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Kokousaika Torstai 28.3.2019 klo 18.00-20.30 

Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone 

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

 

Romppainen Emmi, puheenjohtaja 
Huhtala Eija 
Korri Janne 
Lehti Petri 
Okkonen Petri 
Porma Asmo 
Räisänen Kirsi 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

 
Heikkilä Timo, kunnanhallituksen edustaja 
Mäkelä Sanni, nuorisovaltuuston edustaja 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 9-14 

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 Janne Korri. 
 

 
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 2.4.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Okkonen                       Janne Korri  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 3.4.2019-24.4.2019 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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A1 – kielen opetuksen varhentaminen 
 
Koula § 9 
28.3.2019 Ensimmäisen vieraan kielen (A1 – kieli) opiskelu varhentuu. Tällä 

hetkellä opetus alkaa 3. vuosiluokalta. Jatkossa opetus alkaa val-
tioneuvoston päätöksen mukaisesti viimeistään ensimmäisen 
vuosiluokan kevätlukukaudella. A1 – kielen opetusta lisätään yh-
teensä kaksi vuosiviikkotuntia ensimmäisellä ja toisella vuosiluo-
kalla. Jokioisilla A1 – kielenä opetetaan englannin kieltä.  
Siirtymäsäännöksen mukaan opetus alkaa ensimmäisen vuosi-
luokan oppilaille kevätlukukaudella 2020 ja laajenee toiselle vuo-
siluokalle lukuvuonna 2020-2021. A1-kielen opetuksen varhenta-
misesta opetuksen järjestäjille aiheutuvat lisäkustannukset tullaan 
korvaamaa kunnille osana kuntien peruspalveluiden valtionosuut-
ta.  
Forssan seutukunnalla on keskusteltu sivistystoimenjohtajien 
kanssa A1 – kielen opetuksesta ja asiaan liittyvien opetussuunni-
telmien laadinnasta. Yhteisenä tavoitteena on, että opetus aloite-
taan kunnissa jo syyslukukaudella lukuvuonna 2019-2020 koskien 
sekä ensimmäisen että toisen vuosiluokan oppilaita. Perusteluna 
tähän ovat esimerkiksi yhdysluokat, opetuksen yhdenvertaisuus 
kaikille alkuopetuksen oppilaille ja koulukuljetusten järjestäminen 
(syys- ja kevätlukukaudella sama tuntimäärä opetusta). Opetus-
suunnitelmat A1 – kielen osalta laaditaan yhteistyössä seudun 
kuntien kanssa. 
 
A1 – kielen opetus on tarkoitus toteuttaa kokonaisopetuksena al-
kuopetuksen työtapoihin soveltuen muiden oppiaineiden ohessa. 
Varhennettu kieltenopetus edellyttää henkilöstön kouluttamista.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää, että Jokioisten kunnan perusopetuksessa 

aloitetaan A1 – kielen opetus ensimmäisellä ja toisella vuosiluo-
kalla lukuvuoden 2019-2020 alusta lukien. Vuosiluokkien 1-2 op-
pilaille annetaan jatkossa opetusta 21 tuntia viikossa. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan nimeäminen (Mäntypuiston päiväkoti) 
 
Koula § 10 
28.3.2019 Jokioisten kunnassa varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasva-

tuksen johtaja. Varhaiskasvatukseen kuuluvat lasten päivähoito ja 
esiopetus. Päivähoitoa annetaan perhepäivähoidossa ja päiväko-
deissa sekä päiväkotien etäpisteissä tarvittaessa Miinan ja Kuu-
man kouluilla. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa (Teerimäki ja 
Mäntypuisto) ja tarvittaessa päiväkotien etäpisteissä Miinan ja 
Kuuman kouluilla.  

 
Varhaiskasvatuksen johtaja toimii päiväkotien johtajana. Perhe-
päivähoidosta vastaa varhaiskasvatuksen johtajan alaisuudessa 
perhepäivähoidon päällikkö. Mäntypuiston ja Teerimäen päiväko-
deissa varhaiskasvatuksen johtajan apuna talojen johtamisessa 
toimivat varhaiskasvatuksen opettajat, jotka on nimetty vastaavik-
si varhaiskasvatuksen opettajiksi.  
 
Mäntypuiston päiväkodin vastaavan varhaiskasvatuksen opetta-
jan tehtävä tulee avoimeksi 1.10.2019. Vuosilomien vuoksi vas-
taava varhaiskasvatuksen opettaja tarvitaan Mäntypuiston päivä-
kotiin jo lukuvuoden 2019-2020 alusta lukien.  
 
Koska kyseessä on ns. lisätehtävä, vastaava varhaiskasvatuksen 
opettaja voidaan nimittää suostumuksensa perusteella kunnan 
varhaiskasvatuksen opettajista. Tehtävään voidaan nimetä myös 
opettaja, joka valitaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään 
avoimeksi tulevaan toimeen. 

