Kokouspöytäkirja
Vapaa-aikalautakunta
Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla
olleet jäsenet
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)
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Keskiviikko 3.11.2021 18.15-20.48
Paanan koulun ruokala
Kettunen Ari, puheenjohtaja
Lumme Keijo
Raitanen Kimmo
Ristolainen Sanni
Stenberg Janna
Valta Maria

Eldén Kaisu, kirjaston johtaja
Holstikko Samu, nuorisovaltuuston edustaja
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja klo 18.15-20.00
Menna Jari, pöytäkirjanpitäjä §22-25
Raiskio Sakari, kh:n puheenjohtaja
Sillanpää Jari, pöytäkirjanpitäjä § 19-21, §26
Stenberg Niina, kh:n edustaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 19-26

(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
Kimmo Raitanen ja Keijo Lumme.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Ari Kettunen

Jari Sillanpää

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

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

Jokioinen 9.11.2021

Jari Menna

Allekirjoitukset

Kimmo Raitanen

Keijo Lumme

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/
Pöytäkirjat ja esityslistat) 10.11.-1.12.2021
Virka-asema

sivistystoimenjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

kokouspäivämäärä
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nro
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Vapaa-aikalautakunnan kokoukset, kokouspaikka, kokouskutsujen ja esityslistojen
lähettäminen, pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävän pitäminen
Vapla § 19
3.11.2021

Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen
sen pitämisestä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat
(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Kuntalain mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan
pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Ehdotus

Lautakunta päättää seuraavaa:
1. Toimikaudella 2021–2025 lautakunnan kokouskutsut ja esityslistat pyritään lähettämään sähköisesti (sähköpostilla) viisi päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan
kutsua koolle puhelimella, Team-kalenterikutsulla tai muulla
sopivalla tavalla. Lautakunnan esityslistat julkaistaan niiden
valmistuttua kunnan internetsivuilla.
2. Toimikaudella 2021–2025 lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan
kullakin kerralla vuoroittain valittavien kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta.
3. Toimikaudella 2021–2025 lautakunnan pöytäkirjat pidetään
yleisesti nähtävinä kunnan kotisivuilla. Pöytäkirja julkaistaan
mahdollisimman pian sen valmistumisen jälkeen.
4. Toimikaudella 2021–2025 lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti noin kuusi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja päättää kokouspäivän sivistystoimenjohtajan esityksestä. Kokouspäivästä informoidaan lautakunnan jäseniä sähköpostilla heti kokouspäivän sopimisen jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 5451 005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 5174 456, jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

kokouspäivämäärä
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5. Toimikaudella 2021–2025 lautakunnan kokouspaikka on, ellei
erikseen muuta päätetä, Paanan koulu tai Miinan koulu. Kokous voidaan tarvittaessa pitää myös sähköisesti esimerkiksi
videopuhelun välityksellä.
Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 5451 005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 5174 456, jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

kokouspäivämäärä
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Vapaa-aikalautakunnan alaisten toimintojen sisäinen valvonta ja nimenkirjoitus
Vapla § 20
3.11.2021

Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava
niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on
riittävä sisäinen valvonta. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. Sisäisestä valvonnasta on kunnanhallitus antanut yleisohjeen.
1. Määrättävä toimikaudekseen tavaroiden, työsuoritusten tai muiden palvelusten vastaanottajat ja maksumääräysten perusteena olevien tositteiden hyväksyjät. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Vastaanottajan on varustettava tosite tai siihen liittyvä selvitys päivämäärällä ja nimikirjoituksellaan. Ennen kuin maksu suoritetaan, on tosite varustettava hyväksymismerkinnällä, päiväyksellä ja hyväksyjän nimikirjoituksella. Vastaanottajat ja hyväksyjät on ilmoitettava
hallinto- ja talousjohtajalle. Näitä periaatteita noudatetaan myös
sähköisessä laskujen käsittelyssä.
2. Määrättävä toimikaudekseen toimielimen nimenkirjoituksesta
hallintosäännön nojalla.

