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Läsnäolo:
Kunnanvaltuuston jäsenet
1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

s. 62
4/2021

Alanko Matti
Hepomaa Jari
Hirvonen Elina
Ilvesmäki Mervi
Jaakkola Sampsa
Jokio Mirja
Käpylä Taneli
Leppälahti Markku
Levomäki Heikki
Lundström Juha
Mäenpää Ville
Niemi Eetu
Paloposki Jouni
Ruusiala Maarit
Rämö Jari
Saarikoski Virve
Saastamoinen Markku
Salmi Eija
Syrjälä Matti
Vähänen Jari
Vääri Anni

Muut
Kunnanhallituksen jäsenet
Eeva Lehtonen
Nuorisovaltuuston edustaja
Kerttu Poutala

KESK
KOK
KOK
SDP
KOK
SDP
KESK
KESK
KESK
KOK
KESK
VIHR
KESK
KESK
KESK
KOK
KOK
SDP
VAS
PS
KOK

Varajäsenet
Perussuomalaiset r.p.
1
Heikkilä Markku
2
Davidsson Voitto

1
2
3

Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.
Laine Hanna
Lähde Jouni
Moilanen Heidi

1
2
3
4
5
6
7
8

Suomen Keskusta r.p.
Myllymäki Miia
Leppänen Keijo
Laaksonen Niina
Lehtonen Eeva
Ylösmäki Mirva
Kärkäinen Isto
Väisänen Ari
Heikkilä Joni

1
2
3
4
5
6
7

Kansallinen Kokoomus r.p.
Hollo Markus
Pyykkö Erkki
Heikkilä Piia Johanna
Heikkilä Piia Maria
Kantonen-Heikkilä Heli
Timonen Jannika
Kallio Pauliina

1

Vasemmistoliitto r.p.
Oja Vesa

Viranhaltijat
Tatu Ujula
Pirjo-Maarit Hellman
Jouko Käkönen
Turo Järvelä

Kunnanjohtaja
Talous- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Tekninen johtaja
Rehtori, vs. sivistysjohtaja

Vakuudeksi
Jari Hepomaa
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätöksen mukaan § 39
Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

ESITYSLISTA
21.10.2021

s. 64
4/2021

KV 38 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selostus:

Kuntalain 108 § määrittää yksiselitteisesti, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla
kunnan päättämällä tavalla.
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat sekä kokousaika ja -paikka. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto kokouskutsu,
esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Hallintosäännön 85 §:n mukaan valtuuston esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
Kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 §:n mukaan kunnanhallituksen
ja valtuuston kokouskutsujen lähetykseen esityslistoineen käytetään jatkossa vain ypaja.fi-osoitteita, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Kunnanhallituksen ja valtuuston kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla ja toissijaisesti kunnanviraston ilmoitustaululla.
Lisäksi valtuuston kokouksista on tiedotettu julkaisemalla lyhennetty kokouskutsu sanomalehti-ilmoituksella.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Hallintosäännön 88 §:n mukaan
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Lisäksi kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus (muut kuin valtuutetut). Mainituilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, muttei päätöksentekoon, jolleivat ole valtuutettuja.
Hallintosäännön 89 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut
todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen
ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuusto on päätösvaltainen,
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanvaltuuston varsinaisille jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 15.10.2021.
Kokouksesta on tiedotettu kunnan internetsivuilla, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 15.10.2021 sekä Forssan Lehdessä julkaistulla ilmoituksella 15.10.2021.

Käsittelystä:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:
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KV 39 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat

Selostus:

Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14
päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 103 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksessa laaditun
pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 104 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 121 §:n mukaan kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan
kolmen päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja
varmennetaan heidän allekirjoituksillaan myöhemmin, mutta viipymättä.
Saman päätöksen mukaan valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. Toissijaisesti
kokouspöytäkirjat pidetään nähtävillä kunnanviraston palvelupisteellä viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.

Valtuusto päättää
1. valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.
2. että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan MA 25.10.2021 klo 09.00–
15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 27.10.2021 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja
kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katsotaan
tulleen yleisesti tietoon 4.11.2021.

Käsittelystä:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:
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KV 40 §

Käsittelyjärjestys

Selostus:

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa
käsiteltävät asiat. Saman lain 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä vain
näin valmistellun ja kokouskutsussa mainitun asian.
Jos asia on luonteeltaan kuitenkin kiireellinen, eikä siitä näin ollen ole
mainintaa kokouskutsussa, valtuusto voi yksinkertaisella enemmistöllä
päättää ottaa sen käsiteltäväkseen. Tuolloinkin asian tulee olla vähintään
käsitelty kunnanhallituksessa. Jos asiaa ei ole lainkaan valmisteltu, päätös
asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä valtuustossa yksimielisesti.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.

