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KÄSITELLYT ASIAT
§:t 25 - 36
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
Kunnanvirasto/koulutoimisto 29.4.2021

Marianne Luukkanen

Jouko Tarkkanen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kunnanvirasto/koulutoimisto 30.4.2021 klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla 30.4.2021 alkaen
Todistaa:

Tuija Salo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 25
Kokouskutsu on lähetetty hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan 11.2.2020
päätöksen mukaisesti hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, nuorisovaltuuston edustajalle sekä kunnanjohtajalle 19.4.2021.
Kokous voidaan todeta asianmukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 26
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi
Marianne Luukkasen ja Jouko Tarkkasen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marianne Luukkanen ja Jouko Tarkkanen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

§ 27

3/2021
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 27
Kokouskutsun yhteydessä on toimitettu kokouksen esityslista liitteineen.
Joutsan kunnan hallintosäännön 129 § mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Joutsan kunnan hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen
valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain
perustellusta syystä.
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan ja
lisälistan.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PERUSOPETUKSEN JA LUKION TUNTIKEHYS LV 2021-2022
95/12.00.01/2019
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 28
Joutsan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
päättää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntiresurssien jakoperusteista sekä koulujen vuosisuunnitelmista.
Tuntikehys on tuntimääräinen lukema niistä tunneista, joita kouluissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman ja kunnan tuntijakopäätöksen
mukaisiin oppitunteihin luokan- ja aineenopetuksessa. Tuntikehykseen
kuuluvat myös erityisopetuksen tunnit sekä tukiopetuksen tunnit.
Lukiossa tuntikehyksen sisällä ovat lukiokurssit, joiden määrä on opetussuunnitelmassa määritetty. Syventävien ja koulukohtaisten kurssien toteutuminen riippuu opiskelijoiden valinnoista. Kevään aikana sekä alkavat, että jatkavat opiskelijat tekevät kurssivalintansa, joiden pohjalta toteutuva
kurssimäärä arvioidaan.
Kevään aikana hyväksyttävä tuntikehys antaa aikataulutuksen koulujen
seuraavan lukuvuoden suunnittelulla ja samal la antaa taustatietoa seuraavan talousvuoden suunnitteluun.
Esityslistan liitteenä on koulujen rehtoreiden esitys perusopetuksen ja lukion tuntikehyksestä lukuvuodelle 2021-2022.
(Asian valmistelijat yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Arto Juntunen p. 040
766 7889, yhtenäiskoulun apulaisrehtori Ulpu Silvasti p. 040 487 8112,
Kurkiauran koulun koulunjohtaja Jouni Lahti p. 040 358 8145)
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy koulujen esittämän perusopetuksen ja lukion tuntikehyksen lukuvuodelle 2021-2022.
Päätös:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan liitteenä nro 1 perusopetuksen ja lukion tuntikehys lv
2021-2022.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

