Kokouspöytäkirja
Koulutuslautakunta

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

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus
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Keskiviikko 15.12.2021 klo 18.05-19.38
Paanan koulun ruokala
Lax Minna, puheenjohtaja
Aalto Sirkku
Heino Juha-Matti
Heino Maritza
Lehti Petri
Marttila Pauli
Nummenranta Charlotta

Hakamäki Jenni, kunnanhallituksen edustaja
Ojala Evert, nuvan edustaja
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä
Sundqvist Kirsi, vs. varhaiskasvatuksen johtaja klo 1819.08
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
§ 34-37
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet Pauli
Marttila ja Charlotta Nummenranta.

Puheenjohtaja

Minna Lax

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

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

Jokioinen 21.12.2021

Pöytäkirjanpitäjä

Jari Sillanpää

Allekirjoitukset

Pauli Marttila

Charlotta Nummenranta

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/
Pöytäkirjat ja esityslistat) 22.12.2021-12.1.2022
Virka-asema

sivistystoimenjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä
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Ryhmäperhepäivähoitokodin perustaminen
Koula § 34
15.12.2021

Jokioisten kunnassa varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty sekä
perhepäivähoitona että päiväkotihoitona. Päiväkoteihin sijoitetaan
3–6-vuotiaita lapsia, perhepäivähoitoon pääsääntöisesti alle kolmevuotiaat lapset. Kunnassa on tällä hetkellä työssä 19 perhepäivähoitajaa, joista yksi on ns. varahoitaja, jolle voidaan sijoittaa
toisista perhepäivähoitoryhmistä varahoitoa tarvitsevia lapsia. Yksi perhepäivähoitajista on pitkällä työlomalla. Perhepäivähoitopaikat ovat myös täyttyneet tämän syksyn aikana uusista lapsista.
Molemmat päiväkodit ovat täynnä, kuitenkin esiopetusta tarvitseville lapsille paikat saadaan vielä päiväkotiryhmistä järjestymään.
Päiväkotipaikkojen määrään on vaikuttanut muuttunut henkilöstömitoitus, jonka vuoksi Jokioisten kahdessa päiväkodeissa on 15
paikkaa vähemmän kuin vielä 1,5 vuotta sitten. Uusia hoitopaikkoja nuoremmille 3–5-vuotiaille lapsille todennäköisesti vapautuu
vasta uuden toimintavuoden alkaessa eli elokuusta 2022 lukien.
Kunnassa on ollut havaittavissa viime vuosina valtakunnallisestikin tuttu ilmiö: uusien perhepäivähoitajien rekrytoinnissa on ollut
suuria haasteita ja samalla varhaiskasvatuksen osallistumisprosentti on kasvanut.
Kunta on ostanut vuorohoitopalveluita Forssan kaupungilta, koska
vapaita päiväkotipaikkoja yli kolmevuotiaille lapsille Mäntypuiston
vuorohoitopäiväkodissa ei ole ollut tarjota. Alle kolmevuotiaiden
vuorohoitopaikkoja ei päiväkodissa ole lainkaan. Tällä hetkellä ostopalvelusopimuksia Forssan kaupungin kanssa on yhteensä
seitsemän.
Ensi talvelle lapsia on jonossa muutamia. Lasten hoidon tarve tulee usein nopeallakin aikataululla ja hoitopaikan järjestelyihin ei
aina jää riittävää aikaa.
Perhepäivähoidon varahoitojärjestely, jossa yksi perhepäivähoitaja hoitaa toisten perhepäivähoitajien hoitolapsia, on ollut ajoittain
isoissa haasteissa, koska myös varahoitotilanteissa lain sallimia
ryhmäkokoja ei saisi ylittää.
Jotta Jokioisten kunta pystyy muuttuvassa tilanteessa jatkossakin
tarjoamaan lainmukaiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut,
on kunnan sivistystoimi yhdessä teknisen toimen, yleishallinnon
osaston ja hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon
kanssa suunnitellut ryhmäperhepäiväkodin perustamista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä
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Kunta omistaa kerrostaloneliön keskusta-alueella, jota on kaavailtu ryhmäperhepäivähoitokodiksi. Kerrostaloasunto vaatii toki remonttia ja esimerkiksi kalustehankintoja, jotta se voidaan ottaa
päivähoidon käyttöön. Lisäksi tilan käyttö ryhmäperhepäiväkotina
vaatii ympäristöterveydenhuollon ja taloyhtiön hyväksynnän.
Ryhmäperhepäivähoitokodin perustamisen kautta uusien lasten
hoitojärjestelyihin sekä varahoitotilanteisiin pystyttäisiin vastaamaan aiempaa paremmin. Todennäköisesti ryhmäperhepäivähoitokotiin olisi myös huomattavasti helpompi saada palkattua henkilökuntaa kuin kotiin perhepäivähoitajaksi.
Ryhmäperhepäivähoitokoti (ryhmis) on kahden perhepäivähoitajan ja 8 lapsen tai kolmen perhepäivähoitajan ja 12 lapsen hoitopaikka. Jokioisten kuntaan on suotavaa perustaa ryhmäperhepäivähoitokoti 12 lapselle, jotta saamme riittävästi vapaita paikkoja
sekä uusille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille että perhepäivähoidon varahoitolapsia varten. Tällöin ryhmikseen tarvitaan
työhön kolme perhepäivähoitajaa, joista yhdellä on oltava vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista
annetun asetuksen 5 §:n mukainen ammatillinen kelpoisuus (lähihoitaja).
Ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta koituu kustannuksia
(esim. kalusteet), joita ei toistaiseksi ole budjetoitu talousarvioon.
Päivähoidon talousarvioin palkkakustannukset mahdollistavat uusien perhepäivähoitajien palkkaamisen. Näin ollen perhepäiväkodin hoitajien palkkakustannukset eivät varsinaisesti suuresti lisää
päivähoidon tarvitsemia palkkamäärärahoja. Kunta omistaa vuokrataloyhtiön, jonne ryhmäperhepäiväkotia on suunniteltu. Suuri
asunto on ollut tyhjillään ja kunnan kustannukset tältäkin osin jäisivät suhteellisen pieniksi verrattuna esimerkiksi vapailta markkinoilta vuokrattavaan hoitotilaan.
Asiaan liittyen tarkempien kustannusten ja talousarvioin laatiminen ei ole ollut vielä tarkemmin mahdollista / ajankohtaista. Tarkempi ryhmäperhepäiväkodin vaatima talousarvio laaditaan, kun
suunnitelmat teknisen toimen, taloyhtiön ja ympäristöterveydenhuollon asian tiimoilta etenevät suotuisasti.
Ehdotus

