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Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Jokioisten kunnassa
Koula § 13
26.5.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta
esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun
2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on


vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa



kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta



selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita



selvittää perheiden palveluvalintoja



saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten
kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen
itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.
Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista
koostuvia alueita. Koska kokeilu perustuu koeasetelmaan, kunnat
eivät ole voineet hakeutua siihen itse.
Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta, on 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä
kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.
OKM on vahvistanut kokeilua järjestävät esiopetuksen toimipaikat
sekä vahvistavat koe- ja verrokkiryhmän lapset. Kokeilua voidaan
järjestää vain sellaisissa esiopetuksen toimipaikoissa, joissa lapset voivat osallistua myös täydentävään varhaiskasvatukseen.
Opetushallitus laatii kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet ja tukee kokeilun järjestäjiä kokeilun
toimeenpanossa.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutumista selvitetään
seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa,
kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun
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opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia.
Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen
päätöksenteon pohjana.
Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen. Jos
lapsen halutaan osallistuvan kokeiluun kaksivuotista esiopetusta
järjestävässä toimipaikassa, huoltajien tulee hakea lapselle paikka kokeilusta. Esiopetus on perheille maksutonta.
Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin.
OKM on valinnut Jokioisten kunnan kokeilukunnaksi ja kaikki
kunnan viisivuotiaat voidaan ilmoittaa vanhempien päätöksellä ja
sitoumuksella maksuttomaan esiopetuskokeiluun. Hyväksytyt toimipaikat ovat Teerimäen ja Mäntypuiston päiväkodit. Lapset, joita
ei ilmoiteta koeryhmään, jäävät verrokkiryhmään ja ovat siten silti
myös mukana kokeilussa.
Ehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä, että Jokioisten kunnassa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden mukaisesti 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvien lasten koulumatkaetuus
Koula § 14
26.5.2021
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta säädetään laissa
1046/2020.
Lapsen oikeutta koulumatkaetuuteen harkitaan kokeilussa samojen kriteereiden (perusopetuslaki 32 §) mukaan kuin 1-vuotisessa
esiopetuksessa.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain 8§ mukaan perusopetuslain 32 §:stä poiketen ensisijainen koulumatkaetuus on oppilaan
kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Kokeilussa kuljetuksiin tarkoitettu koulumatkaetuus on siis ensisijaisesti avustus, joka myönnetään perheelle ja lähtökohtaisesti
perheen tulee itse kuljettaa lapsi kaksivuotiseen esiopetukseen. Toissijaisesti kunta järjestää kuljetuksen. Kokeilulailla ei ole
säädetty lapselle oikeutta mihinkään tiettyyn kuljetusmuotoon.
Kunnan tulee tehdä kuljetusetuudesta päätös. Lasten varsin pienen iän, huomattavat turvallisuus- ja vastuukysymykset huomioiden rahallinen avustus kunnan kuljetusten järjestämisen sijaan on
perusteltua. Vanhempien halutessa, ja heidän suostumuksellaan,
kunta voi ohjata vanhempia keskinäiseen yhteistyöhön mahdollisten yhteiskuljetusten järjestämiseksi.
Kuljetusavustuksen suuruus on perusteltua määritellä samansuuruiseksi kuin verohallinnon määrittelemä veroton korvaus oman
auton käytöstä työmatkoilla. Korvauksen suuruus on vuonna 2021
on 44 snt./km.
Ehdotus

Lautakunta päättää, että jos kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun
osallistuvan lapsen matka kotoa esiopetukseen on pitempi kuin
kolme kilometriä, lapsella on oikeus kuljetusavustukseen.
Mikäli esiopetuksen lisäksi järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta, oikeutta etuuteen ei ole.
Mikäli esiopetukseen kuljetaan perheen järjestämällä kuljetuksella, jota kunta avustaa, kuljetusavustus on 44 snt/km.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Selvitys etäopetuksen sujumisesta poikkeusolojen aikana Jokioisten kunnan perusopetusopetuksessa
Koula § 15
26.5.2021
Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrääsi koronaepidemian
vuoksi tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan
sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saanut
käyttää vuosiluokkien 7–9 opetuksen eikä perusopetuslain mukaisen lisäopetuksen järjestämiseen.
Avi:n päätöksen mukaan tiloja voitiin kuitenkin käyttää erityisen
tuen päätöksen saaneiden oppilaiden opetuksen järjestämiseen
sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös muun oppilaan
välttämättömään lähiopetukseen.
Avi:n päätös tilojen sulkemisesta oli voimassa 10.3. – 4.4.2021
välisen ajan. Paanan koulun tilojen ollessa suljettuna pääosalta
yläkouluoppilailta, teki sivistystoimenjohtaja päätöksen vastaavalle ajalle poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Päätöksen mukaisesti Paanan koulun 7.–9. luokkien oppilaat siirrettiin etäopetukseen kuitenkin niin, että erityisen tuen oppilaille opetus järjestettiin
lähiopetuksena ja myös muun välttämätön lähiopetus mahdollistettiin koulun tiloissa.
Sivistystoimenjohtaja teki lisäksi vastaavan päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä ajalle 5.4. – 11.4.2021 kuultuaan
asiassa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää.
Etäopetuksen kehittämisen vuoksi oli perusteltua selvittää, miten
opetushenkilökunta sekä oppilaat ja kodit kokivat etäopetuksen
onnistuneen kevään 2021 aikana. Opetushenkilökunnan kanssa
on käyty koulun veso-päivässä keskustelua etäopetuksen sujumisesta ja kehittämisestä. Vastaavantyyppinen kysely tehtiin myös
keväällä 2020 silloisen etäopetusjakson jälkeen. Kyselyn tuloksia
hyödynnettiin lukuvuonna 2020–2021, kun varauduttiin mahdollisen etäopetuksen järjestämiseen.
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden päätyttyä kaikille etäopetuksessa olleille oppilaille ja heidän huoltajilleen lähettiin kysely
koskien etäopetusta ja sen sujumista. Etäopetukseen osallistui
noin 165 oppilasta. Kyselyyn vastasi 134 oppilasta ja 83 huoltajaa.
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Opetushenkilöstön ja huoltajien vastaukset ovat esityslistan erillisliitteinä.
Sivistystoimenjohtaja esittelee etäopetuksen sujumista ja selvitykset kyselyjen tulokset kokouksessa.
Ehdotus

