkojen kunnossapitoa sekä
kiinteistöhuoltoa. Kaikille hakijoille pyritään tarjoamaan
kesätyöpaikka.
2) Työllistyminen yritykseen tai järjestöön (tämän paperin
kääntöpuolella mahdollisia työllistäjiä, mutta voit kysyä työpaikkaa mistä tahansa yrityksestä tai järjestöstä.)
Nuori itse neuvottelee työpaikan yrityksestä tai järjestöstä. Työnantajalla tulee
olla voimassa oleva y-tunnus. Työnantajana ei voi toimia yksityinen henkilö tai
oma perhe.
Työllistyminen tapahtuu edelleensijoittamissopimuksella. Tällöin työsopimuksesta ja palkanmaksusta vastaa kunta. Työpaikka vastaa perehdyttämistä ja
työtehtävien järjestämisestä. Kesätyön kesto on 60 h / 2vko. Työllistäminen
sovitaan nyt alustavasti ja toukokuussa tehdään sitten sopimukset, mikäli kesätyöt toteutuvat.
Hakuaika kesätöihin on 11.3.–27.3.2020 ja hakeminen tapahtuu
www.kuntarekry.fi –sivustolla (työavain 281397).
Huom! Hakulomakkeessa kysytään tilinumero palkanmaksua varten.
Hakijoihin ollaan yhteydessä huhtikuun aikana.
Lisätietoja: Minna Rauas 050 595 0044, minna.rauas@palkane.fi
Panu Raivio 050 4118 183 (yritystyöllistyminen)
Korona-viruksen aiheuttamista vaikutuksista kesätöihin, on tässä kohtaa mahdoton arvioida. Tällä tavalla kesätyöt järjestetään tämänhetkisen tiedon mukaan. Tärkeintä on hakemusten tekeminen Kuntarekry-palvelussa, jonka kautta tiedotetaan myös mahdollisista muutoksista.
Lähde:
https://www.palkane.fi/images/nuortenpalkane/KES%C3%84TY%C3%96INFO
2020nuorille.pdf (14.04.2020)
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Ehdotus

Henkilöstölautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen nuorten
työllistämisestä kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Henkilöstölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
--------

Kh § 100
10.8.2020
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
valtuustoaloitteen johdosta annetun laajan selvityksen tietoonsa
saatetuksi, toteaa nykyisten toimien jo kattavan aloitteen, ja päättää että aloite on loppuun käsitelty.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 37
16.9.2020
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
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Valtuustoaloite Pride-liputuksesta Jokioisten kunnassa
Valt. § 29
17.6.2020

Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma ja yksi
vuoden suurimmista yleisötapahtumista. Helsinki Pride-viikkoa
juhlitaan jälleen tänä kesänä juhannuksen jälkeisellä viikolla
22.6.–28.6.2020. Viikon aikana järjestetään lähes 100 erilaista
keskustelutilaisuutta ja muuta tapahtumaa. Viikko huipentuu lauantaina 27.6. järjestettävään Pride-kulkueeseen ja Puistojuhlaan.
Viime vuosina marssille on arvioiden mukaan osallistunut yli
100 000 ihmistä.
Pride on ennen kaikkea ihmisoikeustapahtuma. Sen ydinviesti on,
että riippumatta siitä, ketä rakastaa ja mihin sukupuoleen tuntee
kuuluvansa, jokaisella meistä on oikeus olla oma itsensä, joutumatta pelkäämään syrjintää, häirintää tai väkivaltaa. Tällainen vapaus ei ole ollut eikä ole itsestäänselvyys.
Yhä useammat kaupungit, viranomaiset, yritykset ja muut toimijat
osallistuvat vuosittain Pride-juhlintaan ja muistuttavat omassa
toiminnassaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta,
yhdenvertaisuudesta ja jokaiselle meistä kuuluvista jakamattomista ihmisoikeuksista. Esimerkiksi Lahti, Riihimäki, Hämeenlinna ja
Forssa ovat kaupunkeina jo tehneet päätöksen osallistua Prideliputukseen.
Esitämme, että Jokioisten kunta juhlistaa Pride-liikettä liputtamalla
Helsinki Pride-viikolla sateenkaaren väreissä ja huomioimalla yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkyvästi omassa toiminnassaan kyseisen viikon aikana.
Jokioisilla 17.6.2020
Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä
Ursula Mansikka ja Marjo Ramstadius”.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
---------
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Kunnanhallitus on jo aiemmin, 15.6.2020 (§ 93), käsitellyt Prideviikkoa koskevaa liputusta ja päättänyt, että Jokioisten kunta ei liputa sateenkaarilipuilla Pride-viikon aikana.
Kunnanhallitus päättää,
1. että Jokioisten kunnassa ei liputeta sateenkaarilipuilla Prideviikon aikana, ja
2. ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee kunnanhallituksen asiaa koskevan päätöksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Ursula Mansikka ehdotti
päätösehdotuksen kohdan 1. muuttamista seuraavaksi:
1. että Jokioisten kunnassa liputetaan sateenkaarilipuilla Prideviikon aikana, ja
Jäsen Charlotte Nummenranta kannatti Mansikan ehdotusta.
Puheenjohtaja päätti asiaa koskevan keskustelun.
Koska oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja ehdotti asian ratkaisemista
nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat
Mansikan ehdotusta, äänestävät ei.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet:
Timo Heikkilä
Jyrki Kanerva
Martti Esala
Rami Lehtinen
Satu Nurmi
Niina Stenberg.
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Mansikan ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet:
Ursula Mansikka
Charlotte Nummenranta
Pauli Myllyoja.
Päätös

Kunnanjohtajan päätösehdotuksen kohdan 1. kunnanhallitus hyväksyi äänin 6–3, ja kunnanjohtajan päätösehdotuksen kohdan 2.
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.
----------

Valt. § 38
16.9.2020

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Ursula Mansikka
ehdotti, että aloite viedään eteenpäin eli Jokioisten kunnassa jatkossa liputetaan Pride-viikon aikana.
Valtuutettu Tarja Kirkkola-Helenius kannatti Mansikan ehdotusta.
Keskustelun aikana nuorisovaltuuston puheenjohtaja Joose Ojala
toi puheenvuorossaan esiin nuorisovaltuuston myönteisen kannan
Pride-liputuksen puolesta.
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava, kannatettu
päätösehdotus. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Mansikan ehdotusta, äänestävät ei.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdotusta kannattivat seuraavat valtuutetut:
Esala Martti
Hacklin Jorma
Heikkilä Timo
Into Petri
Kanerva Jyrki
Könkö Matti
Lehti Petri
Lehtinen Rami
Marttila Pauli
Nurmi Satu
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Okkonen Petri
Raiskio Sakari
Räisänen Kirsi
Sakkinen Eija
Stenberg Niina
Widén Marja
Valtuutettu Mansikan ehdotusta kannattivat seuraavat valtuutetut:
Heinämäki Jukka
Kiiski Elina
Kirkkola-Helenius Tarja
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula
Myllyoja Pauli
Nummenranta Charlotte
Puura Leena
Romppainen Emmi
Saarinen Satu
Tiensuu Jussi.
Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotusta kannatti 16 valtuutettua, ja valtuutettu Mansikan ehdotusta kannatti 11 valtuutettua.
Päätös

Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen äänin 16–11 hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
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Määräalan myyminen
Kh § 151
2.9.2019

Jokioisten kunta omistaa Pohjosen tilan, jonka pinta-ala on
1,1511 ha. Tila koostuu kolmesta eri palstasta. Yksi tilan palstoista sijaitsee Loimijoen rannassa (Vanhatie 114). Tämä palsta on n.
3 461 m2 suuruinen ja sillä on kaksi purkukuntoista rakennusta.
Päärakennukselle on sähköliittymä ja vesiliittymä (puhdas vesi),
jotka sisältyvät kauppaan. Kunnanhallitus on asettanut kohteelle
10 000,00 euron pohjahinnan. Kohdetta on yritetty myydä useamman kerran, tuloksetta. Nyt Lubomir Michna on kiinnostunut
ostamaan Vanhatie 114:ssä sijaitsevan palstan rakennuksineen.
Esityslistan liitteenä (liite nro 13/2019) on myytävän määräalan
kartta.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
1. hyväksyy myytäväksi Lubomir Michnalle Pohjosen tilasta (169408-1-1320) n. 3 461 m2 suuruisen määräalan sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen esityslistan liitteenä olevan kartan
mukaisesti (myytävä määräala on merkitty karttaan violetilla
värillä) 10 000,00 euron kauppahinnalla,
2. päättää, että ostaja maksaa määräalan lohkomisesta aiheutuvat maanmittauskulut,
3. päättää, että kauppaan ei sisälly tilaan sisältyviä osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin, vaan ne jäävät kokonaisuudessaan kantatilalle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 48
10.10.2019
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 3/2019.
---------

Kh § 103
10.8.2020

Lubomir Michna on perunut määräalan ostamisen.
Marjo Ramstadius on ilmoittanut halukkuutensa määräalan ostamiseen.
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
1. kumoaa asiaa koskevan aiemman päätöksensä (§ 48
10.10.2019),
2. hyväksyy myytäväksi Marjo Ramstadiukselle Pohjosen tilasta
(169-408-1-1320) n. 3 461 m2 suuruisen määräalan sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen esityslistan liitteenä (liite
nro 9/2020) olevan kartan mukaisesti (myytävä määräala on
merkitty karttaan violetilla värillä) 10 000,00 euron kauppahinnalla,
3. päättää, että ostaja maksaa määräalan lohkomisesta aiheutuvat maanmittauskulut,
4. päättää, että kauppaan ei sisälly tilaan sisältyviä osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin, vaan ne jäävät kokonaisuudessaan kantatilalle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 39
16.9.2020
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 6/2020.
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Eropyyntö luottamustoimista (Taru Könkö)
Kh § 104
10.8.2020

