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Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 
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Asiat 

 
§ 41–51 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
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Kanerva ja Ursula Mansikka. 
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Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 14.4.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Jyrki Kanerva Ursula Mansikka 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 15.4.–6.5.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 
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Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus vuosilta 2019–2020 
 
Tela § 8 
19.2.2020 
 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kunnan tulee 

vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa selos-
tetaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoi-
na vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vä-
häisiä. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille 
mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä ja esitellä ne ta-
vat, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa oman kuntansa kaavoituk-
seen.  

Jokioisten kunnan kaavoituskatsauksessa ovat esillä kaavat, jotka 
ovat aktiivisesti vireillä lähivuosien aikana. Kaavoituskatsauksen 
yhteydessä ei ilmoiteta uusia kaavahankkeita vireille.  

Kaavoituskatsaus asetetaan kuulutuksella virallisesti nähtäville 
Forssan Lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla, lisäksi kaavoitus-
katsaus julkaistaan internetissä (kunnan www-sivuilla). Virallisen 
kuulutuksen jälkeen kaavoituskatsauksia on saatavissa kunnan 
tekniseltä osastolta ja kirjastosta.  

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kaavoituskat-
sauksen hyväksymisestä ja kunnaninsinööri päättää sen tiedot-
tamisesta. 

Esityslistan oheismateriaalina on luonnos kaavoituskatsauksesta 
vuosilta 2019-2020. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta käsittelee asiaa oheisaineiston pohjalta ja 

lähettää kaavoituskatsausluonnoksen kunnanhallituksen hyväk-
syttäväksi.   

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 41 
23.3.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jokioisten kunnan kaavoituskat-

sauksen vuosilta 2019–2020 ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Biologian ja maantiedon lehtorin viran täyttölupa 
 
Kh § 42 
23.3.2020 Paanan koulun biologian ja maantiedon lehtorin virka on tullut 

avoimeksi vuoden 2019 lopussa. Virka on täytetty määräaikaisesti 
kevätlukukaudeksi 2020. 

 
Biologian ja maantiedon aineenopettajan opetusvelvollisuus on 23 
vuosiviikkotuntia. Paanan koulussa on ko. viran hoitoon vaaditta-
va määrä opetustunteja ja muuta opetusvelvollisuuteen luettavaa 
työtä. Biologian ja maantiedon lehtorin virka on perusteltua täyttää 
toistaiseksi. 
 
Sivistystoimenjohtaja anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa viralle 
siten, että Paanan koulun biologian ja maantiedon lehtorin virka 
voidaan täyttää toistaiseksi lukuvuoden 2020–2021 alusta, 
1.8.2020 lukien. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää Paanan koulun biologian ja 

maantiedon lehtorin viralle täyttöluvan siten, että se voidaan täyt-
tää toistaiseksi lukuvuoden 2020–2021 alusta, 1.8.2020 lukien. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Englannin kielen lehtorin viran täyttölupa 
 
Kh § 43 
23.3.2020 Paanan koulussa on tällä hetkellä kaksi kielten opettajaa (ruotsin 

ja saksan kielten lehtori sekä englannin ja ruotsin kielten tun-
tiopettaja). Lukuvuonna 2018–2019 Paanan koulussa oli kolme 
kielten opettajaa (edellä mainittujen lisäksi englannin ja ruotsin 
kielten lehtori). 

 
Lukuvuoden 2018–2019 lopussa englannin ja ruotsin kielten leh-
torin virka tuli avoimeksi, mutta kyseistä virkaa ei ole täytetty las-
kevan oppilasmäärän vuoksi. Lukuvuoden 2019–2020 lopussa 
myös englannin ja ruotsin kielten tuntiopettajan tehtävä tulee 
avoimeksi. 
 
Paanan koulussa tarvitaan jatkossa kaksi kielten opettajaa. Hen-
kilöstölautakunta on päättänyt muuttaa sivistystoimenjohtajan esi-
tyksestä nyt avoinna ja täyttämättä olevan englannin ja ruotsin 
kielten lehtorin viran englannin kielten lehtorin viraksi. 
 
Sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että avoinna 
oleva englannin kielen lehtorin virka (sijoituspaikka Paanan koulu) 
voidaan täyttää toistaiseksi lukuvuoden 2020–2021 alusta, 
1.8.2020 lukien. Samalla nyt täytettynä oleva, mutta 1.8.2020 
avoimeksi tuleva englannin ja ruotsin kielten tuntiopettajan tehtä-
vä lakkaa, eikä sitä enää täytetä. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan Paanan koulun eng-
lannin kielen lehtorin viralle siten, että se voidaan täyttää tois-
taiseksi lukuvuoden 2020–2021 alusta, 1.8.2020 lukien. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Henkilöstön asema akuutissa pandemiatilanteessa 
 
Kh § 44 
6.4.2020              Maailmanlaajuinen koronaviruksen aiheuttama pandemia on le-

viämässä maassamme. 
                              Kuntien palvelutuotantoa on supistettu. Koulut ovat siirtyneet 1–3 

luokkia lukuun ottamatta etätyöskentelyyn ja harrastus- ja liikunta-
tilat on suljettu. 

                              
Kunnat ovatkin ryhtyneet pohtimaan miten 

                              
1. suhteutetaan supistetun palvelutuotannossa tarvittavan henki-

löstön määrä nykyiseen määrään, sekä 
2. miten suojellaan henkilöstöä tartunnoilta ja sitä kautta turva-

taan jatkuvuus palveluissa. 
 

Asiaa on pohdittu laajennetun johtoryhmän kokouksissa ja pää-
dytty esittämään kunnanhallitukselle seuraavia periaatteita nouda-
tettaviksi nykyisessä akuutissa pandemiassa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että henkilöstön määrän sopeuttamisessa 

käytetään ensisijaisesti kesälomien jaksotusta aloitettavaksi 
1.5.2020. Tällä toimenpiteellä turvataan henkilöstön saanti siinä ti-
lanteessa, jossa palvelut palaavat entiselle tasolleen. 

 
                             Lomautusuhan alla olevalle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta 

siirtyä ns. resurssipankkiin. Resurssipankista voidaan ohjata tar-
peen ja osaamisen mukaan henkilöitä niille toimialoille, joilla on 
tarvetta lisähenkilöstöön. Tämä voi tarkoittaa myös henkilön osoit-
tamista toisen työnantajan palvelukseen. Päätöksen resurssi-
pankkiin osoittamisesta tekee asianomainen osastopäällikkö yh-
dessä henkilöstöpäällikön kanssa. Samalla tavalla tehdään pää-
tös henkilön osoittamisesta uusiin tehtäviin. 

 
                              Niissä tapauksissa, joissa kumpikaan edellä mainituista toimenpi-

teistä ei tule kysymykseen voidaan henkilöstöä lomauttaa määrä-
aikaisesti. 

 
                              Kunkin edellä mainitun toimenpiteen tarkoituksena on  
 

1. suhteuttaa henkilöstön määrä palvelutuotannon asettamaan 
tarpeeseen, sekä 
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2. ehkäistä ylimääräistä sosiaalisessa yhteisössä esiintyvää tar-
tuntamahdollisuutta 

 
Nämä ohjeet ovat voimassa pandemian aikana ja niitä noudate-
taan kunnes asiassa tehdään uusi päätös. 
 
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja täydensi pää-
tösehdotustaan, ja lisäsi siihen kolmanneksi kohdaksi, että kun-
nassa käynnistetään tämän päätöksen vaatimat YT-neuvottelut. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen.  
 

 
                              



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 6.4.2020 86 6 

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

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

 
 
 
 
 
Eroanomus luottamustoimista (Saarinen) 
 
Kh § 45 
6.4.2020 Harri Saarinen anoo eroa luottamustoimista 1.7.2020 alkaen 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Saarinen on teknisen lauta-
kunnan jäsen ja teknisen lautakunnan lupajaoston puheenjohtaja. 
Lisäksi hän on Suomen Keskustan 3. varavaltuutettu Jokioisilla. 

 
Saarisen eroanomuksen vuoksi tulee suorittaa teknisen lautakun-
nan uuden jäsenen vaali. Lisäksi tulee suorittaa teknisen lauta-
kunnan lupajaoston uuden jäsenen ja puheenjohtajan vaali sekä 
täydentää varavaltuutettujen määrää. 
 
