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Kokousaika: Tiistaina  02.02.2021    kel lo   19.00 – 20.45 
Kokouspaikka: Valtuustosali / Teams-yhteys (T) 

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

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

Muut saapuvilla olleet: X Pelkonen Teemu vs. koulutoimenjohtaja  
X Korkeakangas Tapani kunnanhallituksen edustaja   
X Huovari Piritta (T) kunnanhallituksen edustaja  
X Ranto Mauno (T) kunnanjohtaja, paikalla § 1–2   
X Puputti Sami (T) tekninen johtaja, paikalla § 1–2 
 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:  1   4  Sivut:  1   12 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tomi Huovari ja Jukka Jokitalo. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

  
 
Markus Päivärinta                         Teemu Pelkonen  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 9.2.2021 
 
 
 
Tomi Huovari   Jukka Jokitalo 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 11.2.2021. 
 
 
   Soila Heikkilä 
   ts. toimistosihteeri   
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KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2021 – 2022 
 
Koululautakunta 2.2.2021  §  1 
 

Perusopetuslain (23§) mukaan lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. ja lukuvuodessa on 190 työ-
päivää. Työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, 
loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetus säätää koulutyön päättymisajankohdaksi viikon 22 
viimeisen arkipäivän. 

 
Lukuvuosittaisen työ- ja vapaapäivien pohjaesityksen vaihtoehtoja on käsitelty alueellisessa kun-
tien yhteisessä koulu- ja sivistystoimenjohdon yhteistyöpalaverissa 10.12.2020. Yhteistyö koulu-
työaikojen suunnittelussa on tärkeää mm. yli kuntarajojen kulkevan linja-autoliikenteen sekä toisen 
asteen oppilaitosten koulutyön kannalta. Syys- ja talvilomat pidetään alueen kunnissa perinteisesti 
samoina ajankohtina, syysloma viikolla 43 ja talviloma viikolla 10. Toiminnallisesti on järkevää, että 
lukio noudattaa perusopetuksen työ – ja loma-aikatauluja. Lukuvuoden 2021 – 22 työaikojen suuni-
telma on käyty läpi Sievin rehtorien ja koulunjohtajien kokouksessa 15.12.2020, jonka pohjalta esi-
tys on tehty. Työ- ja loma-aikojen esitys oheismateriaalissa.  
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Koululautakunta 
1. päättää ottaa asian lisäasiana käsiteltäväksi ja käsitellä sen ensimmäisenä asiana 
2. hyväksyy koulujen työ- / loma-ajat seuraavasti: 

 
 Perusopetus ja lukio     
           
 Syyslukukauden koulutyö alkaa ke 11.8.2021 ja päättyy ke 22.12.2021 

Koulupäiviä on 91 (sisältää itsenäisyyspäivän) 
  
 - syysloma    25.10.2021 – 31.10.2021 (viikko 43) 
 - joululoma    23.12.2021 – 9.1.2022 
 
 Kevätlukukausi alkaa ma 10.1.2022 ja päättyy la 4.6.2022 
 Koulupäiviä on 99 (sisältää loppiaisen) 
    
 - talviloma      7.3.2022 - 13.3.2022 (viikko 10) 
 - pääsiäinen   15.4.2022 – 18.4.2022. 
   
 Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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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 
alakoulun kouluverkkoa voitaisiin ensi vaiheessa supistaa 5 tai 6 koulun suuruiseksi ja seuraavas-
sa vaiheessa 3 tai 4 alakoulun suuruiseksi. Eri kouluverkkovaihtoehtojen vaikutuksia esitetään tii-
vistetysti 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 kokoonpanona. 
 