Taru Könkö on 15.6.2020 pyytänyt paikkakunnalta pois muuton
vuoksi eroa Jokioisten kunnan luottamustoimista.
Könkö on valtuustokaudella 2017–2021 seuraavissa luottamustoimissa:
-

Ehdotus

teknisen lautakunnan varajäsen
teknisen lautakunnan lupajaoston varajäsen
tarkastuslautakunnan varajäsen

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
1. myöntää Taru Könkölle eron Jokioisten kunnan luottamustoimista paikkakunnalta pois muuton vuoksi,
2. suorittaa uuden teknisen lautakunnan varajäsenen vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021,
3. suorittaa uuden teknisen lautakunnan lupajaoston varajäsenen
vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021 ja
4. suorittaa uuden tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 40
16.9.2020
Päätös

Valtuusto päätti seuraavaa:
1. myönsi Taru Könkölle eron Jokioisten kunnan luottamustoimista paikkakunnalta pois muuton vuoksi,
2. valitsi teknisen lautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021 Inkeri Koskelan,
3. valitsi teknisen lautakunnan lupajaoston varajäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 2017–2021 Sari Lehtisen, ja
4. valitsi tarkastuslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021 Pirjo Niemelän.
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Eropyyntö luottamustoimista (Sirpa Larko)
Kh § 105
10.8.2020

Sirpa Larko on pyytänyt 26.6.2020 henkilökohtaisista syistä johtuen eroa Jokioisten kunnan luottamustoimista.
Larko on valtuustokaudella 2017–2021 seuraavissa luottamustoimissa:
-

valtuutettu
yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnan jäsen (varapuheenjohtaja)
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen

Larkon henkilökohtaisena varajäsenenä yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnassa on Satu Nurmi. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnassa Larkon henkilökohtaisena varajäsenenä on Kirsi Räisänen.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
1. myöntää Sirpa Larkolle eron Jokioisten kunnan luottamustoimista henkilökohtaisten syiden vuoksi,
2. että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Keskustan ensimmäisen
varavaltuutetun Matti Könkön valtuutetuksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2017–2021,
3. että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa
nostamaan uuden varavaltuutetun edellisten kuntavaalien tulosten mukaisesti,
4. nimeää kunnan ehdokkaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2017–2021.
Lisäksi kunnanhallitus päättää valita Sirpa Larkon tilalle uuden jäsenen yhteistyö- ja työsuojelutoimikuntaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Lisäksi kunnanhallitus valitsi yksimielisesti uudeksi jäseneksi yhteistyö- ja työsuojelutoimikuntaan Sirpa Larkon henkilökohtaisen
varajäsenen Satu Nurmen.
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Satu Nurmen tultua valituksi, hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin yksimielisesti Sakari Raiskio.
---------Valt. § 41
16.9.2020
Päätös

Valtuusto myönsi Sirpa Larkolle henkilökohtaisten syiden vuoksi
eron Jokioisten kunnan luottamustoimista, jonka jälkeen valtuuston puheenjohtaja kutsui jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–
2021 keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Matti Könkön valtuutetuksi.
Lisäksi valtuusto päätti, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa nostamaan uuden varavaltuutetun edellisten
kuntavaalien tulosten mukaisesti.
Valtuusto nimesi kunnan ehdokkaiksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavat:
- jäseneksi Kirsi Räisänen
- Kirsi Räisäsen varajäseneksi Satu Nurmi.
Sirpa Larko on ollut myös kunnanhallituksen jäsenen Satu Nurmen henkilökohtainen varajäsen.
Kiireellisenä asiana valtuusto valitsi kunnanhallituksen jäsenen
Satu Nurmen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kirsi Räisäsen.
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Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020
Kh § 112
24.8.2020

Kunnan osavuosikatsaus osoittaa ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta 85 970,63 euron positiivista tulosta. Vuonna 2019 kesäkuun
lopun tulos oli 529 203,00 euroa. Vuosikatteella pystyttiin kattamaan poistot.
Tammi-kesäkuussa budjetoiduista toimintakuluista on toteutunut
51,7 %. Toimintatuotoista on puolestaan kertynyt 52,6 %.
Alkuvuoden verotulot ovat kertyneet budjetoidusti, kertymän ollessa 51,6 %. Valtionosuuksien kertymä on 50,7 %.
Alkuvuoden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 730 000
euroa. Samaan aikaan maksettiin vanhoja pitkäaikaisia lainoja
pois 510 551,99 euroa, joten pitkäaikainen kokonaislainakanta ei
juurikaan kasvanut. Lyhytaikaisia lainoja pystyttiin maksamaan
pois 1 100 000,00 euron edestä. Näin kunnan kokonaislainakanta
laski alkuvuoden aikana 880 551,99 eurolla.
Tammi-kesäkuun investointimenot olivat pienet. Investointeihin
käytettiin 248 183,54 euroa. Merkittävin investointikohde olivat tietyöt.
Esityslistan oheismateriaalina ovat käyttötalouden toteumavertailu, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointien toteumavertailu tammi-kesäkuulta 2020.

Ehdotus

Kunnanhallitus
1) merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2020 tietoonsa
saatetuksi, ja
2) lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------
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Valtuusto merkitsi yksimielisesti osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–
30.6.2020 tiedoksi.
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Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen lainaehtojen muuttaminen
Kh § 113
24.8.2020

Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot on 19.6.2019 hakenut
Valtiokonttorilta lainaehtojensa muuttamista ja talouden tervehdyttämisavustusta. Yhtiön aravalainoille on haettu korkohelpotusta ja
takaisinmaksinmaksujen pidennyksiä sekä lyhennysvapaata.
Ennen em. hakemusta yhtiö on laatinut talouden tervehdyttämissuunnitelman ja toteuttanut laaja-alaisesti toimenpiteitä taloutensa
tervehdyttämiseksi. Jokioisten kunta omistaa yhtiön koko osakekannan.
Valtiokonttori on tehnyt asiassa päätöksen 2.7.2020. Se on hyväksynyt lainaehtojen muuttamisen, mutta ei myöntänyt talouden
tervehdyttämisavustusta, koska katsoo, että lainaehtojen muutoksilla on mahdollista kohtuullisessa ajassa saattaa yhtiön talous tasapainoon, eikä aravalainoihin liity huomattavaa luottotappioriskiä. Valtionkonttori toteaa päätöksessään, että lainaehtojen muuttaminen on tarpeen yhtiön talouden tervehdyttämiseksi.
Aravalainoille 1300-5190 (pääoma 152 108,96 euroa) ja 130045050 (pääoma 497 899,52 euroa) myönnettiin 1 vuoden ajaksi
lyhennysvapaa, lainat muutettiin kiinteäehtoisiksi ja lyhennysohjelmia tarkistettiin. Korot ja koronmääräytymisperusteet pidettiin
ennallaan.
Päätöksessään Valtiokonttori edellyttää, että yhtiöön sijoitetuille
Jokioisten kunnan omille varoille ei saa periä korkoa lainaehtojen
muutosaikana eli vuosina 2020–2034. Omilla varoilla tarkoitetaan
yhtiön kaikkia omia varoja (joita kunta on antanut), esimerkiksi
pääomalainaa, ns. tertiäärilainaa ja avustuksia. Päätöksen perusteella korkoihin on rinnastettavissa myös mahdolliset kunnan ja
yhtiön väliset viivästyskorot.
Valtiokonttorin päätöksen voimaantulon edellytyksenä on, että Jokioisten kunta myöntää Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille
alkupääomaltaan 360 000 euron, vuonna 2019 myönnetylle järjestelylainalle lyhennysvapaata, kunnes Valtiokonttorin/ARA:n
aravalaina 1300-5190 on loppuun maksettu, jättää omien varojen
koron perimättä vuosina 2020–2034 ja hyväksyy lainan 130045040 lainaehtomuutoksen lainan omavelkaisena takaajana.
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Esityslistan liitteenä (liite 12/2020) Valtiokonttorin/ARA:n lainan
1300-45050 takaajan suostumus ja siihen liittyvä aravalainojen
uusi lyhennysohjelma 31.8.2020 alkaen.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. myöntää Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille alkupääomaltaan 360 000 euron järjestelylainalle lyhennysvapaata,
kunnes Valtiokonttorin/ARA:n aravalaina 1300-5190 on loppuun maksettu eli 31.12.2025 saakka,
2. että Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoilta ei peritä omien
varojen korkoa vuosina 2020–2034,
3. että Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoilta ei peritä mahdollisia Jokioisten kunnan ja yhtiön välisiä viivästyskorkoja
2020–2034, eikä mahdollisesti tätä aiemmin erääntyneitä
avoimia viivästyskorkoja,
4. ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy kunnan takaaman Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen Valtiokonttorin/ARA:n
lainan 1300-45050 päävelan ehtojen muuttamisen, takauksen
tunnustamisen ja vanhentumisajan katkaisemisen esityslistan
liitteen (liite 12/2020) mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 43
16.9.2020

Päätös

Valtuutetut Jukka Heinämäki ja Petri Okkonen ilmoittivat esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistuivat paikoiltaan.
Puheenjohtaja kutsui kokouksessa paikalla olleen keskustan varavaltuutetun Mervi Yrjänän valtuutettu Okkosen tilalle tämän pykälän ajaksi.
Käydyn keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 7/2020.
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Hallintosäännön muutos
Kh § 115
24.8.2020

Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (521/2020) ja
laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (522/2020) ovat tulleet voimaan 1.8.2020 alkaen ja ovat voimassa 31.12.2020 asti. Muutosten tarkoituksena on
ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä
koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta.
Laissa perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta todetaan
seuraavasti:
”Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi
on välttämätöntä. ”
Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetuksen järjestäjä. Kun kunta on opetuksen järjestäjä, päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tekee
kuntalain 90 §:n hallintosäännössä määritelty kunnan toimielin.
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös
voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä
voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettuja rajoituksia olisi
edelleen välttämätöntä jatkaa.
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan
järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen
vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