Ehdotus

Lautakunta päättää seuraavaa:
1. Toimikaudella 2021–2025 vapaa-aikalautakunnan toimialaan
kuuluvat laskut hyväksyy maksettavaksi sivistystoimenjohtaja
ja hänen sijaisenaan sivistystoimen sihteeri. Vapaa-aikatoimen
(liikunta- ja nuorisotoimi) laskut hyväksyy kuitenkin ensisijaisesti vapaa-aikasihteeri, kirjastotoimen laskut hyväksyy ensisijaisesti kirjastonjohtaja tai hänen sijaisekseen määrätty kirjaston
työntekijä ja kansalaisopiston laskut hyväksyy ensisijaisesti
opiston rehtori. Sivistystoimenjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai hallinto- ja talousjohtaja. Vastaanottajina
toimivat ao. toimialojen viran- ja toimenhaltijat.
2. Toimikaudella 2021–2025 kunnan nimenkirjoituksessa noudatetaan hallintosääntöä sekä kunnan tekemiä asiaan liittyviä päätöksiä ja säännöksiä täydennettynä siten, että vapaaaikalautakunnan toimituskirjojen (esim. pöytäkirjanote) ja kirjelmien varmentaja voi olla myös sivistystoimen sihteeri.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 5451 005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 5174 456, jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta
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Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma
Kh § 171
6.9.2021

Verouudistukset, valtionosuuksien ennakoimattomuus ja viimeisimpänä koronapandemia ovat vaikuttaneet Jokioisten kunnan talouden rahoitusosaan osin vuodesta 2017 alkaen. 2020 alkaneen
pandemian keston pituutta ja vaikutuksia talouteen ei ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida. Kaikki arviot tarkentuvat syksyn
aikana talousarviovalmistelun edetessä.
Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden
2021 kustannustason mukaiseksi. Henkilöstömenot ja etenkin ostopalveluina sote-kustannukset Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä ovat kestämättömässä nousussa vuodelle 2022. Tämän vuoksi on luonnollista
pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esityksistä, jollei rakenteellisten muutosten kautta ole mahdollista saavuttaa myös taloudellisia parannuksia. Palvelutarpeen osittainen mahdollinen kasvu on
rahoitettava talousarvion sisäisin siirroin. Palvelutarpeen mahdollinen väheneminen on huomioitava siten, että palveluiden tuotanto sopeutetaan tarpeeseen ja kysyntään.
Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan päättää
syksyn aikana, kun mm. hallituksen budjettiriihen kuntatalousvaikutukset ovat selvillä ja kuntakohtainen talousennuste voidaan
tarkentaa. Lisäksi henkilöstökulut ovat kunnallisessa palvelutuotannossa niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluiden sisällä
keskeinen tekijä. Kunta-alan sopimuksen päättyvät vuoden 2022
alkupuolella, eikä korotustasosta ole vielä varmuutta. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin sisältyy tässä vaiheessa epävarmuutta.
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. Toisaalta nyt on hyvä
vaihe kehittää omaa palvelutuotantoa, ja valmistautua isoihin valtakunnantason rakenteellisiin muutoksiin. Lisäksi kunta on aktiivinen erilaisten hankkeiden ja rahoituskanavien suhteen vuoden
2022 aikana.
Kunnanhallitus ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua, käsittelee
toimialojen esitykset ja valmistelee edelleen esityksen vuoden
2022 talousarviosta kunnanvaltuustolle. Veroprosentit kunnanvaltuusto päättää viimeistään 17.11. ja talousarvio käsitellään kunnanvaltuustossa joulukuun kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 5451 005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 5174 456, jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta

Ehdotus

kokouspäivämäärä
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Kunnanhallitus päättää
1) ohjeistaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2022 käyttötalouden
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonaismenoissa pyritään vuoden 2021 tasoon (kuitenkin huomioiden
sote-ostopalvelut ja henkilöstökulut).
2) että vuoden 2022 kunnan kokonaisinvestointien määrä tarkentuu ja pysyy kohtuullisena suhteessa kunnan poistomäärään,
3) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tulee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että talousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,
4) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallinto- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien
osalta viimeistään 15.10.2021.