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 
4 a §:n 1 momentti: 
 
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa 
toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun otta-
matta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan 
toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi: 
 
- kunnanhallitus ja sen jaostot 
- lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot 
- johtokunnat ja niiden jaostot sekä 
- toimikunnat. 

 
Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoon-
panossa on huomioitava tasa-arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen 
valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja. 

 
Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten 
että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava 
samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erik-
seen koske. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, 
 

1. että se toteaa Harri Saarisen luottamustoimet päättyneeksi 
1.7.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi, 

2. että se suorittaa teknisen lautakunnan jäsenen ja teknisen lau-
takunnan lupajaoston jäsenen sekä lupajaoston puheenjohta-
jan vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021, ja 

3. että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa 
nostamaan Suomen Keskustalle uuden varavaltuutetun edel-
listen kuntavaalien tulosten mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen.  
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Eroanomus luottamustoimista (Pelto-Knuutila) 
 
Kh § 46 
6.4.2020 Suvi Pelto-Knuutila (e. Hossi) anoo eroa luottamustoimista henki-

lökohtaisista syistä. Pelto-Knuutila on vapaa-aikalautakunnan jä-
sen ja koulutuslautakunnan varajäsen (Kirsi Räisäsen varajäsen). 

 
Pelto-Knuutilan eroanomuksen vuoksi tulee suorittaa vapaa-
aikalautakunnan jäsenen ja koulutuslautakunnan varajäsenen 
vaali. 
 
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 
4 a §:n 1 momentti: 
 
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa 
toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun otta-
matta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan 
toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi: 
 
- kunnanhallitus ja sen jaostot 
- lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot 
- johtokunnat ja niiden jaostot sekä 
- toimikunnat. 

 
Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoon-
panossa on huomioitava tasa-arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen 
valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja. 

 
Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten 
että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava 
samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erik-
seen koske. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle 
 

1. että se myöntää Suvi Pelto-Knuutilalle eron Jokioisten kunnan 
luottamustoimista, 
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2. että se suorittaa vapaa-aikalautakunnan jäsenen ja koulutus-
lautakunnan varajäsenen vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
2017–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen.  
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Kunnan ehdokas asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin 
 
Kh § 47 
6.4.2020 Harri Saarinen on ilmoittanut eroavansa seuraavien asunto-

osakeyhtiöiden hallitusten jäsenyydestä: Asunto Oy Jokioisten 
Aurinkopiha, Asunto Oy Jokioisten Kalliotie, Asunto Oy Jokioisten 
Mäntylä, Asunto Oy Jokioisten Opintie, Asunto Oy Jokioisten Päi-
värinne ja Asunto Oy Jokioisten Rinnetie sekä Asunto Oy Jokiois-
ten Tammenrivi. 

 
Saarinen on toiminut em. yhtiöissä kunnan edustajana. Kunnan 
tulee nimetä uusi ehdokas/ehdokkaat em. yhtiöiden hallituksiin tu-
levissa yhtiökokouksissa tehtäviä valintoja varten. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaansa Asunto Oy Jokiois-

ten Aurinkopihan, Asunto Oy Jokioisten Kalliotien, Asunto Oy Jo-
kioisten Mäntylän, Asunto Oy Jokioisten Opintien, Asunto Oy Jo-
kioisten Päivärinteen ja Asunto Oy Jokioisten Rinnetien sekä 
Asunto Oy Jokioisten Tammenrivin hallituksiin. 

 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä kunnan ehdokkaat 

seuraavasti: 
 

Asunto Oy Jokioisten Aurinkopiha 
Markku Nikander 
 
Asunto Oy Jokioisten Kalliotie 
Pauli Marttila 
 
Asunto Oy Jokioisten Mäntylä 
Markku Nikander 
 
Asunto Oy Jokioisten Opintie 
Markku Nikander 
 
Asunto Oy Jokioisten Päivärinne 
Pauli Marttila 
 
Asunto Oy Jokioisten Rinnetie 
Markku Nikander 
 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Asunto Oy Jokioisten Tammen-
riviin ei toistaiseksi nimetä uutta hallituksen jäsenehdokasta. 
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Jokioisten kunnan tilinpäätös 2019 
 
Kh § 48 
6.4.2020 
 Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan 

kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpito-
lain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakun-
nan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 §:n 
edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayh-
tymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. 