Lautakunta ottaa tiedoksi ja hyväksyy suunnitelman ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta. Lopullinen päätös ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta saatetaan koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta
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Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen kehittämisen tulevaisuuden tiekartta
Koula § 35
15.12.2021

Jokioisten kunnan järjestämää varhaiskasvatusta (päivähoito ja
esiopetus) järjestetään perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa.
Pääsääntöisesti alle kolmivuotiaiden päivähoito järjestetään perhepäivähoidossa ja yli kolmevuotiaiden päiväkodeissa.
Kunnassa on 19 perhepäivähoitajaa. Päiväkoteja on kaksi; Mäntypuiston päiväkoti, jossa annetaan myös vuorohoitoa ja Teerimäen päiväkoti.
Varhaiskasvatuspalvelujen piiriin kuuluvaa esiopetusta annetaan
molemmissa päiväkodeissa 5-6-vuotiaille lapsille. 6-vuotiaille lapsille järjestetään esiopetusta myös Miinan koulun tiloissa.
Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen saama asiakaspalaute
esim. huoltajille tehtyjen asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan on
ollut vuosien saatossa hyvää. Esimerkiksi rakenteet ovat olleet
kuntalaisten mielestä toimivat. Jokioisilla on viime aikoina alettu
keskustelemaan eri yhteyksissä varhaiskasvatuksen rakenteiden
mahdollisista kehittämistarpeista. Varhaiskasvatuksen kehittämiseksi on jätetty myös kaksi valtuustoaloitetta.
Koulutuslautakunnan on perusteltua selvittää kattavasti ja monipuolisesti varhaiskasvatuksen palvelujen nykytilaa ja erityisesti tulevaisuuden kehittämistarpeita.
Selvityksen perusteella laaditaan tiekartta varhaiskasvatuksen
palvelukokokonaisuuden kehittämisvaihtoehdoista. Selvitys on
perusteltua saattaa alkuun viran- ja toimenhaltijoiden toimesta.
Asiaan liittyen kuullaan työn edetessä lapsia, kuntalaisia, huoltajia, luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa.