Käsittelystä:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:
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KV 41 §

Sidonnaisuusilmoitukset

Aiempi käsittely:

TARLA 13.9.2021 9 §

Selostus:

”Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä
luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä,
valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta pyytää ilmoitusvelvollisilta sidonnaisuusilmoitukset.
Päätös:
Tarkastuslautakunta pyytää ilmoitusvelvollisia antamaan sidonnaisuusilmoitukset syyskuun 2021 loppuun mennessä, jonka jälkeen sidonnaisuustiedot
toimitetaan valtuuston tietoon sekä julkaistaan kunnan kotisivuilla.”

Käsittelystä:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:
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KV 42 §

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien yhteisen jätelautakunnan jäsen ja varajäsen

Aiempi käsittely:

KH 21.9.2021 179 §

Selostus:

”Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätelautakunta toimii jätelain 23 §:ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena.
LHJ:n osakaskuntien jätelautakunnan johtosäännön mukaan lautakunta toimii Forssan kaupungin (isäntäkunta) lautakuntana kuntalain 77 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Isäntäkunnan valtuusto asettaa lautakunnan toimikaudekseen yhteistoiminta-alueen kuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä.
Lautakunnassa on yksi jäsen kustakin yhteistoiminta-alueen kunnasta ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Isäntäkunnan on huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta
annetun lain 4 a §:n vaatimukset.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää toimikaudeksi 2021 –
2025 yhden jäsenen ja tälle yhden henkilökohtaisen varajäsenen Forssan
kaupungin jätelautakuntaan.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”

Käsittelystä:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:
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KV 43 §

Talousarvion vuoden 2021 osavuosikatsaus

Aiempi käsittely:

KH 21.9.2021 180 §

Selostus:

Esityslistan liitteenä 15 on osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2021. Katsauksessa raportoidaan kunnanhallitukselle talousarvion sekä tavoitteiden
toteutumisesta.
Päätösehdotus:
Osavuosikatsaus merkitään tiedoksi myös valtuustolle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”

Liite 8

Käsittelystä:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:
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KV 44 §

Ypäjän kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2020

Aiempi käsittely:

KH 12.10.2021 200 §

Selostus:

”Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee

yleisohjeissaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista tasekirjassa esitettävät kunnan henkilöstöä koskevat tiedot.
Toimintakertomuksessa esitetään henkilöstömäärä, sen kokonaismuutos tilinpäätösvuonna, palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudelta sekä
mahdolliset olennaiset muutokset henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa.
Tehtäväkohtainen henkilöstömääräselvitys annetaan liitetiedoissa. Erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä ilmoitettujen henkilöstöä koskevien tunnuslukujen ja muiden tietojen tulee olla yhtäpitäviä kaikkien niihin liittyvien toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa.
Henkilöstöraportissa esitetään edellisen tilikauden henkilöstöä koskevat eritellyt tiedot.
Henkilöstöraportointi ja -arviointi tukee kunnan strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstövoimavarojen arvioinnin perustana on kunnan oma strategia sekä henkilöstöön liittyvät tavoitteet. Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisön
ja johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön.
Henkilöstöraportti vuodelta 2020 on esityslistan liitteenä 17.
Päätösehdotus:
Henkilöstöraportti merkitään tiedoksi myös valtuustolle.
Päätös:
Henkilöstöraportti sisältäen tarkennetut tiedot henkilökunnan vaihtuvuudesta
(luku 5.) merkitään tiedoksi myös valtuustolle.”

Liite 9

Käsittelystä:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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ESITYSLISTA
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Muut esille tulevat asiat

Valtuustoryhmien perustaminen

Selostus:

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään
liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. Ilmoitusmenettely koskee myös yhden valtuutetun valtuustoryhmää.
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton.
Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen. (Hallintosääntö 11 luku 78 §)

Käsittelystä:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KV 46 §

Selostus:

Käsittelystä:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

ESITYSLISTA
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YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

ESITYSLISTA
21.10.2021

s. 73
4/2021

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:
______________________________________________________
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:
Ypäjän kunta
Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/
sähköposti:kunta@ypaja.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
_______________________________________________________
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.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

ESITYSLISTA
21.10.2021

s. 74
4/2021

ajan 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.
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.

Pöytäkirjan tarkastus:
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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.

Pöytäkirjan tarkastus:

