Kokouspöytäkirja
Vapaa-aikalautakunta

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

Muut saapuvilla
olleet

Sivu

Nro

48

5

Tiistai 18.12.2018 klo 18.00-19.56
Miinan koulun opettajien huone
Kettunen Ari, puheenjohtaja § 23-26
Laajalehto Tomi
Pelto-Knuutila Suvi
Raiskio Sakari
Raitanen Kimmo
Yrjänä Mervi, puheenjohtaja § 22

(ja läsnäolon peruste)

Eldén Kaisu, kirjaston johtaja
Menna Jari, pöytäkirjanpitäjä § 22-24
Ristolainen Sanni, erityisnuorisotyöntekijä
Sillanpää Jari, pöytäkirjanpitäjä § 25-26
Stenberg Niina, kh:n edustaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 22-26

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

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti vapaa-aikalautakunnan jäsenet
Tomi Laajalehto ja Kimmo Raitanen.

Puheenjohtaja

Ari Kettunen

Pöytäkirjanpitäjä

Mervi Yrjänä Jari Menna

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

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

Jokioinen 27.12.2018

Jari Sillanpää

Allekirjoitukset

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/
Pöytäkirjat ja esityslistat) 20.12.2018-20.1.2019
Virka-asema

sivistystoimenjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

18.12.2018

49

5

Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustukset 2018 / Liikunta
Vapla § 22
18.12.2018

Vapaa-aikalautakunta on 13.2.2018 pitämässään kokouksessa
päättänyt että urheiluseurojen vuoden 2017 kohdeavustuksiin varataan 3.080 € määräraha, joka on ollut seurojen haettavana
30.11.2018 mennessä.
Kunnanhallitus on 4.12.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt
yksimielisesti palauttaa jäsen Petri Lehtosen esityksestä 2.000
euron määrärahan kustannuspaikkaan 003620 4740 (avustukset
yhteisöille). Avustussumman palauttamispäätöksestä johtuen
kohdeavustusmäärärahaa urheiluseuroille vuonna 2018 on jaettavissa 5.080 euroa.
Kohdeavustuksia myönnetään urheiluseurojen koulutustoimintaan, huoneistomenoihin, leireihin, kuljetuksiin ym. toimintakohteisiin. Avustushakemukseen tulee liittää hyväksyttävät tositteet kuluista, joihin avustusta haetaan.
Kohdeavustusta voi lautakunta halutessaan myöntää myös yksityishenkilöille tai muille kuin jokioislaisille yhdistyksille.
Määräaikaan mennessä kohdeavustuksia haettiin kuluihin seuraavasti:
Jokioisten Koetus Juniorit ry
Jokioisten Koetus ry
GummiWihta ry
Vaulammin Kiusa ry

34.058,54 €
19.994,18 €
5.567,60 €
2.400,00 €

Edellä mainittujen hakemusten lisäksi Lounais-Hämeen Rasti ry
on 29.11.2018 päivätyssä kirjeessään pyytänyt Jokioisten vapaaaikalautakunnalta uutta harkintaa koskien kartta-avustuksensa
myöntämättä jättämistä perusavustuksien myöntämisen yhteydessä keväällä 2018. Lounais-Hämeen Rasti ry:lle on myönnettyperusavustuksista kartta-avustusta 1.650 euroa vuosina 2016 ja
2017.
Lounais-Hämeen Rasti ry:n kirje ja avustushakemukset liitteineen
on nähtävissä kokouspaikalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 517 4456
jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

Ehdotus

kokouspäivämäärä

sivu

nro

18.12.2018

50

5

Lautakunta päättää jakaa vuoden 2018 kohdeavustuksina 5.080
euroa seuraavasti:
Jokioisten Koetus Juniorit ry
Jokioisten Koetus ry
GummiWihta ry
Vaulammin Kiusa ry

2.480 €
1.000 €
1.000 €
500 €

Lisäksi vapaa-aikalautakunta päättää palata Lounais-Hämeen
Rasti ry:n kartta-avustukseen vuoden 2019 perusavustuksien jaon
yhteydessä.
Laajan keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lautakunta päättää käyttää kohdeavustuksen jakoperusteina painotetusti toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää,
koulutukseen kohdennettuja kuluja sekä harjoittelun ja toiminnan
vaatimia tilavuokrakuluja. Näihin tekijöihin perustuen vapaaaikalautakunta päättää jakaa vuoden 2018 kohdeavustuksina
5.080 euroa seuraavasti:
Jokioisten Koetus Juniorit ry
Jokioisten Koetus ry
GummiWihta ry
Vaulammin Kiusa ry

2.480 €
1.100 €
1.000 €
500 €

Lisäksi vapaa-aikalautakunta päättää palata Lounais-Hämeen
Rasti ry:n kartta-avustukseen vuoden 2019 perusavustuksien jaon
yhteydessä.
Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Puheenjohtaja Ari Kettunen poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.03-18.36.
Tämän pykälän puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Mervi
Yrjänä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 517 4456
jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