Päätös

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

Vapla § 21
3.11.2021

Vuoden 2022 talousarviota on valmisteltu yhteistyössä vapaaaikalautakunnan vastuualueiden esimiesten sekä eri hallintokuntien viranhaltijoiden kanssa. Talousarvio- ja suunnitelmatyön perustana on vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma sekä lautakunnan, kunnanhallituksen ja valtuuston asiaa koskevat ohjeet, päätökset ja kannanotot.
Vapaa-aikalautakunnan talousarvio sisältää Jokiläänin kansalaisopiston, Jokioisten kirjastotoimen sekä vapaa-aikatoimen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.
Kunnanhallitus on ohjeistanut hallintokuntia laatimaan vuoden
2022 talousarvioin käyttötalouden osalta siten, että kokonaismenoissa pyritään vuoden 2021 tasoon lukuun ottamatta soteostopalveluita ja henkilöstökuluja.
Toimintatuotot vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ovat
304 480 €.
 Toimintatuotot ovat pienentyneet 21 840 € verrattuna vuoden
2021 ta-ehdotukseen.
Toimintakulut vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ovat yhteensä 1 364 010 €.


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 5451 005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 5174 456, jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta



kokouspäivämäärä
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Toimintakulut ovat kasvaneet 46 620 € verrattuna vuoden
2021 ta-ehdotukseen.

Vuosikate vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa on 1 059
530 €.
 Talousarvioehdotus on vuosikatteeltaan 68 460 € suurempi
kuin vuoden 2021 ta –ehdotus.
Jokiläänin kansalaisopisto
Talous
Toimintatuotot vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ovat 220
600 € (- 19 400 / ta 2021)
Toimintamenot vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ovat
393 780 € (+ 4 430 € / ta 2021)
Vuosikate vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa on 173 180 €
(+ 23 830 € / ta 2021)

Kirjastotoimi
Talous
Toimintatuotot vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ovat 8 100
€ (+- 0 / ta 2021)
Toimintamenot vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ovat 383
310 € (+ 13 190 / ta 2021)
Vuosikate vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa on 375 210 € (+
13 190 € / ta 2021)
Vapaa-aikatoimi
Talous
Toimintatuotot vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ovat 75 780
€ (- 2 440 / ta 2021)
Toimintamenot vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ovat 586
920 € (+ 29 000 / ta 2021)
Vuosikate vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa on 511 140 € (+
31 440 € / ta 2021)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 5451 005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 5174 456, jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta
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Esityslistan liitteenä on vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus, joka sisältää taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle
2022 (Vapla 3.11.2021, liite 1)
Ehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 käyttömenojen ja toiminnallisten tavoitteiden osalta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 5451 005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 5174 456, jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta
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Valtuustoaloite ulkokuntoilulaitteista Rantabulevardille
Valt. § 11
22.4.2021

”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet,
esitämme, että Jokioisten kunta selvittää ja hankkii ulkokuntoilulaitteita sijoitettavaksi Rantabulevardille. Lisäksi esitämme, että
vuoden 2022 talousarvioon varataan näiden hankintaa varten
määräraha.
Kuntoilulaitteiden sijoitus Rantabulevardille on käyttäjien helppo
omaksua omakseen, maisemalliset näkökulmat ovat ihanteelliset,
myös ikääntyvän väestön on Rantabulevardille helppo mennä.
Alue on esteetön erilaisille liikkujille.
Kuntalaisten liikunnallisen aktiivisuuden lisäämisen kannalta sekä
elintasosairauksien ehkäisyssä ulkokuntoilualue on hyvä lisä kunnan liikuntatarjontaan.
Emme ole edelläkävijä tässä asiassa, mutta ollaan edes etujoukoissa liikuttamassa kuntalaisia.
Jokioinen 22.4.2021
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Pauli Myllyoja, Jukka Heinämäki, Tarja Kirkkola-Helenius, Petri
Lehtonen ja Charlotte Nummenranta”.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön
111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.
----------