  
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilin-
päätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous-
arvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla 
on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja 
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

  
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 3 kk:n kuluessa tili-
kauden päättymisestä. 

  
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilin-
päätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on esittää 
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta-
voitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimin-
takertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja 
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei 
ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslas-
kelmassa tai rahoituslaskelmassa. 
  
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakerto-
muksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumi-
sesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja 
toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 
  
Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun lop-
puun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito, tilinpäätös. Tilintarkastajan 
tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia eri-
tyisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johto-
sääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
  
Tilinpäätökseen sisältyvät konsernituloslaskelma, konsernitase ja 
konsernirahoituslaskelma. Tilinpäätökseen sisältyvät myös arvio  
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merkittävämmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonte- 
ko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja konsernivalvon-
nasta. 

 
Tulos 
Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2019 osoittaa 3 346,01 eu-
ron ylijäämää. Edellinen vuosi 2018 toteutui 30 783,95 euroa ali-
jäämäisenä.  
 
Vuosikate oli 1,56 miljoonaa euroa ja se kattoi poistot 
100,21 %:sti.  

 
Kokonaisverotulot jäivät budjetoidusta 516 824,26 euroa. Kunnal-
lisverotulot alittuivat 300 739,50 euroa ja yhteisöverotulot 
249 221,99 euroa. Kiinteistöverotulot puolestaan ylittyivät 
33 137,23 eurolla. 

 
Valtionosuuksia kertyi 9 480 203,00 euroa. Tämä on 
251 245,00 euroa budjetoitua enemmän. Näin valtionosuudet 
kompensoivat osittain verotulojen kertymävajetta. 

 
Toimintatuottoja (ulkoiset) kertyi 4 377 183,04 euroa. Tämä on 
428 493,04 euroa budjetoitua enemmän. Toimintatuotot oli alun 
perin arvioitu kohtuullisen varovaisesti talousarviota laadittaessa. 

 
Käyttötalouden osalta talousarvio toteutui hyvin. Teknistä lauta-
kuntaa lukuun ottamatta kaikki tehtäväalueet alittivat budjetoidut 
menomäärärahansa. Alitusten yhteismäärä on 359 457,00 euroa. 
Tekniselle lautakunnalle muodostui ylitystä 144 865,00 euroa. 
Teknisen lautakunnan tuloarvio puolestaan ylittyi 
305 070,00 eurolla. 
 
Poistoja tehtiin 1 559 509,99 euroa. Tämä on 256 099,99 euroa 
budjetoitua ennakkoarviota enemmän, mutta lähes sama määrä 
kuin vuonna 2018. 

 
Lainat 
Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin toimintavuoden aikana 
1 100 000,00. Samaan aikaan vanhoja pitkäaikaisia lainoja mak-
settiin pois 1 391 103,98 euroa. Lyhytaikainen (kassalainat 1–
360 päivää) lainakanta kasvoi 1 300 000,00 eurolla (tilanne vuo-
den vaihtuessa). 
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Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 16,09 miljoonaa euroa. Tämä 
on 1 008 000 euroa edellisvuotta enemmän. Asukasta kohti las-
kettuna 3 137 euroa. Vuonna 2018 asukaskohtainen lainamäärä 
oli 2 903 euroa ja kokonaismäärä 15,08 miljoonaa euroa. Asukas-
kohtainen lainamäärä nousi vuoden aikana 234 eurolla. Asukas-
luvun lasku 67 henkilöllä vaikuttaa tähän omalta osaltaan. Vuoden 
2017 lopussa kunnan lainakanta oli 17,02 miljoonaa euroa ja asu-
kasta kohti tarkasteltuna 3 221 euroa.  
 
Kassatilanne oli edelleen kohtuullisen kireä, sillä kassan keski-
määräinen riittävyys oli 9 päivää. Maksuvalmiuden suunnittelu 
vaati jatkuvaa huomiota ja kuntatodistusten kanssa operoitiin 
säännöllisesti. Laskennallinen lainanhoitokate laski edellisestä 
vuodesta, ollen alimmillaan kolmeen vuoteen. 

 
Kunnan omavaraisuusaste oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. 
Se oli 50,0 %. Edellisvuonna se oli 50,1 %. Suhteellinen velkaan-
tuneisuus oli 55,9 %. Vuotta aiemmin 55,8 %. 