Ehdotus

Lautakunta päättää perustaa työryhmän selvittämään varhaiskasvatuksen palvelujen nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämistarpeita.
Lautakunta nimeää työryhmään lautakunnan puheenjohtajan, sivistystoimenjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan, perhepäivähoidon
päällikön, vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, Miinan koulun rehtorin ja työntekijöitä
edustavan pääluottamusmiehen. Työryhmän puheenjohtajana
toimii sivistystoimenjohtaja, joka vastaa myös selvitykseen liittyvän loppuraportin laatimisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta
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Lautakuntaa informoidaan työn etenemisestä. Lautakunnalle järjestetään erikseen asiaan liittyen iltakoulu keväällä 2022.
Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kirsi Sundqvist poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.08.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi
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kokouspäivämäärä

sivu

nro

15.12.2021

68

7

Valtuustoaloite maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin
Koula § 36
15.12.2021

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt 22.4.2021 seuraavan
valtuustoaloitteen maksuttoman aamupalatarjoilun aloittamisesta
Jokioisten peruskouluissa:
”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan
peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet
linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta
kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut
koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun
muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.
Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa,
jotka on valittu kokeiluun sosioekonomisin perustein. Aamiainen
on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut
aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten
elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeiluista saadun palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunta tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme
myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.”
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.5.2021 päättänyt pyytää
aloitteesta lausunnon koulutuslautakunnalta.
Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava
jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu,
täysipainoinen maksuton ateria. Perusopetuslain mukaan koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta tarjota muita aterioita kuten
esimerkiksi aamupalaa tai iltapäivän välipalaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi
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Vuoden 2021 kouluterveystutkimuksen mukaan Jokioisten koulujen 4.–5. luokkalaisista 63 % ja 8.–9. luokkalaisista 56 % syö aamupalan kotona jokaisena arkiaamuna. Vastaavasti pääruuan
koulussa kaikkina koulupäivinä syö 4.–5. luokkalaista 76 % ja 8.–
9. luokkalaisista 80 % oppilaista. Käytännössä kaikki alakouluoppilaat ja suurin osa yläkouluoppilaista osallistuu päivittäin Jokioisten kouluissa kouluruokailuun. Jokioisten kunnan ruokahuolto on
kehittänyt kouluruokailua määrätietoisesti yhdessä koulujen kanssa ja kouluruokailun arvostus on Jokioisilla erinomainen.
Aamupalalla on koululounaan kanssa tärkeä merkitys oppilaiden
jaksamiseen ja koulupäivän sujumiseen. Kouluterveyskyselyjen
perusteella osa oppilaista ei syö joka päivä aamupalaa eikä toisaalta myöskään koulussa lounasta. Aamupalan syömisellä on
ilman muuta yhteys oppilaiden hyvinvointiin ja koulupäivän sujumiseen. Aamupalan tarjoaminen ja ohjaaminen sen päivittäiseen
syömiseen kuuluu kuitenkin vanhempien perustehtäviin. Peruskoulu ei voi olla vastuussa vanhemmille kuuluvien perustehtävien
hoitamisesta.
Lainsäädäntö määrittelee kunnan velvollisuudet liittyen perusopetuksen järjestämiseen. Aamupalan tarjoaminen ei näihin tehtäviin
siis kuulu. Mikäli kunta päättäisi tarjota aamupalan oppilaille, niin
sen nauttiminen kotona luonnollisesti väheni. Tämä ei voi olla peruskoulun ja yhteiskunnan tavoitteena. Tavoitteena perusopetuksessa tulee olla opetussuunnitelman mukaisesti terveellisten elämäntapojen opettaminen ja niihin kannustaminen. Tähän asiaan
koulu voi ja sen kannattaa tulevaisuudessa kiinnittää nykyistä vielä enemmän huomiota.
Aamupalan tarjoaminen olisi myös kallista ja myös monilta osin
hankala toteutettava.
Aamupalan tarjoaminen Jokioisten peruskouluissa olisi haastava
järjestää johtuen erityisesti siitä, että noin puolet oppilaista on
koulukuljetuksen piirissä. Koulukuljetukset lähtevät liikkeelle aamulla klo 8.00. Jotta koulukuljetuksessa olevat oppilaat ehtisivät
kouluun aamupalalle, tulisi kuljetusten lähteä liikkeelle nykyistä
aiemmin viimeistään noin klo 7.40. Tämä aiheuttaisi koulukuljetusaikojen huomattavan pidentymisen ja myös lakisääteisen päivittäisen koulukuljetukseen kuluvan ajan ylittymistä. Lisäksi koulukuljetusten hinta todennäköisesti kasvaisi johtuen esimerkiksi kuljettajien työaikojen pidentymisestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Aamupalan tulisi olla koulussa tarjolla päivittäin usean tunnin
ajan. Oppilaiden koulupäivät alkavat opetusryhmästä riippuen klo
8.00 – 10.00. Aamupalan tulisi näin ollen olla tarjolla esimerkiksi
klo 7.40 - 10.00 välisen ajan.
Aamupalatarjoilun vuoksi kunnan tulisi palkata lisää keittiö- ja siivoushenkilökuntaa tilaamaan, valmistamaan ja tarjoamaan aamupala sekä tiskaamaan astiat ja siistimään ruokasali ennen koululounaan tarjoamista.
Ruokapalvelumme tämänhetkisen hinnoittelun mukaan koulussa
tarjottavan aamupalan (aamupala tarjolla aamutoiminnassa oleville oppilaille) hinta on vuonna 2022 2,05 € / ateria. Voimassa olevan hinnoittelun perusteella kaikille oppilaille tarjottavan aamupalan hinta olisi ilman valvontakustannuksia / ruokasalin siivousta yli
200 000 € vuosi. Todellinen lopullinen vuotuinen kustannus määräytyisi ruokahuoltoyksiköltä päivittäin tilattavien aamupalojen
määrästä.
Lisäksi kunnan tulisi palkata henkilökuntaa valvomaan ruokasalia
ja aamupalan nauttimista. Pelkästään valvonnan kustannukset
olisivat yli 30 000 € vuodessa (1,5 valvojaa molemmissa kouluissa noin 3 h päivässä). Tämän lisäksi kustannuksia tulisi ruokasalin lisääntyneestä siivoamisesta.
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että aamupalan tarjoaminen
olisi kunnalle huomattavan kallista.
Ehdotus

Lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että Jokioisten kunta ei
aloita maksuttoman aamupalan tarjoamista Jokioisten peruskouluissa johtuen siitä, että aamupalan tarjoaminen kuuluu lähtökohtaisesti vanhempien ja kotien vastuulle sekä siitä, että aamupalan
tarjoaminen Jokioisten peruskouluissa olisi huomattavan kallista
ja myös koulukuljetusten vuoksi haastava toteuttaa.
Lautakunta toteaa lisäksi, että Jokioisten ruokahuolto ja koulut
pyrkivät jatkossakin siihen, että kouluruokailua kehitetään määrätietoisesti ja sen arvostus pidetään hyvänä. Näin taataan se, että
oppilaat osallistuvat edelleen aktiivisesti päivittäiseen kouluruokailuun.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Hallitus
Valtuusto
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Viranomaisen pöytäkirjat ja päätökset
Koula § 37
15.12.2021

Sivistystoimenjohtajan päätökset § 43-46
Populus – Marika Tuomola § 15-33
Populus – Marjo Ramstadius § 13-25
Populus - Kirsi Sundqvist § 124-180
Pro Consona Kirsi Sundqvist
Asiakaspäätökset KS/210188 – KS/210216
Henkilöstöpäätökset KIS/210284 – KIS/210354

Ehdotus

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
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus

1(3)

15.12.2021

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:
34-37
______________________________________________________
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
Miina Sillanpään tie 1
31600 Jokioinen
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
34-37
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.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
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.