16.9.2020
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Lapsen oikeuksien rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.
Opetuksen järjestäjän tulee poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä
koskevassa päätöksenteossa ja valmistelussa noudattaa tartuntatautilain mukaisiin päätöksiin mahdollisesti sisältyviä ehtoja. Kunnan tulee hyödyntää omaa lääketieteellistä ja tartuntatautien torjumiseen liittyvää osaamistaan tartuntatautilain 9 §:ssä määritellyn tehtävänsä mukaisesti ja toimia poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen arvioinnissa yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa.
Päätöksenteossa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet
– oppilaiden ja huoltajien näkemykset huomioiden – niin pitkälle
kuin se on mahdollista. Yksilöllisinä tarpeina voidaan huomioida
esimerkiksi oppimisen tuen, oppilashuollon, henkilökohtaisiin oloihin tai lastensuojeluun liittyvä tarve saada lähiopetusta. Lisäksi
tulee huomioida perusopetuslain oppilaiden osallisuutta koskevaan säännös (47 a §). Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjän on mm. kuultava koulun oppilaskuntaa ennen oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnan hallintosääntöön tehdään koulutuslautakunnan toimivaltaan (§ 23 Lautakuntien tehtävät ja ratkaisuvalta, 2. Koulutuslautakunta) seuraava
lisäys: 23. Lautakunta päättää poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------

Valt. § 44
16.9.2020
Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

16.9.2020
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Ilmoitusasiat
Valt. § 45
16.9.2020

Valtuusto merkitsi tiedoksi seuraavat valtuustoryhmien perustamisilmoitukset:
Keskustan valtuustoryhmä
Valtuutetut:
Sakari Raiskio, Timo Heikkilä, Kirsi Räisänen, Pauli Marttila (pj.),
Petri Okkonen (varapj.), Satu Nurmi, Satu Saarinen ja Matti
Könkö
Varavaltuutetut:
Mervi Yrjänä (siht.), Sari Lehtinen, Markku Klemelä, Janne Korri,
Teemu Kultanen, Inkeri Koskela, Juha-Matti Heino, Esko Pukkila
ja Auli Linjama.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Valtuutetut:
Petri Into (pj.) ja Rami Lehtinen (varapj.)
Varavaltuutetut:
Mira Kulmala-Sjöman ja Juha Ilola.

Päätös

Valtuusto merkitsi yksimielisesti valtuustoryhmien perustamisilmoitukset tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Valitusosoitus
16.9.2020

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 31, 32, 42, 45
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)

Faksinumero: 029 56 42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät: 33–41, 43, 44
_______________________________________________________
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
____________________________________________________
Valitusaika ________ päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät:
Valitusaika ________ päivää
___________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero
Pykälät: __________________
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero
Pykälät: __________________

Oikeudenkäyntimaksu

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

Valitus markkinaoikeudelle

Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016)
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua,
se jää tutkimatta tai se jää sillensä.

Lisätietoja
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan liite 3/2020
Valtuusto 16.9.2020 § 33
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JOKIOISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSA
Hyväksytty: Jokioisten kunnanvaltuusto xx.x.2020 § xx
Voimaantulo: 1.9.2020

1§

Soveltamisala
Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun tämän taksan mukaisesti ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain
(646/2011) ja maastoliikennelain (1710/1995) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun
asian käsittelystä.
Maa-aineslain mukaisista maksullisista suoritteista ja maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteiskäsittelystä määrätään maa-ainestaksassa.

2§

Maksujen määräytymisperusteet
2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun
asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.
2.2 Ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 50
€/tunti. Omakustannusarvo muodostuu käsittelyyn osallistuvien työntekijöiden
palkkakuluista sivukuluineen, toimintakuluista (toimisto- ja matkakulut, palvelujen
ostot jne.) ja käsittelyn aiheuttamasta osuudesta hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä asianosaisten kuulemiskustannuksista.

3§

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty tämän taksan maksutaulukossa.

4§

Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut
Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:
a) asiantuntijaviranomaisen maksullinen lausunto erillisen laskun mukaisesti,
b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti,
c) ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet kulut,
d) ilmoituskulut, jotka koskevat asian vireilletulosta tai päätöksestä ilmoittamista
sanomalehdessä todellisten kustannusten mukaisina.

5§

Maksun alentaminen / korottaminen
5.1 Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi esim. toiminnan olennaista muuttamista (YSL 29 §), lupamääräysten tarkistamista tai uudistaminen, voidaan käsittelymaksu määrätä 30 prosenttia 3 §:n
mukaista maksua pienemmäksi.
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5.2 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta, selventämisestä
tai muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on
merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 70 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
5.3 Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittamien mikroyritysten valvontamaksu voidaan määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Alennus edellyttää, että toiminnanharjoittajan on viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta
koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi.
6§

Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian tai asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta tehtyä työmäärää vastaava osuus,
kuitenkin enintään 50 % 3 §:n mukaisesta maksusta, sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

7§

Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
7.1 Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän
taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät,
että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä
50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.
7.2 Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

8§

Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
8.1 Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman
asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.
8.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että
hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty
maksu kokonaisuudessaan.

9§

Valvontamaksut
9.1 Ympäristönsuojelun valvontaohjelman ja jätelain valvontasuunnitelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan tai valvontasuunnitelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu.
9.2 Ympäristönsuojelulain mukaisista onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa
tehdyistä tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen
tai kiellon noudattamisen valvomiseksi peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.
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9.3 Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.
9.4 Jätelain mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksestä, yksittäisen
määräyksen sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun
määräyksen antamisesta ja valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen
maksu.
9.5 Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on
määräyksen valmistelusta tai selvityksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä
mahdollisuus periä maksu osana tarkastusmaksua.
9.6 Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta
peritään puolet määräaikaistarkastuksen valvontamaksusta.
10 §

Vakuuspäätöksen maksu
Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian
käsittelystä peritään liitetaulukon mukainen maksu.

11 §

Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta / korottamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää tässä taksassa säädetyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai se viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty.

12 §

Maksun suorittaminen ja periminen
Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Viivästyneestä
maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982)
4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei
ole muistutuksesta huolimatta maksettu, siirtyy saatava perintätoimiston perittäväksi.
Maksu voidaan periä ulosottotoimin ilman erillistä päätöstä siinä järjestyksessä kuin
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (706/2007) säädetään.

13 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Tämä taksa tulee voimaan 1.9.2020 ja on voimassa toistaiseksi.
Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille tämän
taksan voimaantulopäivän jälkeen. Tämä taksa korvaa 8.5.2000 voimaantulleen ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan.
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MAKSUTAULUKKO
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain ja maastoliikennelain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisista valvontatoimenpiteistä.
LAITOS TAI TOIMINTA

Euroa

Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen toiminta (YSA 2 §)
Metsäteollisuus
- muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö

3 000 €

Metalliteollisuus
- metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista
menetelmää käyttäen

3 000 €

Energiantuotanto
- polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi
polttoaineteholtaan vähintään 20 megawatin kiinteää polttoainetta
polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien energian
tuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on
alle 50 megawattia

3 700 €

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttonesteiden
varastointi tai käsittely
a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos
b) nestemäisten polttoaineiden jakeluasema
c) muu polttonesteiden jakeluasema tai vaarallisen nestemäisen
kemikaalin varasto
d) kivihiilivarasto

2 000 €

Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
- orgaanisia liuottimia käyttävä laitos

3 700 €

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
- kivenlouhimo tai muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä
kivenlouhinta
- kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai
kalkkikiven jauhatus

2 000 €

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan (YSL §)
käsittelyn yhteydessä ympäristöluvan osalta peritään 75 % yllä olevasta maksusta. Sen lisäksi peritään maa-ainestaksan mukaiset maksut.
Mineraalituotteiden valmistus
- kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas
- kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas
- keramiikka- tai posliinitehdas

2 000 €

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto ja käsittely
- tekstiilien vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen pesula

1 600 €
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Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
- teurastamo
- lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
- kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
- pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos
- jäätelötehdas tai juustomeijeri
- perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos
- vihannesten, öljykasvien, melassin tai mallasohran käsittelytai jalostuslaitos
- muu kuin aiemmin mainittu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai
niistä tuotteita jalostava laitos
- makeistehdas
- eineksiä valmistava laitos
- panimo tai siiderin ja viinin valmistus käymisteitse
- muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos
- mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo
- rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos

2 000 €

Eläinsuojat ja kalankasvatus
a) eläinsuoja
b) turkistarha
c) kalanviljelylaitos

1 600 €

Liikenne
a) muu lentopaikka kuin lentoasema
b) linja-auto, kuorma-auto tai työkonevarikko
c) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

2 800 €
1 600 €
2 000 €

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä
jätevesien käsittely
a) maankaatopaikka
b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen
tai pysyvän jätteen muu kuin kaatopaikkakäsittely
c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen
vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaaralliseksi jätteeksi
luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden varastointipaikka
d) autopurkamo
e) ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos
f ) muu jätteen (tai jätevesien) hyödyntäminen tai käsittely, joka on
ammattimaista tai laitosmaista

2 000 €

Muu toiminta
a) ulkona sijaitseva ampumarata
b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto
d) krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos

1 600 €
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YSL 27 §:n mukainen ympäristölupaa edellyttävä toiminta
- jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai
vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin kohdassa 6 tarkoitetun noron
pilaantumista

1 300 €

- toiminta, josta saattaa aiheutua ympäristössä eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua
kohtuutonta rasitusta
YSL 28 §:n mukainen luvanvaraisuus pohjavesialueella
- liitteessä 2 tarkoitettu energiatuotantolaitoksen, asfalttiaseman, jakeluaseman, betoniaseman, betonituotetehtaan ja liitteen 2 kohdassa 57 mainittu toiminta, kun orgaanisten liuottimien kulutus on enemmän
kuin 10 tonnia vuodessa sekä liitteessä 4 tarkoitettu toiminta
- liitteessä 1, liitteen 2 kohdassa 1 ja 3 sekä liitteessä 4 tarkoitettuun,
mutta niitä vähäisempään toimintaan ja liitteen 2 kohdassa 4 tarkoitetun kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos
toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden
pilaantumisen vaaraa.

