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Koululautakunta 

Kokousaika: Tiistai   17.03.2020    kel lo   19 .00 -21.00  

Kokouspaikka: KH huone  

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 

  Arvola Maarit  Virkkala Sari 
 
X Eskola Ilse  Tuomaala Merja 
 
X Huovari Tomi     varapj.  (kv 31.1.2019 § 4)  Halmetoja Niina   (kv 31.1.2019 § 4) 
 
X Jokitalo Jukka  Jokitalo Petri 
 
X Ahola Pauliina    (kv 26.4.2018 § 25)  Koski Jenny 
 
X Päivärinta Markus puheenjohtaja  Ahokangas Terhi 
 
 Voltti Taneli (kv 27.09.2018 §  45) X Ahola Ari 

 
X Tervamäki Petri  Kangasoja Petri 

 
 Vähäsalo Terhi  Honkala Jukka Pekka 

  

Muut saapuvilla olleet: X Saarenpää Matti koulutoimenjohtaja 
 
X Korkeakangas Tapani kunnanhallituksen edustaja 
  
 Huovari Piritta kunnanhallituksen edustaja 
 
X Ranto Mauno                    kunnanjohtaja 

 
  

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:  11 13  Sivut:  1   6 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Ahola ja Tomi Huovari. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

  

 

Markus Päivärinta                         Matti Saarenpää 
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 20.03.2020 
 
 
 
Pauliina Ahola   Tomi Huovari 

 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 26.3.2020. 
 
 
   Matti Saarenpää 
   koulutoimenjohtaja   
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  julkaistu extranettiin  13.03.2020 

Koululautakunta 

Aika: Tiistai    17.03.2020  kello19.00   

 
 

Paikka: KH huone 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

 
 
Käsitel tävät asiat:  
§    Sivu 
 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

11 §  Kouluverkkomuutokset sievissä ..................................................................................................................... 3 

12 §  Varhaiskasvatuspaikan hinta ulkopaikkakuntalaisille ..................................................................................... 4 

13 §  Tiedoksiantoasiat ........................................................................................................................................... 5 

 
 
Pöytäkirjan 

nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousviikon jälkeisenä seuraavana torstai-
na26.3.2020. 
 
 
 
 
Markus Päivärinta  Matti Saarenpää 
puheenjohtaja, mtty  koulutoimenjohtaja 
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Koululautakunta 17.03.2020 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro KH:28 /00.01.00/2020 
 
11 §  KOULUVERKKOMUUTOKSET SIEVISSÄ 

 
Koululautakunta 17.03.2020   §  11 
 

Kunnanhallituksen asettama palveluverkkotyöryhmä on kokoontunut kaikkiaan 10 kertaa touko-
kuusta 2019 alkaen. Työryhmä on tarkastellut Sievin kunnan palveluverkon nykyistä laajuutta ja 
muuta tilannetta sekä mm. kunnan omistamien rakennusten määrää ja laatua. Joulukuusta 2019 
alkaen painopiste on ollut kouluverkkotarkastelussa ottaen huomioon lapsimäärän ja valtionosuuk-
sien väheneminen olemassa olevien tietojen ja ennusteiden pohjalta. Tulevien viiden vuoden aika-
na (2020 – 25) valtionosuuksien vähentymä nykyperusteilla tulee olemaan n. 0,5 – 0,6 m€ ja kou-
luverkkoa tulisi sopeuttaa taloudellisen hyötysuhteen parantamiseksi vastaavana ajanjaksona. 
 
Käytännössä palveluverkkotyöryhmä on oppilasennusteiden pohjalta tehnyt erilaisia vaihtoehtoja ja 
aikataulutusta miten kouluverkko voisi supistua oppilasmäärän vähetessä. Nykyistä seitsemän ala-
koulun kouluverkkoa voitaisiin ensi vaiheessa supistaa 5 tai 6 koulun suuruiseksi ja seuraavassa 
vaiheessa 3 tai 4 alakoulun suuruiseksi. Eri kouluverkkovaihtoehtojen vaikutuksia esitetään tiiviste-
tysti taustamateriaalissa 1 (kouluverkko / palveluverkkoselvitys).  
 
