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Kokousaika: Maanantai   27.05.2019    kel lo   19.00 – 20.21 
Kokouspaikka: KH-huone 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Arvola Maarit  Virkkala Sari  

X Eskola Ilse  Tuomaala Merja  
– Huovari Tomi     varapj.  (kv 31.1.2019 § 4) X Halmetoja Niina   (kv 31.1.2019 § 4)  
X Jokitalo Jukka  Jokitalo Petri  
X Ahola Pauliina    (kv 26.4.2018 § 25)  Koski Jenny  
– Päivärinta Markus puheenjohtaja  Ahokangas Terhi  
– Voltti Taneli (kv 27.09.2018 §  45)  Ahola Ari 
 X Tervamäki Petri  Kangasoja Petri 
 – Vähäsalo Terhi X Honkala Jukka Pekka 
  

Muut saapuvilla olleet: X Saarenpää Matti koulutoimenjohtaja  
X Korkeakangas Tapani kunnanhallituksen edustaja   
– Huovari Piritta kunnanhallituksen edustaja  
 

  
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa.  
 

Käsitellyt asiat: Pykälät: 33   35  Sivut:  1    

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Ahola ja Niina Halmetoja. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

Lautakunnan varsinaisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä, 
valittiin kokouksessa paikalla olleista Petri Tervamäki puheenjohtajaksi.  
 
Petri Tervamäki                         Matti Saarenpää 
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirjan tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 31.5.2019 
 
 
 
Niina Halmetoja  Pauliina Ahola 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina6.6.2019. 
 
 
   Matti Saarenpää 
   koulutoimenjohtaja   
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Aika: Maanantai    27.05.2019  kello 19.00 
Paikka: KH-huone 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 
 

 
Käsiteltävät asiat:  
§    Sivu 
 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousviikon jälkeisenä seuraavana torstaina6.6.2019. 
 
 
 
 
Markus Päivärinta  Matti Saarenpää 
puheenjohtaja, mtty  koulutoimenjohtaja 
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ESITYS RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERUSTAMISESTA 
 

Koululautakunta 27.5.2019  §    33 
 

Päiväkodin johtaja: Kukonkosken ryhmäperhepäiväkodissa (ryhmis) on tänä talvena ollut hoidossa 
21 lasta. Tämä määrä ylittää ryhmikselle annetun rajan 12 lasta. Kukonkoskelle on lisätty henkilö-
kuntaa siten, että lasten ja aikuisten suhdeluku on pysynyt kuitenkin oikeana. Toiminta on tällä 
kaudella Kukonkoskella jaettu kahteen eri pienryhmään.  
 
Tulevalle toimintakaudelle Kukonkosken ryhmikseen on hakenut yhteensä 22 lasta, joista 2 on 
osapäiväisiä (alle 5 h/pv) ja 8 osaviikkoisia (2-3 pv /vko). Kaikki lapset eivät kuitenkaan mahdu nyt 
12 lapsen ryhmikseen. Kukonkoskelle mahtuisi tilojen puolesta toimimaan toinenkin ryhmäperhe-
päiväkoti joka olisi kahden aikuisen muodostama ryhmä enintään kahdeksalle lapselle. 
 
Jos toinen ryhmäperhepäiväkoti perustettaisiin Kukonkoskelle, ei se lisäisi tilavuokraa, sillä kysei-
set tilat ovat jo vuokrattuna Sievin kunnalle. Myöskään henkilöstökulut eivät nousisi nykyisestä, 
koska tällä hetkellä tiloissa työskentelee 5 kasvattajaa.  Kaikki hoidontarvitsijat saadaan mahtu-
maan Kukonkoskelle ja molempien ryhmiksien lapsimäärät pysyvät oikean suuruisina. 
 
