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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Kokousaika: 
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Kokouspaikka: Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon yksikkö, Varsanojantie 97, Ypäjä 
 
Läsnäolo: 
Kunnanvaltuuston jäsenet 

 
Varajäsenet 

     

1  Alanko Matti   1  Heikkilä Markku 

2  Hepomaa Jari  2  Davidsson Voitto 

3  Hirvonen Elina     

4  Ilvesmäki Mervi    

5  Jaakkola Sampsa  1  Laine Hanna 

6  Jokio Mirja  2  Lähde Jouni 

7  Käpylä Taneli   3  Moilanen Heidi 

8  Leppälahti Markku    

9  Levomäki Heikki    

10  Lundström Juha  1  Myllymäki Miia 

11  Mäenpää Ville  2  Leppänen Keijo 

12  Niemi Eetu  3  Laaksonen Niina 

13  Paloposki Jouni  4  Lehtonen Eeva 

14  Ruusiala Maarit  5  Ylösmäki Mirva 

15  Rämö Jari  6  Kärkäinen Isto 

16  Saarikoski Virve  7  Väisänen Ari 

17  Saastamoinen Markku  8  Heikkilä Joni 

18  Salmi Eija    

19  Syrjälä Matti    

20  Vähänen Jari  1  Hollo Markus 

21  Vääri Anni  2  Pyykkö Erkki 

   3  Heikkilä Piia Johanna 

   4  Heikkilä Piia Maria 

   5  Kantonen-Heikkilä Heli 

   6  Timonen Jannika 

   7  Kallio Pauliina 
     
     

   1  Oja Vesa 
Muut 
Kunnanhallituksen jäsenet 

 
Viranhaltijat 

 Eeva Lehtonen  Tatu Ujula Kunnanjohtaja 

Nuorisovaltuuston edustaja  Pirjo-Maarit Hellman Talous- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 Kerttu Poutala  Jouko Käkönen Tekninen johtaja 

  Turo Järvelä Rehtori, vs. sivistysjohtaja 

 
 
Vakuudeksi 

   

 
 

 
Jari Hepomaa 

  
Pirjo-Maarit Hellman 

 Puheenjohtaja 
 

 Pöytäkirjanpitäjä 

    
    
    
Pöytäkirjan tarkastus   
    
 Eetu Niemi  Virve Saarikoski 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

    
 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

 
Päätöksen mukaan § 55 

  

   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

KV 54 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Kuntalain 108 § määrittää yksiselitteisesti, että kunnan ilmoitukset saate-
taan 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. Kutsus-
sa on ilmoitettava käsiteltävät asiat sekä kokousaika ja -paikka.  Kokous-
kutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköi-
sesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkos-
sa. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto kokouskutsu, 
esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Hallinto-
säännön 85 §:n mukaan valtuuston esityslista julkaistaan kunnan verkko-
sivuilla. 
 
Kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 §:n mukaan kunnanhallituksen 
ja valtuuston kokouskutsujen lähetykseen esityslistoineen käytetään jat-
kossa vain ypaja.fi-osoitteita, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Kunnan-
hallituksen ja valtuuston kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisi-
jaisesti kunnan verkkosivuilla ja toissijaisesti kunnanviraston ilmoitustaulul-
la.  
Lisäksi valtuuston kokouksista on tiedotettu julkaisemalla lyhennetty ko-
kouskutsu 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 val-
tuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsitte-
lyä. Lisäksi kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus (muut kuin val-
tuutetut). Mainituilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, muttei päätöksen-
tekoon, jolleivat ole valtuutettuja. 
 
Hallintosäännön 89 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut 
todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyk-
sessä. 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 jä-
senille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 10.12.2021. 
Kokouksesta on tiedotettu kunnan internetsivuilla, kunnan julkisten kuulu-
tusten ilmoitustaululla 10.12.2021 sekä Forssan Lehdessä julkaistulla il-
moituksella 10.12.2021. 