Lautakunta ottaa tiedoksi selvityksen etäopetuksen sujumisesta
Paanan koulussa kevään 2021 aikana.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Virkavapaa-anomus
Koula § 16
26.5.2021

Paanan koulun biologian ja maatiedon lehtori Heidi Syrjälä hakee
virkavapaata lukuvuodeksi 2021–2022 toisen viran hoitamista varten.
Henkilöstölautakunnan päätöksen mukaisesti viranhaltijalle voidaan myöntää enintään vuoden pituinen harkinnanvarainen virkavapaa toisen määräaikaisen viran hoitamiseksi.
Virkavapaa-anomus on esityslistan erillisliitteenä.

Ehdotus

Lautakunta päättää myöntää Paanan koulun biologian ja maantiedon lehtori Heidi Syrjälälle palkattoman virkavapaan 1.8.202131.7.2022 väliseksi ajaksi ja oikeuttaa sivistystoimenjohtajan valitsemaan viransijainen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti,
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Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen määräajaksi koulukuraattorin toimeksi
Koula § 17
26.5.2021

Jokioisten kunnan esi- ja perusopetuksessa työskentelee yksi kokoaikainen koulukuraattori ja yksi osa-aikainen sosiaaliohjaaja
(20h vko).
Koulukuraattori työskentelee esiopetuksessa sekä Miinan ja Paanan kouluissa. Sosiaaliohjaaja työskentelee Miinan koululla ja
toimeen on yhdistetty lisäksi 15 h / vko koulunkäynninohjaajan
tehtäviä.
Oppilashuollon palvelujen kehittämisestä on keskusteltu viime
vuosina usean otteeseen peruskoulujen rehtorien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Tavoitteena on ollut työtehtävien ja palvelun selkeyttäminen ja tehostaminen.
Koulukuraattorin ja sosiaaliohjaajan työnkuvat ovat monilta osin
olleet Jokioisten kunnassa hyvinkin samankaltaiset. Molemmissa
työtehtävissä keskeistä on auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään. Kuraattorilta ja sosiaaliohjaajalta saa apua, kun lapsella
tai nuorella on haasteita esimerkiksi koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia
muutoksia. Myös huoltajat voivat keskustella kuraattorin ja sosiaaliohjaajan kanssa perheeseen liittyvistä asioista. Molemmat työntekijät osallistuvat vahvasti myös koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön ja tekevät yhteistyötä esimerkiksi lastensuojelun,
perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa.
Suurin ero työtehtävissä on ollut lainsäädännön vaatimus siitä, että koulukuraattoripalvelu on järjestettävä ja se pitää olla saatavilla
kaikilla esi- ja perusopetuksen oppilailla. Sosiaaliohjaajan palveluita ei ole lakisääteisesti kunnan velvollisuus järjestää. Oppilaalle
on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt, kiireellisissä tilanteissa kuraattoripalvelu on järjestettävä jopa
heti.
Pääosin koulukuraattorin ja sosiaaliohjaajan välinen työnjako on
sujunut kunnan esi- ja perusopetuksessa hyvin. Vuosien saatossa
on kuitenkin havaittu, että osalla tuen piirissä olevista oppilaista ja
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perheitä auttava työntekijä vaihtuu johtuen siitä, että lainsäädäntö
ohjaa ja velvoittaa nimenomaan koulukuraattoripalvelun järjestämiseen. Tämä on aiheuttanut myös sen, että jo pitkälle tehty työ
oppilaan ja perheen kanssa on jouduttu osin aloittamaan alusta
työntekijän vaihtumisen vuoksi.
Lukuvuonna 2020–2021 koulukuraattori on työskennellyt esiopetuksessa ja Paanan koululla. Miinan koulun sosiaaliohjaaja – koulunkäynninohjaaja on vastaavasti työskennellyt Miinan koululla
koulukuraattorin – sosiaaliohjaajan tehtävissä. Lukuvuoden aikana on huomattu, että työtehtävät ovat huomattavasti selkeämmät
kuin aiemmin. Päällekkäistä työtä ei ole ja palvelu on ollut selkeämpi oppilaiden ja huoltajien näkökulmasta.
Suunnitteilla oleva soteuudistus saattaa siirtää kuraattoripalvelut
sote- maakuntahallinnon vastuulle. Soteuudistuksen myötä kunnan koulukuraattori siirtynee maakuntahallinnon palvelukseen.
Maakuntahallinto määrittää tuolloin koulukuraattoripalveluiden
määrän ja työntekijät eri kuntiin ja kouluille.
