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Kokousaika Keskiviikko 29.4.2020 klo 18.00-19.50 

Kokouspaikka Teams kokous 

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

 

Romppainen Emmi, puheenjohtaja 
Huhtala Eija 
Lehti Petri 
Okkonen Petri 
Räisänen Kirsi 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

 
Heikkilä Timo, kunnanhallituksen edustaja 
Lehtinen Rami, kh:n puheenjohtaja 
Mikkola Arja, varh.kasv.johtaja klo 19.40 asti 
Mäkelä Sanni, nuorisovaltuuston edustaja 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
7-13 §  

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet Petri 
Okkonen ja Petri Lehti. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Emmi Romppainen              Jari Sillanpää 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 4.5.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Okkonen                       Petri Lehti  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 15.5.-5.6.2020 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/


 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Koulutuslautakunta  29.4.2020 19 2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Vuoden 2019 tilinpäätös 
 
Koula § 7 
29.4.2020 
 

Taloudelliset tavoitteet vuonna 2019:  
 

 Vuoden 2019 talousarviossa toimintakulut olivat 8 591 930 €. 

Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 8 420 985 €. Poikkeama 

talousarviosta oli – 170 945 €. Menojen toteuma on 98 % 

suunnitellusta.  

 

 Vuoden 2019 talousarviossa toimintatuotot olivat 449 130 €. 

Tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat 523 780 €. Poikkeama ta-

lousarviosta oli + 74 650 €. Tulojen toteuma on 116 % suunni-

tellusta.  

 

 Vuosikate vuoden 2019 talousarviossa oli 8 142 800 €. Tilin-

päätöksessä toteuma on 7 897 204 €. Poikkeama talousarvi-

osta oli – 245 596 €.  Toimintakatteen toteuma on 97 % suun-

nitellusta.  

 

Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä.  

 

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019:  
 

Vuosi 2019 sujui pääosin suunnitellusti.  
 

Esityslistan erillisliitteenä on koulutuslautakunnan toiminnallisten 
tavoitteiden arviointi. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja osaltaan hyväk-

syy vuoden 2019 tilinpäätöksen.  Tilinpäätös etenee kunnanhalli-
tuksen käsittelyn kautta valtuustoon päätettäväksi.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Suorahankinta (Tölön koulun kuljetukset) 
 
Koula § 8 
29.4.2020 Koulukuljetusten tilausliikenne on kilpailutettu vuonna 2019 luku-

vuodeksi 2019-2020 sisältäen suorahankintamahdollisuuden lu-
kuvuodelle 2020-2021.   

 
Hankintalain 41§:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahan-
kinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä 
uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa ai-
kaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edelly-
tyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintail-
moituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahan-
kinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu 
arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen 
kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen 
vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. 

 
Suorahankinnan käyttäminen lukuvuoden 2020-2021 koulukulje-
tuksissa on mahdollista Forssaan Tölön koululle suuntautuviin 
koulukuljetuksiin.   

 
Sivistystoimenjohtaja on neuvotellut Taksi J Korsi Oy:n kanssa 
suorahankinnan (ns. optiomahdollisuuden) käytöstä koskien luku-
vuotta 2020–2021. Liikennöitsijä Janne Korsi on ilmoittanut ole-
vansa kiinnostunut ns. optiomahdollisuuden käytöstä ja liikennöi-
mään lukuvuoden 2020-2021 vuoden 2019 tehdyn kilpailutuksen 
perusteella.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää, että se hyväksyy koulukuljetusten suorahan-

kinnan Forssaan Tölön koululle suuntautuvaan liikennöintiin Taksi 
J Korsi Oy:ltä.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Sopimus koulukuljetusten korvaamisesta liikennöitsijöille korona-pandemian aikana 
 
Koula § 9 
29.4.2020 Jokioisten kunta on kilpailuttanut koulukuljetukset keväällä 2019 

lukuvuodeksi 2019-2020. Kilpailutuksen voittivat Liikenne Rajala 
Oy ja Taksi J. Korsi Oy. Liikenne Rajala liikennöi kaikki koulukulje-
tukset Jokioisten kunnan kouluihin ja Taksi J. Korsi Oy liikennöi 
Forssaan Tölön koululle suuntautuvat kuljetukset.  

 
Korona-pandemian vuoksi koulut on pääosin suljettu 18.3.2020 
alkaen. Päätös koulujen sulkemisesta tehtiin valtioneuvostossa 
pikaisella aikataululla ma 16.3.2020. Jokioisten kunnalla ja koulu-
kuljetusta hoitavilla liikennöitsijöillä ei ollut mahdollista varautua / 
neuvotella etukäteen liikennöinnin keskeytyksestä ja siihen liitty-
vistä seikoista, kuten liikennöintikorvauksista, muuttuneessa tilan-
teessa.  
 