 
Tase ja aiemmat ylijäämät 
Taseen loppusumma oli 38,04 miljoonaa euroa. Edellisvuonna se 
oli 37,90 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa on aiemmilta vuosilta 
kertynyttä ylijäämää (vuoden 2019 ylijäämä huomioiden) 
6 166 000 euroa eli 1 201,94 euroa asukasta kohden. 

 
Investoinnit 
Kunnan investointien tulorahoitusprosentti oli 162,09 (edellis-
vuonna 248,77). Eli käytännössä kaikki investointien omahankin-
tamenot pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Kokonaisinves-
tointimenot olivat 940 248,00 euroa. Rahoitusosuuksia ja tuloja 
investointeihin ei saatu. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-
tustuloja kertyi 18 000,00 euroa.  Investoinnit kasvoivat edellis-
vuodesta 301 000,00 eurolla. 

 
Suurimpia investointeja olivat: 
- kaavateiden rakentaminen ja Vaulammin kevyen liikenteen 

väylä (116 287) 
- tievalaistus (44 933) 
- vesi- ja viemäriverkosto (165 725) 
- osakkeet, KOY Jokioisten Vuokra-asuntojen osakepääoman 

korotus (536 360). 
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Tasekirja ja toimintakertomus 2019 ovat esityslistan oheismateri-
aalina.  
 
Jokioisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. 
 
Esityslistan oheismateriaalina, tilinpäätöstä 2019 täydentävänä 
materiaalina on myös Jokioisten kunnan henkilöstöraportti 2019. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus  
 

1. esittää valtuustolle, että tilikauden 2019 ylijäämäinen tulos,   
3 346,01 euroa kirjataan lisäykseksi tilikauden alijäämä / yli-
jäämä-tilille, 
 

2. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja merkitsee vuoden 
2019 henkilöstöraportin tiedoksi, 

 
3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, ja 

 
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen 

edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 
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Toimelan purku-urakan hyväksyminen 

 
Kh § 49 
6.4.2020 Keskustan asemakaavan muutoksessa tavoitteena oli Ajokujan 

alueen muutos, niin että se mahdollistaa esitettyjen liikennejärjes-
telyjen toteuttamisen ja huomioi korttelien kehittämistarpeen. 
Kaavoitus alueelle on käynnistynyt kunnan toimesta. 

 
Kaavassa muutos tarkoitti sitä, että Ajokuja siirtyy kaakkoon päin 
ja mahdollistaa kauppakorttelin laajentumisen sekä samalla tori-
alueen rajautumisen selkeämmin. 

 
Uuden Ajokujan linjauksen paikalla sijaitseva omakotitalo ja Toi-
melan rakennus puretaan ennen Ajokujan rakentamista. 
Koska alueella tapahtuu Jokioisten kunnan ja Hämeenmaan Kiin-
teistöt Oy:n kesken maanvaihtoa, on tarkoituksenmukaista sopia 
myös niin että purku-urakan kilpailutuksen hoitaa yksi taho. Hä-
meenmaan Kiinteistöt Oy on pyytänyt tarjoukset ja oheismateriaa-
lina on Toimelan purku-urakkatarjous. 
 
Kunnanhallitukselle lähetetään kokouksen oheismateriaalina tie-
doksi Pohjolan Purkutyö Oy:n Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:lle te-
kemä tarjous Toimelan purkamisesta. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Toimelan purkaminen tapahtuu sa-
man urakoitsijan (Pohjolan Purkutyö Oy) toimesta kuin naapurissa 
sijaitsevan omakotitalon purku. 

 
Toimeksiannon purkutyöstä tekee Hämeenmaan Kiinteistöt Oy. 
Kunta suorittaa Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:lle purkutyön teettä-
misestä 39 000 € (alv 0 %) / 48 360 € (alv 24 %). 
 
Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Ursula Mansikka ehdot-
ti, että kunnan tulee suorittaa Toimelan purku-urakasta kilpailutus, 
jossa painotetaan paikallista tai seudullista yrittäjää. Hän ehdotti, 
että kunta kilpailuttaa urakan uudelleen. 

 
Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, et-
tä oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava päätösehdotus, jota 
ei oltu kannatettu, joten se raukesi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Merkittiin, että Ursula Mansikka ilmoitti heti päätöksenteon jälkeen 
päätöstä koskevan eriävän mielipiteensä. 