2 200 €

YSL 64 §:n mukainen päätös seuranta- ja tarkkailusuunnitelman
hyväksymisestä

200 €

YSL 65 §:n mukainen päätös tarkkailumääräysten muuttamisesta

200 €

YSL 9 luvun mukainen luvan voimassaolo, muuttaminen tai toiminnan lopettaminen
- päätös luvan raukeamisesta ja/tai lopettamismääräykset
(YSL 88 ja 94 §)
- kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (YSL 92 §)

50 €/h
50 €/h

YSL 115 a-e §:n mukainen yleinen ilmoitusmenettely
- sahalaitos
- terveydelle tai ympäristölle vaaral. nestemäisen kemikaalin varasto
- elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat
- eläinsuoja
- yli 50 linja- tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen
työkonevarikko
- ulkona sijaitseva ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi
enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa
- kiinteä eläintarha tai huvipuisto

1 000 €

YSL 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti
- energiantuotantolaitosyksikkö
- asfalttiasema
- polttonesteiden jakeluasema
- kemiallinen pesula
- orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta tai laitos
- kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas

800 €
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YSL 12 luvun mukaisten kertaluonteisten ilmoitusten käsittely
(lehti-ilmoituskulut peritään erikseen)
- melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (YSL 118 §)
- koeluontoinen toiminta (YSL 119 §)
- poikkeukselliset tilanteet (YSL 120 §)
YSL 156 d §:n mukainen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
poikkeaminen
YSL 168 §:n mukainen säännöllinen valvonta sekä 175 ja 181 §:n
mukaiset tarkastukset
- valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus
- muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta
- YSL 175 §:n mukainen tarkastus hallintopakkomääräyksen
valvomiseksi
- YSL 181 §:n mukainen tarkastus toiminnan keskeyttämisen
noudattamiseksi

200 €
50 €/h
50 €/h
200 €

250 €
150 €
150 €
150 €

YSL 199 §:n maksut toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta
huolimatta
- toiminnan aloittamislupaa koskeva päätös ja vakuuden asettaminen

150 €

Vesilain mukaisten asioiden käsittely
- veden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2)
- ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5)
- oikeus ojittaa toisen alueella (VL 5:9)
- muun kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan (VL 5:14)
- muu vesilain mukaisen asian käsittely

50 €/h
800 €
800 €
800 €
50 €/h

Maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan käsittely
(lehti-ilmoituskulut peritään erikseen)
- Lupa kilpailujen ja harjoitusten kertaluonteiseen tai lyhytaikaiseen
järjestämiseen samassa maastossa
- Lupa kilpailujen ja harjoitusten toistuvana tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa
Jätelain mukaisten asioiden käsittely
- jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely ja merkitseminen
jätehuoltorekisteriin
- mittausten ja tutkimusten kohtuulliset kustannukset (123 §)
- jätelain 124 §:n mukainen tarkastus
- yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (125 §)
- jätelain 75 §:n tai 126 §:n mukainen valvontatoimi
Muiden asioiden käsittely
- muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asiaosaisen aloitteesta
vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely
- ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely
- muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän
käsittely
Viranomaistoiminta on arvonlisäverotonta, joten hinnat eivät sisällä
arvonlisäveroa, eikä niihin lisätä arvonlisäveroa.

200 €
800 €
200 €
50 €/h
150 €
50 €/h
50 €/h

50 €/h
200 €
50 €/h

Pöytäkirjan liite 4/2020
Valtuusto 16.9.2020 § 34
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JOKIOISTEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA
Hyväksytty: Jokioisten kunnanvaltuusto xx.x.2020 § xx
Voimaantulo: 1.9.2020, valvonnan osalta 1.1.2021
Jokioisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.
1§
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on
velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.
2§

TARKASTUSMAKSU
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:
2.1 Suunnitelmaa kohti
115 euroa
+ ottamisalueen pinta-alan mukaan

115 euroa/ha

sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn
maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan
Kuitenkin vähintään

0,01 euroa/m3
410 euroa

2.2 Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän.

2.3
2.4
2.5

muutosta kohti

115 euroa

sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan
ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

0,01 euroa/m3

Ottamisluvan jatkaminen, kun se koskee voimassa olevan
ottamisluvan mukaista aluetta ja ottamismäärää

210 euroa

Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta
ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa

210 euroa

Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä maaainesten määrästä, otetaan 500.000 m3 ylittävältä osalta huomioon 50 %.
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2.6

Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta
maksusta 20 % kuitenkin vähintään
210 euroa

2.7

Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen
on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi,
palautetaan peritty tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan.
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaava osuus maksusta.

2.8

Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2
kohdan perusteella, lupaviranomainen voi palauttaa peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävään maa-ainesmäärän tilavuutta vastaavan osan.

2.9

Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan
voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta.

2.10 Hakijan on suoritettava 2 §:ssä tarkoitettu maksu ennen päätöksen antamista.
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.
2.11 Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen
ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta hinnasta 75 % ja maa-aineslain mukaisen ottamissuunnitelman tarkastamisesta maa-ainestaksan mukainen maksu.
3§

VALVONTAMAKSU
Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat
maksut:
3.1

Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten
määrän mukaan

0,03 euroa/m3

+ ottamisalueen pinta-alan mukaan

100 euroa/ha

Kuitenkin vähintään

145 euroa

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää 50.000 m3, otetaan 50.000 m3 ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä.
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä,
jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä
luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa
vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena.
Mikäli lupa on voimassa vain osa vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä
vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotuisesta
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valvontamaksusta. Mikäli ottamismäärä ylitetään, tulee toimia kohdan 3.5 mukaisesti.
3.2

Luvanhaltija on velvollinen maksamaan valvontamaksut vuosittain kunnan
määräämänä ajankohtana.
Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen.
Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle ottamisen alkamisajankohta, kesto ja arvio otettavasta
maa-ainesmäärästä.

3.3

Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen ennen vuotuisen valvontamaksun määräämistä, ettei maa-aineksia ko. vuonna
oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua.

3.4

Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta
peritä.
Mikäli maisemoinnille on myönnetty jatkoaikaa, jatkoajalta peritään valvontamaksu 145 € / vuosi sen vuoden loppuun, jolloin maisemointi on hyväksyttävästi suoritettu.
Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja
ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet
ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen
valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään.

3.5

Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on
ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus kunnalla
on, jos maa-aineksia otetaan 2.2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.

3.6

Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Valvonnan suorittamiseksi tehty tarkastus

145 €

3.7

Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis-, tai muihin toimenpiteisiin, peritään aiheutuneet kulut
noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin.

3.8

Saman luvanhaltijan lähekkäin sijaitsevien ottamisalueiden valvonnasta peritään 90 %:a ottamismäärien mukaan määräytyvästä ko. ottamisalueiden valvontamaksun summasta.
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4§

5§

KUULEMINEN
4.1

Naapurin tai asianosaisen kuuleminen

4.2

Hakijalta peritään asian vireille tulon ja päätöksen todelliset lehti-ilmoituskulut

VAKUUDET
5.1
5.2
5.3

6§

7§

10 €/kuultava

Vakuuden hyväksyminen maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa
100 euroa
Vakuuden hyväksyminen
100 euroa
Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen
100 euroa

PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET
6.1

Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen
keskeyttämispäätös (MAL 15 §)
100 euroa

6.2

Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden
noudattamisesta (MAL 14 §)

100 euroa

6.3

Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §)

115 euroa

6.4

Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)

115 euroa

6.5

Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §)

115 euroa

6.6

Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkoL 15 §)

115 euroa

LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13 a §)
Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään
hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta
100 €
Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä 5 §:n mukainen maksu.

8§

MAKSUPERUSTEITA
8.1

Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi
jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla:
sora
hiekka
louhe
savi
multa

8.2

1,3
1,3
1,8
1,6
1,4

Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille
maa-aineksille.
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8.3

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta
toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen
huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut.
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

8.4

Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu.

8.5

Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen laajuus, vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän perusteella maksua voidaan hankkeen vaativuuden mukaan laskea tai korottaa, mikäli toimenpide olennaisesti poikkeaa keskimääräisestä tasosta.
Vaatimaton hanke, maksua alennetaan
Vaativa hanke, maksua korotetaan
Erittäin vaativa hanke, maksua korotetaan

8.6

10 % - 30 %
10 % - 30 %
35 % - 50 %

Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.
Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä
voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan
mukaan.

8.7

9§

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen
taksan mukaan.

MUISTUTUKSET JA OIKAISU MÄÄRÄTYSTÄ MAKSUSTA
Tämän taksan perusteella määrättyä maksua koskevat muistutukset on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa tekniselle toimistolle.
Jos muistutus on tehty määräajassa, laskua ei tarvitse maksaa ennen kuin
muistutus on käsitelty.
Aiheellisen muistutuksen johdosta virheellinen lasku korvataan korjatulla laskulla. Jos muistutus on tehty määräajassa, mutta maksua ei ole teknisessä
toimistossa muutettu, niin muistutuksen tekijä voi hakea oikaisua tekniseltä
lautakunnalta.
Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät sisällä arvonlisäveroa, eikä
niihin lisätä arvonlisäveroa.

6(6)
10 §

MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Jokioisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt tämän taksan xx.x.2020 § xx.
Taksa tulee voimaa 1.9.2020 ja on voimassa toistaiseksi.
Valvontataksa tulee voimaan 1.1.2021
Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille tämän
taksan voimaantulo päivän jälkeen.
Tämä taksa korvaa 1.4.2006 voimaan tulleen Jokioisten kunnan maa-ainestaksan.

