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29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 
 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 PÄÄTÖS: 

 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 

 

30 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 
 
 Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta 

seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla tai sähköpostitse. Pöytäkirjat 
pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon 
tiistaina. 

 
 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
 PÄÄTÖS: 

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kytömäki Arja ja Koivuniemi Tanja. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



 

31 § Talousarvion toteutumisvertailu 1-3 / 2021 

 
Talousarvion toteutumisvertailu ajalle 1-3/2021 tuodaan lautakunnalle tiedoksi.  
 
Talousarvion toimintakulut ovat toteutuneet 23 %:n mukaan, eli kokonaisuudessaan 
tasaisen kertymän mukaisesti. Vertailussa yksittäisten merkittävien kustannuserien 
toteuma kuitenkin ylittää tasaisen kertymän, mihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, 
jotta kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahat riittäisivät.  
 
Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Perusopetuksen 7.-9. luokkalaiset 
oppilaat olivat maaliskuussa kolme viikkoa etäopetuksessa. Tammi-helmikuun 
vaihteessa osa alkuopetuksen oppilaista oli etäopetuksessa karanteenimääräyksen 
vuoksi. Laadun arvioinnissa käytettävän perusopetuksen laatukäsikirjan päivitys on 
tehty maaliskuussa.  
 
Varhaiskasvatuksessa on neljä päiväkotiryhmää, joista yksi toimii uusien tilojen 
valmistumiseen saakka väistötiloissa. Varhaiskasvatuksessa on pystytty vastaamaan 
vuorohoidon kasvaneeseen tarpeeseen.  
 
Liite:  

· Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1-3/2021  
 

 
 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 

 
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi. 
 

 Päätös: 
 
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
  
  



 

32 § Sitoutuminen Sarastia Oy:n kirjastojen kirjat -yhteishankintaan 
 

Sarastia Oy:n yhteishankintayksikkö kilpailuttaa ja neuvottelee omistajiensa puolesta 
puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä vastaa sopimushallinnasta. 

 
Porin kaupungin hankintapalvelut on neuvotellut sitoutumisesta Sarastia Oy:n 
kilpailuttamaan Kirjaston kirjat -yhteishankintasopimukseen. Sitoumusta on 
valmisteltu yhteistyössä Satakirjastojen kanssa.  
  
Hankinta sisältää mm. kotimaisen yleisen kirjallisuuden ja siihen liittyvän AV-
materiaalin, ulkomaisen englanninkielisen kirjallisuuden, ulkomaisen ruotsinkielisen 
kirjallisuuden, ulkomaisen muun kielisen kirjallisuuden, kotimaiset ja ulkomaiset 
nuotit ja kotimaiset äänikirjat. Hankinnassa selvitetään mahdollisuutta käyttää 
hankintaportaalia, jonka kautta tilaukset tehdään aineistotoimittajille. Tavoitteena on, 
että uusi sopimus on voimassa tammikuussa 2022. 
 
Sitoumus koskee tämän kilpailutuksen mukaista varsinaista hankintasopimusta sen 
astuessa voimaan. 
 

 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Karvian kunta valtuuttaa Porin kaupungin 
hankintapäällikön tekemään Satakirjastojen johtoryhmän esityksestä Karvian kirjaston 
puolesta hankintapäätöksen sekä sitoumuksen Sarastia Oy:n kilpailuttamaan Kirjaston 
kirjat -yhteishankintasopimukseen. 
 

 Päätös: 
 
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
  
 
 
 
  



 

33 § Sopimus taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen 
opetuksen järjestämisestä Karvian kunnan kanssa. 

 
 Karvian kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää 
kansalaisopiston toiminnasta ja muun opetuksen hankinnasta. 
 
Nykyinen sopimus taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen 
järjestämisestä Karvian kunnan kanssa on tehty heinäkuussa 2012 Kankaanpään 
kaupungin musiikkiopiston kanssa. Sopimus voimassa toistaiseksi ja raukeaa ilman 
irtisanomista, mikäli se korvataan uudella sopimuksella. 
 