  
 

Käsittelystä:  
  

 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 55 §                 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  

 
 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen 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 jokai-
sessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksessa laaditun 
pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 104 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja sii-
hen liittyvine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtä-
vänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 121 §:n mukaan kunnan-
hallituksen 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 ensisi-
jaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsi-
vuilla viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00 alkaen. Pyhä-
päivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. Toissijaisesti 
kokouspöytäkirjat pidetään nähtävillä kunnanviraston palvelupisteellä vii-
meistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivi-
nä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 

 
 
Valtuusto päättää 
 
1. valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat sa-

malla ääntenlaskijoina. 
2. että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan MA 20.12.2021 klo 09.00–

15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtä-
vänä 22.12.2021 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja 
kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katsotaan 
tulleen yleisesti tietoon 30.12.2021. 

  
 

Käsittelystä: 
 

 

  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eetu Niemi ja Virve Saarikoski. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 56 §                 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 esityslis-
tan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. 

  
 

Käsittelystä: 
 

 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 94 
Kunnanvaltuusto   16.12.2021  6/2021 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 57 § Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus 

 
 

Aiempi käsittely: KH 23.11.2021 228 § 
 
 
Selostus: ”Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kunnat ylläpitävät yhdessä Jokiläänin kan-

salaisopistoa. Opisto järjestää opetusta kuntien alueella yli 4000 tuntia vuo-
dessa. Opisto käyttää noin 40 opetustilaa em. kunnissa. 

  
 Nykyisin voimassa oleva Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä 

koskeva sopimus on allekirjoitettu Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien 
kesken vuonna 1999. Sopimukseen on aiemmin päivitetty rehtoripalvelujen 
muutos. Koska sopimus on n. 20 vuoden takaa, on todettu, että on tarpeel-
lista päivittää se tarvittavilta osin mm. opetustiloista perittävien vuokrien ja 
hallintoon liittyvien asioiden osalta. Sopimuksen päivitystä on valmisteltu ke-
vään ja kesän aikana. Sopimuksesta neuvoteltiin 10.6.2021. Neuvotteluissa 
päädyttiin yksimielisesti esittämään liitteenä 23 olevaa päivitettyä sopimusta 
hyväksyttäväksi.  

 
Oheismateriaalina kunnanhallitukselle on toimitettu Jokioisten kunnanhalli-
tuksen päätöspykälä asiasta.  
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi Jokiläänin kansalaisopis-
ton toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen siten, että se tulee voi-
maan 1.1.2022 alkaen.   
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
 
Liite 12 

 

       
 Käsittelystä: 
 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 58 § Talousarvio 2021, lisämääräraha esiopetukseen/ veo-palvelut 

 
 

Aiempi käsittely: SIVLA 1.11.2021 78 § 
KH 23.11.2021 231 § 

 
 
Selostus: ”Talousarvioon 2021 ei ole menopuolelle varattu lainkaan esiopetuksen kus-

tannuspaikalle ostopalvelua varten määrärahaa. Päiväkodin ja perhepäivä-
hoidon kustannuspaikoilla on yhteensä 6000 euron varaukset. 

 
 Päätösehdotus: 
 Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle esiopetukseen 11 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2021 talous-
arvioon.  

 Päätös: 
  Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 

  -- 

 

  KH 23.11.2021 231 § 

 

  Päätösehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen ja esittää 
valtuustolle 11 000 euron lisämäärärahan myöntämistä esiopetukseen vuo-
den 2021 talousarvioon. 
Päätös: 

                                           Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

                                

      
 Käsittelystä: 
 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 59 § Talousarvio 2021, lisämääräraha nuorisopalveluihin/ etsivän nuoriso-

työntekijän palkkaus 
 
 
 

Aiempi käsittely: SIVA 1.11.2021 79 § 
KH 23.11.2021 232 § 

 
  
  Selostus: ”Talousarvioon 2021 ei ole menopuolelle varattu lainkaan määräaikaisen et-

sivän nuorisotyöntekijän palkkausmäärärahaa. Tulopuolelle on varattu avus-
tusmäärärahaa (ESAVI:n päätös 25234/2020) määräaikaisen etsivän nuori-
sotyöntekijän palkkaan vuoden 2021 osuus 28 900 euroa. Määräaikaisen 
työntekijän palkkakustannukset sivukuluineen ovat noin 31000 euroa.  
Avustuksen käyttöaika on 15.12.2020-14.12.2021. Avustuksen kokonais-
summa on 30 000 euroa, josta 1 100 euroa on käytetty em. palkkakustan-
nuksiin joulukuussa 2020.  
 