§ 29

3/2021

39

27.04.2021

KOULULAISTEN PÄIVÄTOIMINTA KESÄLLÄ 2021
34/12.01.09/2021
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 29
Joutsassa on järjestetty koululaisten päivätoimintaa vuodesta 2014 alkaen
koulujen loma-aikoina. Saadun palautteen perusteella toiminnan on todettu
olevan tarpeellista ja kysyttyä. Toiminnan hallinnointi on ollut aiemmin perusturvalautakunnan alaisuudessa mutta talousarvion 2021 valmistelussa
toiminta siirrettiin hyvinvointi- ja sivistysosaston vastuulle.
Joutsalaisille alakoululaisille suunnitellaan järjestettäväksi päivätoimintaa
7.6 – 30.7.2021 välisenä aikana. Toimintaa järjestetään arkipäivisin klo 9 –
15. Toimintapaikkana on Yhtenäiskoulu (Koulutie 2).
Päivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden arkea. Se tarjoaa
lapsille ohjattua toimintaa kesä-heinäkuun ajaksi. Erityisen tärkeää se on
silloin, kun vanhemmat ovat työssä lasten loman aikana.
Käytännön toiminnasta vastaavat pääasiassa Joutsan yhtenäiskoulun koulunkäynninohjaajat. Heidän lisäkseen toimintaan osallistuu kunnan palkkaamia nuoria kesätyöntekijöitä. Päivätoiminta on maksullista. Maksu on
joutsalaisille lapsille 4 euroa/osallistumispäivä ja ulkopaikkakuntalaisille
lapsille 6 euroa/osallistumispäivä. Hintaan sisältyy ohjattu toiminta ja lounas sekä välipala. Joutsan kunnan vakuutusturva kattaa toiminnan oman
kunnan jäseniltä. Ulkopaikkakuntalaisille lapsille tulee heidän kotikuntansa
tai huoltajiensa hankkia oma vakuutus.
Edellisien vuosien tapaan toiminnasta tiedotetaan perheitä, jotka voivat ilmoittaa lapsensa kesätoimintaan.
Toiminnan nettokustannuksiin käytetään Reino Järvisen rahaston varoja
aiemman käytännön mukaisesti. Arvioidut nettokustannukset ovat noin
9 000 euroa.
(Asian valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka p. 040 533
5619)
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi-ja sivistyslautakunta päättää
1. järjestää ensisijaisesti joutsalaisille koululaisille päivätoimintaa ajalla
7.6 - 30.7.2021, toissijaisesti toimintaan voidaan ottaa myös ulkokuntalaisia lapsia.
2. joutsalaisille lapsille maksu on 4 €/osallistumispäivä ja ulkokuntalaisille
lapsille 6 €/osallistumispäivä.
3. myöntää Reino Järvisen rahaston varoja käytettäväksi koululaisten päivätoimintaan kesällä 2021. Nettokustannukset maksetaan Järvisen rahaston varoista.
4. Joutsan yhtenäiskoulun vakuutus kattaa joutsalaiset lapset, mutta ulkokuntalaisten lasten tulee hoitaa itse vakuuttaminen.
5. osoittaa toiminnan vastuuhenkilöksi yhtenäiskoulun rehtorin.
Päätös:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
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VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖIDEN SULKUAJAT KESÄLLÄ 2021
33/05.10.00/2019
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 30
Varhaiskasvatuksen toimintoja keskitetään ja yksiköitä suljetaan kesän aikana yksiköiden piharemonttien, lasten lomien ja henkilökunnan vuosilomajärjestelyjen vuoksi. Keltasirkun piha-alueen aita uusitaan ja puita kaadetaan. Päiväkoti Esikoiden pihaa loivennetaan. Lisäksi päiväkoti Koivukumpuun asennetaan linnunpesäkeinu kesän aikana, siihen liittyvistä järjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin.
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalle esitetään seuraavat sulkuajat:
Päiväkoti Esikot
Keltasirkun perhepäiväkoti
Koskikaran perhepäiväkoti
Varalan perhepäiväkoti
Päiväkoti Koivukumpu päivystävä
yksikkö
Perhepäivähoidon vapaapäiviä ja
vuosilomia keskitetään ajalle

28.06. - 01.08.2021
28.06. - 01.08.2021
28.06. - 01.08.2021
05.07. - 01.08.2021
25.06. - 27.06.2021
01.06. - 01.08.2021

(Asian valmistelija varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto p. 040 821
7176)
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy alustavat sulkuajat esitetyn mukaisesti. Lasten todellisen hoidontarpeen selvittyä varhaiskasvatuksen esimies voi tehdä muutoksia esitettyihin sulkuaikoihin käytettävissä olevien
resurssien mukaan.
Päätös:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

§ 10
§ 31

3/2021

41

16.02.2021
27.04.2021

JOUTSAN KUNNAN KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA: TÄYDENTÄVÄ KULJETUS
5/08.01.01/2021
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 16.02.2021 § 10
Joutsan kunta järjestää monia lakisääteisiä kuljetuspalveluja. Kokonaisuuden reitit suunnitellaan kullekin lukukaudelle ja/tai – vuodelle siten, että
Käytössä olevaa kuljetuskapasiteettia ja sopimuksia hyödynnetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.
Nykyisten voimassa olevien sopimuksien lisäksi kuljetuskokonaisuutta täydentämään tarvitaan lukukaudelle 2021-2022, sekä mahdollisesti lukukaudelle 2022-2023 yksi täydentävä auto koulukuljetusten toteuttamiseen. Kalustoa ja palvelua koskevat edellytykset määritetään hankinnan yhteydessä.
Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta ylittää
EU-kynnysarvon. Hankinnan arvioitu arvo on alle 60 000 euroa/sopimusvuosi. Siinä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), sekä
julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut, päivitysversio huhtikuu 2017.
Suunniteltu sopimuskauden kesto on 1 vuosi ja siihen sisällytetään lisäksi
1 optiovuosi. Optiovuoden käyttöönottaminen riippuu seuraavan kuljetuskokonaisuuden kilpailutuksen aikataulutuksesta.
Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa. Tarjoukset tulee tehdä sähköisesti Cloudia –palvelun kautta. Cloudian kautta voi myös esittää kysymyksiä
hankintaan liittyen 15.3.2021 saakka, jonka jälkeen vastaukset kysymyksiin julkaistaan verkkopalvelussa.
Vertailuperusteina käytetään halvinta vertailuhintaa €/km. Hankinnan tavoiteaikataulu on seuraava:





16.2.2021: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan päätös hankinnasta
22.2.2021: Hankintailmoitus julkaistaan Cloudiaan.
29.3.2021 klo 23.59: tarjousten jättöaika päättyy
Hankintapäätös pyritään tekemään 27.4.2021 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksessa.
 Hankintasopimus pyritään solmimaan valitun liikennöitsijän kanssa heti
valitusajan päätyttyä/päätöksen saatua lainvoiman.
 11.8.2021: Liikennöinti alkaa.
(Asian valmistelijat toimistosihteeri Elina Virtanen p. 040 357 9948,
hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka p. 040 533 5619)
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää täydentävän kuljetuspalvelun
hankinnasta lukuvuoden 2021-2022 ajalle sekä mahdolliselle optiovuodelle
2022-2023.
Päätös:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
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_________
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 31
Joutsan kunta on pyytänyt tarjouksia koulukuljetuksista nykyistä kuljetuskokonaisuutta täydentämään lukukaudelle 2021-2022, sekä mahdollisesti
lukukaudelle 2022-2023. Tarjouksia on pyydetty yhden ajoneuvon kuljetuksista koulujen aamu- ja iltapäiväkuljetusten toteuttamiseen.
Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.
Hankinnan on oletettu ylittävän EU-kynnysarvon ja kilpailutuksessa on
noudatettu lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut, päivitysversio huhtikuu
2017)
Suunniteltu sopimuskauden kesto on 1 vuosi ja siihen sisällytetään lisäksi
1 optiovuosi. Optiovuoden käyttöönottaminen riippuu seuraavan kuljetuskokonaisuuden kilpailutuksen aikataulutuksesta.
Hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa 28.2.2021 numerolla
2021-066094 ja Euroopan laajuisessa TED- ilmoituskanavassa numerolla
2021/S 043-107645. Tarjoukset tuli jättää sähköisessä Tarjouspalvelu.fi –
toimittajaportaalissa 29.3.2021 klo 23:59 mennessä. Kaikki
hankinta-asiakirjat olivat rajoituksetta nähtävissä tarjouspalvelussa.
Määräaikaan mennessä tarjoukset jättivät Anssin tilausliikenne Oy, Jari ja
Hanna Koskenniemi Ay, Jyvässeudun taksiautot Oy, Taksi ja Kuljetuspalvelut Jarmo Jokinen, Tmi Ahti Tarhanen, sekä Triviabus. Tarjoajilta tarkastettiin soveltuvuusedellytysten täyttyminen ja tarjouspyynnön mukaisuus.
Todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön ehdot ja tarjoukset
olivat tarjouspyynnön mukaisia.
Hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on halvin
hinta. Halvimman hinnan käyttö ainoana valintaperusteena on ollut perusteltua, koska tarjoajan ja tarjottujen palveluiden laadulliset ominaisuudet
on huomioitu tarjottavia palveluita koskevissa vähimmäisvaatimuksissa,
sekä tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa.
Vertailuperusteina käytettiin halvinta vertailuhintaa €/km. Normaalihinnan
(Hinta €/km 85km/pvä keskiarvona ajoviikon aikana) painotus oli 75 pistettä ja lisähinnan (Lisähinta €/km, mikäli ajosuorite jää alle 85km/pvä keskiarvona keskiarvona ajoviikon aikana) painotus oli 25 pistettä. Eniten pisteitä saanut tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Tarjousten vertailupisteet ovat seuraavat:
Anssin tilausliikenne Oy: 34,124 pistettä
Jari ja Hanna Koskenniemi Ay: 40,071 pistettä
Jyvässeudun taksiautot Oy: 63,008 pistettä
Taksi ja kuljetuspalvelut Jarmo Jokinen: 75,00 pistettä
Tmi: Ahti Tarhanen: 35,958 pistettä
Triviabus: 32,021