Sivistystoimenjohtaja on neuvotellut Liikenne Rajala Oy:n edusta-
ja Mika Rajalan ja Taksi J. Korsi OY:n edustaja Janne Korsin 
kanssa liikennöinnistä maksettavista korvauksista kevään 2020 
osalta. 
Liikennöitsijöiden kanssa on sovittu, että Jokioisten kunta maksaa 
koulukuljetuksista kilpailutuksen mukaisesti sovitun hinnan 18.3.-
31.3.2020 väliseltä ajalta. 1.4.-31.5.2020 väliseltä ajalta makse-
taan liikennöitsijöille korvaus todellisten ajokilometrien / ajopäivien 
suhteessa kilpailutettuihin koulukuljetusreitteihin / tarjouskilpailun 
mukaisiin kohteisiin.  

 
Ehdotus Lautakunta hyväksyy, että Jokioisten kunta maksaa koulukulje-

tuksista kilpailutuksen mukaisesti sovitun hinnan 18.3.-31.3.2020 
väliseltä ajalta. 1.4.-31.5.2020 väliseltä ajalta maksetaan liiken-
nöitsijöille korvaus todellisten ajokilometrien / ajopäivien suhtees-
sa kilpailutettuihin koulukuljetusreitteihin / tarjouskilpailun mukai-
siin kohteisiin.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Asiakastyytyväisyyskysely varhaiskasvatuksessa 
 
Koula § 10 
29.4.2020 Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan tulee varhaiskasvatus-

lain mukaisesti arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osal-
listua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Varhaiskasvatuksen 
arvioinnin tarkoituksena on turvata varhaiskasvatuslain tarkoituk-
sen toteuttamista ja tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä ja 
edistää lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. 
Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa. 

 
Jokioisten varhaiskasvatuksessa tehtiin asiakastyytyväisyyskysely 
tammikuussa 2020. Varhaiskasvatuksen huoltajille ja lapsille teh-
tiin erilliset asiakastyytyväisyyskyselyt. Huoltajille tehtiin kaksi eril-
listä kyselyä, toinen liittyi päivähoitopaikassa annettavaan var-
haiskasvatukseen hoitoon ja toinen kysely koski asiakastyytyväi-
syyttä varhaiskasvatuksen järjestämiseen yleisesti kuntatasolla.  
 
Huoltajat vastasivat kyselyyn numeroarvioinnilla1-4, lasten kyse-
lyssä käytettiin hymiöitä. Vanhemmat täyttivät lasten kyselyt yh-
dessä lastensa kanssa kotona. Kysely suunnattiin esiopetuksen, 
3-5 v päiväkotilasten ja perhepäivähoidon kokonaisuuksiin. Kyse-
lyyn sai vastata nimettömänä ja halutessaan nimellä. Lisäksi huol-
tajille ja lapsille annettiin mahdollisuus sanallisiin kommentteihin. 
 
Arviointien yhteenvedon teki varhaiskasvatuksen johtaja esiope-
tuksen ja päiväkotien osalta ja perhepäivähoidon päällikkö perhe-
päivähoidon osalta. Kyselyjen tulokset käsitellään henkilöstön 
kanssa toiminnan kehittämisen turvaamiseksi. Kyselyn keskeiset 
tulokset julkaistaan yhteenvetona Pedanetissa ja varhaiskasva-
tuksessa olevat perheet ovat saaneet myös henkilökohtaisen tie-
don kyselyn tuloksista. Koulutuslautakunnalle lähetetään esityslis-
tan erillisliitteenä yhteenvedot vastauksista. Varhaiskasvatuksen 
johtaja esittelee kyselyn tuloksia lautakunnan jäsenille kokouk-
sessa.  

 
Ehdotus Lautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuksen asiakastyyty-

väisyyskyselyn tulokset 
 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Varhaiskasvatusmaksujen hyvittäminen poikkeusolon aikana 
 
Koula § 11 
29.4.2020   

Päiväkoteja ja perhepäivähoitoa pidetään valtioneuvoston pää-
töksellä edelleen auki. Päätöksen tarkoituksena on turvata yhteis-
kunnallisesti kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien työssä-
käynti. 