Päätösehdotus: 
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan-
valtuustolle vuoden 2021 talousarvioon nuorisopalvelujen kustannuspaikal-
le 31 000 euron lisämäärärahaa määräaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän 
palkkauskustannuksiin.  
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
-- 
 
KH 23.11.2021 232 § 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen ja esittää 
valtuustolle vuoden 2021 talousarvioon nuorisopalvelujen kustannuspaikalle 
31 000 euron lisämäärärahan myöntämistä määräaikaisen etsivän nuoriso-
työntekijän palkkauskustannuksiin. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
      

 Käsittelystä: 
 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 60 § Talousarvio 2021, lisämääräraha sivistystoimen investointeihin/ Ypäjän 

trampoliinipuisto 
 
 

Aiempi käsittely: SIVLA 1.11.2021 80 § 
  KH 23.11.2021 233 § 
 
 
Selostus: ”SIVLA 12.4.2021 26 §    Pertunkaaren urheilupuiston kehittämishanke 
 
  

Olen suunnitellut trampoliinialuetta Ypäjälle. Ypäjää markkinoidaan lapsiys-
tävälliseksi kunnaksi, ja tämän tueksi olisi hyvä kehittää palveluja myös tä-
hän suuntaan. Kunnassa on hienoa luontoa ja ulkoliikuntamahdollisuuksia 
lisätään tänä keväänä, kevään hankkeita on erityisesti suunnattu työikäiselle 
väestölle. Tärkeää olisikin, että lisäisimme aktiviteettejä myös lapsille ja nuo-
rille. 

 
Trampoliinialueen rakentaminen olisi tarkoitus tehdä urheilukentän ympäris-
töön frisbeegolfradan viereen. Maatrampoliineja alueella voisi olla 5-6 kpl. 
Yhden suunnittelemani trampoliinin hinta on noin 3300e, ja tähän lisäksi tie-
tenkin kaivuutyöt trampoliineille. Olen kilpailuttanut trampoliinit valmiiksi 3 eri 
valmistajalta, joista Lappset Oy on luvannut alentaa yhden trampoliinin hin-
taa 2400 euroon, mikäli trampoliineja otetaan useampia. Trampoliinit ovat 
tehty julkiseen käyttöön, joten materiaalit ovat kestäviä. Frisbeegolf ja tram-
polinpark olisi osa Pertunkaaren urheilupuiston kehittämishanketta.  

 
Trampoliinialue olisi kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Trampoliinialue olisi 
itsessään uusi lähiliikuntapaikka. Trampoliinit kestävät lumen ja jään ja niitä 
onkin sijoitettu joillakin paikkakunnilla koulujen pihoille ja päiväkotien piha-
alueille. Ulkotrampoliinit ovat huoltovapaita ja niissä ei myöskään ole ylläpi-
tokustannuksia. Trampoliinialuetta perheen pienimmät käyttäisivät aikuisen 
valvonnassa, ja trampoliinit sijoitettaisiin niin, että hypyt suuntautuvat ylös-
päin eivätkä eteenpäin, eli ei tehdä varsinaista eteenpäin suuntautuvaa 
trampoliinirataa turvallisuussyistä. Trampoliinialue erottuisi muista seutu-
kunnan kuntien palveluista edukseen ja lisäisi paikkakunnan elinvoimaa se-
kä Ypäjän asemaa liikunnallisena ja lapsiystävällisenä kuntana. 

 
Trampoliinialueet ovat suosittuja liikunta- ja leikkipaikkoja. Myös Suomesta 
löytyy tämän tyyppisiä ulkoalueita esimerkiksi Joensuusta, josta olen kysellyt 
heidän trampoliinipuistonsa käyttöä. Joensuusta trampoliinialue saakin ke-
huja; aluetta käyttävät siellä sekä lapset että aikuiset. Olen tiedustellut rahoi-
tusta LounaPlussasta, josta alustavasti luvattiin 60- 90% rahoitusta hank-
keeseen. Rahoituksen määrä on suurempi, kun kohderyhmänä ovat lapset 
ja nuoret. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 14 000-19 000e. Ohessa 
kuva Joensuun trampoliinipuistosta ylhäältä katsottuna. 
 
