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SIVLA 57 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielimen kokous
pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää.
Edelleen 122 §:n mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista
käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole
erityistä estettä.
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 127 §
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä
sijaansa.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin
päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

valtuusto

on

Ypäjän kunnan hallintosäännön 131 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sivistyslautakunnan varsinaisille
jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille sähköisesti 14.9.2021.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa
päätösvaltaiseksi.

kokouksen

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

laillisesti

koolle

kutsutuksi

ja
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SIVLA 58 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
Selostus:

Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen
jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin
nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen
nähtävänä pidosta.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 143 § mukaan toimielimen pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina:
- Piia Heikkilä
- Vesa Oja
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä perjantaina
24.9.2021 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja
kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00–13.00.
Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon maanantaina 4.10.2021,
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 59 § Käsittelyjärjestys
Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 60 § Avoin varhaiskasvatus 2021–2022
Aiempi käsittely:

SIVLA 14.6.2021 54 §
Avoin varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslain (540/2018) 1 §:ssä
mainittua toimintaa, joka pääsääntöisesti on siihen osallistuvien lasten ja
perheiden ensimmäinen kosketus varhaiskasvatuspalveluihin. Se on
vaihtoehtoinen
toimintamuoto
varhaiskasvatuspalveluille,
joita
järjestetään aukioloaikojen puitteissa ajallisesti laajempina huoltajien
tarpeen mukaisesti päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmissä. Osallistuminen
avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ei poista oikeutta Kelan myöntämään
kotihoidontukeen.
Avoimen varhaiskasvatuksen palveluissa toteutetaan soveltuvin osin
varhaiskasvatuslain
tavoitteita
sekä
varhaiskasvatussuunnitelmaa.
Keskeisiä toiminnan muotoja palvelussa ovat avoin päiväkoti- ja
perhekerhotoiminta, johon lapset osallistuvat huoltajiensa kanssa.
Avoimen varhaiskasvatuksen palvelutarve on viime vuosina tasaisesti
vähentynyt Ypäjän kunnassa. Kuluvan toimintavuoden aikana palvelua ei
olla järjestetty Ypäjällä lainkaan, Covid-19 ohjeistuksen vuoksi.
Tulevan toimintavuoden (2021–2022) avoimen varhaiskasvatuksen
palvelujen kysyntää ei ole ollut lainkaan. Johtuen avoimen
varhaiskasvatuksen vähäisestä kysynnästä on tarkoituksenmukaista
pohtia ko. palvelun järjestämisen lopettamista tulevana toimintavuonna
2021–2022 ja varhaiskasvatuspalvelujen tarjoamista ko. asiakkaille
päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Näin varhaiskasvatuksen resurssit
voidaan kohdentaa palvelumuotojen kysynnän mukaan.
Ypäjän kunnan lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen palveluja on
järjestänyt myös Ypäjän seurakunta. Toukokuussa 2021 saatujen tietojen
mukaan em. taho tulee järjestämään avoimen varhaiskasvatuksen
kerhotoimintaa myös tulevana toimintavuonna.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Ypäjäläiseen laitetaan ilmoitus, jossa
pyydetään ottamaan yhteyttä varhaiskasvatus-sivistysjohtajaan, jos on
kiinnostunut osallistumaan avoimeen varhaiskasvatukseen toimintavuonna
2021–2022. Toimintaa jatketaan toimintavuonna 2021–2022, jos
kiinnostusta avointa varhaiskasvatustoimintaa kohtaan löytyy, jos ei niin
toiminta laitetaan tauolle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus:

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti Ypäjäläinen-lehdessä 6/ 2021
oli asiasta ilmoitus. Ilmoitus poiki kaksi yhteydenottoa, jossa ilmoitettiin
kiinnostuksesta toimintaa kohtaan.

Valmistelija:

Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Minna Nouko

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää, että avoin varhaiskasvatustoiminta laitetaan
tauolle toimintakaudeksi 2021–2022.
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Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

s. 89
6/ 2021

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA
20.9.2021

s. 90
6/ 2021

SIVLA 61 § Esiopetuksen toimintakauden 2020–2021 arviointi
Selostus:

Opetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen työskentelyn suunnitelma on
hyvä asiakirja määritellä vuosittaiset tavoitteet ja niiden arviointi.
Kun vuosittaisen työskentelyn suunnitelmaan liittyy kiinteästi arviointi, se tuo
johdonmukaisuutta koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulujen
arviointityöstä koostuu osa kunnan perusopetuksen ja esiopetuksen
arviointia. Arvioinnin tuloksena tehdään vuosittain lyhyt kirjallinen raportti,
johon kirjataan keskeiset esiin nousseet seikat niin onnistumisesta kuin
mahdollisista kehittämistarpeista ja toimenpide-ehdotuksista.
Esiopetuksen arviointiraportti lähetetään esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija:

Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Minna Nouko

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen
järjestämän esiopetuksen toimintakauden 2020–2021 arviointiraportin.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 62 § Perusopetuksen lukuvuoden 2020–2021 arviointi
Selostus:

Opetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen työskentelyn suunnitelma on
hyvä asiakirja määritellä vuosittaiset tavoitteet ja niiden arviointi. Kun
vuosittaisen työskentelyn suunnitelmaan liittyy kiinteästi arviointi, se tuo
johdonmukaisuutta koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Yhtenäiskoulun arvioinnin tuloksena tehdään vuosittain lyhyt kirjallinen
raportti, johon kirjataan keskeiset esiin nousseet seikat niin onnistumisesta
kuin mahdollisista kehittämistarpeista ja toimenpide-ehdotuksista.
Perusopetuksen arviointiraportti on esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija:

Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Minna Nouko

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy Hevospitäjän yhtenäiskoulun lukuvuoden
2020–2021 arviointiraportin.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Koulukuljetusoppaan päivitys

Selostus:

Koulukuljetusopas ohjeistaa kunnan tasolla koulukuljetukseen liittyvää
päätöksentekoa ja antaa ohjeet koulukuljetuksessa olevien lasten ja
nuorten huoltajille.

Valmistelija:

Rehtori Turo Järvelä

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn version voimassa olevaksi Ypäjän
kunnan koulukuljetusoppaaksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 64 § Perhepäivähoitajien pedagoginen päivä 1.10.2021
Selostus:

Varhaiskasvatuksen pedagoginen päivä on järjestetty useana vuonna
helatorstain jälkeisenä perjantaina Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen
henkilökunnalle. Vuonna 2021 koulutuspäivään pystyi osallistumaan
varhaiskasvatuksen
henkilöstöstä
vain
Heporannan
päiväkodin
varhaiskasvatuksen henkilökunta. Covid-19 -pandemiasta johtuvat
rajoitukset ja terveysturvallisuusohjeet huomioiden Ypäjän kunnan
varhaiskasvatuksen perhepäivähoitajat eivät kyseisenä ajankohtana
osallistuneet pedagogiseen päivään.
Tarkoituksena on, että Ypäjän kunnan perhepäivähoitajien pedagoginen
päivä järjestetään 1.10.2021. Hoidon tarvitsijoille varahoito järjestetään
Heporannan päiväkodissa varahoitojärjestelyin.

Valmistelija:

Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Minna Nouko

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää, että
1. Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen perhepäivähoitajien pedagogisen
päivä järjestetään perjantaina 1.10.2021.
2. asiakasmaksu hyvitetään niille perheille, jotka itse järjestävät hoidon
kyseisenä päivänä lapselleen.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 65 § Nimeämispyyntö Ypäjän Yllätys ry:n sopimusneuvotteluihin
Selostus:

Ypäjän kunta on saanut Ypäjän Yllätys ry:tä sopimusneuvottelupyynnön
koskien urheiluseuran kattoremontin kuluja ja yhteistyösopimuksen
tarkistamista vuosille 2022–2024.
Kunnanjohtaja Tatu Ujula on pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään
luottamusjäsenen
Ypäjän
Yllätys
ry:n
kanssa
käytäviin
sopimusneuvotteluihin. Neuvottelut on tarkoitus käydä syksyn 2021
aikana. Muut osallistujat neuvotteluihin ovat: kunnanjohtaja Tatu Ujula,
liikunnanohjaaja Juhamatti Jokinen ja rehtori Turo Järvelä.
Esityslistan oheismateriaalina on Ypäjän Yllätys ry:n kirje 28.5.2021
Ypäjän kunnalle ja kopio yhteistyösopimuksesta 30.1.2019/ LIITE 14 KH
5.2.2019 § 28.

Valmistelija:

Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Minna Nouko

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta nimeään Ypäjän Yllätys ry:n
sopimusneuvotteluihin yhden luottamusjäsenen.

Muutettu
päätösehdotus:

Sivistyslautakunta nimeää Piia Johanna Heikkilän luottamusjäsenekseen
Ypäjän Yllätys ry:n kanssa käytäviin sopimusneuvotteluihin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

kanssa

käytäviin
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SIVLA 66 § Tutkimuslupahakemukset
Selostus:

Ypäjän kunta on saanut kaksi tutkimuslupahakemusta:
1. Lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen varhaiskasvatuksessa,
22.6.2021. Sosionomi AMK-tutkinto, Diakonia-ammattikorkeakoulu,
Porin kampus. Sami Ristimäki, Kirsi Kuirinlahti sekä ohjaava opettaja
Sari Iivonen. Työelämäyhteistyökumppanina on THL:n hallinnoima
Barnahus-hanke.
Oheismateriaalina tutkimuslupahakemukset, opinnäytetyön suunnitelma +
liitteet
2. Lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytyminen Suomessa – LIITUHBSC- tutkimus, 30.6.2021. Jyväskylän yliopisto, Sami Kokko,
tutkimuksen johtaja, apulaisprofessori, TtT.
Tutkimuksen toteuttajana on Terveyden edistämisen tutkimuskeskus,
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. Objektiivisista
mittauksista vastaa UKK-instituutti. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä
muiden liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoiden, Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden
edistämissäätiön (LIKES), Turun yliopiston, Nuorisotutkimusseuran,
Folkhälsanin, valtion liikuntaneuvoston ja Maailman terveysjärjestön
sekä kansainvälisen Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
-study –tutkimusverkoston kanssa.
Oheismateriaalina tutkimuslupahakemus, tutkimuslupasuunnitelma,
Ethical Statement, tiedotteet vanhempi ja oppilas, vaikutusarviointi sekä
tietosuojailmoitus.

Valmistelija:

Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Minna Nouko

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat tutkimusluvat:
1. Sosionomi AMK-opiskelijat Sami Ristimäelle ja Kirsi Kuirinlahdelle
syksyn 2021 ajaksi opinnäytetyöhön ”Lapsiin kohdistuvan väkivallan
tunnistaminen varhaiskasvatuksessa”.
2. Tutkimuksen johtaja, apulaisprofessori TtT Sami Kokolle vuoden 2022
ajaksi tutkimukseen ”Lasten ja nuorten liikunta- ja
terveyskäyttäytyminen Suomessa – LIITU- HBSC”.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 67 § Viranhaltijapäätökset

Selostus:

Hallintosäännön 30 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan
käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan
esittelijä. Hallintosäännön 31 §:n mukaan kunnan viranomaisen on
ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä,
jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.
Yhtenäiskoulun päätoiminen tuntiopettaja Liisa Taimen on hakenut
palkatonta virkavapaata 1.8.2021 lähtien seitsemäksi kuukaudeksi.
Rehtorin päätöksillä 17§ ja 24§ Taimenelle on myönnetty palkaton
virkavapaa ajalle 1.8.2021 – 31.1.2022.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 40 § mukaan vastuualueen esimies tai
toimialajohtaja voivat myöntää harkinnanvaraisen virkavapauden enintään
kuuden kuukauden ajaksi. Tätä pidemmästä harkinnanvaraisesta
virkavapaudesta päättää lautakunta.
Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä varhaiskasvatussivistysjohtajan ja yhtenäiskoulun rehtorin päätökset/ päätösluettelot 9.6.10.9.2021.

Päätösehdotus:

1. Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut
varhaiskasvatus-sivistysjohtajan ja yhtenäiskoulun rehtorin päätösasiakirjat
ja päättää, ettei edellä mainittuja päätöksiä oteta lautakunnan
käsiteltäväksi.
2. Sivistyslautakunta päättää Liisa Taimenen virkavapaan jatkuvan
28.2.2022 asti.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 68 § Saapuneet asiakirjat

Selostus:

- Opetus- ja kulttuuriministeriö, VN/21770/2020 ja VN/21770/2020-OKM-6.
Kirje kokeilun verkkokunnille. Opetus- ja kulttuuriministeriön kysely
verrokkikunnille kaksivuotisen esiopetuksen avustukseen liittyen.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö, VN/4959/2020 ja VN/4959/2020-OKM23.Tiedote kuntien nuorisotoimet. Etsivä nuorisotyöyhteydenottojärjestelmä – kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin.
- Opetushallitus, OPH-3066-2021, Määräys, velvoitettavana noudatettava,
Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antaminen perustuu. Laki
valtakunnallista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) 11 c §.
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ylläpitäjien sekä
kuntien tietojen tallentaminen Oppivelvollisuusrekisteriin.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM/750/520/2021, Poikkeusoloista
johtuvien vaikutusten tasoitus, ehkäisy ja oppimisen edellytysten laajaalainen parantaminen.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne
tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 70 § Ilmoitusasiat
Selostus:

Perusopetuksen tilannekatsaus, elokuu 2021, rehtori Turo Järvelä
Hevospitäjän yhtenäiskoulun Oppilashuoltosuunnitelma, elokuu 2021,
rehtori Turo Järvelä.
Lautakunnan seuraava kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi ma
11.10.2021 klo 18.

Päätös:

Sivistyslautakunta
merkitsee
oppilashuoltosuunnitelman.

tiedokseen

tilannekatsauksen

ja
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

§:n mukaan
koskee vain

Pykälät:
57–59, 61–62, 66, 68–70 _________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät:
60, 63–65, 67__________________________________________________
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:
Ypäjän kunta
Sivistyslautakunta
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 Ypäjän 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
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

käytävä

ilmi

vaatimus

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 5642 210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon
sattuessa 050 4073 429 (lisämaksuton)
Faksinumero: 029 5642 269
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
valituskirjelmä.

edustajan

tai

asiamiehen

on

allekirjoitettava

Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
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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
pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus

liitetään