Pöytäkirjan liite 5/2020
Valtuusto 16.9.2020 § 35

JOKIOISTEN KUNTA
YMPÄRISTÖNSUOJELUN
VALVONTASUUNNITELMA 2020 - 2021

1 (15)

2 (15)

SISÄLLYS
1 Johdanto ja lainsäädäntö .............................................................................................. 3
2 Ympäristöolosuhteet ..................................................................................................... 3
2.1 Valvonta-alueen kuvaus ...................................................................................... 3
2.2 Ympäristön pilaantumisen riskit ........................................................................... 3
3 Valvonnan voimavarat .................................................................................................. 4
3.1 Henkilöstöresurssit .............................................................................................. 4
3.2 Valvontayhteistyö ................................................................................................ 4
4 Valvontakohteet ............................................................................................................5
4.1 Luvanvaraiset ja rekisteröitävät kohteet .............................................................. 5
4.2 Ympäristönsuojelulain mukaan ilmoitusvelvolliset toiminnot ................................ 6
4.3 Ympäristönsuojelulain mukaiset muut valvontakohteet ....................................... 6
4.4 Muut valvottavat kohteet ja toiminnot .................................................................. 7
5 Riskinarviointi ja valvontaohjelma ................................................................................. 8
5.1 Ympäristöriskien arviointi ja valvonnan kohdentaminen ...................................... 8
5.2 Valvontaohjelma .................................................................................................. 9
6 Valvonnan toteuttaminen ............................................................................................ 10
6.1 Valvontatarkastukset ......................................................................................... 10
6.2 Muut valvontatavat ............................................................................................ 12
7 Tietojärjestelmät ......................................................................................................... 13
8 Koulutus ...................................................................................................................... 14
9 Asiakaspalvelu, viestintä ja tiedotus ........................................................................... 14
10 Valvontasuunnitelman tarkistus ja valvontaohjelman toteutumisen arviointi ............. 15

3 (15)

1 Johdanto ja lainsäädäntö
Valvontasuunnitelmaan on pyritty kokoamaan ympäristönsuojeluviranomaisen
koko valvonnan työkenttä, joka on laajempi kuin pelkkä luvanvaraisten ja rekisteröityjen toimintojen valvonta. Laajempi valvontasuunnitelma edesauttaa käytettävissä olevien valvontaresurssien oikein kohdentamista ja varmistaa, että
kaikki valvontatarpeet on tunnistettu.
Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena on
 ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen,
 terveellisen, viihtyisän ja monimuotoisen ympäristön turvaaminen
 jätteiden synnyn ja haitallisten vaikutusten ehkäiseminen sekä
 luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma) sekä luvanvaraisten, ilmoitusmenettelyssä olevien ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma).
Jätelain (646/2011) 124 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on
laadittava 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräyksen valvontaa
varten suunnitelma. Suunnitelman tulee perustua arviointiin jätteistä ja niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista.
Maa-aineslain ja vesilain mukaisen valvonnan suunnittelu ei ole lakisääteistä,
mutta tehokaan valvonnan varmistamiseksi myös tätä valvontaa on tarpeen
suunnitella.
Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on luettavissa mm. kunnan internetsivuilla. Valvontaohjelma on valvontasuunnitelmaa yksityiskohtaisempi ja
siinä esitetään laitoskohtaiset valvontatoimet ohjelmakauden aikana. Valvontaohjelma ei ole julkinen, koska yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon
julkistaminen saattaa heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista.
Jokioisten valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2020-2021.

2 Ympäristöolosuhteet
2.1 Valvonta-alueen kuvaus
Jokioisten asukasmäärä oli vuoden 2019 lopussa 5 136. Jokioisten pinta-ala on
181,94 km², josta 1,52 km² on vesistöjä.
2.2 Ympäristön pilaantumisen riskit
Ympäristön pilaantumisen kannalta herkkiä alueita ovat mm. vesistöt, pohjavesialueet sekä luonnonsuojelu- ja Natura-alueet. Jokioinen kuuluu Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Tärkeimpiin vesistöihin
lukeutuu kunnan keskustan läpi virtaava Loimijoki, joka on Kokemäenjoen suurin sivuhaara. Loimijoen ekologinen tila on luokiteltu vuonna 2019 voimakkaasti
muutetuksi. Toinen isompi joki on Jänhijoki, joka on ekologiselta luokaltaan tyydyttävä. Järviä on kaksi Rehtijärvi ja Kiipunjärvi. Rehtijärven ekologinen tila on
tyydyttävä.
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Luonnonympäristöltään Jokioinen on vähäjärvistä viljelymaisemaa, jota hallitsevat laajat, pelloksi raivatut savikot ja paikoin näiden väliin jäävät kalliosydämiset moreeniselänteet. Noin puolet Jokioisten pinta-alasta on metsää ja puolet
peltoa. Kunnan keskiosissa vaihtelua maisemaan tuo Humppilasta Tammelaan jatkuva harjujakso, johon Jokioisissa kuuluu Kirmunharju Rehtijärven
rannalla.
Jokioisilla on kokonaan tai osittain viisi pohjavesialuetta. Näistä kolme on 1luokan ja kaksi 2-luokan pohjavesialueita. Pohjavesialueiden kokonaispinta-ala
on yhteensä noin 13,3 km², joka on noin 7 % Jokioisten maapinta-alasta. Jokioisten kuntien vedenotto on keskittynyt Särkilampi B pohjavesialueelle. Merkittävintä pohjavesiriskiä aiheuttavat liikenne, asutus, yritystoiminta, pilaantuneet
maa-alueet, maa-ainestenotto sekä maatalous. Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna 2017.
Kunnan ympäristöluvanvaraisista ja rekisteröitävistä toiminnoista on eläinsuojia
noin 70 %. Näiden jälkeen eniten on jätteiden käsittelyä ja ampumaratoja. Näiden toimintojen aiheuttamat ympäristöriskit liittyvät erityisesti vesistöjen, pohjavesien sekä maaperän pilaantumiseen. Ympäristöluvanvaraisista toiminnoista
neljä sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella. Maa-ainestenottoon on pohjavesialueilla viisi maa-aineslupaa. Pilaantuneita tai mahdollisesti pilaantuneita kohteita Jokioisilla on pohjavesialueilla noin 12.
Elonkierto -esittelypuisto on mukava tapa oppia, miten ihminen ja luonto toimivat yhdessä. Puistossa näkee, miten maataloutta tutkitaan ja miten tutkimus
siirtyy käytäntöön. Kartanonpuiston 3,4 hehtaarin alueella kasvaa nelisen sataa
puuta, joista vanhimmat, tammet, ovat yli 200-vuotiaita. Wendlan puutarhaan on
kerätty vanhoja Jokioisten kartanon puistossa kasvaneita kasveja, FinElajikkeita ja muitakin kiinnostavia kasveja. Ferrarian rinne -puistoalue esittelee
suomalaisia hedelmä- ja marjakasveja. Kulttuuriperintökohteita ovat mm. muinaisjäännökset. Jokioisilla on kivikautisia asuinpaikkoja sekä useita irtolöytökohteita.

3 Valvonnan voimavarat
3.1 Henkilöstöresurssit
Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan
lupajaosto. Vuoden 2019 alusta alkaen ympäristönsuojelu on siirtynyt osaksi
Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän yhteistä seudullista ympäristönsuojelua. Forssan kaupungin teknisen ja ympäristötoimen alaisessa
ympäristönsuojeluyksikössä työskentelee ympäristöpäällikkö ja kolme ympäristötarkastajaa.
3.2 Valvontayhteistyö
Yhteistyötä tehdään seuraavien tahojen kanssa ja esim. seuraavissa tilanteissa:
 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
o Osallistutaan tarvittaessa ELY-keskuksen valvomien laitosten tarkastuskäynneille
o MARA-asetuksen mukaiset asiat
o Pilaantuneiden maiden puhdistamisasiat
o Ympäristöonnettomuustilanteet
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o Jätehuollon valvonta
o Vesilain mukaiset tehtävät
o Kansalaispalaute
Pelastuslaitos ja poliisi
o Ympäristöonnettomuustilanteet
o Ympäristörikosasiat (myös syyttäjä mukana)
o Valvontatehtävissä voidaan tarvittaessa käyttää poliisin virka-apua
Ympäristöterveydenhuolto (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä)
o Yhteiset tarkastukset tarvittaessa
o Vesihuoltoon liittyvät tehtävät
o Uimavesien ja vesistöjen tilan seuranta
o Pyydetään lausunto ympäristölupahakemuksista
o Kansalaispalaute, savuhaitta ja roskaantuminen ym. ympäristön pilaantuminen
Rakennusvalvonta
o Rakennetun ympäristön epäsiisteyden ja roskaantumisen valvonta
o Rakennusvalvontaan tulleista lupahakemuksista lausutaan pyydettäessä. Eniten yhteistyötä on mm. maalämpöön ja jätevesienkäsittelyyn liittyen.
Jätehuoltoviranomainen
o Forssan jätelautakunta, joka toimii 16 kunnan yhteislautakuntana.
o Jätehuollossa toimii yhteistyössä kaikkiaan kolme eri toimijaa, jotka
ovat kuntien yhteinen jätelautakunta (viranomaistehtävät), kuntien
omistama jäteyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (palvelutehtävät) ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (jätehuollon valvonta).