Valmistelija: Juhamatti Jokinen liikunnanohjaaja 

 

 Päätösehdotus: 
 Sivistyslautakunta hyväksyy Pertunkaaren urheilupuiston kehittämishank-

keen. 
 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  

  



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 98 
Kunnanvaltuusto   16.12.2021  6/2021 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 SIVLA 14.6.2021 49 §   Ypäjän trampoliinipuiston tarjoukset 
 

  

Ypäjän kunnan liikunnanohjaaja Juhamatti Jokinen ja teknisentoimen johtaja 
Jouko Käkönen ovat pyytäneet tarjouksia Ypäjän kunnan trampoliinipuiston 
trampoliinien toimittajasta sekä maanrakennustöiden tekijästä. 
Tarjouksia saatiin kolmelta eri trampoliinitoimittajalta: 

 
1. Oy Piresma Ab, 27 689,04 euroa 
2. Oy Training Ab, 41 871,20 euroa 
3. Leikkiset Oy,     26 492,10 euroa 
Trampoliinipuiston maanrakennusurakka tarjouksia saatiin kahdelta urakoitsi-
jalta: 
1. MS Kaivuu Oy       8 200,00 euroa 
2. Konetyö Sillistén 7 425,00 euroa 
Tarjouspyyntö lähetettiin myös seuraaville urakoitsijoille, mutta heiltä ei tullut 
tarjousta trampoliinipuiston maanrakennusurakkaan. 

1. Koneurakointi HMJ Lehtinen Oy 
2. Koneurakointi V Levomäki 
3. Koneurakointi ja Kuljetus Markkula 
4. Louhinta ja piikkaus Hokka Oy 

Ypäjän trampoliinipuiston toimittajaksi on valittu Leikkiset Oy Forssasta. 
Trampoliinipuiston maanrakennustöistä ja asentamisesta vastaa Konetyö 
Sillstén Ypäjältä. Trampoliinien toimitusajaksi Leikkiset Oy lupaa noin 8 viik-
koa, joten trampoliinipuiston maanrakennustyöt on tarkoitus aloittaa elo-
kuussa heti, kun trampoliinit toimitetaan Ypäjälle.  
 
Valmistelija: Juhamatti Jokinen, liikunnanohjaaja, Jouko Käkönen, tekninen 
johtaja 

 
 Päätösehdotus:  

Sivistyslautakunta saattaa tietoonsa trampoliinipuiston toimittajan sekä 
maanrakennustöiden tekijän. 
Päätös:  
Asia saatetaan tiedoksi. 
 

Talousarviossa 2021 ei ole varauduttu hankkeena toteutettavaan trampolii-
nipuistoon, koska tieto hankkeesta saatiin vasta keväällä 2021. Sivistyslau-
takunta päätti kokouksessaan 12.4.2021 lähteä mukaan hankkeeseen.  

ELY:n päätös hankeavustuksesta on saapunut 10.6.2021. Hanke on osa 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020 (siirtymäkausi 
2020–2021) ja toteuttaa myös LounaPlussan kehittämisstrategian painopis-
tettä Hyvinvointia yhteisöllisyydestä.  

Ypäjän trampoliinipuisto-hankkeen toteuttamiseen myönnetty avustus on 20 
152,72 euroa, josta EU-rahaa on 8061,09 euroa.  
Kokonaiskustannusarvio on 28 789,60 euroa, jolloin kunnan omavastuu-
osuudeksi jää 8 636,88 euroa. Tällä hetkellä toteutuneita kustannuksia on 
26 702,90 euroa.     

Ypäjän trampoliinipuisto  
Kustannusarvio 2021 2022 

Menot  28 800   0   

Tulot (avustus) 20 100   0   

Nettomeno -8 700 0 
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 Päätösehdotus: 
 Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle, että sivistystoimen investointisuunnitelmaan vuodelle 2021 teh-
dään seuraavat lisäykset:  

 
Ypäjän trampoliinipuisto 
menot 28 800 euroa 
tulot 20 100 euroa 

 Päätös: 
                               Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
 -- 
 
 KH 23.11.2021 233 §  
 
 
 Päätösehdotus:  

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen ja esittää 
valtuustolle vuoden 2021 investointisuunnitelmaan lisäykset Ypäjän trampo-
liinipuiston osalta: menot 28 800 euroa ja tulot 20 100 euroa. 