Vapla § 22
3.11.2021

Vapaa-aikatoimi on yhdessä teknisen hallinnon osaston kanssa
pyrkinyt liikuntatoiminnan kehittämisessä tarjoamaan kuntalaisille
liikuntapaikat ja -mahdollisuudet siten, että ne ovat sekä helposti
saavutettavissa ja että niistä on toisilleen synergiaetuja, mutta
samalla myös huollon ja käyttökontrollin / ilkivallan suhteen mahdollisimman hyvin valvottavissa. Modernit crossfitlaitteet voitaisiin
sijoittaa ”ryhmänä” urheilukeskuksen, frisbeegolfradan ja uusien
kuntoportaiden läheisyyteen palvelemaan juuri näitä tarkoitusperiä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 5451 005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 5174 456, jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
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Rantabulevardin alue tulisi rauhoittaa kokonaan luontoliikunnalle,
”maisemakävelylle” ja erilaisille luontoaktiviteeteille; kalastukselle,
eväsretkeilyyn kodalla, koirien ulkoiluttamiselle (kytkettynä) ja
rauhoittavalle virkistäytymiselle.
Modernin crossfit-alueen sijainti urheilukeskuksen alueella taas
palvelisi selvästi laajempia käyttäjäryhmiä liikunnan harrastamisessa (mm. Paanan liikuntatunnit, urheiluseurat, aktiivikuntoilijat).

Ehdotus

Vapaa-aikalautakunta päättää vastata Vasemmistoliiton tekemään
valtuustoaloitteeseen, ja päättää esittää Rantabulevardin alueen
rauhoittamista kokonaan luontoliikunnalle, ”maisemakävelylle” ja
erilaisille luontoaktiviteeteille; kalastukselle, eväsretkeilyyn kodalla, koirien ulkoiluttamiselle (kytkettynä) ja rauhoittavalle virkistäytymiselle,
sekä päättää esittää vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaan keinopinnoitetun modernin crossfit-alueen rakentamista kuntoportaiden läheisyyteen valvonnan, huollon ja useiden synergiaetujen
vuoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 5451 005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi
Jari Menna 050 5174 456, jari.menna@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Vapaa-aikalautakunta
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Vapaa-aikalautakunnan investointiehdotukset vv. 2022-2024
Vapla § 23
3.11.2021

Vapaa-aikalautakunnan investointiehdotuksina lähivuosien taloussuunnitelmissa ovat olleet urheilukeskuksen huoltorakennuksen saneeraus ja Pikku-Liesjärven leirikeskuksen erilaiset kunnostustyöt.
Pienempinä hankkeina on esitetty mm. laavun rakentamista
Paukkumäkeen. Laavu on saatu toteutettua, tosin Rantabulevardille. Pikku-Liesjärven saunan täydellinen remontointi, piha-alueen
raivaus ja siistiminen, vesijohdon ja viemärin saaminen alueelle
sekä tuleva wc-tilojen rakentaminen huoltorakennukseen parantaa leirikeskuksen tasoa tuntuvasti, mutta lisää kunnostustoimenpiteitä edelleen tarvittaisiin.
Leirikeskuksen kehittämiseen nimetty työryhmä esitti loppuraportissaan (marraskuu 2019) mm. seuraavia korjauskohteita:
-

päärakennuksen vesijohdon ja viemärin asentaminen
päärakennuksen ulko-oven uusiminen
päärakennuksen ulkovuoren korjaus ja maalaus
majoitusrakennuksen vesikaton maalaus
majoitustilojen sisätilojen maalaus
keittiörakennuksen sisätilojen ja ulkopintojen maalaus

Urheilukeskuksen uuden huoltorakennuksen suunnittelu on käynnistynyt, ja alustavat suunnitelmat rakennuksesta tilaohjelmineen
on jo tehty. Keskustelua rakennuksen sijainnista on käyty eri seurojen ja lajiharrastajien kesken. Vanhan katsomo- ja huoltorakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen samalle paikalle tuntuu tällä hetkellä parhaalta vaihtoehdolta.
Muita vapaa-aikalautakunnan toimialalla olevia suunnitelmakauden 2022-2024 investointikohteita voisivat olla:
Skeittiparkin siirtäminen / betonisen skeittiparkin rakentaminen
(Paanan koulun yhteyteen?)
Urheilukeskuksen parkkialueen laajentaminen ja asfaltointi
Crossfit -alueen rakentaminen ”kuntoportaiden yhteyteen”
30.000 (alv 0%)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
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Datumin lattian kunnostustyö (hionta, lakkaus, viivoitukset)
4.000 (alv 0%)
Frisbeegolfradan ”talviysin” rakentaminen Paukkumäkeen
20.000 (alv 0%)
Tämän lisäksi vastuualueen toimenpiteinä tarvittaisiin:
Datumin ulko-oven kulunvalvonnan asentaminen
Pesäpallokentän äänentoistolaitteiden uusiminen
Ehdotus