 
Kuntalain 106 §:n mukaan ennen pöytäkirjan tarkistamista esitetyt 
kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Mansikka on toimittanut 
kirjallisen perustelunsa kuntaan 7.4.2020. Ne ovat seuraavat:  
 
”Tein muutosehdotuksen, mikä sai ymmärrystä, muttei kannatus-
ta. Saamani ja esitellyn taustatiedon pohjalta esitän eriävän mieli-
piteeni. Saan vaikutelman, että kilpailutusta ei ole asiallisesti ja 
kuntastrategiaan pohjaten tehty. Tulee vaikutelma, ettei kilpailu-
tusta ole tehty. Isompaan Hämeenmaan kilpailuttamaan hankkee-
seen kytketty lisähanke olisi pitänyt kilpailuttaa omana. Olemme 
hallituksessa yhdessä olleet sitä mieltä, että alueellista ja seudul-
lista yrittäjyyttä on tuettava. Nyt korona-aikana tämän merkitys eri-
toten vielä korostuu. Nyt työ ohjautuu seudun ulkopuoliselle”. 
 
Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 3/2020. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 50 
23.3.2020 Keskusvaalilautakunta 10.3.2020 

Henkilöstölautakunta 3.3.2020 
Tekninen lautakunta 18.3.2020 
Hallinto- ja talousjohtaja 23.3.2020 
Kunnaninsinööri 28.2., 2.3. ja 9.3.2020 

 Sisäilmatyöryhmä 17.2.2020 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 24.2. ja 9.3.2020 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 17.3.2020 
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 19.2. ja 

20.–25.2.2020 
 Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 3.3.2020 
  

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. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 51 
23.3.2020 Kunnanjohtaja Jarmo Määttä on kirjeellään 2.4.2020 ilmoittanut 

irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen 
johdosta 1.4.2021. Vuosilomalle Määttä jää 1.7.2020.  

 
Valtiovarainministeriön kirje 10.3.2020 / Siirtyminen digitaaliseen 
palvelutapaan elinkeinotoimintaa harjoittavien viranomaisasioinnis-
sa. 

 
 Opetus- ja kulttuuriministeriö: 

- Päätös 14.2.2020, jolla se on myöntänyt 6 500 euron erityisavus-
tuksen käytettäväksi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja al-
kuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toi-
menpiteisiin. 

- Kirje 28.2.2020 / Tartuntatautiepidemioihin varautumista koske-
vien suunnitelmien tarkistaminen ja uusi koronavirus. 

- Kirje 4.3.2020 / Tartuntatautiepidemioihin varatumista koskevien 
suunnitelmien tarkistaminen taiteen ja kulttuurin toimialalla. 

- 20.3.2020 saapunut sähköposti, jolla ministeriö ilmoittaa ko-
ronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi päättäneen-
sä jatkaa hakuaikaa valtionavustuksessa koulutuksellisen tasa-
arvon vahvistamiseksi. Päätös koskee avoinna olevia hakuja 
varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa. 

 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 
- Valtionavustuspäätös ESAVI/40103/2019, jolla se myöntää Yks, 

kaks, kolme…VAUHTIIN! -hankkeelle avustusta 10 000 euroa. 
- Viesti 9.3.2020, jolla se pyytää tämän vuoden itsenäisyyspäivänä 

myönnettäviä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ri-
tarikuntien kunniamerkkejä koskevat valtiovarainministeriön hal-
linnonalan esitykset viimeistään 30.4.2020 valtiovarainministeriön 
ohjeiden mukaisesti https://vm.fi/hallinnonalan-kunniamerkit.  

- Tartuntatautilain 58 §:n mukainen 17.3.2020 annettu määräys: 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 
momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja 
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, 
joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Kielto päättyy 13.4.2020 klo 24. 
Tämä päätös korvaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
13.3.2020 antaman tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen. 

 
 
 

https://vm.fi/hallinnonalan-kunniamerkit
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedote 26.2.2020 / Län-
tisen Suomen vesihuoltostrategia 2050. Läntisen suomen alueelle 
laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia. Stra-
tegia kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-
Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjan- 
maan maakunnat. Hanketta koordinoivat alueen ELY-keskukset 
(Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa). 
 