Kouluverkkovalmisteluun liittyvät kuntalaisten kuulemiset on pidetty 11.2. ja 13.2.2020 saman si-
sältöisinä tilaisuuksina Vääräjokisalissa. Tilaisuuksissa oli verkkoselvityksen lisäksi esillä valtion-
osuuksien kehittymisen ennuste sekä oppilasmäärätaulukoita ja läsnäolijoilla oli mahdollisuus esit-
tää kysymyksiä sekä kommentteja suunnitelmista. Lisäksi kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa 
lausunto asiaan kunnan postiosoitteen tai sähköpostin välityksellä 29.2.2020 mennessä. Kaikki 
lausunnot sekä kuulemistilaisuuksien muistiot ovat täydellisinä koululautakunnan Extranetin koulu-
verkkoseminaarikansiossa. Kansion materiaali on valmisteltu 19.3. pidettävään valtuustoseminaa-
riin. 
 
Lautakunta perehtyi valmisteltuun materiaaliin. Valtuustoseminaarin jälkeen alkaa varsinainen pää-
töksenteko koululautakunnan kautta, jonka jälkeen asiat etenevät myöhemmin kunnanhallitukseen 
ja valtuustoon. Osana päätöksen tekoa on tehtävä ennakkovaikutusten arviointi kouluverkkomuu-
toksiin liittyen, jonka suorittamistavasta koululautakunnan tulee tehdä päätös. 

 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää ennakkovaikutusten 
arvioinnin työryhmän kokoonpanon. 
 
Päätös: Lautakunta valitsi EVA- työryhmään koulutoimenjohtajan lisäksi varsinaisiksi jäseniksi 
seuraavat (suluissa varajäsenet): Taneli Voltti (Jenni Koski), Tomi Huovari (Ilse Eskola), Terhi Vä-
häsalo (Anne Kariniemi), Maarit Arvola (Petri Tervamäki). 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 
 

   

mailto:matti.saarenpaa@sievi.fi
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Koululautakunta 17.03.2020 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro KO:8 /02.05.00/2020 
 
12 §  VARHAISKASVATUSPAIKAN HINTA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE 

 
Koululautakunta 17.03.2020   §  12 

 
 
Sievin kunnan varhaiskasvatuspalveluiden ulkopaikkakuntalaisista laskutettavan hoitopäivän brutto 
ja netto hinta eri hoitomuodoissa on tarkistettu tilinpäätöksen 2019 mukaan. Sievin kunnan var-
haiskasvatuspalvelut laskuttavat tällä hetkellä muutamaa kaupunkia ja kuntaa Sieviin sijoitettujen 
lasten osalta. Laskutusperusteena on käytetty vuotuisia bruttokustannuksia. 
 

 Päiväkodit: Bruttohinta/päivä yli 3 v. 50 € 
Bruttohinta/päivä alle 3 v. 87 € 

 
Perhepäivähoito:  

Bruttohinta/päivä 45 € 
 

Taustamateriaalissa 3 ulkokuntalaisten laskutusperusteiden laskelma tarkemmin 1.3.2020 lähtien.  
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy 1.3.2020 alkaen takautuvasti las-
kelman mukaiset laskutusperiaatteet ulkopaikkakuntalaisilta bruttohinnalla eri maksuluokissa. 
 
Päätös: Asia jätettiin pöydälle ja lisävalmisteluun taustamateriaalin osalta. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

  

mailto:matti.saarenpaa@sievi.fi
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Koululautakunta 17.03.2020 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

13 §  TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Koululautakunta 17.03.2020   §  13 
 
1.Aluehallintoviraston päätös 17.3.2020. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Suomen 
alueelle Korona-epidemiaan liittyen. 

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

  

mailto:matti.saarenpaa@sievi.fi
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Koululautakunta 17.03.2020 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

  

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:11-13 
 
 
 
 
 
 

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

 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: 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja toimit-
taminen 

Ks. jäljempänä 

 

mailto:kirjaamo@sievi.fi

