
 Kokouspöytäkirja Sivu Nro 

 
 

 Kunnanhallitus   152 11 

 

   

Kokousaika Maanantai 15.6.2020 klo 17.00–18.20 

Kokouspaikka Elonkierron makasiini 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
Esala Martti, varajäsen 
Myllyoja Pauli, varajäsen 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Raiskio Sakari, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 86–98 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Charlotte 
Nummenranta ja Ursula Mansikka. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 22.6.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Ursula Mansikka Charlotte Nummenranta 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 23.6.–14.7.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 
 
Lupaj § 6 
28.5.2020 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristön-

suojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelys-
tä voidaan periä maksu. Vastaava säännös on jätelain (646/2011) 
144 §:ssä, vesilain (587/2011) 18 luvun 12 §:ssä ja maastoliiken-
nelain (1710/1995)30 §:ssä. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun ympä-
ristönsuojelulain määräämistä asioista seuraavasti: 
 
1) ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun 

asian käsittelystä; 
 

2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen, 
ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikais-
tarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta sään-
nöllisestä valvonnasta; 

 
3) 169 §:n mukaisista tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, 

määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudat-
tamisen 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 tar-

koitetun 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 määräaikaistar-

kastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista, jotka pe-
rustuvat 124 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin suunnitelmiin; 
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3) tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 
75, 125 ja 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen anta-
miseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun vesilain 
määräämistä asioista seuraavasti: 
 
Vesilain mukaisen asian käsittelystä lupaviranomaisessa ja val-
vontaviranomaisessa voidaan periä maksu.  
 
Kunta voi periä maksun maastoliikennelain mukaisesta luvasta. 

 
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan maksut voivat vastata 
enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonais-
kustannuksia. Taksassa lueteltujen käsittelymaksujen tulee perus-
tua luvan, ilmoituksen, muun asian käsittelyn tai valvontatoimenpi-
teen keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian 
käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 
Kunnan tulisi pyrkiä maksujensa täyskatteellisuuteen toimintatulo-
jen kerryttämiseksi. Kunta voi kuitenkin halutessaan päättää tietty-
jen toimintojen kohdalla alennetuista maksuista. 

 
Nyt laaditun taksan muutosehdotuksessa on maksutulojen enna-
koitavuuden ja laskutuksen selkeyden vuoksi luvan ja ilmoituksen 
käsittelyssä pääsääntöisesti käytetty suoritekohtaista maksua, 
jossa on arvioitu kunkin toimenpiteen kesto ja aiheutuneet koko-
naiskustannukset. Tämä on myös toiminnanharjoittajan näkökul-
masta tasapuolisempi, koska se ei ole riippuvainen yksittäisen vi-
ranhaltijan ajankäytöstä tietyn toimenpiteen suorittamisessa. Toi-
menpiteissä, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia, on ehdotuksessa 
esitetty tuntihintaista maksua, jonka käyttäminen edellyttää tunti-
kirjanpitoa.  

 
Jokioisten kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristönsuojeluviran-
omaisen 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 voi-
daan periä maksu. Hyväksytty valvontasuunnitelma ja -ohjelma 
sekä taksa ovat edellytyksenä sille, että valvonnasta voidaan pe-
riä maksuja.  
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Lisäksi taksan tarkistamiselle on tarvetta, koska yleinen kustan-
nustaso on kohonnut vuodesta 2000. Koska taksan maksut pitäisi 
perustua todellisiin kunnalle aiheutuviin   kustannuksiin, on niiden 
omakustannusarviossa otettu huomioon seudullisen ympäristön-
suojelun kustannukset ja toimialalautakunnan menot käyttäen  
apuna Suomen Kuntaliiton opasta kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen taksan laatimiseen, Helsinki 2015. 

 
Taksaesitykseen on lisätty uudet, valvonnasta perittävät maksut. 
Muilta osin taksarakenne on uudistettu vastaamaan tämänhetkis-
tä lainsäädäntöä. Taksan maksuja määritettäessä on käytetty 
apuna seudullista kokemusperäistä tietoa sekä Kuntaliiton laati-
maa 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 kunnanhallituk-

selle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväk-
syy liitteenä olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan siten 
että taksa tulee voimaan 1.9.2020 mahdollisesta muutoksenhaus-
ta huolimatta.  