Ko. muutoksen seurauksena kuraattoripalvelujen määrä todennäköisesti laskee Jokioisten kunnassa ja kunnan on tuolloin uudelleen mietittävä, millä tavalla oppilashuollon palvelut järjestetään
riittävän laadukkaasti.
Kunnan oppilashuollon henkilöstön mielestä olisi perusteltua, että
Miinan koulun sosiaaliohjaajan - koulunkäynninohjaajan toimi
muutetaan koulukuraattori – koulunkäynninohjaaja – toimeksi ja
toimen sijoituspaikka on pääosin Miinan koulu. Koulukuraattorin
vastuulla olisi taas vastaavasti pääosin Paanan koulu. Esioppilaiden osalta työ jaettaisiin kuraattorien välillä esiopetuspisteittäin.
Järjestely selkeyttäisi huomattavasti oppilashuollon kuraattoripalvelujen järjestämistä. Järjestelyn myötä työntekijöiden liikkuminen
yksiköiden välillä vähenisi ja kuraattoripalvelu kohdentuisi yksiköiden tarpeiden mukaan hyvinkin tasapuolisesti. Muutoksen taloudellinen merkitys on hyvin pieni.
Järjestely mahdollistaisi jatkossa koulukuraattoripalvelujen kehittämisen määrätietoisesti perusopetuksen lisäksi myös erityisesti
esiopetuspalvelujen osalta.
Ehdotus

Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Miinan koulun sosiaaliohjaajan - koulunkäynninohjaajan toimi muutetaan
koulukuraattori – koulunkäynninohjaaja – toimeksi määräajaksi siten, että muutos on voimassa 1.1.2023 saakka. Oppilashuollon
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palveluita tarkastellaan kokonaisuudessaan vuonna 2022, jolloin
tiedetään mm. se, miten valtakunnallinen soteuudistus on edennyt.
Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Forssan seudun kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehuoltosuunnitelma
Koula § 18
26.5.2021

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja seudun kunnat ovat
laatineet yhdessä lääkehuoltosuunnitelman Forssan seudun varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Suunnitelman lopullisen
muodon on hyväksynyt FSHKY. Suunnitelma on valmistunut
helmikuussa 2021.
Lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 julkaisema ” Turvallinen lääkehoito; Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa
(STM 2015:14)”.
Suunnitelmaa noudatetaan varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa, esiopetuksessa sekä perusopetuksessa ja tämän pohjalta
kukin toimintayksikkö suunnittelee lääkehoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet yksittäisen lapsen tarpeen mukaan. Lisäksi noudatetaan STM:n 3.10.2012 julkaiseman ohjeen ”Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen toteuttaminen lasten päivähoidossa” linjauksia.
Lääkehoitosuunnitelmaa arvioidaan jatkuvasti, päivityksiä tehdään
tarvittaessa ja koko suunnitelmaa tarkistetaan kahden vuoden välein: FSHKY:n johtava farmaseutti toimii vastuuhenkilönä ja työryhmän koollekutsujana.
Lääkehuoltosuunnitelma on esityslistan erillisliitteenä.

Ehdotus

Lautakunta päättää ottaa Forssan seudun kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehuoltosuunnitelman tietoonsa
saateuksi ja omalta osaltaan hyväksyy sen käyttöönoton Jokioisten kunnassa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset
Koula § 19
26.5.2021

Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset § 1-12 (Populus)
Varhaiskasvatuksen johtajan asiakaspäätökset § 34-79
Varhaiskasvatuksen johtajan muut päätökset § 36-44
Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 86-160
Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 63-76
Sivistystoimenjohtajan päätökset § 17-26

Päätös

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

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus
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26.5.2021

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:13-19
______________________________________________________
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 koulutuslautakunta
Miinan koulu
Koulutie 8
31600 Jokioinen
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:13-19
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.
Valituskirjelmään on liitettävä:
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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.

