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Karkkila 14.11.2017 klo 15.
Antti Henttonen

Mika Kalliaisenaho
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Kaupungin yleisessä tietoverkossa 15.11.2017
Marja Salmi
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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kasvatus- ja opetuslautakunta

§ 71

8/2017

07.11.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 71
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien
mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielinten kokouskutsu on
lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta jäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen
päättämällä tavalla.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet kasvatus- ja
opetuslautakunnan jäsenistä.
Ehdotus:

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kasvatus- ja opetuslautakunta
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 72
Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin
kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä.
Tarkastusvuorossa ovat Antti Henttonen ja Juho Lehto.
Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimialassa 14.11.2017 klo 15.
Ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Henttonen ja Mika
Kalliaisenaho.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 73
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa
käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa
asian käsiteltäväksi ottamista.
Ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Käsittely:

Rehtori Elisa Annala selosti Nyhkälän koulun ajankohtaisia
asioita ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo
18.10.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kasvatus- ja opetuslautakunta

§ 74
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Kouluterveyskysely 2017
202/12.01.03/2017
Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 74
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
puh. 050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen terveysneuvontapalvelujen
osastonhoitaja Virpi Tervo tulee kertomaan lautakunnalle
kouluterveyskysely 2017 tuloksista.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.
Käsittely:

Osastonhoitaja Virpi Tervo selosti asiaa kokouksessa ja poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.25.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite / Valtuustoaloite tulevaisuuden varhaiskasvatuspalveluverkosta /
valmistelutoimeksianto
158/12.00.00/2016
Kaupunginvaltuusto 10.10.2016 § 59
Anu Frosterus jätti yhdessä Vihreän valtuustoryhmän kanssa
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Karkkilaan on valmistettava tulevaisuuden päiväkotiverkko ja
palvelustrategia 2030.
Karkkilan kaupunki omistaa viisi päiväkotikiinteistöä: Högfors,
Haapala, Toivike, Jokiväärä ja Pupula. Kolme ensin mainittua
ovat kunnallisia päiväkoteja. Jokiväärä ja Pupula puolestaan ovat
kaupungin omistamia päiväkotikiinteistöjä, jossa
varhaiskasvatuspalvelun tuottaa toimijana yksityinen yrittäjä sekä
osuuskunta.
Kaikissa päiväkodeissa on tehty kuntokartoitus, joka osoittaa,
että kaupungin päiväkotikiinteistöt ovat huonommassa kunnossa
kuin mitä rakennuksista päälle päin voisi olettaa. Se, että
kaupungin omat päiväkodit eivät ole peruskorjauksen tarpeessa
juuri nyt, ei kuitenkaan tarkoita, että peruskorjaukseen ei olisi
tarvetta jo valmistautua.
Karkkilassa ei ole rajoitettu subjektiivista päivähoito-oikeutta,
mutta sittenkin kaupungin varhaiskasvatuksessa olevien lasten
määrä on romahtanut. Tähän on vaikuttanut muun muassa se,
että Karkkilassa on viime vuosien aikana syntynyt selkeästi
takavuosia vähemmän lapsia. Toinen vaikuttava tekijä on
tuntiperusteiseen päivähoitolaskutukseen siirtyminen, joka
kannustaa vanhempia pitämään lapsiaan hoidossa vain todellisen
tarpeen mukaan. Kolmas vaikuttava tekijä on työttömyys.
Karkkilassa ei ole reagoitu mitenkään siihen, että päivähoidon
lapsimäärät eivät vastaa palveluverkkoamme. Vai miltä kuulostaa
tieto, että päiväkotiemme täyttöaste on 60 prosenttia? Tässä on
valtava epäkohta siihen nähden, että kaupungin strategiaan on
kirjattu tavoitteeksi optimaalinen omistajapolitiikka.
Odotammeko me nyt, että jossain päiväkodissa syntyy
sisäilmaongelma tai, että kiinteistöön tulee joku muu akuutti
ongelma? Eikö ketään kiinnosta kehittää varhaiskasvatuksen
palveluverkkoa kokonaisuutena? Lasten määrä päiväkodeissa ei
ole vuodesta toiseen vakio, mutta tämäkin on mahdollista ottaa
palveluverkossa huomioon. On huomioitava, että
päiväkotiverkkoon vaikuttaa varhaiskasvatuksen palveluverkko,