Pöytäkirjan tarkastajat:

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
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(Asian valmistelijat toimistosihteeri Elina Virtanen p: 040 357 99 48 ja hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka p: 040 533 56 19)
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää valita täydentävän taksikuljetuksen palveluntuottajaksi Taksi ja kuljetuspalvelut Jarmo Jokisen.
Päätös:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
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HYVINVOINTI- JA SIVISTYSOSASTON TALOUDEN TOTEUTUMA 1.1. - 31.3.2021
8/02.02.02/2021
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 32
Joutsan valtuusto on hyväksynyt 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion.
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota.
Kunnanhallitus on 11.1.2021 hyväksynyt talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Kunnanhallitus velvoittaa lauta- ja johtokunnat sekä talousarvion toimeenpanosta vastuussa olevat viran- ja toimenhaltijat noudattamaan hyväksyttyä talousarviota ja sen sitovuusmääräyksiä sekä toimeenpano-ohjeita.
Hallintokunnat tarkkailevat määrärahojaan ja kirjanpitovientejä ja ottavat
tarvittavat listaukset itse. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta seuraa talouden
kehitystä osavuosikatsauksilla.
Hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvio sisältää hallinnon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen menoja (eläkemaksuja, kuntaosuuksia musiikkioppilaitokseen, kuraattori- ja psykologipalvelut/ammatill.op.), kansalaisopistotoiminnan, kirjaston, elokuvatoiminnan, muun opetus- ja kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen ja joukkoliikenteen
määrärahat.
Hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvion toimintakulut vuodelle 2021
ovat 6 688 080 euroa (ulkoiset määrärahat), josta on ajalla 1.1. –
31.3.2021 käytetty 1 518 996 euroa (22,7 %). Tasaisen käytön mukaan
käyttöprosentti on 25,0 %.
Talouden toteutumaraportti on esityslistan liitteenä.
(Asian valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka p. 040 533
5619)
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvion toteutuman ajalta 1.1. - 31.3.2021.
Päätös:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
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OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTAMINEN / HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTUS
19/01.010/2016
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 33
Valtioneuvosto antoi 15.10.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla
oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Tasavallan presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain 30.12.2020. Laajennettu oppivelvollisuus astuu
voimaan vuonna 2021.
Oppivelvollisuuslakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005
syntyneet). Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta
tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto
tai ammatillinen tutkinto).
Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja
osaaminen. Perusopetuksen järjestäjän osalta tämä tarkoittaa, että
1.1.2021 tulee voimaan oppivelvollisen nuoren jatko-opintoihin hakeutumisvelvollisuutta koskeva ohjaus- ja valvontavastuu. 1.8.2021 alkaen tulee
voimaan tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus perusopetuksessa,
mitä koskeva päivitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin
tehdään kevään 2021 aikana.
Uuteen lainsäädäntöön sisältyy velvoitteita ja tehtäviä, joita ei ole säädetty
tietyn viranhaltijan tai toimielimen tehtäväksi. Kuntien, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on otettava uusien velvoitteiden ja tehtävien ratkaisuvaltaa koskevat määräykset hallintosääntöihin.
Opiskelijalle maksuttomia ovat edelleenkin opetus ja päivittäinen ruokailu
jonka lisäksi jatkossa myös opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen, vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat sekä joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset. Joutsan kunnassa on aiemmalla lautakunnan päätöksellä (sivistyslautakunta 14.02.2017 § 11)
päätetty lukiolaisten kuljetuksista sekä mahdollisuudesta Kelan kulloinkin
määrittämän kilometrikorvauksen perusteella maksettavaan saattokorvaukseen, mikäli muita vaihtoehtoja kulkemiseen ei ole.
Toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden toteutuessa koulumatkatukeen oikeuttavan koulumatkan raja lasketaan 10 kilometristä 7 kilometriin.
Lisäksi luovutaan 54 euron kuukausittaisia vähimmäismatkakustannuksia
koskevasta rajasta. Toisen asteen opiskelijoiden maksuttomat koulumatkat korvataan jatkossakin Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta. Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen järjestämään
toisen asteen koulutuksessa oleville oppivelvollisille koulukuljetusta.
Koulutuksen järjestäjä voi kuitenkin vapaaehtoisesti järjestää opiskelijoille
mahdollisuuden koulukuljetukseen.
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjillä
sekä muilla oppivelvollisuuskoulutusta järjestävillä sekä viimesijassa asuinkunnalla on velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista.
Näin voidaan varmistaa, että opiskelijaa voidaan tukea ja ohjata riittävästi