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 
 

Koululautakunta 29.4.2020 § 26 
 
Kunnanhallitus on linjannut, että varsinainen laaja kouluverkkopäätös tehdään kuluvan vuoden 
syksyllä. Alakouluista Jokikylän koulun lakkautumisen ajankohta tulee kuitenkin käsitellä kevään 
aikana, koska sen osalta oppilasmäärien kehitys on alhaisin. Asiaan liittyvän ennakkovaikutusten 
arvioinnin valmistelu on käynnissä ja kokouksessa käsiteltiin asian eteneminen EVA –ryhmän toi-
mesta. EVA –työryhmä näkee välttämättömänä, että ennakkovaikutusten arviointi tehdään yhtäai-
kaisesti kaikkien kunnan alakoulujen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille. Tavoitteena on saada 
vastaukset kohdehenkilöiltä viikolla 20.  
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Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

Koululautakunta 4.6.2020 § 36 
 
Oheismateriaalina EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020. 
 
Keskiviikkona 3.6.2020 klo 17 pidetään valtuuston ja koululautakunnan iltakoulu, jossa käsitellään 
asiaa. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 
 
Esittelytekstiä 4.6.2020 (edellisen illan iltakoulun jälkeen): 
 
Kouluverkon jatkuminen nykyisellään lukuvuodelle 2020-2021 toisi kahden opettajan säästöt, jol-
loin Korhosen koulusta tulee neliopettajainen ja Jokikylän koulusta kaksiopettajainen koulu. Tämä 
malli ei lisäisi myöskään kyytikustannuksia. Vallitseva epävarma tilanne koronaviruksen leviämisen 
suhteen ja sen vaikuttaminen koulunpitoon puoltaa kouluverkon pysymistä entisellään. Etäopetus-
jaksolla mahdollisesti syntynyt oppimisvaje on perusteltua korjata tutussa koulussa tutun opettajan 
kanssa. Valtuustoseminaarissa 3.6.2020 käydyn keskustelun perusteella ja kokonaistilanne huo-
mioon ottaen on perusteltua, että kouluverkko säilyy nykyisellään vielä yhden lukuvuoden ajan.  

 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää esittää kunnanhalli-
tukselle ja valtuustolle, että kouluverkko pysyy entisellään lukuvuoden 2020-2021 ajan ja että Joki-
kylän koulu lakkautetaan 5.6.2021 ja oppilaat siirtyvät Lauri Haikolan kouluun 2.8.2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 83 
 

Liitteenä nro 6 EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää koululautakunnan esityksen mukaisesti 
esittää valtuustolle, että Jokikylän koulu lakkautetaan 05.06.2021 ja oppilaat siirtyvät Lauri Haiko-
lan kouluun 02.08.2021. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kunnanvaltuusto 11.6.2020 § 25 
 

Oheismateriaalina EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020. 
  
 Päätös: Hyväksyttiin. 
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Koululautakunta 24.11.2020 § 59 
 

Palveluverkon käsittely jatkui kesän jälkeen palveluverkkotyöryhmässä. Työryhmän selvitystyötä 
esiteltiin valtuustoseminaarissa 8.10.2020. Seminaarissa käytiin läpi Sievin kunnan palveluverkkoa 
kokonaisuudessaan. Kouluverkkokeskustelussa korostettiin maltillisuutta ja lapsilähtöisyyttä.  
 
Talouden näkymät syntyvyyden laskun jatkumisen myötä tuovat kunnalle omat haasteensa. Lapsia 
syntyy Sieviin vuonna 2020 tämän hetken tiedon mukaan 48. Tämä on edelleen aleneva luku ver-
rattuna aikaisempiin vuosiin. Laskua edelliseen vuoteen on 6, ja esimerkiksi vuoden 2013 synty-
neisiin luku on jo lähes puolittunut. Raju lasku syntyvyydessä näkyy myös oppilasmääräennusteis-
sa. Ennusteiden mukaan Sievin syntyvyys vakiintuu n. 50 lapseen vuodessa.  
 
Lukuvuonna 2020-2021 alakouluikäisiä on 574. Ennusteiden mukaan vuonna 2027 oppilaita ala-
kouluissa on enää 372.  
 
Raju alenema oppilasmäärässä tulee näkymään myös valtionosuuksien laskussa. Ennusteiden 
mukaan vuoteen 2027 mennessä laskua on n. 1,2 miljoonaa euroa, verrattuna vuoden 2020 valti-
onosuuksiin. 
 