Vapaa-aikalautakunta päättää suunnitelmakauden 2022-2024
investointiehdotuksista toteuttamisvuosineen kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta.
Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Vapaa-aikalautakunta päättää esittää suunnitelmakauden 20222024 investointiehdotuksina seuraavaa:
Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittämistä tulee jatkaa koko
suunnitelmakauden huomioimalla Pikku-Liesjärven leirikeskuksen
kehittämistyöryhmän raportin mukaiset puutteet, ja korjaamalla
mm. seuraavat kohteet:
-

päärakennuksen vesijohdon ja viemärin rakentaminen
päärakennuksen ulko-oven uusiminen
päärakennuksen ulkovuoren korjaus ja maalaus
majoitusrakennuksen vesikaton maalaus
majoitustilojen sisätilojen maalaus
keittiörakennuksen sisätilojen ja ulkopintojen maalaus
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v. 2022
Crossfit -alueen rakentaminen ”kuntoportaiden yhteyteen”
40.000 (alv 0%)
Urheilukeskuksen pysäköintialueen laajentaminen ja asfaltointi
Vanhan skeittiparkin purkaminen (parkkipaikan tieltä) ja uuden betonisen skeittiparkin suunnittelun aloittaminen
v. 2023
Urheilukeskuksen huoltorakennuksen rakentaminen
v. 2024
Frisbeegolfradan ”talviysin” rakentaminen Paukkumäkeen
10.000 (alv 0%)
Lisäksi lautakunta päättää esittää teknisen hallinnon osastolle Datumin liikuntasalin lattian hionta, lakkaus- ja viivoitusmahdollisuuden selvittämistä sekä ulko-oven lukituksen muuttamista sähköiseksi kulunvalvonnan helpottamiseksi.
Pesäpallon äänentoistolaitteiden uusimista selvitetään käyttömenobudjetin yhteydessä yhteistyössä seurojen kanssa.
Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Jukka Matilainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.00.
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Muutoksia kunnan nuorisotoimen toimintamuodoissa
Vapla § 24
3.11.2021