  
Esityslistan erillisliitteenä on vastaavan varhaiskasvatuksen opet-
tajan toimenkuva.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää oikeuttaa varhaiskasvatuksen johtajan ni-

meämään Mäntypuiston päiväkotiin vastaava varhaiskasvatuksen 
opettaja 1.10.2019 lukien. Tehtävään valittu henkilö voidaan ni-
metä sijaiseksi ko. tehtävään jo aiemmin tarpeen mukaan.    

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettajan tehtävän muuttaminen 
 
Koula § 11 
28.3.2019 Paanan koulussa on uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin tun-

tiopettajan tehtävä, joka on lukuvuodeksi 2018-2019 täytetty mää-
räajaksi. Paanan koulussa opetetaan edellä mainittujen aineiden 
lisäksi joka lukuvuosi myös elämänkatsomustietoa.  
Määräajaksi lukuvuodeksi 2018-2019 täytettyyn tuntiopettajan 
tehtävään on tarkoitus valita vakinainen opettaja lukuvuoden 
2019-2020 alusta lukien.  Tuntiopettajan tehtävä on perusteltua 
muuttaa uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatso-
mustiedon tuntiopettajan tehtäväksi.  
 

Ehdotus Lautakunta päättää muuttaa uskonnon, historian ja yhteiskunta-
opin tuntiopettajan tehtävän uskonnon, historian, yhteiskuntaopin 
ja elämänkatsomustiedon tuntiopettajan tehtäväksi lukuvuoden 
2019-2020 alusta lukien.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vuoden 2018 tilinpäätös 
 
Koula § 12 
28.3.2019  Taloudelliset tavoitteet vuonna 2018:  
 

 Vuoden 2018 talousarviossa toimintakulut olivat 8 560 010 €. 

Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 8 706 091 €. Poikkeama 

talousarviosta oli + 146 081 €. Menojen toteuma on 101,7 % 

suunnitellusta.  

 

 Vuoden 2018 talousarviossa toimintatuotot olivat 490 830 €. 

Tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat 496 448 €. Poikkeama ta-

lousarviosta oli + 5 618 €. Tulojen toteuma on 101,1 % suunni-

tellusta.  

 

 Vuosikate vuoden 2018 talousarviossa oli 8 069 180 €. Tilin-

päätöksessä toteuma on 8 209 642 €. Poikkeama talousarvi-

osta oli + 140 642 €.  Toimintakatteen toteuma on 101,7 % 

suunnitellusta.  

 
o Poikkeama tilinpäätöksessä talousarvion taloudellisiin 

tavoitteisiin johtuu pääosin palkkamenojen kasvusta 

(virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset sekä 

ns. kertakorvauserän siirto vuodelta 2019 vuodelle 

2018 (helan päätös) sekä asiakaspalvelumaksujen kas-

vusta (muissa kunnissa opiskelevat oppilaat; sijoitetut 

lapset ja erityisopetuksen ostopalvelut).  

 

Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä.  

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018:  
 
Vuosi 2018 sujui pääosin suunnitellusti. Esityslistan erillisliitteenä 
on koulutuslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden arviointi. 
 

Ehdotus Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja osaltaan hyväk-
syy vuoden 2018 tilinpäätöksen.  Tilinpäätös etenee kunnanhalli-
tuksen käsittelyn kautta valtuustoon päätettäväksi.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Paanan koulun kansainväliset hankkeet vuonna 2019 
 
Koula § 13 
28.3.2019  Paanan koulun toimintasuunnitelmaan on kirjattu kansainväliseen 

toimintaan liittyvistä painotuksista lukuvuonna 2018-2019 seuraa-
vasti:  

 
Kansainvälisen yhteistyön hankkeita jatketaan. Keväällä 2019 yh-
deksän 9. luokan oppilasta osallistuu Itävallassa Wienin –alueella 
pidettävälle kansainväliselle ympäristöleirille. Paanan koulu on 
osallistunut Wienin ympäristöleirille joka toinen vuosi jo noin 15 
vuoden ajan.   

 
Yhteistyötä Islantiin jatketaan.  Yhteistyö Islantiin aloitettiin vuon-
na 2015. Paanan koulun oppilasryhmät ovat vierailleet Islannissa 
kaksi kertaa, samoin islantilaiset Jokioisilla kaksi kertaa. Seuraa-
van kerran Paanan koulun oppilaiden on tarkoitus vierailla Islan-
nissa syksyllä 2019.  
Itävallan ja Islannin kansainväliset hankkeet vaativat rahoitusta 
sekä kunnan talousarviosta että myös oppilaiden suorittamaa va-
rainkeruuta.  

 
Paanan ja Miinan koulujen yhteiset Erasmus+ -hankkeet lontoo-
laisen Gladesmoren koulun kanssa päättyivät keväällä 2018. 
Hankkeiden aikana Miinan ja Paanan koulujen rehtorit sekä yh-
teensä 16 opettajaa vierailivat Lontoossa Gladesmoren koulussa 
ja 16 lontoolaista opettajaa ja muuta Gladesmoren koulun työnte-
kijää vieraili Jokioisilla.  