Toisen ryhmäperhepäiväkodin (2 perhepäivähoitajaa/ enintään 8 lasta) perustamista Kukonkoskel-
le voidaan esittää esim. nimellä Kukontupa. 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää perustaa Kukonkoskelle toisen ryh-
mäperhepäiväkodin Kukontupa nimisenä. Järjestelystä ei aiheudu lisäkustannuksia. 

   
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää, p. 044 4883 247 

  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KULJETUSTEN KILPAILUTUS 2019 
 

Koululautakunta 14.1.2019    § 4    
 
Koulutoimi kilpailuttaa kuljetukset ja koululaiskyydit reitteineen kevään 2019 aikana tarjouskilpailun 
kautta. Uusien kuljetussopimusten on suunniteltu tulevan voimaan 1.8.2019 alkaen.  Kilpailutuksen 
asiantuntijatahoksi ja suunnittelijaksi on valittu Ramboll Finland oy ja yrityksen kautta hankkeen 
projektipäällikkönä toimii FM Teemu Kinnunen. 
 
Nykykäytännön mukainen markkinavuoropuhelu käytiin Sievissä lautakunnan kokouspäivänä etu-
käteen. Paikalla oli tilaajan ja toimittajien edustajia. Tilaisuuteen kutsuttiin kaikki Sievin kunnan jär-
jestämiä kuljetuksia hoitavat autoilijat ja liikennöitsijät tai heidän edustajansa. Kunnan puolesta 
markkinavuoropuhelussa olivat mukana kunnanjohtaja, koululautakunnan puheenjohtaja, koulu-
toimenjohtaja sekä koulujen johtajat ja rehtorit.  
 
Markkinavuoropuhelun aluksi Ramboll oy:n edustaja esitteli edellisen kilpailutuksen jälkeen lain-
säädäntöön tulleet muutosvaikutukset joukkoliikenteeseen ym. liittyen sekä Sievin kunnan tarjous-
pyynnön jättämiseen liittyviä taustatekijöitä (Cloudia- järjestelmä). Keskusteluosuudessa tuli esille 
seuraavia: Mikä tulisi olla hankintahinnan painoarvo muihin laatuseikkoihin nähden (esim. hinta 90 
%, kokemus ja kalusto n. 10 %). Kaluston ikään liittyen tarjouspyynnössä esitettävä Euro -luokitus 
tulisi määritellä, koska luokituksella voi olla korottava merkitys hintaan nähden (Euro 2 mukaan au-
tojen ikä enintään vuodelta 2002 ja Euro 3:ssa vuodelta 2005). Koulujen johtajat toivat esille toi-
veena riittävän ison kaluston, jotta samaa reittiä ei tarvitsisi ajaa moneen kertaan. 
 
Tarjouspyyntö suunniteltiin julkaistavaksi Hilmassa noin maalis-huhtikuun vaihteessa, jonka jälkeen 
kesäkuuhun mennessä voidaan valita kuljetuksia toteuttavat yritykset. Tarjouspyyntöön liittyviä 
taustatekijöiden määrittelyjä työstetään viranhaltijoiden ja projektipäällikön toimesta. Lopulliset tar-
jouspyynnön ehdot tuodaan lautakunnan päätettäväksi ennen tarjouspyynnön julkaisemista. 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta  
1. merkitsee tiedoksi Ramboll Finland oy:n projektipäällikön tekemän yhteenvedon markkina-

vuoropuhelussa esille tulleista asioista (yhteenveto taustamateriaalina). 
2. päättää jättää asian valmisteluun: Viranhaltijoiden ja projektipäällikön yhteistyönä suunni-

tellaan tarjouspyyntöön liittyvien taustatekijöiden määrittely ja tarjouspyyntöön liittyvät eh-
dot tuodaan lautakunnan päätettäväksi ennen tarjouspyynnön julkaisemista. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 
Koululautakunta 26.3.2019    § 19    
 