Kunnan nuorisotyössä on tehty tilapäisiä muutoksia koskien lähinnä nuorisotilojen aukioloaikoja ja etenkin alakoululaisten nuokkareita. Työtä pyritään toistaiseksi selkiyttämään ja nuorisotilan
”osallistujakaaosta” vähentämään. Samoin toimintamuutoksilla pyritään kohdistamaan työaikaa enemmän vanhemman nuorison
suuntaan ja näin tukemaan mm. nuorten koronan jälkeistä jaksamista sekä määrittelemään nuorisotyöntekijöiden työn painotuksia. Kyseinen informaatio muutoksista on lähetetty oppilaiden
vanhemmille Wilmassa ja asiasta on tiedotettu mm. kunnan hallinnoimissa some-kanavissa.
Jatkossa Jokioisten kunnan nuorisotoimi aikoo tulla tarjoamaan
alakouluikäisille vapaa-ajan tekemistä lähinnä loma-aikoihin. Tarjolla Jokioisilla on em. kohderyhmälle koulujen järjestämä kerhotoiminta sekä Suomen harrastamisen mallin tarjoamat vapaa-ajan
aktiviteetit.
Lisäksi Miinan ja Paanan koulujen vanhempainyhdistys on lähettänyt vapaa-aikalautakunnalle 15.10.2021 päivätyn oheisen vetoomuksen jokioislaisten lasten alakoulunuokkareiden palauttamiseksi;
” Miinan ja Paanan koulujen vanhempainyhdistys on huolestunut
Jokioisten kunnan järjestämän nuorisotyön tilanteesta. 5. lokakuuta nuorisotoimi ilmoitti, että alakoululaisille suunnatut alakoulunuokkarit loppuvat ja nuorisotoimi keskittää toimintansa yläkouluikäisiin. Samaan aikaan kuitenkin nuorisotyön resurssit pysyvät
samana ja toimintaa supistetaan entisestään.
Lokakuun alussa tehty päätös tarkoittaa käytännössä nuorisotoimen resurssien käyttöä ainoastaan yläkouluikäisille suunnattuihin
palveluihin, lukuun ottamatta loma-aikoja. Vanhempainyhdistys
katsoo, että nyt käsillä olevalla tilanteella on merkittäviä vaikutuksia lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen negatiivisella tavalla.
Tehty päätös eriarvoistaa alakoulu- ja yläkouluikäiset lapset ja
nuoret, eikä heille tarjota yhdenvertaisia palveluita. Nuorisolain 2§
todetaan, että nuorisotyön yksi keskeisimmistä tavoitteista on tukea ja edistää nuorten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi Jokioisten kunnan kuntastrategiassa mainitaan kehittämistoimina palveluiden ennaltaehkäisevyys ja pyrkimys tarjota lapsille
ja nuorille turvallinen kasvualusta.
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Lokakuisen päätöksen perusteella vanhempainyhdistys katsoo,
että Jokioisilla ollaan nyt menossa täysin päinvastaiseen suuntaan eikä tehty päätös toteuta myöskään kuntastrategiaa.
Vanhempainyhdistyksen näkökulmasta alakoululaisille suunnattu
nuorisotilatoiminta on tärkeä palvelu, jolle edelleen löytyy runsaasti käyttäjiä. Tuntuukin siis erikoiselta, miksi palvelu, jolla on
selkeästi kysyntää, lopetetaan. Lisäksi tehdyllä päätöksellä lamautetaan pahimmassa tapauksessa myös Jokioisten nuorisotilakulttuuri, kun nuokkarille ei enää alakouluikäisenä pääse. Nuorisotilakulttuuri on kuitenkin tähän asti opittu jo alakoulun puolella.
Monelle nuorisotyöntekijä on myös jo alakouluiässä tärkeä aikuiskontakti, jota ei nyt päätöksen myötä synny.
Alakoulunuokkareitten ilmeisestä tarpeesta kertoo myös se, että
Paanan koulun 5A-luokka on tehnyt alakoulunuokkareitten palauttamisesta adressin kunnan nuorisovaltuustolle.
Vanhempainyhdistys esittää vapaa-aikatoimelle, että alakoulunuokkareiden toiminta palautetaan entiselleen ja tarvittaessa tavoitteeseen pääsemiseksi pyritään etsimään uusia järjestämisratkaisuja ja yhteistyönmalleja esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa.
Miinan ja Paanan koulujen Vanhempainyhdistyksen puolesta
Taija Anttila Puheenjohtaja
Mari Tuura Sihteeri”
Ehdotus

Lautakunta keskustelee Jokioisten kunnan nuorisotoimen työpainotuksista, toimintamalleista, nuorisotyön linjojen vetämisestä
työn selkeyttämiseksi sekä saapuneesta vetoomuksesta, ja päättää mahdollisista toimenpiteistä kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta.
Nuoriso-ohjaaja Sanna Ståhlström on lähettänyt vapaaaikalautakunnalle 29.10.2021 päivätyn kirjeen, jossa hän irtisanoo
työsuhteensa Jokioisten kunnassa 29.10.lukien, jolloin hänen
työnsä 2 viikon irtisanomisajan jälkeen päättyvät 12.11.2021.
Lisäksi Paanan koulun 5A luokan oppilailta on saapunut
6.10.2021 päivätty adressi vapaa-aikalautakunnalle alakoululaisten pääsemiseksi edelleen mukaan nuorisotilatoimintaan.
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Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Lautakunta päättää todeta Sanna Ståhlströmin irtisanoutumisen
12.11.2021 alkaen tietoonsa saatetuksi, ja päättää käsitellä nuorisotilatoiminnan sisällön (mm. kohderyhmät, ohjaavan henkilöstön
määrä, kerhotoiminta) ja nuorisotoimen toimintaperiaatteet, toiminnalliset tavoitteet sekä nuoriso-ohjaajan toimenkuvan seuraavissa kokouksissaan, kun uuden nuoriso-ohjaajan valinta on ajankohtainen.
Lisäksi vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
toistaiseksi voimassa olevan nuoriso-ohjaajan toimen täyttölupaa.
Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Vapla § 25
3.11.2021

1. Jokioisten avoimet frisbeegolfkisat järjestettiin 11.9. Kisojen
järjestelyt hoidettiin FBG Forssan toimesta. Vapaa-aikatoimi vastasi kisojen palkintohankinnoista.
2. Ikääntyvien kuntosaliryhmät aloittivat toimintansa Datumilla
24.8. Ohjausajat tiistaisin ja perjantaisin klo 9.00-10.15 ja 10.3011.45. Ohjaajana ryhmissä toimii Terhi Tuomola.
3. Eka- ja tokaluokkalaisten Liikuntapassi-kampanja on järjestetty
ajalla 23.8.-29.10. Liikuntapassikampanja on suunnattu Forssan,
Jokioisten ja Tammelan kuntien 1-2 luokkalaisille. Kampanja on
järjestetty jo 12 kertaa elo-lokakuussa yhteistyössä paikallisten
seurojen ja muiden liikuntatoimijoiden kanssa. Kampanjan tarkoitus on madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan eri liikuntalajeja sekä tehdä perheet tietoisiksi paikkakunnan lukuisista harrastusmahdollisuuksista. Osallistuminen lajikokeiluihin (10 kpl) on pääsääntöisesti ilmaista. Maksulliset kokeilut on ilmoitettu liikuntapassilukkarissa. Mukana jokioislaisista yhdistyksistä mukana
GummiWihta, Koetus Juniorit sekä Tahdittomat.
4. Miinan koulun yleisurheilukisat järjestettiin 16.-17.9. sekä Paanan koulun liikuntapäivä 22.9.
5. Naisten ja miesten Easyline-ryhmät ovat käynnistyneet Datumilla 12.8. Ohjaajana kaikissa ryhmissä toimii Minna Alaspää.
6. Mm. lasten kesäleirit, nuorten seikkailuleiri, jalkapallon Ferraria
Cup, Merikalastusretki, Hippo-kisat sekä yleisurheilun km-kisat on
peruutettu tältä syksyltä epävarman koronatilanteen vuoksi.
7. Nuokkarin viikonloppujen yhdistysten valvontavuorojen jakopalaveri on pidetty Valtuustosalissa to 19.8.
8. Koetus on järjestänyt yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa
avoimet maastojuoksukilpailut 15.8. Osallistujia kisoissa oli noin
30 juoksijaa ja kävelijää.
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9. Vapaa-aikatoimelle on hankittu 2 kpl sup-lautoja lainattavaksi ja
kokeiluun. Laudat säilytetään toistaiseksi Pikku-Liesjärven leirikeskuksessa.
10. Sisäliikuntakauden 2021-2022 salivuorot on aloitettu 16.8.
Miinan, Paanan ja Datumin saleissa.
11. Pikku-Liesjärven leirikeskuksen saunan vastaanottotarkastus
on pidetty 27.8.
12. Leirikeskuksen kesäajan valvonta on päättynyt 29.8. Valvonnasta on vastannut kesän ajalta Jokioisten Koetus ry.
13. Etsivän nuorisotyön asiakasseuranta ajalta 1.1. – 30.4.2021
on toimitettu PAR-tilastointia koordinoivalle taholle. Tilastoja toimitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön etsivän nuorisotyön valtakunnallista tilastointia varten.
14. Erityisnuorisotyöntekijä osallistui kutsuntoihin 8.9. etsivän
nuorisotyön puitteissa.
15. Elokuussa nuorisotoimi oli mukana Paanan koulun ryhmäytyspäivissä Tietotalolla ja nuorisotilalla luomassa ryhmähenkeä
Paanan koulun 5. ja 7. luokkalaisille sekä pienryhmän oppilaille.
16. Nuokkari on ollut elo- ja syyskuun ajan auki yläkouluikäisille ja
sitä vanhemmille nuorille keskiviikkoisin ja perjantaisin. Syyskuun
viimeisellä viikolla avattiin alakouluikäisille aiempaa enemmän
avointa nuorisotilatoimintaa, jota jatkui syyslomalle. Käytännössä
osoittautui, että ”alakoulunuokkareille” on enemmän kysyntää,
kuin mihin nuorisotyöntekijä kokee omien resurssien riittävän.
Nuoriso-ohjaaja päätti, että alakoulunuokkarit lopetetaan. Nuorisotyöntekijä perustelee päätöstään niin, että nuorisotyön painopistettä tulisi siirtää takaisin yläkouluikäisiin ja sitä vanhempiin
nuoriin sekä nivelvaiheisiin ala- ja yläkoulujen sekä ylä- ja ammattikoulujen välille, kuten pääsääntöisesti myös muissa kunnissa