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 86 
15.6.2020 Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen uusi taksa kor-

vaa vanhan, 8.5.2000 voimaan tulleen taksan. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

esityslistan liitteenä (liite 5/2020) olevan Jokioisten kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen uuden taksan ja päättää, että se tulee 
voimaan 1.9.2020. 

  



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 15.6.2020 156 11 

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

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

 
 
 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Jokioisten kunnan maa-ainestaksan muutos 
 
Lupaj § 7 
28.5.2020  

Maa-aineslain 23 §:n mukaan lupahakemuksen ja ottamissuunni-
telman sekä maa-aineslain 4 a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan tar-
kastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kus-
tannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maan-
käyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön val-
vonnasta kunnalle suoritettavasta maksusta. MRL 145 §:n mu-
kaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorit-
tamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomais-
tehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan 
hyväksymässä taksassa. 
 
Lakisääteisen kunnallisen maksun määräämisessä tulee noudat-
taa kustannusvastaavuuden periaatetta. Maksujen tulee vastata 
enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonais-
kustannuksia. 
 
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 ympäristön-
suojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen (MAL § 14).  Ympäristönsuojeluviran-
omaisena Jokioisten kunnassa toimii teknisen lautakunnan lupa-
jaosto. 
 
Maa-ainestaksaan on lisätty ns. yhteisluvasta (maa-
aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsitte-
ly) perittävä maksu. Samalla taksaa on ajantasaistettu vastaa-
maan nykyistä kustannustasoa ja siihen on tehty selvennyksiä ja 
korjauksia. 
 
Jokioisilla voimassa oleva maa-aineslain mukaisten viranomais-
tehtävien 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.  
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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 kunnanhallituk-

selle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväk-
syy liitteenä olevan taksan muutosehdotuksen, joka koskee maa-
ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoimin-
nan valvonnasta ja vakuuksien hyväksymisestä sekä maa-
aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä 
perittäviä maksuja siten, että taksa tulee voimaan 1.9.2020 mah-
dollisesta muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainestaksassa val-
vontaa koskevat maksut tulevat voimaan kuitenkin 1.1.2021 alka-
en.  

 
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, pait-
si valvontaa koskevien maksujen osalta, jotka tulevat voimaan 
1.1.2021 alkaen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2020–2021 
 
Lupaj § 8 
28.5.2020 Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mu-

kaan kuntien on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvonta-
suunnitelma, joka sisältää tiedot alueen ympäristöoloista ja pi-
laantumisvaaraa 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 suunnitelmalli-
seen toteuttamiseen. Lisäksi suunnitelmassa on käsitelty laajem-
min ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain sekä muun lainsää-
dännön kuten jätelain ja vesilain edellyttämää valvontaa. Valvon-
tasuunnitelma 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 toi-
mintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllises-
tä valvonnasta on laadittava valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa 
on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistuvista sään-
nöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma ei ole julkinen, koska 
yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon julkistaminen saat-
taa heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista. Valvontaohjel-
ma pidetään jatkuvasti ajantasaisena.  
 
Valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peri-
tään maksu taksan mukaisesti. Valvontasuunnitelman ja -ohjelman 
tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle.  
 
Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen. 
p. 03-4141 5271 tai henna.pirhonen (at) forssa.fi 

 
Esittelijä  kunnaninsinööri Kari Tasala 
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Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää esittää kunnanhallituk-

selle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväk- 
syy liitteenä olevan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 
vuosille 2020–2021. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 88 
15.6.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

esityslistan liitteenä (liite 7/2020 olevan Jokioisten kunnan ympä-
ristönsuojelun valvontasuunnitelman vuosille 2020-2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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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 saneeraustöi-
hin. Töiden aikana asiaa valmisteleva työryhmä on todennut, että 
tänä kesänä olisi tarkoituksenmukaista suorittaa myös leirikes-
kuksen piha-alueeseen liittyvät tarpeelliset kunnostustyöt. Näin 
kaikki työt saataisiin tehtyä hyödyntäen tämän kesän sulkuaika, 
eikä niistä aiheutuisi ensi vuonna häiriötä leirikeskuksen käyttäjil-
le. 