 Kankaanpään musiikkiopiston toiminta siirtyi Kankaanpään opiston järjestämäksi 
1.1.2021 alkaen. 
 
 Opetus- ja kulttuuriministeriö on taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 2 
§:n 2 momentin nojalla päättänyt 1.1.2021 lukien myöntää Pohjois-Satakunnan 
kansanopiston kannatusyhdistys ry:lle luvan päätöksellä VN/19790/2020 saada 
järjestää taiteen perusopetusta musiikissa laajan oppimäärän mukaan. Kunnat, joissa 
opetusta järjestetään ovat Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia, Siikainen, Pomarkku, 
Merikarvia ja Pori. 
   
 Vuonna 2012 tehty sopimus on päivitetty sopimusosapuolien osalta.  
 

 Liite: 
· Sopimus taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen 

järjestämisestä Karvian kunnan kanssa. 
 
 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen ja valtuuttaa 
lautakunnan puheenjohtajan Jonna Haaviston ja koulutoimenjohtaja Kaisamaija 
Ronkaisen allekirjoittamaan sopimuksen. 
 
 

 Päätös: 
 
 Marko Lähdekorpi saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 19.19. 
 
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
  
 



 

34 § Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
 
§ 92 koltk 
30.9.2020 Kasvatus- ja opetuslautakunta julisti toukokuussa 2020 kaksi varhaiskasvatuksen 

opettajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta haettavaksi 25.5.2020 mennessä. 
Määräaikaan mennessä tehtävää haki yksi kelpoisuusvaatimukset täyttävä hakija. 
Toinen työsuhteista täytettiin toistaisesti ja toinen määräaikaisesti. 
 
Tarve toistaiseksi voimassa olevalle varhaiskasvatuksen opettajan työsuhteelle on 
edelleen olemassa. Koulutoimenjohtaja on lautakunnan kanssa käydyn 
sähköpostikeskustelun perusteella esittänyt kunnanhallitukselle täyttöluvan uusimista 
varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. 

 Kunnanhallitus on 21.9.2020 hyväksynyt täyttöluvan uusimisen. 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää julistaa varhaiskasvatuksen opettajan tois-
taiseksi voimassa olevan työsuhteen haettavaksi 25.10.2020 mennessä ja valtuuttaa 
päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 
 
Päätös: 

 
 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan julistamaan avoinna olevaan lastentarhanopettajan 
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ei hakuajan päättymiseen 25.10.2020 
mennessä tullut yhtäkään hakemusta kelpoisuusvaatimuksen täyttävältä hakijalta. 
Tehtävää haki kaksi hakijaa, joilla ei ollut koulutuksellista kelpoisuutta 
lastentarhanopettajaksi. Työsuhde täytettiin määräajaksi 1.1.2021-31.7.2021. 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta täyttölupaa lastentar-
hanopettajan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteeseen.  
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 
täyttöluvan, julistaa lastentarhanopettajan työsuhteen haettavaksi 10.5.2021 mennessä 
ja valtuuttaa päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



§ 24 koltk 
6.4.2021 Kasvatus- ja opetuslautakunnan julistamaan avoinna olevaan lastentarhanopettajan 

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ei hakuajan päättymiseen 25.10.2020 
mennessä tullut yhtäkään hakemusta kelpoisuusvaatimuksen täyttävältä hakijalta. 
Tehtävää haki kaksi hakijaa, joilla ei ollut koulutuksellista kelpoisuutta 
lastentarhanopettajaksi. Työsuhde täytettiin määräajaksi 1.1.2021-31.7.2021. 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta täyttölupaa lastentar-
hanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.  
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 
täyttöluvan, julistaa lastentarhanopettajan työsuhteen haettavaksi 10.5.2021 mennessä 
ja valtuuttaa päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan rek-
rytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti. 