4 Valvontakohteet
Ympäristönsuojelun valvonta suunnataan ensisijaisesti kohteisiin, joissa ympäristön pilaantumisen vaaran arvioidaan olevan suurin. Huomioon otetaan toiminnan mahdollinen poikkeaminen säädösten ja päätösten vaatimuksista. Myös
asukkaiden yhteydenotot, aiemmat viranomaishuomautukset tai ympäristövahingot vaikuttavat valvonnan suuntaamiseen.
4.1 Luvanvaraiset ja rekisteröitävät kohteet
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvia ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröityjä toimintoja on yhteensä 39. Lisäksi kunnan alueella on 5
valtion viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa ympäristöluvanvaraista toimintoa.
Ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröityjen valvontakohteiden lukumäärät toimialoittain 01/2020:
Taulukossa on eritelty kunnan ja valtionhallinnon kohteet erikseen.
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai
Kunta
AVI
toiminta (YSA 2 §)
kpl
kpl
Metsä- ja metalliteollisuuden laitokset
1 mom. 1 ja 2 kohta

Energiatuotanto ja orgaanisten liuottimien käyttö

1

1

1

2

1 mom. 3 ja 5 kohta

Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai
käsittely 1 mom. 4 kohta

6 (15)
Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän
ainesten otto; 1 mom. 6 kohta
Mineraalituotteiden valmistus; 1 mom. 7 kohta
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai
käsittely; 1 mom. 8 kohta
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus;
1 mom. 9 kohta

Eläinsuojat ja kalankasvatus; 1 mom. 10 kohta
Liikenne; 1 mom.11 kohta
Jätteiden käsittely ja jätevesien käsittely;

28
4

2

1 mom. 12 kohta

Muu toiminta; 1 mom. 13 kohta, mm. ampumarata
Rekisteröidyt toiminnot
(yksi jakeluasema, yksi asfalttiasema)
yhteensä

3
2
39

5

Tietyistä toiminnoista, joihin ei tarvita ympäristölupaa, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten (YSL 116 §):
 Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
 Asfalttiasemat
 Polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköt
 Tietyt kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät laitokset.
Rekisteröitävät toiminnot rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
toimialakohtaisten asetusten siirtymäsäännösten mukaisesti. Tietyissä tilanteissa, kuten luokitelluilla pohjavesialueilla, em. toiminnot vaativat edelleen ympäristöluvan. Rekisteröinnissä siirrytään ennakkovalvonnasta jälkivalvontaan. Rekisteröitävien toimintojen valvonta jakautuu toimialakohtaisen asetuksen mukaisuuden valvontaan, määräaikaistarkastuksiin ja toimitettujen seurantatietojen
tarkastukseen.
4.2 Ympäristönsuojelulain mukaan ilmoitusvelvolliset toiminnot
Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on
tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 118 §). Ympäristönsuojelumääräyksissä (voimaan 1.7.2012) on määritelty milloin ilmoitusta ei
tarvitse tehdä. Ilmoitukset koskevat pääasiassa rakentamista tai erilaisia ulkoilmatapahtumia. Ilmoitusten johdosta tehdään tarvittaessa tarkastus.
Muita ilmoituksia ovat:
- Koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus
(YSL 119 §)
- Poikkeuksellinen tilanne (YSL 120 ja 123 §)
- Poikkeuksellinen jätehuoltotilanne (YSL 120 ja 123 §):
esim. purkaminen tai rakentaminen
4.3 Ympäristönsuojelulain mukaiset muut valvontakohteet
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat vesihuoltolaitosten
viemäriverkkojen ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä syntyvien talousjätevesien
lupa- ja valvonta-asiat (VNa 157/2017) sekä ympäristönsuojelulaissa annetun
yleisen jätevesiä koskevan puhdistamisvelvollisuuden (155 §) ja talousjäteve-
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sien käsittelyjärjestelmiä koskevan määräyksen (156 §) valvonta- ja neuvontatehtävät. Viranomaiselle on annettu mahdollisuus myöntää tietyin edellytyksin
poikkeus velvollisuudesta parantaa jätevesijärjestelmä säädösten edellyttämälle
tasolle (156d §). Viranomainen voi lisäksi päättää jätevesien johtamisesta toisen
maalle (158 §).
Kunnallisen jätevesiverkoston ulkopuolella oleviin kohteisiin tehdään valvontaa
tarpeen ja resurssien mukaan. Hajajätevesivalvonta ja -neuvonta kohdistetaan
ensisijaisesti asutuskeskittymiin, joissa on vesihuoltoon liittyviä ongelmia sekä
pohjavesi- ja ranta-alueella sijaitseviin kiinteistöihin.
Kaikkien eläinsuojien valvontaa toteutetaan ns. nitraattiasetuksen (1250/2014)
mukaisesti. Valvonta koskee mm. lannan ja lannoitevalmisteiden aumavarastointia sekä lannan levittämistä poikkeustilanteissa.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla
antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys voi
koskea toimea tai rajoitusta, toiminnan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista. Määräys ei voi koskea luvanvaraista
tai rekisteröitävää toimintaa (YSL 180 §). Määräyksen antamisen tulee aina perustua viranomaisen paikalla tekemään tarkastukseen. Myös määräyksen noudattamista valvotaan.
Ympäristönsuojelumääräysten mukaisia valvonta-asioita ovat jätevesien käsittely, maalämpökaivojen sijoittaminen sekä jätteiden omatoiminen käsittely (betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa). Poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä myöntää ympäristönsuojeluviranomainen.
4.4 Muut valvottavat kohteet ja toiminnot
Vesilain (587/2011) mukaiseen valvontaan liittyvät mm. ojitusasiat, vesirakentaminen, jäteveden johtaminen toisen ojaan sekä viemärin kunnossapidosta
määrääminen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja ELY-keskuksen toimivalta on pääosin vesilaissa jakamatonta ja valvonnan järjestämisestä on siksi
tarpeen sopia ELY-keskuksen kanssa.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii vesihuoltolain (119/2001) mukaisena valvontaviranomaisena. Tehtävänä on valvoa vesihuoltolaitoksen toimintaalueella sijaitsevien kiinteistöjen liittymistä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin
ja vesijohtoon ja käsitellä lain 11 §:n ja 17 c §:n mukaisia vapautushakemuksia
koskien liittymistä vesihuoltolaitoksen verkostoon tai hulevesiviemäriin. Tehtäviin kuuluu myös maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) § 103 f mukaisten vapautushakemusten käsittely. Vapautushakemusten käsittelyn yhteydessä kohteeseen tehdään tarvittaessa tarkastus.
Jätelain (646/2011) mukaiseen valvontaan kuuluu mm.:
- Jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta (uusimmat voimaan
1.9.2018).
- Jätehuollon liittyjävalvonta
- Laitokset ja toiminnat, joissa syntyy vaarallisia jätteitä (JL 124 §).
- Rakennetun ympäristön epäsiisteyden ja roskaantumisen valvonta, pois
lukien Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ympäristönhoito (167 §).
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Jätteen ammattimaisesta keräyksestä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten (JL
100§). Tällainen keräystoiminta tarkastetaan viiden vuoden välein.

Maa-aineslain (555/1981) mukaisesti valvotaan toiminnassa olevia ottopaikkoja
vuosittain, joita on tällä hetkellä seitsemän. Valvontaa tehdään myös kotitarveotto kohteissa ja niillä ottoalueilla, joilla maisemointityöt ovat kesken. Vain pienestä osasta kotitarvealueita on tehty lain edellyttämä ilmoitus, eikä valvottavien
alueiden määrästä ole kattavaa tietoa.
Kemikaalilain (599/2013) mukaista valvontaa on tehty lähinnä ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonnan yhteydessä. Valvontaan kuuluu kemikaalien käyttöolosuhteiden valvonta kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi kemikaalilain sekä REACH-, biosidi- ja POP-asetusten nojalla. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on laatinut asiaa koskevaa valvontaohjeen, jota tarkastuksilla sovelletaan.
Otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja)
käytetään mm. kylmäaineina ilmastointi- ja jäähdytyslaitteissa. Otsonikerrosta
heikentävien aineiden ja F-kaasujen käyttöä säädellään Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1005/2009 ja (EY) N:o 842/2006. Näiden asetusten valvonnasta ja niihin liittyvistä pätevyysvaatimuksista on Suomessa säädetty valtioneuvoston asetuksella 766/2016.
Erityislainsäädännön, kuten maasto- ja vesiliikennelain, ulkoilulain tai luonnonsuojelulain mukaan valvottavia kohteiden määrä vaihtelee vuosittain. Vesilain
mukaista suunnitelmallista valvontaa ei tehdä. Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisia kohteita ei tällä hetkellä ole.

5 Riskinarviointi ja valvontaohjelma
Ympäristönsuojelulain 167 §:n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä
valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Valvontaviranomainen voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, jos se on välttämätöntä tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti. Akuutteihin valvontatapahtumiin reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla.
5.1 Ympäristöriskien arviointi ja valvonnan kohdentaminen
Ympäristönsuojeluasetuksen 29 §:n mukaan määräaikaistarkastusten tiheys on
määritettävä ympäristöriskien järjestelmällisen arvioinnin perusteella. Ympäristöriskien arviointi tehtiin tammikuussa 2020 laitoskohtaisesti viranhaltijoiden yhteistyönä ammattitaitoon ja kokemukseen perustuen. Otantamenettelyä ei käytetä. Riskinarvioinnissa otettiin huomioon sekä laitoksen toiminnasta että sijainnista aiheutuvat riskit sekä valvontahistoria. Arvioinnissa käytettiin seuraavia
perusteita:
- sijaintiriski: kohteen sijainti luokitellulla pohjavesialueella sekä pintavesien,
luonnonsuojelualueiden ja häiriintyvien kohteiden läheisyys
- päästöriski: melu, haju, päästöt ilmaan, vaikutus luonnonympäristöön, päästöt veteen, päästöt maaperään ja jätteiden synty
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valvontahistoria: mm. säädösten ja määräysten noudattaminen, havaitut
puutteet ja riskit, tarkkailutulokset, valitukset