 
Lisämäärärahaa vaativat työt on kuvattu oheismateriaalina ole-
vassa pihakatselmusraportissa. Töiden arvioidaan maksavan n. 
15 000,00 euroa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 

vuoden 2020 talousarvion investointiosaan, kohtaan muut talon-
rakennukset, Pikku-Liesjärvi, 15 000,00 euron lisämäärärahan, 
jolloin ko. kohdan uudeksi määrärahaksi tulee kokonaisuudes-
saan 50 000,00 euroa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Kaskipuiston rakentamiseen liittyvä tilusvaihto 
 
Kh § 90 
15.6.2020 Tilusvaihdon tarkoituksena on parantaa kiinteistöjaotusta. Se teh-

dään kahden tai useamman kiinteistön välillä. Kiinteistöjen omis-
tajat tekevät maa-alueiden vaihdosta sopimuksen. Vaihdettavien 
alueiden tulee olla suunnilleen samanarvoisia. Maanomistajien 
välistä sopimusta ei vahvisteta kaupanvahvistajalla. Se ole kiin-
teistön luovutus eikä maanomistajien tarvitse hakea lainhuutoa. 

Sopimus toteutetaan maanmittaustoimituksessa, jossa tehdään 
tarvittavat uudet rajamerkit ja rajat. Jos maanomistajat ovat teh-
neet etukäteen sopimuksen tilusvaihdosta riittää, että toimitusta 
hakee yksi sopimuksen osapuoli. 

Kaskipuiston rakentamiseen liittyen on tarpeen järjestää kunnan 
ja yksityisen kiinteistön välillä maanomistus asemakaavan mu-
kaiseksi, jotta voidaan toteuttaa asemakaavan mukainen kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen puistoon. Tilusvaihdosta on neu-
voteltu yksityisen kiinteistön omistajien edustajan kanssa. He ovat 
halukkaita tilusvaihtoon, jossa luovuttavat kunnalle n. 47 neliömet-
rin alueen nykyisen tonttinsa kulmasta ja kunta luovuttaa heille n. 
209 neliömetrin alueen heidän tonttinsa takareunasta (Silmäkalli-
ontieltä katsottuna). 

Esityslistan liitteenä (liite 8/2020) kartta tilusvaihdosta. 

Ehdotus  Kunnanhallitus päättää hyväksyä tilusvaihdon siten, että 

1. Jokioisten kunta luovuttaa omistamastaan Puistometsä (169-
408-1-1444) -nimisestä tilasta n. 209 neliömetrin alueen liitet-
täväksi Puistola (169-408-1-409) nimiseen tilaan ja 

2. Puistola (169-408-1-409) -nimisen tilan omistajat luovuttavat 
Jokioisten kunnalle n. 47 neliömetrin alueen liitettäväksi Puis-
tometsä (169-408-1-1444) -nimiseen tilaan esityslistan liittee-
nä (liite 8/2020) olevan kartan mukaisesti. 

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Jokioisten kunta luovuttaa il-
man erillistä korvausta Puistolan omistajille 47 neliömetriä ylittä-
vän osuuden tilusvaihdossa, koska kunnan kannalta on tärkeää 
pystyä toteuttamaan asemakaavan mukainen kevyen liikenteen 
kulkuyhteys Kaskipuistoon. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 Pöytäkirjan liite nro 5/2020. 
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Kiinteistön lunastusmenettelyn käynnistäminen 
 
Kh § 91 
15.6.2020 Maata lunastetaan pääsääntöisesti yleiseen tarpeeseen lain tai 

lunastusluvan perusteella. Kunnalle voidaan maanmittaustoimi-
tuksessa lunastaa asemakaavassa kunnan tarpeisiin osoitettu 
yleinen alue tai yleisen rakennuksen tontti. Lunastuksen kohteena 
voi olla kiinteistö tai sen osa. Yleiset tiet ja rata-alueet lunastetaan 
yleensä maapohjineen. Maanomistaja saa lunastettavasta aluees-
taan korvauksen, joka päätetään maanmittaustoimituksessa.  