Ramboll oy:n asiantuntijalta on saatu kuljetusten kilpailutusta koskevat suunnittelutiedot 25.3.2019. 
Nämä Hilma ilmoituskanavassa julkaistavat tiedot on liitetty lisäasiana kokouksen taustamateriaa-
leiksi: Henkilötietojen käsittelyn ehdot, palvelukuvaus Sievin kuljetuksista, ostoliikennesopimus-
luonnos, tarjouslomake, soveltuvuusvaatimukset. Tärkeimmät kohdat, joihin kokouksessa on otet-
tava kantaa, ovat seuraavat: Sopimuksen sivulla 3 on esitetty sopimuksessa tarvittava ostopalve-
lun kesto lukuvuosina sekä palvelukuvauksen toisella sivulla esitetyt ajoneuvojen ikää ja muita 
vaatimuksia koskevat ehdot. Edellisessä kokouksessa esitetyt Euro 2 ja 3 luokitukset eivät pitäneet 
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paikkansa, vaan asiantuntija korjasi, että Euro 2 luokan mukaisesti ajoneuvot ovat aikaisintaan 
vuonna 1994 käyttöön otettuja ja Euro 3 luokassa vuonna 1999.  
 
Asia tulee ottaa käsittelyyn kiireellisenä ilmoitus ym. aikataulujen vuoksi. 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää 
1. ottaa Ramboll Oy:n koulukyytien kilpailutukseen valmistelemat asiakirjat lisäasiana 

 käsittelyyn. 
2. että kuljetukset kilpailutetaan ajanjaksolle 1.8.2019 – 31.7.2022 (+ 1 optiovuosi) 
3. että liikennöintiin tarjottujen ajoneuvojen ikä voi olla enintään 20 vuotta / Euro 3 -

 luokituksen mukaisia. 
4. valtuutetaan koulutoimenjohtaja tarkistamaan palvelukuvauksen taustatiedot oikein 

 sekä tarvittaessa tarkentamaan sopimusteknisiä yksityiskohtia. 
 

Päätös: Hyväksyttiin 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 
 

Koululautakunta 27.5.2019  §    34 
 

Sievin kunta on pyytänyt koululaiskuljetuksien hoitamisesta tarjoukset ajalle 1.8.2019 - 31.7.2022. 
Tämän lisäksi voidaan sopimuksia jatkaa enintään yhden vuoden optiolla 31.7.2023 saakka. Tar-
jouspyynnöstä on ollut hankintailmoitus HILMA:ssa 4.4.2019. Hankinnasta on ilmoitettu hankinta-
lain mukaisesti sähköisissä järjestelmissä Tarjouspalvelu.fi:ssä sekä HILMA:ssa. 
 
Määräaikaan 16.5.2019 mennessä saapui Cloudia järjestelmään 4:n eri tarjoajan tarjoukset. Kou-
lukyytien tarjoukset esittivät Antti Kangas Oy, J.E. Klemetti Oy, Liikenne Huovari Oy sekä Liikenne 
Korkia -aho Ky. Tarjoukset on avattu 20.5.2019 ja tästä tilaisuudesta on laadittu erillinen pöytäkirja. 
Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan oheismateriaalina 1. Kaikki tarjoajat ilmoittivat tarjouk-
sissaan kelpoisuutensa sopimuksen mukaisten kuljetuksien hoitamiseen, jotka todettiin tarjous-
pyynnön mukaisiksi. 
   
Tarjouspyynnössä on valintakriteeriksi valittu edullisin hinta. Tarjouspyynnön palvelukuvauksessa 
tarjottavia kohteita oli yhteensä kuusi, joista voi tarjota joko kaikkia tai osaa kohteista. Kohteissa 1-
3 on tarjottu yksittäiskuljetusten reittikohtainen hinta, jotka ajetaan tilanteesta riippuen 2- 4 kertaa 
päivässä. Kohteiden 4-6 osalta tarjoukset ovat vuotuisena palvelulinjan hintana. 
 