Koronavirusepidemian vuoksi valtioneuvosto on kuitenkin vahvas-
ti suositellut, että lapset hoidettaisiin kotona, mikäli mahdollista. 
Valtioneuvosto on myös suositellut, että poikkeustilanteen vuoksi 
asiakasmaksuja jätettäisiin perimättä silloin kun huoltajat vastaa-
vat itse lapsensa hoidosta ko. poikkeusaikana. 

Jokioisilla maksujen hyvittämislinjauksesta sovittiin maanantaina 
16.3.2020 laajennetussa johtoryhmässä. Linjauksen mukaan las-
ten poissaolot hyvitetään valmiuslain voimassaolon aikana. Hyvi-
tykset koskevat ennalta ilmoitettuja koronavirustilanteesta johtuvia 
poissaoloja poikkeustilanteen aikana. Vanhempien velvollisuus on 
ilmoittaa lapsen poissaolosta omaan päivähoitopaikkaansa.  

Ehdotus  Jokioisten kunnan päivähoidossa ei peritä päivähoitomaksua epi-
demiasta johtuvan poikkeustilanteen aikana niiden vapaaehtoi-
sesti kotona pidettävien lasten osalta, joiden poissaolosta van-
hemmat ovat etukäteen ilmoittaneet päivähoitopaikkaan.  

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 

 

Arja Mikkola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja pää-
töksen teon jälkeen klo 19.40. 

 

 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Koulutuslautakunta  29.4.2020 24 2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
Opetusryhmien muodostaminen lukuvuonna 2020-2021 (luokat 1-6) 
 
Koula § 12 
29.4.2020 Koulutuslautakunta on päättänyt Kuuman koulun lakkauttamiseen 

liittyen kokouksessaan 28.10.2019, että se päättää huhti-
toukokuussa 2020 Miinan ja Paanan kouluihin perustettavista 
opetusryhmistä (luokat 1-6) lukuvuodelle 2020-2021.  

 
Lukuvuonna 2019-2020 kunnassa on yhteensä 19 opetusryhmää 
luokilla 1-6. Kuuman koulun lakkauttamisen myötä opetusryhmien 
määrä tulee lukuvuonna 2020-2021 olemaan 18.  

 
Koulujen rehtorit ovat suunnitelleet, että lukuvuonna 2020-2021 
Miinan koulussa opetetaan 13 yleisopetuksen opetusryhmää ja 
kahta erityisen tuen pienryhmää sekä Paanan koulussa 5 yleis-
opetuksen opetusryhmää. Kummankin koulun opetusryhmien 
määrä kasvaa yhdellä ryhmällä.  

 
Tämän hetken tilanteen mukaan Miinan ja Paanan koulujen ope-
tusryhmät ja oppilasmäärät lukuvuonna 2020-2021: 

 
Miinan koulu (yleisopetus): 

 
1.lk. 3 opetusryhmää / 50 oppilasta 
2.lk. 3 opetusryhmää / 54 oppilasta 
3.lk. 3 opetusryhmää / 57 oppilasta 
4.lk. 3 opetusryhmää / 64 oppilasta 
5.lk. 0 opetusryhmää / 0 oppilasta 
6. lk. 1 opetusryhmä / 17 oppilasta 

 
Paanan koulu (yleisopetus): 

 
5.lk. 3 opetusryhmää / 56 oppilasta 
6.lk. 2 opetusryhmää / 46 oppilasta 

 
Miinan koulun pienryhmät: 

 
Kaksi opetusryhmää / 17-20 oppilasta 

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä toteutettavaksi esitetyn suunnitel-

man Miinan ja Paanan koulujen opetusryhmistä lukuvuodelle 
2020-2021 
 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen lv. 2020-2021 
 
Koula § 13 
29.4.2020 Miinan koululla järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten 

aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu 1.-2. luokkien 
oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille.  
Aamu- ja iltapäivätoimintaan on saapunut hakemuksia lukuvuo-
delle 2020-2021 seuraavasti; 

 

Miinan koulu AAMUTOIMINTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

1. LK 24 32 

2. LK 17 29 

erityinen tuki  3 1 

yhteensä 44 oppilasta 62 oppilasta 

 
 
Ehdotus Lautakunta ottaa tiedoksi aamu- ja iltapäivätoimintaan saapunei-

den hakemusten määrän ja päättää, että aip-toimintaa järjeste-
tään Miinan koulussa lukuvuonna 2020-2021.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Koulutuslautakunta ja valitusosoitus 
  29.4.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta 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: 
 
7-13 
 
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 
postiosoite: 
 
Jokioisten koulutuslautakunta 
Miinan koulu 
Koulutie 8 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
7-13 
 
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.  

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
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 
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. 
 

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

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 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 
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 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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