 
Koivula -niminen tila (kiinteistötunnus 169-408-1-1364) sijaitsee 
Kenttätien alussa Keskuskadulta katsottuna. Tilan pinta-ala on 
0,2005 hehtaaria. Se on osittain tiealuetta (Kenttätie ja siihen liit-
tyvä kevyen liikenteen väylä) ja osittain viheraluetta. Sillä ei sijait-
se rakennuksia. Tilan omistaa Suomen valtio. 

 
Jokioisten kunnan on tarpeen käynnistää em. tilan lunastusme-
nettely, jotta tiealueet saadaan kunnan omistukseen ja maan-
omistus uuden asemakaavan mukaiseksi. Lunastettava tila on 
tarkoituksenmukaista liittää kunnan omistamaan Kunnan Peltosuo 
-nimiseen tilaan, jonka maa-alueita sijaitsee lunastettavan tilan 
vieressä. 

 
Esityslistan oheismateriaalina kartta lunastettavasta tilasta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Maanmittauslaitokselta haetaan Koi-

vula -nimisen tilan (kiinteistötunnus 169-408-1-1364) lunastustoi-
mitusta, jotta tila saadaan Jokioisten kunnan omistukseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Yhtymäkokousedustajan valinta 
 
Kh § 92 
15.6.2020 Eteva kuntayhtymä pyytää kuntaa valitsemaan yhtymäkokous-

edustajan 30.6.2020 pidettävään yhtymäkokoukseensa. 
 

Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen 
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan val-
tuuston päättämä kunnan muu toimielin. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan yhtymäkokous-

edustajan ja varaedustajan 30.6.2020 pidettävään yhtymäko-
koukseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti yhtymäkokousedustajaksi  

Kirsi Räisäsen ja hänen varaedustajakseen Eija Sakkisen. 
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Liputuksen järjestäminen Pride-viikon aikana 
 
Kh § 93 
15.6.2020 Useat kunnat ovat tehneet päätöksen järjestää liputus sateenkaa-

rilipulla Helsingin Pride -viikon aikana. Tänä vuonna tapahtuma 
järjestetään syyskuun toisen viikon aikana.    

 
Pride -tapahtuma on muuttunut seksuaalivähemmistöjen oikeuk-
sien puolustajasta yleisen suvaitsevaisuuden puolesta järjestettä-
väksi kansanjuhlaksi. Sateenkaarilipusta on tullut maailmanlaajui-
sesti suvaitsevaisuuden tunnus. 

 
Jokioisten kunnan arvoissa korostetaan yhdenvertaisuutta ja su-
vaitsevaisuutta, joten liputus on kunnan hyväksymien perusarvo-
jenkin näkökulmasta aiheellista järjestää. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta järjestää sateenkaa-

riliputuksen Helsinki Pride -viikon ajan. 
 

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Rami Lehtinen 
ehdotti, että Jokioisilla ei nosteta sateenkaarilippuja salkoon. Kyse 
on erilaisten yhteiskunnallista syrjintää kokevien vähemmistöryh-
mien yhdenvertaisesta kohtelusta. Kunnan ja valtion tulisi liputtaa 
vain valtakunnallisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä ol-
la neutraali kaikkia vähemmistöjä kohtaan. 

 
Sateenkaarilipun koetaan yleisesti edustavan symbolisesti vain 
seksuaalivähemmistöjä. Liputtamalla yhden vähemmistön puoles-
ta kunta sitoutuu yhdenvertaisuuden vuoksi liputtamaan myös 
muiden vähemmistöjen lippuja, joka johtaa liputuksen osalta hal-
litsemattomaan sekasortoon. 