Kohde 1. Kiiskilän suunnan yksittäiskuljetukset 
Kohde 2. Jokikylän, Järvikylän ja Leppälän suuntien yksittäiskuljetukset sekä kuljetukset koulukes-
kukseen Lauri Haikolan koululle 
Kohde 3. Jyringin, Huhtalan, Vanhankirkon ja Korhosen kylän suuntien yksittäiskuljetukset 
Kohde 4. Koulukuljetuslinja Sievi - Kiiskilä - Puskala - Sievi- Ylivieska 
Kohde 5. Koulukuljetuslinja Sievin Asema – Peltokorpi - Kukonkylä – Peltokorventie – Asema – 
Vanhakirkko – Sievin asema- Sievi aamupäivisin sekä Sievin Asema – Peltokorpi - Kukonkylä – 
Ruuttilantie – Vanhakirkko – Huhtala - Sievin asema iltapäivisin 
Kohta 6. Koulukuljetuslinja Jokikylä – Järvikylä – Leppälä – Jussinpekan koulu 
 
Tarjousvertailu esitellään tarkemmin kokouksessa ja se on ollut esityslistan oheismateriaalina 2 si-
sältäen myös yksityiskohtaiset vastaukset tarjouspyyntöön.  
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Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta valitsee tarjousvertailun pohjalta seuraavat 
tarjoajat eri kohteisiin edullisimman tarjouksen perusteella: 
 

Kohde 1: Liikenne Huovari Oy 
Kohde 2: Liikenne Huovari Oy 
Kohde 3: Liikenne Korkia -aho Oy 
Kohde 4: J.E. Klemetti Oy 
Kohde 5: Liikenne Huovari Oy 
Kohde 6: J.E. Klemetti Oy 

   
Päätös: Koululautakunta  
1. hyväksyi päätösehdotuksen kohtien 1-5 osalta esityksen mukaisesti 
2. päätti jättää kohdan 6 (uusi kohde) pöydälle palvelulinjan kannattavuuden ja muiden 

 yksityiskohtien selvittämistä varten. 
 

Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää, p. 044 4883 247 
  etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 

KO: 4/2019§ 34, KO 27.5.2019 19:00 Sivu 6



Sievin koulukyytien tarjousvertailu 

(Ramboll oy)

Kelvollinen 

tarjoaja

Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4 Kohde 5 Kohde 6

Antti kangas Oy x 80750

J.E.Klemetti Oy x 21620 21620

Liikenne Huovari Oy x 82,35 58,95 82,35 38968 73149 38968

Liikenne Korkia-aho Ky x 82,03 117810

Sivu 7§ 34, KO 27.5.2019 19:00 / Liite: Tarjousvertailu



 

TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Koululautakunta 27.5.2019  §    35 
 
 

1. Korhosen koulunjohtajan lausunto 29.4.2019 
2. Päiväkodin johtajan esitys uuden päiväkodin nimestä 14.5.2019 
3. Erityisopettajan suostumus 21.5.2019 

 
 

Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi 
   
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää, p. 044 4883 247 
  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 35. 
 
 
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 33 
 
 
 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunta / Koululautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
 
Pykälät: 33 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Ks. jäljempänä 

 

§ 9998, KO 27.5.2019 19:00 Sivu 9



 

 

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

  
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti 
 
Markkinaoikeus   
 
Radanrakentajantie 5           puh. 029 56 43300 
00520 Helsinki 
 
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
 
Pykälät: 34. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
14 päivää 
 
 

 
   
Valituskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

 
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. 
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 

2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai 

3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan 
halvinta hintaa tai kustannuksia. 

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. 
 
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. 
 
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto 
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä 
hallintolainkäyttölain nojalla. 
 
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. 
 
 
 

Lisätietoja  
Tiedoksianto sähköisesti  
Hankintapäätös on annettu tiedoksi tarjoajille 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. 
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