Riskinarvioinnin perusteella laitoksille määritettiin valvontaluokka ja tarkastustiheys seuraavasti:
Valvontaluokka
Määräaikaistarkastus
Laitoksia
vähintään
kpl
2
kerran kahdessa vuodessa 0
3
kerran kolmessa vuodessa 4
5
kerran viidessä vuodessa
35
Ympäristöriskien arvioinnin laitoskohtaiset päivitykset tehdään tarvittaessa, mikäli toiminta tai sen ympäristöolosuhteet muuttuvat olennaisesti. Muuttunut valvontaluokka perusteluineen kirjataan valvontaohjelmaan. Uusille kohteille tehdään ympäristöriskien arviointi ja määritetään valvontaluokka lupaprosessin tai
rekisteröinnin yhteydessä.
5.2 Valvontaohjelma
Valvontaohjelma muodostuu laitosluettelosta, joka sisältää laitoskohtaisen, riskinarviointiin perustuvan suunnitelman tarkastuksista. Valvontaohjelmaan merkitään toteutuneet tarkastukset ja mahdolliset muut suunnitelmalliset valvontatoimenpiteet. Valvontaohjelmassa määrättyä määräaikaistarkastusten tiheyttä
voidaan tarvittaessa muuttaa viranhaltijan tekemän harkinnan perusteella.
Valvontaohjelman mukaisia ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröityjen kohteiden
määräaikaistarkastuksia tehdään laitoksille tehdyn riskinarvioinnin mukaan vuosittain noin 8 kpl.
Maa-aineslain valvontakohteiden valvontatiheys on määritetty ottotoiminnan
laajuuden, ottoalueen sijainnin ja valvontatarpeen perusteella.
Jätelain säännöllisen valvonnan kohteet sisältävät jätelain 100 §:n mukaisesti
rekisteröidyt jätteen kerääjät. Jätelain 100 §:n mukaan rekisteröidään myös hyötyjätteen keräyspisteet, joita on noin 10. Näiden tarkastukset keskittyvät keräyspisteen siisteyden valvontaan. Valvontatarve on huomattavasti muita rekisteröitäviä toimintoja vähäisempi. Tavoitteena on tarkastaa jätteenkerääjät viiden
vuoden välein.
Jokioisten alueelta ei ole olemassa kattavaa rekisteriä vaarallista jätettä tuottavista toiminnoista. Jätelain säännöllisen valvontavelvollisuuden piiriin kuuluvat
muut kuin ympäristöluvanvaraiset toiminnot. Luvanvaraisten toimintojen osalta
jätelakia valvotaan osana ympäristöluvan tai maa-ainesluvan valvontaa. Vaarallista jätettä tuottavia toimintoja pystytään tarkastamaan vain projektiluontoisesti.
Tarkastettavat toiminnat valitaan esim. toimialan perusteella.
Valvontaa kohdennetaan riskiperusteisesti jätemäärien, vaarallisten jätteiden
määrän ja toiminnan ympäristöriskien perusteella. Jätteen kansainvälisiä siirtoja
valvotaan kaiken oman tarkastustoiminnan yhteydessä.
Valvontaohjelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla mm. päivittämällä uudet ja
poistuvat toiminnat. Seudullinen ympäristönsuojelu valmistelee vuosittain seu-
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raavan vuoden valvontaohjelman, jonka toteuttamista ympäristöpäällikkö valvoo.
Laitoskohtainen valvontaohjelma on ainoastaan yksikön sisäisessä käytössä
(ei-julkinen asiakirja), koska yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon julkistaminen saattaa heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista. Toiminnanharjoittajalla on kuitenkin oikeus saada tietää valvontaluokkansa ja perusteet
sen määräytymiselle.

6 Valvonnan toteuttaminen
Valvontatyötä ovat muun muassa tarkastusten suorittaminen, raporttien tarkistaminen, selvitysten ja suunnitelmien hyväksyminen, projektiluonteinen valvonta
sekä valituksiin ja akuutteihin tilanteisiin reagoiminen.
Tehokas valvontatoiminta edellyttää aina ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan osittaista delegointia viranhaltijoille. Lainsäädäntö sisältää säännöksiä tilanteisiin, joissa valvontaviranomaisen on ryhdyttävä välittömiin valvontatoimiin.
Näissä tilanteissa viranhaltija, jolle toimivalta on delegoitu, voi antaa määräyksiä
tai keskeyttää toiminnan välittömästi. Valvonta-asioita voidaan delegoida mm.
ympäristönsuojelulain, vesilain ja jätelain mukainen oikeus tiedonsaantiin ja tarkastustoimintaan, määräykset rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisesta ja
toiminnan keskeyttämisestä kiireellisissä tapauksissa sekä ympäristönsuojeluja jätehuoltomääräysten valvonta.
Ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien laitosten tarkastaminen valvontakeinona soveltuu pääsääntöisesti vain viranhaltijoiden käytettäväksi. Suunnitelmaan on otettu myös muita valvontatapoja, jotka sopivat myös esimerkiksi harjoittelijoiden tehtäviksi, kuten projektiluonteiset valvontakyselyt ja selvitykset.
6.1 Valvontatarkastukset
Määräaikaistarkastukset
Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti
määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja -tiheys on määriteltävä ympäristöriskien arvioinnin perusteella (ks. Luku 5). Määräaikaistarkastuksen suorittamisesta peritään maksu taksan mukaisesti.
Määräaikaistarkastuksella tarkoitetaan paikan päällä suoritettua valvontakäyntiä. Toiminnanharjoittajan edustajan on oltava paikalla ja käynnistä on yleensä
pitänyt sopia etukäteen. Tarkastuksesta on laadittava tarkastusmuistio, joka
toimitetaan toiminnanharjoittajalle. Jos toiminnan ympäristöluvan myöntäminen
kuuluu valtion ympäristölupaviranomaiselle, tarkastuksen suorittaa ELY-keskus.
Tarkastuksen yhteydessä seurataan myös ympäristöluvan ajanmukaisuutta.
Valvontaviranomaisen tulee osana valvontatoimintaansa arvioida luvan muuttamisen perusteiden olemassaoloa. Tällöin tulee arvioida esimerkiksi toiminnan
aiheuttamaa pilaantumisen vaaraa tai toiminnan mahdollisesti aiheuttamaa ympäristönsuojelulain 16—18 §:ssä säädetyn kiellon vastaisuutta. Myös toimin-
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taympäristön olennainen muuttuminen tai luvan myöntämisen jälkeen asetetut
uudet vaatimukset voivat laukaista luvan muuttamisen tarpeen. Jos valvonnassa havaitaan, että perusteet luvan muuttamiselle ovat olemassa, on ympäristönsuojeluviranomaisen käynnistettävä luvan muuttamisprosessi.
Tutustumiskäyntejä laitoksella, määräaikais- tai häiriöraporttien tai erilaisten
selvitysten tarkastamista ei pidetä tarkastuksena, ellei siihen liity käyntiä toiminnan sijaintipaikalla.
Tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa
Tarkastus on suoritettava myös, jos onnettomuuden, poikkeustilanteen, haitasta
tehdyn ilmoituksen, luvan noudattamatta jättämisen tai muun seikan vuoksi on
aihetta olettaa, että toiminnasta aiheutuu terveyshaittaa tai merkittävää muuta
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Asia voidaan tarkastuksen sijaan selvittää myös muulla asianmukaisella tavalla. Jos samanaikaisesti on vireillä toimintaa koskeva lupa-asia, on tarkastus tai selvitys tehtävä mahdollisuuksien
mukaan ennen lupa-asian ratkaisemista. (YSL 169 §)
Erilaisten akuuttien tilanteiden arvioinnissa ja jälkihoidossa voi olla mukana
useita viranomaisia. Ilmoituksen saadessaan viranomaisen on selvitettävä
muun muassa seuraavat asiat:
- tapahtumien kulku yleispiirteisesti
- aiheutuneiden päästöjen laatu ja määrä
- havaitut päästöjen vaikutukset ja laajuus
- kenelle muille viranomaisille on ilmoitettu
Ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaan luvanvaraisesta tai rekisteröitävästä
toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristöluvissa tulisi olla lupamääräykset erityistilanteisiin varautumisesta ja ilmoittamisesta.
Tarkastusten maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi periä maksun laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja
rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista. Valvontamaksua voidaan
periä myös rikkomuspohjaisesti, jolloin maksullisuus koskee kaikkea toimintaa.
Maksullisia ovat tällöin hallintopakkomääräyksen noudattamisen (YSL 175–176
§) tai toiminnan keskeyttämisen (YSL 181 §) valvomiseksi tehty tarkastus. Maksun suuruus ja sen perusteet määritetään kunnan hyväksymässä taksassa. Jokioisten ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa päivitetään ja sen oletetaan tulevan voimaan 1.9.2020.
Maa-aineslain valvonnasta laskutetaan maa-ainestaksan mukaiset vuosimaksut
ja erityiset valvontamaksut. Maa-aineslain valvonnasta perittävät maksut eivät
ole sidottuja suunnitelmallisuuteen vaan perustuvat ottotoiminnan laajuuteen.
Jätelain 44 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksuja valvontasuunnitelman mukaista rekisteröidyn jätteen keräyksen tai jätteiden kansainvälisten siirtojen valvomiseksi tehdyistä määräaikaistarkastuksista
ja muista valvontatoimista. Valvontamaksua voidaan myös periä tarkastuksista
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ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen roskaantuneen alueen siivoamista
koskevan määräyksen (JL 75 §), yksittäisen määräyksen (125 §) tai rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annettavan määräyksen antamiseksi ja sen
noudattamisen valvomiseksi.
Jätelain laiminlyöntimaksu on hallinnollisessa menettelyssä määrättävä seuraamusluonteinen maksu. Jätelaissa on luettelo tilanteista, joissa laiminlyöntimaksua voidaan soveltaa. Lähtökohtaisesti kyse on helposti todennettavista
laiminlyönneistä, joiden toteennäyttäminen ei edellytä rikosoikeudellista tutkintaa.
6.2 Muut valvontatavat
Raporttien tarkastaminen
Toiminnanharjoittajilta saadut raportit (vuosiyhteenvedot, velvoitetarkkailut, häiriötilanneraportit ym.) tarkistetaan. Tarpeen mukaan otetaan yhteyttä toiminnanharjoittajaan ja pyydetään lisäselvitystä. Ympäristölupapäätöksiin kirjattujen
tarkkailumääräysten valvonta on tärkeää tarkkailun suorittamisen ja toiminnan
vaikutusten seuraamiseksi. Tarkkailuraportteihin perustuen voidaan arvioida
ympäristöluvan tarkkailumääräysten mahdollista muuttamistarvetta.
Suunnitelmien ja selvitysten hyväksyminen
Ympäristölupapäätöksissä edellytetyistä suunnitelmista ja selvityksistä tekee
päätöksen viranhaltija tai viranomainen delegointipäätöksen mukaisesti. Toiminnan lopettamiseen liittyvän suunnitelman hyväksyy viranomainen, joka voi
tarvittaessa antaa lopettamista koskevia määräyksiä. Suunnitelmien, kuten
tarkkailusuunnitelman, käsittelystä ja hyväksymisestä peritään maksu taksan
mukaisesti.
Projektiluonteinen valvonta
Laitoksia ja toimintoja, jotka eivät säännöllisesti raportoi ympäristönsuojeluun
liittyvistä asioista, voidaan valvoa ajoittain toteutettavilla projekteilla. Valvontakyselyt ja selvitykset voidaan kohdistaa esimerkiksi tiettyyn toimialaan (esim.
korjaamot, eläinsuojat tai biojätteen suurtuottajat), alueeseen (esim. pohjavesi-,
ranta- tai teollisuusalue) tai toimintoon (esim. kemikaalien varastointi, jätevesien
käsittely tai jätehuolto). Myös ympäristöluvanvaraisia tai rekisteröitäviä laitoksia
voidaan tarkastaa projektiluonteisesti esimerkiksi silloin, kun lainsäädännössä
annetaan uusia, tiettyä toimialaa koskevia määräyksiä tai tällaisten määräysten
toimeenpanoaika lähestyy.
Toiminnanharjoittajien tasavertaisen kohtelun vuoksi projektiin valittavien kohteiden rajaus on mietittävä tarkasti. Tiedotus projektista toimii välillisesti laajemmin myös muiden toiminnanharjoittajien herättelemisessä ympäristönsuojeluasioihin.
Toimintaa koskevia tietoja voidaan pyytää kirjallisesti lomakkeilla, sähköpostilla
tai puhelimitse suoritetulla kyselyllä. Lomake voi olla täytettävissä myös internet-sivuilla. Tietoja joudutaan pyytämään todennäköisesti monta kertaa, joten
tietojen keräämiseen on varattava aikaa. Tietojen pyytäminen ja tarkastaminen
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voidaan antaa harjoittelijan tehtäväksi, mutta jatkotoimenpiteistä päättäminen
kuuluu viranhaltijoille.
Valitukset
Asianosaisilla, yhdistyksillä, kunnalla sekä viranomaisilla on oikeus kirjallisesti
panna jokin ympäristön pilaantumista tai luontovahinkoa koskeva asia vireille.
Nimettömiin ilmoituksiin reagoiminen on viranomaisen omassa harkinnassa,
mutta yleisen edun vastaista toimintaa koskevat ilmoitukset on syytä aina tarkistaa. Asianosaista voi pyytää panemaan asia vireille kirjallisesti, esimerkiksi jos
valitukset samasta asiasta jatkuvat. Kirjallisesti vireille tullut asia on käsiteltävä
ja siitä on annettava valituksenalainen päätös. Ennen päätöstä on valituksen
kohteelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa sekä usein myös tarkastus tilanteen toteamiseksi on tarpeen. Kirjalliseksi katsotaan myös sähköpostilla tullut
valitus.
Asianosaisen nimeä ei aina tarvitse ilmoittaa toiminnanharjoittajalle vaan viranhaltijan oma havainto riittää haitan toteamiseksi. Valvontakäynnistä ei tarvitse
ilmoittaa ennakolta toiminnanharjoittajalle, jos käynnin tarkoituksen voidaan
olettaa vaarantuvan. Käynnin aikana tehdyt havainnot on ilmoitettava käynnin
jälkeen toiminnanharjoittajalle.
Haitan (esim. haju tai melu) todentaminen voi joskus olla vaikeaa sen ajoittaisuuden vuoksi. Usein yhteydenotto toiminnanharjoittajaan ja asian tutkiminen
yhteistyössä on helpoin ja tehokkain tapa edetä asian selvittämisessä. Monesti
tarvittavat korjaustoimenpiteet ovat pieniä ja niistä voidaan sopia toiminnanharjoittajan kanssa ja kirjata sovitut asiat neuvottelu- tai tarkastusmuistioon. Viimeistään asian ratkettua ilmoituksen tekijälle annetaan palautetta viranomaisen
toimista ja niiden vaikutuksesta ja merkitään asia käsitellyksi.
Mikäli asiat eivät etene neuvottelemalla, viranomainen voi antaa tarvittavat
määräykset ympäristönsuojelulain 175 §:n perusteella. Kiireellisissä tapauksissa määräyksen voi antaa ympäristönsuojelulain 182 §:n perusteella viranhaltija,
jolle tehtävä on delegoitu. Asia on kuitenkin tuotava viivytyksettä viranomaisen
käsittelyyn.