 Päätös: 
                               Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
  

      
 Käsittelystä: 
 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 61 § Talousarvio 2021, määrärahan poisto käyttötaloudesta/ kirjastopalvelut 

 
 
           Aiempi käsittely: SIVLA 1.11.2021 81 § 
  KH 23.11.2021 234 §  
 
 

Selostus:        ”Omatoimikirjaston toteuttaminen on yksi sivistyslautakunnan investointi-
hankkeista vuonna 2021. Hankkeen kustannusarvio on 18 600 euroa, josta 
avustuksen osuus 15 000 euroa. 

 
Ypäjän kunnan saama avustus 15 000 euroa omatoimikirjaston toteutta-
miseksi on varattu myös kirjastopalvelujen käyttötalouteen vuoden 2021 ta-
lousarviossa. 

 
                               Päätösehdotus: 

  Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan-
valtuustolle talousarviosta 2021 poistettavaksi omatoimikirjastoa varten kir-
jastopalvelujen käyttötalouteen varatun 15 000 euron määrärahan. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
-- 

 
 

KH 23.11.2021 234 § 
 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen ja esittää 
valtuustolle vuoden 2021 talousarvion käyttötalouteen varatun omatoimikir-
jaston 15 000 euron määrärahan poistamista. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
 
Käsittelystä: 
 
 
Päätös:              Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 62 § Ypäjän kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 ja in-

vestointisuunnitelma 2022-2025 
 
        
           Aiempi käsittely: KH 21.9.2021 181 § 
  KH 23.11.2021 227 § 
  KH 7.12.2021 246 § 
 
          

Selostus:               ”Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy-
väksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen 
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuun-
nitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talous-
arviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 
 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-

strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin 
toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 
 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.  
 
 Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 
sekä investointi- ja rahoitusosa. 

 
  Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 
 

 Vuoden 2022 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 valmistel-
laan poikkeuksellisessa tilanteessa. Sotepalvelut ovat siirtymässä hyvin-
vointialueen vastuulle 2023, jolloin myös kuntien maksuissa ja verotu-
loissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Vuosien 2023-2024 suunnitelman 
laatiminen tässä vaiheessa sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä. Ta-
lousarviovuosi 2022 on viimeinen, jota voidaan valmistella aiempien vuo-
sien omaisella kulurakenteella ja myös valmistelun pohjana oleviin tietoi-
hin sisältyy tässä vaiheessa epävarmuustekijöitä. 

 
                       Talousarviossa on varauduttava sosiaali- ja terveydenhuollon maksu-

osuuksien korotuksiin, jotka tarkentuvat loppuvuoden aikana. 
 
                        Henkilöstökulut ovat palvelujen ostojen jälkeen toimintakulujen toiseksi 

suurin erä. Kunta-alan sopimukset päättyvän vuoden 2022 alkupuolella 
eikä korotustasosta ole vielä varmuutta.  

 
                        Kunnanhallitus ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua, käsittelee toi-

mialojen esitykset ja valmistelee edelleen esityksen vuoden 2022 talous-
arviosta ja -suunnitelmasta 2022-2024 valtuustolle.  

 
                       Talousarvion ja -suunnitelman laadintaohje on liitteenä 16. 
 
 
 
 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 102 
Kunnanvaltuusto   16.12.2021  6/2021 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

                       Päätösehdotus: 
 Kunnanhallitus  

1.  hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen 
 

2. asettaa taloustavoitteet hallintokuntien ja toimielinten vuoden 2022 ta-
lousarviotyölle. 
Päätös: 
Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen, 
jota kunnanhallitus voi täydentää lisäohjeilla.” 

 
-- 

 
KH 23.11.2021 227 § 

 
”Talousarvio- ja investointisuunnitelmaluonnos on esityslistan oheismate-
riaalina. 

 
Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa. 

  
 Päätösehdotus: 

Kunnanhallitus tarkentaa talousarvion ja -suunnitelman sekä investointi-
suunnitelman tavoitteita. 
Päätös: 
Kunnanhallitus tarkensi, että talousarvion tavoitteena on nollatulos.” 