tehdään loma-aikoja ja/tai yksittäistä kerhotoimintaa lukuun ottamatta. Nuoriso-ohjaaja kokee päätöksen selkeyttävän nuorisoohjaajan työnkuvaa ja näin ollen parantaa työssä jaksamista.
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17. 11.9. järjestettiin retki Korkeasaareen kissojen yöhön. Varaohjaajana retkellä toimi erityisnuorisotyöntekijä Eerika Suuder. Osallistujia retkellä oli yhteensä 56.
18. Nuorisotyöntekijä ollut pois töistä 1.-20.10., ja molempien nuorisotyöntekijöiden ollessa estyneitä, tiloja on pidetty suljettuna.
19. Nuorisovaltuusto on kokoontunut elokuussa ja syyskuussa.
Nuorisovaltuutetut kävivät tutustumassa Asenne ry:n toimintaan,
Forssan vanhalla bensa-asemalla, jossa Asenne ry esitteli toimintaansa sekä tilojaan nuorille. Nuorisovaltuutetut olivat myös
Asenne ry:n mukana Forssassa mopomiitissä, jossa he pitivät arpajaiset. Nuorisovaltuusto suunnitteli erilaiset ryhmäytymispäivät
(värikuulasotaretki ja ”kouluttautumis-yö” Nuokkarilla), jotka jouduttiin perumaan nuoriso-ohjaajaan poissaolon vuoksi. Nuorisovaltuuston ehdottamaa Pop up kirpparia ei myöskään pystytty pitämään. Tapahtumat päätettiin siirtää myöhemmäksi.
20. Nuoriso-ohjaaja oli mukana Suomen mallin hankkeessa, jossa
tarkoitus oli pitää nuorisotoimen lautapelikerhoa. Kerho kuitenkin
jouduttiin perumaan, sillä ilmoittautujia ei tullut yhtään.
21. Syyslomalla 18.-23.10. toteutettiin uintiretki Somerolle ke
20.10. (9 osall.) ja shoppailureissu Ideaparkiin to 21.10. (20
osall.). Ohjattu Pokemon-kävely Forssassa pe 22.10. ja Halloween-nuokkari ke 20.10. jouduttiin perumaan osallistujapulan ja
nuoriso-ohjaajan poissaolon vuoksi.
22. Kuntoportaat ovat valmistuneet Miinan koulun pihan yhteyteen. Työ tehtiin pääosin työpaja Veturin toimesta. Portaiden
avaustilaisuus on pidetty su 17.10. klo 18.00.
Tilaisuudessa järjestettiin mm. Liekkitiimin hernekeittotarjoilu ja
porrasharjoitteluopastusta. Osallistujia tilaisuudessa noin sata.
23. Lentopallon harrastesarja (B-sarja) on aloitettu Datumilla ti
26.10. Osallistuvia joukkueita kaudella 2021-2022 yhteensä 9. Mitalipelit pelataan 15.3.2022. Tuomarityöskentelystä vastaa Vaulammin Kiusa ry.
24. Vapaa-aikatoimi järjestää matkan Turun Kaupunginteatteriin
la 11.12. katsomaan esitystä ”Huomenna hän tulee”. Lippuja varattu 40kpl. Lippu + kuljetus 50e/henkilö.
25. Vapaa-aikatoimi on ollut järjestämässä lapsille ohjattua rytmisen voimistelun sekä hyppynarujumpan kurssia Miinan koululla
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alkaen 25.10. Kokeilukerran jälkeen lapsille tarjotaan 7 osallistumiskertaa yhteishintaan 40 euroa. Ohjaajana kursseilla toimii Vivia Palviainen Tammelasta.
Ehdotus

Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset
Vapla § 26
3.11.2021

Kirjaston johtajan päätökset § 3-4
Kansalaisopiston rehtorin päätökset § 1-8

Ehdotus

Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja
päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen ottooikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta vapaaaikalautakunnan käsiteltäviksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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1(3)

3.11.2021

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:
19-26
______________________________________________________
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
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
19-26
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.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

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
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 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.