7 Tietojärjestelmät
Asiakirjoja säilytetään Forssassa seudullisessa ympäristönsuojelussa silloin,
kun asia/kohde on aktiivisena. Arkistoitavat asiakirjat luovutetaan Jokioisten
kunnalle arkistoitaviksi. Kaikki ympäristösuojelun asiakirjat arkistoidaan paperisena.
Käytännön työn tekemisen helpottamiseksi kaikki asiakirjat tallennetaan sähköisesti asiakkaittain ja/tai kohteittain seudullisen ympäristönsuojelun sähköiseen
järjestelmään. Asiakirjoja voidaan tallettaa myös karttapohjaiseen Locus ohjelmaan.
Valvontaohjelma on excel-muotoinen tiedosto ja se tarkoitettu vain yksikön viranhaltijoiden sisäiseen käyttöön.
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Ympäristönsuojelun valvonnassa hyödynnetään myös valtion ympäristöhallinnon erilaisia tietojärjestelmiä, kuten
- SYKE Avoin tieto –palvelu:
o Hertta- ympäristötiedon hallintajärjestelmä
o Vahti- ympäristönsuojelun tietojärjestelmä
o Liiteri- elinympäristöntietopalvelu
o Karpalo- karttapalvelu
- Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI
- Paikkatietoikkuna -karttapalvelu
Valtion ympäristönsuojelun sähköiseen raportointiin on YLVA – järjestelmä.

8 Koulutus
Henkilöstön jatkuvalla ja monipuolisella koulutuksella on tärkeä merkitys tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan valvonnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on tuntea ja osata soveltaa keskeistä lainsäädäntöä
valvonnan eri osa-alueilla sekä kehittää taitoja muuttuvassa hallintokentässä
mukaan lukien atk-taidot sekä vuorovaikutustaidot. Henkilöstölle pidetään vuosittain kehityskeskustelut, joissa suunnitellaan myös koulutusta ja seurataan toteutumista. Tarkoituksena on kohdentaa koulutus osa-alueille, joilla tarvitaan lisäosaamista. Koulutus on tarpeen mukaan organisaation sisäistä koulutusta tai
ulkopuolisten tahojen järjestämää koulutusta.

9 Asiakaspalvelu, viestintä ja tiedotus
Asiakaspalvelua annetaan tarpeen mukaan sähköpostilla, puhelimitse, Forssan
kaupungintalolla, Jokiosten kunnantalolla ja asiakkaan luona.
Lainsäädännössä olevien, kaikkia hallintoaloja koskevien yleisten vaatimusten
lisäksi, on ympäristösäädöksiin sisällytetty myös erityisiä tiedottamisvaatimuksia. Ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluu ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen, valistus ja koulutus, ympäristönsuojelua koskevaan ohjaukseen ja
neuvontaan osallistuminen sekä yhteistyön edistäminen. Ympäristönsuojelulaki
puolestaan vaatii kuntaa huolehtimaan ympäristön tilan seurannasta.
Ympäristönsuojelulaissa on paitsi ympäristölupahakemusten ja -päätösten kuuluttamista koskevat säännökset myös pykälät sähköisen tiedonsaannin edistämiseen. Nykyaikainen verkkoviestintä on muutoinkin korostunut viestinnän
suunnittelussa ja se on osaltaan monella tapaa parantanut kuntalaisten osallistumis- ja tiedonsaantimahdollisuuksia.
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on julkinen valtuustossa hyväksytty
asiakirja, joka pidetään koko sen voimassaoloajan toiminnanharjoittajien ja kuntalaisten saatavilla seudullisen ympäristönsuojelun internetsivuilla. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on myös julkinen ja saatavilla seudullisen ympäristönsuojelun internetsivuilla.
Valvontasuunnitelman yhtenä tavoitteena on edistää säännöllistä yhteydenpitoa
valvontaviranomaisen ja valvontakohteen välillä.
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10 Valvontasuunnitelman tarkistus ja valvontaohjelman toteutumisen
arviointi
Valvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa tai vähintään kerran valtuustokaudessa eli neljän vuoden välein. Valvontasuunnitelma tarkistetaan lisäksi
aina, jos valvontaan vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Valvontaohjelman toteutumisesta laaditaan vuosittain yhteenveto, jossa tarkastellaan toteutunutta valvontaa verrattuna suunnitelman mukaiseen valvontaan. Yhteenvedossa tarkastellaan myös valvonnan tarpeen mahdollisia muutoksia sekä suunnitelman päivitystarvetta valvontakohteiden muuttuessa. Yhteenveto saatetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.
Arvioinnissa voidaan esittää, kuinka asianmukaisia asetetut tavoitteet ovat olleet, ottaen huomioon alueen ympäristönsuojelun tilanteen ja valvontaan osoitetut resurssit ja tulisiko valvontaohjelmassa olevia tavoitteita muuttaa sekä se
paljonko jatkossa varataan resursseja valvontaan. Arvioidaan myös neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen riittävyyttä sekä kehittämistarpeita. Myös
valvontayhteistyön onnistumista muiden viranomaisten kanssa voidaan arvioida.
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