 
-- 

 
KH 7.12.2021 246 § 

 
 Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-ohjelma on liitteenä 28 ja talous-

arvio 2021 sekä taloussuunnitelma 2021–2023 ja investointisuunnitelma 
2021–2024 on liitteenä 29. 

 
 Talousarvion 2022 vuosikate on 640 700 euroa, poistot 632 900 euroa ja 

tilikauden ylijäämä 20 500 euroa. 
 

                            Päätösehdotus: 
                        Kunnanhallitus 

1. hyväksyy kuntastrategian toimeenpano-ohjelman vuodelle 2022 
                                   2 .hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 
                                   3. hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 
                                   4. hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2022–2025 
                                   5. esittää valtuustolle niiden hyväksymistä. 

                        Päätös: 
                        Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
                            
                        Liitteet 13, 14 

 
 
Käsittelystä: 
 
 
Päätös:                      Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 63 § Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 

 
 
           Aiempi käsittely: KH 7.12.2021 247 § 
 
 

Selostus:               ”Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 va-
rajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan val-
tuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan 
yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä 
valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen 
ja varajäsen. 

 
                     Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 15.11. 

-31.12.2021 välisenä aikana kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksen-
tekomenettelyllä. Vaalit ovat suljetut suhteelliset listavaalit. Kunnalla on 
vaaleissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Asukasluku määräytyy 
30.11.2020 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Kunta voi 
jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle. 

 
 Vaalien tulos määräytyy käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin 

vaalilain mukaista suhteellista vaalitapaa. Vaalien tulosta laskettaessa eh-
dokkaat tulevat valituksi ehdokaslistalta siinä järjestyksessä kuin heidät on 
asetettu ehdokaslistalle. Kukin ehdokas saa listansa äänimäärän perus-
teella vertausluvun. Valituksi tulee vertauslukujen suuruusjärjestyksessä 
niin monta ehdokasta kuin valittavia on vaalipiirissä. 

 
 Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Varajäseniksi valitaan varsinaisiksi 

jäseniksi valittavien jälkeen seuraavaksi korkeimmat vertausluvut saaneet 
ehdokkaat. 

 
 Valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien ääni-

määrien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalien jäsenäänestyksessä 
määräytynyt vaalitulos saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireis-
sä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä. 

 
 Valtuuskunnan vaalilautakunta päättää valtuuskunnan tasauspaikoista 

noudattaen Kuntaliiton sääntöjen ja valtuuskunnan vaalijärjestyksen mää-
räyksiä sekä vahvistaa valtuuskunnan vaalien tuloksen tammikuussa 
2022. Vaalilautakunta ilmoittaa viipymättä vaalien tuloksen valtuuskuntaan 
valituille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille. 

 
  Vaalien toimittaminen kunnassa 
 
 Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole mää-

räyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Vaalilautakunta ei si-
ten myöskään tutki, millä tavoin päätös kunnan äänimäärän jakamisesta 
ehdokaslistojen kesken on syntynyt. Olennaista on, että viimeistään 
31.12.2021 päätös on kunnassa tehty ja kunnan eri ehdokaslistoille anta-
mat äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät on syötetty 
vaalijärjestelmään. 

 
 Päätöksessä on kysymys yhdistyksen jäsenäänestykseen osallistumises-

ta, joten päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä vali-
tuksella. 
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                     Vaali Ypäjän kunnassa 
 
                     Ypäjän kunnan äänimäärä on 2320 (asukasluku 30.11.2020). 
 
                     Esityslistan oheismateriaalina on Hämeen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdis-

telmä. 
 
                    Päätösehdotus: 

                             Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa Kuntaliiton valtuus-
kunnan vaalin. 

                               Päätös: 
                               Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
 
Käsittelystä:        Valtuusto toimitti suljetuin lipuin Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. Kokouk- 

sessa pidettiin 19.10 – 19.15 tauko, jonka aikana ääntenlaskijat suorittivat 
äänten laskun. 