18.12.2018

51

5

Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustukset 2018 / Nuorisotoimi

Vapla § 23
18.12.2018

Vapaa-aikalautakunta on 13.2.2018 pitämässään kokouksessa
käsitellyt avustusten jakoperusteita ja päättänyt jakaa nuorisotyötä tekeville yhdistyksille kohdeavustuksina 2.000 €.
Kunnanhallitus on 4.12.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt
yksimielisesti palauttaa jäsen Petri Lehtosen esityksestä 1.000
euron määrärahan kustannuspaikkaan 003650 4740 (avustukset
yhteisöille). Avustussumman palauttamispäätöksestä johtuen
kohdeavustusmäärärahaa nuorisoyhdistyksille vuonna 2018 on
jaettavissa 3.000 euroa.
Kohdeavustusmäärärahaa voidaan lautakunnan päätöksen mukaisesti siirtää myös nuorisotilan valvontatöitä tehneiden yhdistysten tukemiseen. Hakuaika päättyi 30.11.2018 ja määräaikaan
mennessä haettiin yhdistysten toimesta avustusta seuraavasti:
Tahdittomat ry
Rehtilän Nuorisoseura ry
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
MLL:n Jokioisten osasto ry
Korvenkävijät ry
Pioneerit ry

49.224,09 €
617,60 €
424,94 €
1.400,00 €
1.000,00 €
90,11 €

Avustushakemukset liitteineen on nähtävissä kokouspaikalla.
Ehdotus

Lautakunta päättää jakaa nuorisotoimen vuoden 2018 kohdeavustuksina yhteensä 3.000 € seuraavasti:
Korvenkävijät ry
Tahdittomat ry
Rehtilän Nuorisoseura ry
MLL:n Jokioisten osasto ry
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
Pioneerit ry

Päätös

850,00 €
800,00 €
500,00 €
450,00 €
310,00 €
90,00 €

Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
Jäsen Tomi Laajalehto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.36-18.45.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 517 4456
jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

18.12.2018
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Eritysnuorisotyöntekijän työnkuvan uudelleenjärjestely
Vapla § 24
18.12.2018

Jokioisten kunnassa on tehty 26.8.2002 päätös erityisnuorisotyöntekijän toimen vakinaistamisesta ja palkkakustannusten jakamisesta Jokioisten seurakunnan kanssa. Toimen ollessa määräaikainen ennen vuotta 2002, palkkakustannusjako oli 50/50, vakinaisen toimen aikana osuus on yhdessä sovitusti pienentynyt, nykyisellään palkkakustannukset jakautuvat kunnan ja seurakunnan
välillä 80/20. Erityisnuorisotyöntekijän työpanos on keskittynyt lähinnä kesän rippikoulujen päihdevalistustunteihin ja läsnäoloon
leireillä.
Erityisnuorisotyöntekijän toimenkuva on muuttunut olennaisesti
vuosien aikana. Mukaan on tullut uusina työmuotoina mm. etsivä
nuorisotyö ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön lakisääteiset
tehtävät. Lisäksi koulunuorisotyötä on runsaasti lisätty, perusopetukseen liittyvät kasvatus- ja valistustunnit ala- ja yläkoulussa,
mediakasvatus, nuoruuteen liittyvät ilmiöt, työllisyysasiat, yksilöohjaus sekä 2. asteen oppilaitosyhteistyö, joka on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä nuorten parissa, vaativat suurta osaa työajasta.
Etsivän nuorisotyön tukemiseen on haettu ja saatu vuosittain
Aluehallintovirastolta avustusta. Tällä hetkellä tukea haetaan 0,2
htv, eli 20% erityisnuorisotyöntekijän palkkauskustannuksista,
mutta Aluehallintoviraston edustajan ohjeistuksen mukaan avustusta voisi hakea ja osuutta Jokioisten kunnan osalta nostaa työmäärään vedoten 30-35% palkkauskustannuksista jo vuodelle
2019. Kyseinen korotus kompensoisi reilusti nykyisen seurakunnan maksaman palkkausosuuden. Lisäksi Jokioisten seurakunta
voisi erityisnuorisotyöhön käyttämällään maksuosuudella palkata
esim. rippikoulujen ajaksi kokopäiväistä henkilöstöä tekemään
vastaavaa työtä kuin erityisnuorisotyöntekijä viimevuosina on tehnyt.