 
Jäsen Timo Heikkilä ja varajäsen Martti Esala kannattivat Lehti-
sen ehdotusta. 
Puheenjohtaja päätti asiaa koskevan keskustelun. 

 
Koska oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kanna-
tettu päätösehdotus, puheenjohtaja ehdotti asian ratkaisemisesta 
nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kun-
nanjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat 
Lehtisen ehdotusta, äänestävät ei. 

 
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotusta kannatti-
vat seuraavat jäsenet: 
 
Ursula Mansikka 
Pauli Myllyoja 
Charlotte Nummenranta 

 
Lehtisen ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet: 
 
Martti Esala 
Timo Heikkilä 
Rami Lehtinen 
Satu Nurmi 

 
Tyhjää äänestivät seuraavat jäsenet: 
 
Jyrki Kanerva 
Niina Stenberg 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi äänin 4–3 Lehtisen ehdotuksen, jonka 

mukaan Jokioisilla ei nosteta sateenkaarilippuja salkoon kunnan 
kiinteistöissä. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 94 
15.6.2020 Henkilöstölautakunta 27.5.2020 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 19.5.2020 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 

25.5.2020 
 Hämeen virkistysalueyhdistys ry 27.5.2020 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 15.6.2020 168 11 

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

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

 
 
 
 
Ilmoitusasiat 
 
Kh § 95 
15.6.2020 Muistio Jokioisten kunnan sopeuttamistarpeista talouden yleisen 

kiristymisen sekä tulevan sote-ratkaisun johdosta. Muistio esitel-
lään ja se jaetaan kunnanhallitukselle kokouksessa. 

 
Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 10.6.2020 aiheesta: Kansalli-
nen julkisten hankintojen strategia (luonnos). 

 
 Opetushallituksen tiedote 26.5.2020 ”Esi- ja perusopetuksen sekä 

aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2021 opetus- ja kulttuuritoimen 
valtionosuusrahoituksen laskentaan tarvittavat oppilas- ja suoritetie-
dot sekä muut tarvittavat tiedot”. 

 
 Eteva kuntayhtymän 2021 tarjoustiedote. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Miinan asuntolan purku 
 
Kh § 96 
15.6.2020 Kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu määräraha asuntolan 

purkamiseen. Alueella on käynnissä Miina Sillanpään tien raken-
taminen. Ajankohta purkamiselle on hyvä siksi, että koko alue 
siistiytyy ja tulee ”valmiiksi” yhdellä kertaa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että asuntolan purkuasiassa edetään 

voimassa olevan talousarvion mukaisesti. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
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Yhteisöjäseneksi liittyminen Elonkierron Ystävät ry:een 
 
Kh § 97 
15.6.2020 Elonkierron Ystävät ry on aloittanut toimintansa ja ylläpitää Elon-

kiertopuistoa. Kunta ei ole vielä yhdistyksen jäsen. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta liittyy Elonkierron 

Ystävät ry:n yhteisöjäseneksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että Rami Lehtinen, Satu Nurmi ja Sakari Raiskio eivät 
esteellisinä (yhteisöjäävejä) osallistuneet asian käsittelyyn. 
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Esitykset liikenneturvallisuutta parantavista asioista 
 
Kh § 98 
15.6.2020 Kunnanhallitus keskusteli liikenneturvallisuuteen liittyvistä kysy-

myksistä. 
 
Ehdotus Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

kunta esittää ELY-keskukselle alikulun rakentamista Paanan ke-
vyen liikenteen väylän ja Jokioinen–Forssa -tien (2804) risteyk-
seen Forssan ja Jokioisten rajalla. 

 
Lisäksi kunnanjohtaja ehdotti, että Vaulammilla, Teollisuustien 
kohdalla sijaitseva linja-autopysäkki, jota erityisesti koululaiset 
käyttävät, siirrettäisiin turvallisempaan ja toimivampaan paikkaan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  15.6.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 86–89, 91, 94–96, 98 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 90, 92, 93, 97 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 90, 92, 93, 97 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

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

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

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

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

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 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: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

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

 

Valitus markkinaoikeudelle 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 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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