                               Toimitetussa vaalissa ehdokaslistat saivat seuraavan mukaiset äänet ja 
kunnan äänimäärät: 

 
                               Ehdokaslista                                           Äänet                              Äänimäärä 
 
                               Numero 2 Suomen Keskusta                   9                                     994 
                               Numero 3 Vasemmistoliitto                      1                                     110 
                               Numero 4 Perussuomalaiset                    1                                     110 
                               Numero 5 Suomen Sosiali- 
                               demokraattinen Puolue                            3                                      331     
                               Numero 6 Vihreä liitto                              1                                      110 
                               Numero 7 Suomen Kristillis- 
                               demokraatit (KD)                                     0                                           0 
                               Numero 8 Kansallinen Kokoomus           6                                       663 
 
                               Yhteensä                                               21                                     2 318 
                                                                                                              tasaus                    2   
                                                                                                                                      2 320 
 
 
Päätös:                 Valtuusto vahvisti vaalin tuloksen. Äänimäärät tallennetaan Kuntaliiton vaali- 
                              järjestelmään. 
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KV 64 § Hallintosäännön päivittäminen / hyvinvointialuevalmistelu 

 
 
           Aiempi käsittely: KH 7.12.2021 248 § 
 
 

Selostus:             ”Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun 
lain (jatkossa voimaanpanolaki) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä vii-
meistään 28. päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 
ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen 
käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopi-
muksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa 
hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, 
palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 

 
Tällä hetkellä Ypäjän kunnan hallintosäännössä ei ole käsitelty asiaa, jo-
ten tarkemman sääntelyn puuttuessa selvityksen antaminen kuuluu val-
tuuston toimivaltaan. Tässä vaiheessa vaikuttaa todennäköiseltä, ettei 
kaikkia voimaanpanolain 26 §:n mukaisia tietoja ehditä käsittelemään ja 
luovuttamaan helmikuun loppuun mennessä, vaan selvityksen tietoja jou-
dutaan täydentämään mahdollisesti useaan kertaan vuoden 2022 aikana. 
Tällöin ei ole tarkoituksenmukaista, että päätöksenteko esimerkiksi yksit-
täisistä sopimuksista tai toimitiloista tapahtuu aina erikseen valtuustois-
sa/yhtymäkokouksissa. Myös valtuuston kokousaikataulu voi aiheuttaa 
ongelmia selvityksen antamisessa.   

 
Voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen antaminen perustuu kun-
nissa/kuntayhtymissä lakisääteiseen velvollisuuteen eikä päätöksenteko 
tältä osin sisällä poliittista harkintaa. Jotta selvityksen antaminen ja käsit-
tely olisi mahdollisimman joustavaa, on perusteltua, että Ypäjän kunnan 
hallintosääntöön lisätään määräys kunnan toimivallasta antaa voimaanpa-
nolain 26 §:n tarkoittama selvitys. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännön luvun 5 ”Toimie-
linten tehtävät ja toimivallan jako” 24 §:ään ”Kunnanhallituksen tehtävät ja 
toimivalta” kohdaksi 29 lisätään seuraava määräys:  
 
29. Kunnanhallitus päättää sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea 
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen antamisesta.  
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
 
Käsittelystä: 
 
 
Päätös:                     Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 65 § Muut esille tulevat asiat 

 
 

 
 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Alanko kiitti luottamushenkilöitä ja 
viranhaltijoita kuluneesta vuodesta sekä toivotti kaikille hyvää joulua. 

  
 
 

-- 
 
Valtuuston puheenjohtaja Jari Hepomaa kiitti viranhaltijoita, kaikkia kun-
nan työntekijöitä sekä valtuutettuja kuluneesta vuodesta sekä toivotti hy-
vää joulua ja terveyttä. 
 
-- 
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KV 66 § Ilmoitusasiat 

 
 

Selostus: 
 

- kunnanviraston joulusulku 23.12.2021 – 9.1.2022 
                   
 

Käsittelystä:  
 

  
Päätös:         Merkittiin tiedoksi. 
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Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 
 
Pykälät: 54 – 56, 63 - 66 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
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 posti-
osoite: 
 
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-

mailto:kunta@ypaja.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

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 perustei-
neen 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: 57 - 62 
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 valitusvi-
ranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan 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 valituskirjel-
mä. 
 
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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 

 
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 valitus-
ajan 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 asias-
sa 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 muu-
toksenhakuasia 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. 

 
 

 
 