Suomen Kuntaliitto: 
- Yleiskirje 3.3.2020 3/2020 / Kansallinen veteraanipäivä. 
- 20.3.2020 saapunut sähköposti, jolla Kuntaliitto ilmoittaa, että ko-

ronavirus-tilanteesta johtuen suomalaisten ja venäläisten kuntien 
ja alueiden yhteistyökongressi Zavidovossa ja Tverissä 9.–
10.6.2020 on siirretty vuoteen 2021. 

 
Metsähallituksen 9.3.2020 päivätty tutkimuslupa näytteenottoon ja 
liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja 
suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. 
 
11.3.2020 saapunut ”Tervehdys tulorekisterihankkeesta!”. Kunnat 
alkavat käyttää tulorekisterin eläke- ja etuustietoja 1.1.2021 lähtien. 
Kunnat ilmoittavat myös maksamansa etuudet tulorekisteriin 
1.1.2021 lähtien. Tämä edellyttää kunnalta toimenpiteitä! 
 
Eteva ky: 
- 25.2.2020 päivätty kirje / Vuoden 2019 talousarvion toteutumi-

nen. 
- Tiedote 16.3.2020 / Eteva varautuu koronavirusepidemiaan. 
 
Forssan ammatti-instituutti / Faktia Oy:n 2.3.2020 päivätty tiedote, 
jolla se ilmoittaa ostaneensa 2.3.2020 henkilöstövuokraukseen ja 
rekrytointiin erikoistuneen JobPari Oy:n koko osakekannan. 
 
Pöytäkirjanotteita: 
- Hämeenlinnan kaupunki / Pelastuslautakunta 3.3.2020  

- § 7 Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 
2019, Kanta-Hämeen Pelastuslaitos 

- § 8 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019, Kanta-Hämeen 
Pelastuslaitos 

- § 9 Investointisuunnitelman 2020 muutos, Kanta-Hämeen 
Pelastuslaitos. 

- Keskusvaalilautakunta 10.3.2020 § 1 / Uuden varavaltuutetun 
nostaminen Suomen Sosialidemokraattiselle puolueelle. 
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Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
 Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle ajankohtaista koronati-

lannetta ja sen vaikutuksia kunnan toimintaan sekä palveluihin. 
 

Kunnanhallituksen ja laajennetun johtoryhmän iltakoulu tiistaina 
14.4.2020. Päätettiin, että järjestetään Teams-kokouksena ilta-
koulu, jossa käydään läpi ajankohtaista koronatilannetta ja sen 
vaikutuksia kunnan toimintaan sekä palveluihin. 

 
Kunnan siivoustoimen työvoimatilanne. Kunnanhallitukselle esitel-
tiin asiaa. Todettiin, että mm. sairauspoissaoloista johtuen on tar-
vetta 2–3 tilapäiseen sijaiseen. Hyväksyttiin, että pakottavissa ti-
lanteissa voidaan palvelukseen ottaa välttämättömät sijaiset tar-
vittavan siivoustason ylläpitämiseksi. 

 
Yksinyrittäjien tuki. Koronatilanteesta johtuen kuntien tehtäväksi 
on tulossa tukimuoto, jossa yksinyrittäjä voi hakea 2000 euron tu-
kea suoraan kunnalta (valtion rahoittamana). Tuki myönnetään 
yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kat-
tamiseen. Seudullisissa neuvotteluissa on sovittu, että Forssan 
Yrityskehitys Oy hoitaisi kuntien puolesta tuen myöntämiseksi tar-
vittavat selvitystyöt voimassa olevan yhteistyösopimuksen perus-
teella ja sen mukaisella hinnoittelulla. Yrityskehityksen valmistelun 
perusteella kunnassa tehdään tuen myöntämispäätös. Päätöksen 
tekoa ei voi ulkoistaa Yrityskehitykselle. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja merkitsi kunnanjohtajan selostuksen, iltakoulun ja 
muut yllä mainitut toimenpiteet tiedoksi. 

 
Merkittiin, että jäsen Elina Kiiski poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn jälkeen klo 19.06. 

 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  6.4.2020  

 

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 45–48, 50, 51 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 41–44, 49 
 
______________________________________________________ 
 
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: 41–44, 49 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 
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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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