  
 Päätös:  
  
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
§ 62 kh 
19.4.2021 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan lastentarhanopettajan toistaiseksi 
voimassaolevaan tehtävään.  
 
Päätös:  
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lastentarhanopettajan työsuhde oli haettavana 19.4.-10.5.2021. Tehtävään tuli kaksi 
hakemusta, joista toisella hakijalle on koulutuksellinen kelpoisuus varhaiskasvatuksen 
opettajatyöhön. 
 

 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

Lastentarhanopettajan työsuhde julistetaan vähäisen hakijamäärän vuoksi uudelleen 
haettavaksi. Tehtävää aiemmin hakeneiden hakemukset huomioidaan uudessa haussa. 

  
 Päätös: 

 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  



 

35 § Erityisopettajan virka ja virkanimikkeen muuttaminen 
erityisluokanopettajaksi 

§ 23 koltk 
6.4.2021 Karvian kunnassa on tällä hetkellä kaksi erityisopettajan virkaa, joista toinen on 

täytetty toistaiseksi ja yksi erityisluokanopettajan virka, josta viranhaltija on 
irtisanoutunut. 
 
Yhtenäiskoulun erityisopetuksen järjestämisestä jatkossa koulutoimenjohtaja on 
käynyt keskustelua rehtorin ja nykyisten erityisopettajien kanssa. 

 
 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta muuttaa yhden erityisopettajan virkanimikkeen 
erityisluokanopettajaksi ja pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa tähän virkaan. 
 
Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, kasvatus- ja 
opetuslautakunta julistaa viran haettavaksi 10.5.2021 mennessä ja valtuuttaa 
koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan 
rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti. 

  
 Päätös: 
 
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
§ 61 kh 
19.4.2021 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan erityisluokanopettajan virkaan.  
 
Päätös:  
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Koulutoimenjohtaja julkaisi 19.4.2021 kuulutuksen kahdesta avoimesta 
erityisluokanopettajan virasta. Virat olivat haettavana 19.4.-10.5.2021 aikana. 
Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksi henkilöä, joista toisella on kelpoisuus 
erityisluokanopettajan virkaan. 
 

 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa 
olevaan virkaan KM, erityisopettaja Antti Luoman.  
 
Hakijalla on koulutuksellinen kelpoisuus tehtävään. Luoma on aiemmassa 
virkasuhteessaan Karvian kuntaan osoittanut kykynsä ja taitonsa  
 
 



erityisluokanopettajan työssä olevan hyvät ja ammattimaiset. Lisäksi Luomalla on 
monipuolista ammatillista kokemusta ja taitoa erityyppisistä opetustöistä. 
 
Luoma työskentelee ennestään luokanopettajan virassa Karvian kunnassa eikä virkaan 
valinnassa määritellä koeaikaa. 

  
 Päätös: 
 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

36 § Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
 

Päiväkoti Kissankimalluksen lastenhoitaja irtisanoutui tehtävästään tammikuussa 
2021. Kuluvan kevään ajan tehtäviä on hoidettu sijaisjärjestelyin. Henkilöstötarve ei 
ole kuitenkaan vähentymässä nykyisestä elokuussa alkavan varhaiskasvatuksen 
toimintakauden alussa. Henkilöstötarpeeseen vaikuttaa lasten määrän lisäksi 
vuorohoidon vakiintuminen osaksi päiväkodin toimintaa. 

 
 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa lastenhoitajan 
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 
 
Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, kasvatus- ja 
opetuslautakunta julistaa tehtävän haettavaksi 20.6.2021 mennessä ja valtuuttaa 
koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan 
rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti. 
 