Ehdotus

Jokioisten vapaa-aikalautakunta päättää lopettaa Jokioisten kunnan ja Jokioisten seurakunnan välisen sopimuksen erityisnuorisotyöntekijän palkkauskustannusten jakamisesta huomattaviin toimenkuvamuutoksiin vedoten 1.2.2019 lukien, ja päättää hakea
Aluehallintovirastolta 35%:n rahoitusosuutta etsivän nuorisotyön
palkkauskustannuksiin vuodelle 2019 aikaisemman 20%:n sijaan
jolloin seurakunnan aiempi maksuosuus erityisnuorisotyön toimintatuloissa kompensoituu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 517 4456
jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

Päätös

kokouspäivämäärä

sivu

nro

18.12.2018
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Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 517 4456
jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

18.12.2018

54
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Yleisten kirjastojen valtakunnallinen asiakaskysely 2018
Vapla § 25
18.12.2018

Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan vapaa-aikalautakunta
päättää toimialansa kehittämisestä ja arvioinnista.
Yleisten kirjastojen valtakunnallinen asiakaskysely järjestettiin
huhtikuussa 2018. Se on järjestetty aiemmin vuosina 2008, 2010
ja 2013. Uudistettu laki yleisistä kirjastoista (492/2016) astui voimaan vuoden 2017 alussa. Siinä on aiempaa kirjastolakia täsmällisemmin määritelty yleisten kirjastojen tehtävät. Toteutetun kyselyn tavoitteena oli tuottaa tietoa kirjastoille kehittämisen tueksi.
Tavoitteena oli myös tarkastella uuden lain toteutumista asiakkaiden näkökulmasta. Kyselyyn vastasi yhteensä 28 824 vastaajaa.
Siihen oli mahdollista vastata Louna-kirjastojen verkkosivujen
kautta sähköisesti tai paperilomakkeilla joita oli saatavana kirjastoissa.
Kyselyn tuloksia voi tutkia Taloustutkimuksen verkkosivulla
http://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/kirjastot_avoin_suomi/#/
home sekä Aluehallintoviraston julkaisussa ” ”Sinne vain on niin
mukava mennä” Yleisten kirjastojen asiakaskyselyn tulokset
2018 https://www.avi.fi/documents/10191/10616116/Julkaisu-47ESAVI-yleiset-kirjastot-ak-2018.pdf/6bea2edc-ddba-4d69-ab57f4a042bd06b6
Lautakunnan jäsenille lähetään kooste Jokioisten kirjaston avoimista palautteista esityslistan erillisliitteenä.
Jokioisilla vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 84 kpl (netti 64,
paperi 20). Avoimia palautteita saatiin 39 kpl. Asiakaskysely sisälsi seuraavien kirjaston toiminnan osa-alueiden arvioinnin:
Kirjaston käyttö
Kirjastokäynnin sujuvuus
Kirjaston aineisto
Asiakaspalvelu
Tapahtumat, koulutukset ja opastukset Kirjaston tilat
Kirjastotilat kokonaisuutena Kirjaston hyödyt ja vaikutukset

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 517 4456
jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

18.12.2018

55

5

Kokonaisarvosana Jokioisten kirjaston palveluille ja toiminnalle on
8.74 asteikolla 4-10.
Ehdotus

Asiakaskyselyn tuloksia esitellään kokouksessa ja lautakunta
päättää merkitä ne tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 517 4456
jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

18.12.2018
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5

Jokiläänin kansalaisopiston musiikin opetus lukuvuonna 2019-2020
Vapla § 26
18.12.2018

Jokiläänin kansalaisopiston musiikin tuntiopettajan tehtävät on
hoidettu viime vuodet tuntiopettajien toimesta. Rehtorin päätöksellä ohjaavan opettajan tehtävät on annettu erillismääräyksellä yhden tuntiopettajan tehtäväksi.
Sivistystoimenjohtaja ja opiston rehtori esittävät lautakunnalle, että musiikin opetus järjestetään lukuvuonna 2019-2020 samaan
tapaan kuin lukuvuonna 2018–2019.
Tämä on hyvin mahdollista, koska tuntiopettajat ovat halukkaita
jatkamaan opetusta, opiskelijat ovat olleet opetukseen tyytyväisiä
ja itse kurssit ovat toteutuneet ja sujuneet hyvin.
Jokiläänin kansalaisopistoon palkataan keväällä 2019 uusi rehtori,
jonka kanssa lukuvuonna 2019-2020 tehdään suunnitelma opiston virka- ja opettajarakenteesta tuleville vuosille.

Ehdotus

Lautakunta päättää, että Jokiläänin kansalaisopiston musiikin
opetus järjestetään lukuvuonna 2019-2020 tuntiopettajien toimesta. Rehtorille annetaan oikeus palkata musiikin opetuksen suunnittelu ym. tehtäviä varten ohjaava opettaja musiikin opetusta antavien tuntiopettajien joukosta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisestsi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 517 4456
jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus
18.12.2018

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät:
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät:
22-26__________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
____________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/
hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja
postiosoite:
Jokioisten vapaa-aikalautakunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen
p. 03 41 821
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
22-26_______________________________________________________
Hankintaoikaisupykälät:
_______________________________________________________
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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
Kunnallisvalitus, pykälät:
_______________________________________________________
Valitusaika _______ 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.
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
250 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.