Pöytäkirjan tarkastajat:
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johon kuuluvat myös perhepäivähoitajat, yksityiset yrittäjät sekä
osuuskunnat.
Nyt olisi erinomainen tilaisuus tehostaa tilankäyttöä ja toteuttaa
optimaalista omistajapolitiikkaa: kaupunki voisi esimerkiksi
keskittyä kehittämään Högforsin sekä Haapalan päiväkoteja,
osoittaa Toivikkeen päiväkodin tilat esimerkiksi Pupulan
osuuskunnalle ja myydä Pupulan kiinteistö pois kaupungin
omistuksesta."
Varhaiskasvatuksen päiväkotiverkko ja palvelustrategian
valmistelun tulee tapahtua viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden yhteistyönä.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 235
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena
Mikkonen, puh.050 571 8329 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen kasvatus- ja
opetuslautakunnan valmisteltavaksi, joka hankkii tarvittavat
lausunnot ao. tahoilta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 75
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Varhaiskasvatuksen palvelurakenneselvitys on laadittu syksyn
2017 aikana tiedossa olevien lapsimäärien ja niistä tehtyjen ennusteiden pohjalta. Siinä kuvataan eri palvelumuotojen nykytilaa
ja niihin vaikuttavia muuttujia. Myös hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta on saatu riittävästi kokemuksia ja ne voidaan ottaa huomioon kokonaisuutta tarkastellessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Selvityksessä todetaan, että peruskorjauksen tarve on ilmeinen
kaikissa päiväkodeissa. Investointeja suunnitellessa tuleekin priorisoida tilat, missä palveluja tarjotaan jatkossa. Esille nostetaan
myös uudenlaisia varhaiskasvatuksen toteuttamismuotoja, missä
ei olla sidoksissa henkilöstömitoituksiin
Näiden pohjalta esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla voidaan
vastata tulevaisuuden varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Valtuustoaloitteen toimeksianto tulevaisuuden varhaiskasvatuspalveluverkosta on saatu valmiiksi, ja sen pohjalta on mahdollista
tarkastella palveluverkkoa kriittisesti ja tehdä tarvittaessa erillispäätöksiä mm. päiväkotien lukumäärästä tai varhaiskasvatuksen
uusista toteuttamistavoista; ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja muutti päätösehdotustaan
seuraavasti:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Valtuustoaloitteen toimeksianto tulevaisuuden varhaiskasvatuspalveluverkosta on saatu valmiiksi, ja sen pohjalta on mahdollista
tarkastella palveluverkkoa kriittisesti ja tehdä tarvittaessa erillispäätöksiä mm. päiväkotien lukumäärästä tai varhaiskasvatuksen
uusista toteuttamistavoista; ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Lisäksi lautakunta käsittelee esitettyjä vaihtoehtoja alkuvuodesta
iltakoulussaan.

Päätös:

Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus

Liitteet

Liite 7

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varhaiskasvatuksen palvelurakenneselvitys, kasla
7.11.2017
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Koulu- ja päiväkotiverkon palveluverkkoselvitys
100/12.00/2015
Kaupunginvaltuusto 25.05.2015 § 38
Marjo Hellgren jätti yhdessä muiden Sosialidemokraattisen
valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan
valtuustoaloitteen:
"Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on huolissaan päiväkotija kouluverkon tulevaisuudesta. Palveluverkkoratkaisuilla tulee
varautua tuleviin muutoksiin suunnitelmallisella kehittämisellä ja
ennakoinnilla. Päiväkotien ja koulujen nykyisissä mitoituksissa ei
ole varauduttu mahdolliseen lasten määrän kasvuun.
Valtuustoryhmämme esittää, että kaupungin koulu- ja
päiväkotiverkon laajuudesta ja yksittäisten koulujen ja päiväkotien
sijainnista käynnistetään vielä tänä vuonna palveluverkkoselvitys,
missä erityisesti huomioidaan kaupungin itäosien lasten ja
nuorten palvelutarpeet."
Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 127
Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti
Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko
Luukkonen, puh. 050 571 8329 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen kasvatus- ja
opetuslautakunnan valmisteltavaksi, joka hankkii tarvittavat
lausunnot ao. tahoilta.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 15.12.2015 § 79
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
FCG:n tuottaman Karkkilan kaupungin varhaiskasvatuksen ja
koulun palvelurakenneselvityksen loppuraportti on julkaistu
4.2.2011. Sen jälkeen palvelurakenteessa on tapahtunut jonkin
verran muutoksia, mm. kouluverkkoa on supistettu ja samalla laajennettu Nyhkälän koulua.
Ahmoon koulun lakkauttamispäätös on tehty ja koulun 1. luokan
oppilaat ovatkin käyneet kouluaan Nyhkälän koulun väistötiloissa
lukuvuonna 2015-16. Seuraavana lukuvuonna 2016-17 on suunnitelmissa siirtää kaikki Ahmoon koulun oppilaat sekä Tuorilan
koulun ota-luokka Nyhkälään sekä lisäksi viisi
varhaiskasvatuksen esioppilasryhmää.
Vaikka kouluverkkoa on supistettu, on Nyhkälän koulua
samanaikaisesti laajennettu. Ryhmäkoot ovat hieman kasvaneet,
mutta samalla on saatu kustannuksia alennettua.
Karkkilan kaupungin oppilasennuste on kuvattu oheismateriaalissa oleviin taulukoihin tuoreimpien Sotkanetin ja Tilastokeskuksen
tilastojen pohjilta. Sotkanetin tilastossa on kuvattu vuoden 2014
lopussa Karkkilan kaupungissa asuvat kaikki ikäluokat (0-12-vuotiaat lapset) sekä Tilastokeskuksen väestöennusteessa ikäluokat
0-12 vuotiaat vuosille 2015-2030.
Nykyisten yläkouluikäisten ikäluokat vaihtelevat olemassa olevan
oppilasrekisterin mukaan keskimäärin 100-115 välillä ja alakoulun
nykyisestä n. 110 lapsen ikäluokista ennusteet ovat molempien
taulukoiden mukaan putoamassa alle sadan lapsen. Se
merkitsee jatkossa sekä ryhmäkokojen pienenemistä että tilojen
riittämistä.Tilanne on samankaltainen päivähoidossa.
Tilastot eivät ota huomioon mahdollisia väestön muuttoliikettä,
mutta lapsimäärät osoittavat, että ikäluokissa ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia suuntaan tai toiseen. Näin ollen käytössä olevat tilat riittävät sekä päivähoidossa että perusopetuksessa pitkälle tulevaisuuteen.
Sivistysjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Neljä vuotta sitten tehty laaja palveluverkkoselvitys on kattava ja
monilta osin vieläkin paikkansa pitävä. Olemassa olevien
uusimpien ikäluokkaennusteiden perusteella Karkkilan kaupungin
päiväkotien ja koulujen nykyisissä mitoituksissa ei ole tarvetta
varautua mahdolliseen lasten määrän kasvuun; ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja muutti päätösehdotustaan
seuraavasti:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Neljä vuotta sitten tehty laaja palveluverkkoselvitys on kattava ja
monilta osin vieläkin paikkansa pitävä. Olemassa olevien
uusimpien ikäluokkaennusteiden perusteella Karkkilan kaupungin
päiväkotien ja koulujen nykyisissä mitoituksissa ei ole tarvetta
varautua mahdolliseen lasten määrän kasvuun.
Palveluverkkoselvitykseen palataan loppuvuonna 2016, kun
mahdolliset rakenteelliet muutokset on tehty.

Päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan muutetun
päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 15.02.2016 § 27
Esittelijä: vt. kaupunginjohtaja Erkki Eerola
Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen,
puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Vt. kaupunginjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen
seuraavaa:
Neljä vuotta sitten tehty laaja palveluverkkoselvitys on kattava ja
monilta osin vieläkin paikkansa pitävä. Olemassa olevien
uusimpien ikäluokkaennusteiden perusteella Karkkilan kaupungin
päiväkotien ja koulujen nykyisissä mitoituksissa ei ole tarvetta
varautua mahdolliseen lasten määrän kasvuun.
Palveluverkkoselvitykseen palataan loppuvuonna 2016, kun
mahdolliset rakenteelliset muutokset on tehty;
Ja toteaa valtuustoaloitteena loppuunkäsitellyksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 14.03.2016 § 12
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen
seuraavaa:
Neljä vuotta sitten tehty laaja palveluverkkoselvitys on kattava ja
monilta osin vieläkin paikkansa pitävä. Olemassa olevien
uusimpien ikäluokkaennusteiden perusteella Karkkilan kaupungin
päiväkotien ja koulujen nykyisissä mitoituksissa ei ole tarvetta
varautua mahdolliseen lasten määrän kasvuun.
Palveluverkkoselvitykseen palataan loppuvuonna 2016, kun
mahdolliset rakenteelliset muutokset on tehty;
Ja toteaa valtuustoaloitteena loppuunkäsitellyksi.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa Raine Klemola ehdotti Ville Saukkolan
kannattamana seuraavaa: Päätöksen tekemisen jälkeen lisätään
kaupunginvaltuuston päätökseen seuraava toivomusponsi:
Kokonaisvaltaisen kaupunkisuunnittelun näkökulmasta olisi
järkevää hankkia alakoulu Porintien pohjoispuolelle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Raine Klemola
teki kannatetun ponsiehdotuksen.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi selostuksen yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus
on hyväksytty.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Raine Klemolan ehdotus
päätökseen liitettävästä ponnesta hyväksyä yksimielisesti. Koska
ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
kaupunginvaltuuston hyväksyneen sen.
Päätös:

Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja
siihen liitettiin seuraava toivomusponsi: Kokonaisvaltaisen
kaupunkisuunnittelun näkökulmasta olisi järkevää hankkia
alakoulu Porintien pohjoispuolelle.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 76
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Varhaiskasvatuksen palvelurakenneselvitys on laadittu syksyn
2017 aikana tiedossa olevien lapsimäärien ja niistä tehtyjen ennusteiden pohjalta. Myös hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta on
saatu riittävästi kokemuksia ja ne voidaan ottaa huomioon kokonaisuutta tarkastellessa. Ilmeistä on, ettei lapsimäärän kasvuun
tarvitse varautua.Tämä vaikuttaa viiveellä myös perusopetuksen
järjestämiseen.
Selvityksen mukaan peruskorjauksen tarve on ilmeinen kaikissa
päiväkodeissa. Rakenteita muuttamalla on mahdollista vähentää
lähivuosina 1-2 ryhmää ja luopua joistakin tiloista. Luontevinta olisi luopua vuokratiloista ja olla jatkamatta vuokrasopimusta Seurakunnan kanssa (v 2019). Toiminnan ja tehokkaan henkilöstön
käytön kannalta kustannustehokkain vaihtoehto on keskittää varhaiskasvatuksen toiminnot yhteen tai kahteen kiinteistöön. Högforsin päiväkodin tontille on mahdollista rakentaa lisätiloja 2-3
ryhmälle. Nykyisellä lapsimäärällä vaihtoehtona voi myös olla yksityisen palvelutuotannon lisääminen, mikä tarkoittaa oman toiminnan supistamista.
Yhteenvetona voidaan todeta, että olemassa olevien uusimpien
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ikäluokkaennusteiden perusteella Karkkilan kaupungin päiväkotien ja koulujen nykyisissä mitoituksissa on paineita supistaa palveluverkkoa.Tämä vaikuttaa myös perusopetuksen järjestämiseen muutaman vuoden päästä, koska oppilasmäärät ovat ennusteen mukaan pienenemässä myös perusopetuksessa. Kaupungin olemassa olevat koulut tulevat riittämään nykykehityksen
näkökulmasta eikä näin ollen näyttäisi olevan tarvetta uuden koulun rakentamiseen Porintien pohjoispuolelle. Mikäli muuttoliike
voimistuu, asiaan voidaan palata asian aktualisoituessa.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen, että tehdyn
palvelurakenneselvityksen pohjalta koskien kokonaisvaltaista
kaupunkisuunnittelua voidaan vastata hyväksyttyyn toivomusponteen seuraavasti:
Oppilasennusteen pohjalta ei ole lähivuosina edellytyksiä uuden
koulun suunnittelun tai rakentamisen aloittamiseen Porintien pohjoispuolelle.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus
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Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018 - 2019
357/12.00.01/2013
Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 77
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy
31.7. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.
Lukuvuonna 2017 - 2018 on 188 työpäivää. Lukion työpäivien
määrästä ei ole säädöksiä.
Lukuvuoden 2018 - 2019 lukuvuosi- ja loma-ajoiksi on ehdotettu
seuraavaa:
Syyslukukausi to 9.8. – 21.12.2018 (91 työpäivää)
Syysloma viikolla 42, 15.–21.10.2018
Joululoma 22.12.2018-6.1.2019
Vapaapäivät:
6.12.2018 Itsenäisyyspäivä
Kevätlukukausi 7.1.- 1.6.2019 (97 työpäivää)
Talviloma viikolla 8, 18.–24.2.2019
Pääsiäisloma 19.–22.4.2019
Vapaapäivät:
1.5.2019 Vapunpäivä
30.5.2019 Helatorstai
Rehtorit ovat käsitelleet asiaa työyhteisöissään ja tehneet esityksensä sivistysjohtajalle. Kuljetusoppilaiden ja ruokahuollon henkilöstön työaikajärjestelyiden takia koulut noudattavat yhteneväi-
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siä työ- ja loma-aikoja.

Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lukuvuoden 2018-2019 lukuvuosi- ja loma-ajat seuraavasti:
Lukuvuonna 2017 - 2018 on 188 työpäivää. Lukion työpäivien
määrästä ei ole säädöksiä.
Lukuvuoden 2018 - 2019 lukuvuosi- ja loma-ajoiksi on ehdotettu
seuraavaa:
Syyslukukausi to 9.8. – pe 21.12.2018 (91 työpäivää)
Syysloma viikolla 42, 15.–21.10.2018
Joululoma 22.12.2018-6.1.2019
Vapaapäivät:
6.12.2018 Itsenäisyyspäivä
Kevätlukukausi ma 7.1.- la 1.6.2019 (97 työpäivää)
Talviloma viikolla 8, 18.–24.2.2019
Pääsiäisloma 19.–22.4.2019
Vapaapäivät:
1.5.2019 Vapunpäivä
30.5.2019 Helatorstai
Koulut voivat halutessaan pitää yhden lauantaityöpäivän, jolla
korvataan pe 21.12.2018. Päivä ilmoitetaan lukuvuosisuunnitelmassa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

rehtorit, ruokapalvelut, Päivin Liikenne Oy

Pöytäkirjan tarkastajat:

176

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

Kasvatus- ja opetuslautakunta

§ 78

8/2017

07.11.2017

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018 - 2019
152/12.00.01/2013
Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 78
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija / lisätietojen antaja: varhaiskasvatusyksikön johtaja
Marjaliina Moilanen, puh. 044 553 3059 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Lukuvuonna 2018– 2019 on esiopetuksessa yhteensä 700 oppituntia, jotka jakautuvat 175 työpäivään.
Esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat samansuuntaiset kuin koulujen työ- ja loma-ajat.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että esiopetuksen työ- ja
loma-ajat lukuvuonna 2018 - 2019 ovat seuraavat:
syyslukukausi ma 20.8.2018 - ti 18.12.2018 (80 työpäivää)
syysloma viikko 42 (ma 15.10. - pe 19.10.2018)
vapaapäivä 7.12.2018
joululoma ke 19.12.2018 – pe 4.1.2019
kevätlukukausi ma 7.1.2019 – ke 29.5.2019 (95 työpäivää)
talviloma viikko 8 (ma 18.2. – pe 22.2.2019)
Perustellusta syystä varhaiskasvatusyksikön johtajalla on
mahdollisuus vaihtaa työpäivien ajankohtaa, kun kokonaismäärä
(175 työpäivää) toteutuu.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

varhaiskasvatusyksikön johtajat, ruokapalvelut, Päivin Liikenne
oy
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Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2017
105/02.02/2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 79

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kaupunginhallituksen 23.1.2017 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunta käsittelee talouden osavuosikatsaukset maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista.
Osavuosikatsaukset sisältävät talouden toteutuman ja talouden
ennusteen sekä tominnallisten tavoitteiden tilanteen. Lisäksi osavuosikatsauksissa raportoidaan investointien toteutuma ja ennuste. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi
osavuosikatsauksen 3/2017.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 80
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Nyhkälän koulun rehtorin viranhaltijapäätökset
Henkilöstöpäätös § 16/2017 Päätoimisen tuntiopettajan
määräaikaisen viran täyttäminen suomi toisena kielenä
-opetukseen
Viranhaltijoiden henkilöstöwebin päätösluettelo ajalta 27.9. 1.11.2017.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset
tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n
ja hallintosäännön 58 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat
Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.11.2017 § 81
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Sivistysjohtaja esittää kokouksessa katsauksen ajankohtaisista
asioista.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee katsauksen tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 15.11.2017.
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§:t 71 - 75, 80 - 81
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
§:t 76 - 78
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus
Helsingin hallinto-oikeudelle:
§:t **
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan § ** ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
OIKAISUVAATIMUS
koskee §:iä 76 - 78
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe klo 9.00-15.00.
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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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Karkkilan kasvatus- ja opetuslautakunnalle, osoitteeseen kirjaamo
PL 50, 03601 Karkkila (Käyntiosoite Valtatie 26, 03600 Karkkila). Oikaisuvaatimus voidaan
toimittaa myös telekopiona fax nro 09 4258 3625 tai sähköpostina osoitteeseen
kirjaamo@karkkila.fi.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
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.
Valitusaika

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnallisvalitus ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 8.00 - 16.15.
Kunnallisvalitus §:t **
Hallintovalitus §:t **
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36, 00521 Helsinki
(käyntiosoite Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki)
Puhelin 0295 021 000
Faksi 09 615 00829
sähköposti: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Avoinna ma-pe klo 8.00 - 16.15
§:t **
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on myös ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa
ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa
11.12.2015/1455.
MUUTOKSENHAKU HANKINNOISSA

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi,
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 300.000 € erityiset palvelut
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
I Oikaisuohje
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

Pöytäkirjan tarkastajat:

184

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

8/2017

osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta. Hankintaoikaisu on toimitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe
klo 9.00-15.00.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisu on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Hankintaoikaisuviranomainen
Hankintaoikaisu tehdään Karkkilan kaupunginhallitukselle, osoitteeseen kirjaamo, PL 50,
03601 Karkkila (Käyntiosoite Valtatie 26, 03600 Karkkila). Hankintaoikaisu voidaan toimittaa
myös telekopiona fax nro 09 4259 3625 tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@karkkila.fi.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian § ** markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan
hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
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Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on
tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 147 §:n nojalla noudattamatta odotusaikaa.
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.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset
ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan 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 tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

186

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

8/2017

Erityisalojen hankintalain mukaiset hankinnat
Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja
postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.
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.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa
11.12.2015/1455.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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