 
 Päätös: 

 
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  

 
  



 

37 § Karvialaisen lapsen päivähoidon järjestäminen Parkanon kaupungissa
  
  

Karvialaisen lapsen päivähoito on järjestetty 1.4.2018 lähtien kasvatus- ja opetuslauta-
kunnan vuosittain tekemällä päätöksellä. Perusteluiksi perhe on ilmoittanut lapsen päi-
vittäisten hoitomatkojen ja omien työmatkojensa muodostuvan kohtuuttoman pitkiksi. 
Lisäksi perusteluna on vuorohoidon tarve. 
 
Naapurikunnassa hoitopäivä (yli 35 h/ viikko) maksaa n. 64 €/päivä ja kuukautta kohti 
maksu olisi 1280 €, josta vähennetään vielä perheen maksama hoitomaksu.  
Perhe toivoo palvelua jatkettavan seuraavalle toimintavuodelle 1.8.2021 – 30.7.2022. 
 
Karviassa hoitopäivän hinta vuonna 2019 oli keskimäärin 74,20€. Lisäksi vuorohoi-
don tarve nostaa lapsikohtaista kustannusta. 
 
 

 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää maksusitoumuksen päivähoidon järjestämiseksi 
naapurikunnassa. 
 
Päätös: 
 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta myönsi maksusitoumuksen päivähoidon järjestämiseksi 
naapurikunnassa. 
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
  



 

38 § Muut asiat 
 

 
1. Varhaiskasvatuksen maksuhyvitys päättyy 31.5.2021 

 
2. Koulutoimenjohtaja toi lautakunnan tietoon koulupsykologipalveluiden tilanteen ja näky-

män syyslukukaudella 2021. 
 

3. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi Heidi Hietasen englannin ja toisen koti-
maisen kielen lehtorin virasta irtisanoutumisen 1.8.2021 alkaen. 

 
4. Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuslaissa 

säädetään kunnalle uusia tehtäviä ja toimivaltuuksia eri rooleissa oppivelvollisen 
asuinkuntana, oppilaan perusopetuksen järjestäjänä ja opiskelijan oppivelvollisuuslain 4 
§:ssä tarkoitettuna koulutuksen järjestäjänä. Koska oppivelvollisuuslaissa ei säädetä 
toimivaltaisesta päätöksentekijästä, kunnan ja koulutuksen järjestäjän on hallintosäännössä 
nimettävä toimivaltainen päätöksentekijä. Lautakunta keskusteli lakimuutoksen 
vaikutuksista kunnassa ja käsittelee hallintosääntöön tehtäviä muutoksia kesäkuussa. 

 
5. Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli varhaiskasvatuksen erityisopetuksen 

järjestämisestä toimintavuonna 2021-2022. 
 

 
  
 

 
 

 

 
  



 

39 § Ilmoitusasiat 
 
 Merkitään tiedoksi seuraavat: 
 

1. OKM:n päätös (VN/5178/2021) oppivelvollisuuden suorittamisen 
tarkistuspäivästä 2021. 
 

2. Karvian koulutoimi on liittynyt Hanselin puitejärjestelyyn koulu- ja 
askartelutarvikkeet 2022-2024 (2026). 

 
 
  



 

40 §  Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 
 
 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin 
 

Karvian kunta 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kokouspäivämäärä 
20.5.2021 

Pykälät 
29-40 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 33, 35, 37 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) ViranhaltijaL § 50 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös 

on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen 
Pykälät  33, 35, 37 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 PoL 42 §:n mukaisissa oppilasta koskevissa asioissa, oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle 
Pykälät  
Valitusviranomainen  
                        Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
                                  Turun päätoimipaikka 
                                  Itsenäisyydenaukio 2 
                                  PL 22 
                                  20801 TURKU 

 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, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on tietoverkossa nähtävillä     .  .2020                        Pöytäkirjanotteet on postitettu    .  .2020 
                                                                                                                     Tiedoksiantaja: 

VALITUSOSOITUS 
 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 ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät  
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku 
 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Yksittäistä oppilasta koskevat asiat (PoL 42 a §):  
Pykälät  
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku 

  
Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 

hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät  

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 
 



OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran 
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

 