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koko opiskelun ajan. Perusopetuksen päättymisen jälkeen vastuu oppivelvollisuuden suorittamisen ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta on perusopetuksen järjestäjällä siihen asti, kunnes oppivelvollinen aloittaa opinnot perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. Oppivelvollisen nuoren huoltajan
tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden (OVL 9 §). Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tämän velvollisuuden, hänet voidaan tuomita sakkorangaistukseen (OVL 22 §).
Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjaussuunnitelman mukaisesti
saattaa oppilaat toiselle asteelle. Jos joku perusopetuksen päättävä jää ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä oppilaan asuinkunnalle, joka ottaa kopin nuoresta. Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta,
tuesta ja valvonnasta siirtyy tälle, esimerkiksi lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Jos opiskelija haluaa vaihtaa oppilaitoksesta
tai alalta toiselle, koulutuksen järjestäjät ohjaavat ja tukevat opiskelijaa siihen saakka, kunnes opiskelijalla on uusi opiskelupaikka.
Asuinkunnan tehtävänä on perusopetuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella selvittää niiden perusopetuksen keväällä päättäneiden
nuorten tilanne, jotka vielä syksyllä ovat ilman opiskelupaikkaa. Nuoret
saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Tarvittaessa
nuoria ohjataan myös hakeutumaan muiden palveluiden, kuten terveys- ja
sosiaalipalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden piiriin. Jos soveltuvaa opiskelupaikkaa ei ohjauksesta ja yhteistyöstä huolimatta löydy ja nuori arvioidaan koulukuntoiseksi, kunnalla on velvollisuus osoittaa oppivelvolliselle
opiskelupaikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Asuinkunnan
tehtävänä on vastaavalla tavalla koulutuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella ohjata myös niitä oppivelvollisia, jotka ovat keskeyttäneet
toisen asteen opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa.
Velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen
jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen 9. luokalla on perusopetuksen
järjestäjällä. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kevätlukukauden koulutyön päätyttyä
ohjausta, jotta oppivelvollinen voisi voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun
jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, valvontavastuu siirtyy perusopetuksen tai koulutuksen järjestäjän ilmoituksen
perusteella nuoren asuinkunnalle
Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä
ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen
tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. Anomuksesta opintojen
maksuttomuuteen voi hakea jatkoaikaa sen vuoden loppuun saakka, kun
oppivelvollinen on täyttänyt 20 vuotta. Tämä saattaa tulla kyseeseen esimerkiksi kaksoistutkintoa suoritettaessa tai lukion suorittamisessa neljässä
vuodessa.
Lisätietoa mm. opetus- ja kulttuuriministeriön kysymyspalstalta osoitteessa
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta.
Esityslistan liitteenä hallintosäännön toimivaltataulukko, johon merkitty oppivelvollisuuslain mukaiset lisäykset viranhaltijoiden päätösvaltaan.
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(Asian valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka p. 040 533
5619)
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
1. merkitsee oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät asiat tiedoksi.
2. esittää kunnanhallitukselle / valtuustolle, että se hyväksyy
hallintosäännön toimivaltataulukkoon oppivelvollisuuslakiin liittyvät
tarkennukset päätösvallasta.
Päätös:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 34
 Suomen elokuvasäätiön päätös 17.3.2021; Joutsan Kinolle myönnetty
elokuvateattereiden alueellista toimintatukea 2 600 euroa.
 OKM:n päätös 29.3.2021 (VN/5178/2021) oppivelvollisuuden
suorittamisen tarkistuspäivä 2021.
 OKM:n päätös 8.4.2021 (VN/7615/2021) kaksivuotisen esiopetuksen
kokeilutoimipaikoista ja -toimipaikkojen alueista.
 OKM:n päätös 15.4.2021 valtion erityisavustuksen myöntämisestä
varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun
kehittämiseen vuosille 2021-2022, 35 680 euroa.
 OKM:n päätös 15.4.2021 valtion erityisavustuksen myöntämisestä esija perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun
kehittämiseen vuosille 2021-2022, 57 000 euroa.
 Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 15.4.2021;
opiskeluterveydenhuoltoon uudet henkilöstömitoitussuositukset
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162957
 Hyvinvointikysely kuntalaisille, vastausaika 19.4. - 9.5.2021
https://www.joutsa.fi/tervetuloa-vastaamaan-joutsan-kunnan-hyvinvointi
kyselyyn/
 Kansallisen audiovisuaalisen instituutin päätös 21.4.2021
kuvaohjelmien tarjoajaksi ilmoittautumista ja valvontamaksua
määräämistä koskevassa asiassa.
 Hyvinvointi- ja sivistysosaston esimiesten viranhaltijapäätökset 10.3. 19.4.2021.
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 35
__________
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JOUTSAN KUNNAN LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN 2017-2021 RAPORTOINTI
38/00.01.02/2021
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.04.2021 § 36
Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan
hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomus on
eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten
hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Hyvinvointikertomuksessa raportoidaan valtuustolle kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä.
Hyvinvointikertomuksen tekeminen toimii kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen perustana. Kertomus tuo esiin kuntalaisten hyvinvointitarpeita sekä
arvioi toteutunutta toimintaa, hyvinvointipolitiikkaa sekä kunnan voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa ja seurannassa sekä resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille se on työväline päätöksenteossa, resursoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.
Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tekeminen on osa kunnan strategia- sekä talousarvio- ja toimintasuunnitelmatyötä.
Sähköinen hyvinvointikertomus (www.hyvinvointikertomus.fi) hyödyntää
teknologiaa ja käyttää valmiita, kansallisesti määriteltyjä hyvinvointi-indikaattoreita eli osoittimia ja hakee automaattisesti kunnan em. indikaattoritiedot.
Joutsan kunnan laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017 – 2020 on hyväksytty Joutsan valtuustossa 18.12.2017.
Hyvinvointikertomuksen ja sen vuosittaisen raportoinnin sekä käytännön
työn koordinoimiseksi on perustettu hyvinvointityöryhmä (kunnanhallitus
20.1.2020 § 9).
Hyvinvointityöryhmä on kokoontunut koostamaan tietoja hyvinvointikertomuksen 2017-2021 vuosittaista raportti varten sekä miettimään uuden valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman laatimista. Uuden hyvinvointisuunnitelman 2022 – 2025 pohjaksi on tehty hyvinvointikysely kuntalaisille, johon
vastausaika on 19.4. – 9.5.2021. Kysely löytyy kunnan verkkosivuilta
https://www.joutsa.fi/tervetuloa-vastaamaan-joutsan-kunnan-hyvinvointikys
elyyn/
Hyvinvointityöryhmässä on päätetty, että hyvinvointikertomuksen
2017-2021 vuosittainen raportti esitellään tiivistelmänä lautakunnissa ja
laajempi raportti käsitellään kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.
Uuden valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma tullaan käsittelemään toimielimissä vuodenvaihteessa 2021-2022.
Tiivistelmässä on nostettu esille hallintokunnittain ja toimialoittain
merkittäviä tietoja sekä muutoksia palveluissa tai niiden tarpeessa.
Hyvinvointikertomuksen tiivistelmä on esityslistan liitteenä.
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(Asian valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka p. 040 533
5619)
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus:
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee valtuustokauden
hyvinvointikertomuksen tiedoksi.
Päätös:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä (kuntalain 410/2015) 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät
§ 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36
Koska päätöksestä voidaan tehdä (kuntalain 410/2015) 134 §:n 1 mom mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
§ 25, 28, 29, 30, 31
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusOIKAISUVAATIMUSOHJEET
viranomainen
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Joutsan Hyvinvointi- ja sivistylautakunta, PL 20 (Länsitie 5) 19651 JOUTSA
Virastoaika ma-pe klo 9.00-15.00
Pykälät:
§ 25, 28, 29, 30, 31
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös
on asetettu nähtäväksi, 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

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin oikaisuvaatimuskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan
valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain
132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen
sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan
nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
hankintayksikkö:
Joutsan kunta, hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
PL 20, 19650 Joutsa
käyntiosoite: Länsitie 5
sähköposti: kirjaamo@joutsa.fi
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden
käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
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Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka
koskee:
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai
kustannuksia.
Puitejärjestelyyn perustuva hankinta
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta
muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta
valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä,
jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava,
hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen
sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen
jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei
tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen
hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja
on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21
§:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti,
asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi
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seuraavana arkipäivänä.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä
hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhaun maksu
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen
perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa
koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
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