 
Lukuvuoden 2017–2018 aikana Miinan ja Paanan koulut sekä 
Gladesmoren koulu laativat suunnitelman ja Erasmus+ -
hankehakemuksen liittyen oppilasvaihtoon koulujen välillä. Hanke 
ei saanut rahoitusta, mutta lukuvuonna 2018-2019 koulut laativat 
uuden hakemuksen tavoitteena saada rahoitus oppilasvaihtoon 
lukuvuosille 2019-2020 ja 2020-2021.   

 
Kansainvälisyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen painotuksiin liit-
tyvät hankkeet ovat edenneet lukuvuoden 2018-2019 aikana.  

 
Miinan ja Paanan koulut ovat jatkaneet yhteistyötä Englantiin Lon-
toon Tottenhamissa sijaitsevan Gladesmoren koulun kanssa. 
Maaliskuussa 2019 on jätetty Erasmus+ - hankehakemus Englan-
tiin tavoitteena oppilasvaihdon toteuttaminen vuosina 2020-2021.  
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Paanan koulu on 12 vuoden ajan osallistunut joka toinen vuosi 
Itävallassa kansainväliselle ympäristöleirille. Leireille on hakemus-
ten perusteella valittu lukuvuodesta riippuen 10-20 oppilasta vuo-
siluokilta 8.-9. Vastuuopettajana on toiminut biologian ja maantie-
don lehtori Janne Roininen. Matkoille on osallistunut opetusryh-
män koosta riippuen 1-3 opetushenkilökuntaan kuuluvaa aikuista. 
Viimeksi Itävallan ympäristöleirille on osallistuttu keväällä 2017. 
Koulu on kustantanut osan luontoleirin kuluista kansainväliseen 
toimintaan tarkoitetusta talousarviorahastaan ja osan rahoitukses-
ta matkalle valitut oppilaat ovat hankkineet varainkeruutoimin.  

 
Paanan koulun oli tarkoitus osallistua myös keväällä 2019 Wienin 
luontoleirille. Matkalle on valittu 12 9. luokan oppilasta. Luonto-
reiriä ei kuitenkaan järjestetä keväällä 2019 ja matkan suunnitel-
maa on jouduttu muuttamaan.  

 
Itävallan matkan kohteena on pääkaupunki Wien ja sen ympäris-
tö. Matkalla tutustutaan opastettuna Tonavan kansallispuistoon, 
Schönnbrunnin linnaan (mahdollisesti myös sen eläintarhaan), 
Luonnonhistorialliseen museoon, taiteilija Hundertwasserin taloon 
ja Wienin vanhaan keskustaan. Retkeen sisältyy myös ostosaikaa 
keskustan kauppakadulla, Maria Hilfigerstrasella sekä kakkukah-
vit valssin tahdissa yhdessä Wienin vanhimmista kahviloista.  

 
Itävallan matkalle lähtevät opettajat Janne Roininen ja Tiina Nyhä. 
Matka-aika on 26.-30.5.2019.  

 
Paanan koulu on jatkanut yhteistyötä myös Islannin Myvatnissa 
sijaitsevan peruskoulun kanssa. Syksyllä 2019 toteutuu matka Is-
lantiin ja keväällä 2020 islantilaiset vierailevat Jokioisilla.  

 
Matkojen rahoitus toteutetaan osittain koulun kansainväliseen 
toimintaan tarkoitetusta talousarviorahasta.  Osan rahoituksesta 
matkalle valitut oppilaat hankkivat varainkeruutoimin.  
Vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosa sisältää 10 000 € Itä-
vallan ja Islannin hankkeiden toteuttamiseen.  

 
Ehdotus Koulutuslautakunta päättää ottaa tiedokseen Paanan koulun kan-

sainvälisten hankkeiden suunnittelutilanteen ja hyväksyy Itävallan 
matkan toteutettavaksi. Lautakunta päättää lisäksi oikeuttaa sivis-
tystoimenjohtajan hyväksymään syksyllä 2019 toteutettava Islan-
nin matka.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 14 
28.3.2019  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 4-8 
 
  Miinan koulun rehtorin päätökset § 7,16-21, 23 
  Miinan koulun rehtorin päätösluettelo ajalta 1.1.-22.3.2019  
  Primus-oppilashallinto-ohjelmasta 
 
  Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset § 32-138 
  Varhaiskasvatuksen johtajan asiakaspäätökset § 1-38 
  Varhaiskasvatuksen johtajan muut päätökset § 4-7 
 
  Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 20-89 
  Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 12-61 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja 

päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-
oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta koulutuslautakunnan 
käsiteltäviksi. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Koulutuslautakunta ja valitusosoitus 
   

28.3.2019 

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: 
 
9-14___________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten koulutuslautakunta 
Miinan koulu 
Koulutie 8 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
9-14____________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

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 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika _______ päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

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 
250 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. 