Oppilasmäärän laskiessa opettajien määrällinen tarve vähenee. Tällä hetkellä luokanopettajia ala-
kouluissa on 31. Tulevana vuonna Jokikylän tiivistyessä Lauri Haikolan kouluun, opettajien määrä 
laskee yhdellä; 30:een. Jyringin koulussa oppilasmäärän vähäneminen tulevina vuosina on suuri, 
mikä näkyy myös opettajien tarpeessa. Tänä vuonna luokanopettajia Jyringin koulussa on 5. Luku-
vuonna 2022-2023 opettajien tarve vähenee neljään, ja jo seuraavana lukuvuonna tarve on enää 
kolme. Kouluverkon tiivistyessä tulee ottaa huomioon opettajien eläköitymisten hyödyntäminen ja 
mahdolliset väliaikaisetkin työnkuvamuutokset.   
 
Kouluverkkokeskustelussa tulee ottaa huomioon kunnan kokonaistilanne. Tulevaisuuden koulu-
verkkoa suunniteltaessa pitää huolehtia siitä, että koulun tiivistyessä toiseen, opetus on laadukasta 
ja koulupäiväarki sujuvaa. Ryhmäkokoihin, sujuvaan ja turvalliseen koulutiehen tulee kiinnittää 
huomiota. Kouluverkon tiivistymisen perusteen tulee olla laadullinen ja taloudellinen. 
 
Leppälän koulun lapsimäärä on muiden koulujen tavoin laskeva. Tänä lukuvuonna oppilaita on 41. 
Myös lukuvuonna 2021-2022 oppilasmäärä ennusteiden mukaan on 41. Oppilasmääräennuste 
Leppälässä on lukuvuosittain seuraava: 
 
2022-2023: 39 
2023-2024: 37 
2024-2025: 39 
2025-2026: 30 
2026-2027:  27 
2027-2028: 20 
 
Lauri Haikolan koulun on perusteltua olla kouluverkon tiivistyessä vastaanottava koulu. Lauri Hai-
kolassa oppilashuollolliset ja opetukselliset puitteet ovat monipuolisemmat kuin pienillä kyläkouluil-
la. Palveluverkkotyöryhmässä on linjattu, että Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin 
kaksisarjainen, jossa ei ole yhdysluokkia. Tämä takaa sujuvan ja ennustettavan kouluarjen organi-
soinnin sekä lasten sujuvan koulunkäynnin pysyvine luokkaryhmineen. Palveluverkkotyöryhmä on 
myös linjannut, että koulujen tulee jatkossa olla vähintään kolmiopettajaisia. 
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Lauri Haikolan koulussa aloittaa Jokikylän tiivistymisen myötä 212 oppilasta syksyllä 2021. Luku-
vuonna 2022-2023 oppilaita Lauri Haikolan koulussa on 198 ja lukuvuonna 2023-2024 187. Luku-
vuonna 2022-2023 Lauri Haikolaan mahtuisi jo Leppälän koulun oppilaat ryhmäkokojen pysyessä 
maltillisina n. 20 oppilaan ryhminä. Lukuvuonna 2025-2026 Lauri Haikolan oppilasmäärä on ennus-
teissa pudonnut taas sen verran, että sinne mahtuisi Järvikylän koulun oppilaat Lauri Haikolan kou-
lun ryhmäkokojen pysyen edelleen maltillisina. Tulevaisuuden kouluverkossa on painotettava laa-
dun ja talouden lisäksi olemassa olevia puitteita ja oppilaiden koulupäivien pituutta. Pitkien väli-
matkojen takia on perusteltua, että Korhosen ja Kiiskilän koulut ovat toiminnassa monipuolisten 
puitteidenkin takia oppilasmäärän pysyessä vähintään kolmiopettajaisen kouluun sopivana. 
 
Oheismateriaalina esitys ”Tulevaisuuden kouluverkko”. 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää esittää kunnanhalli-
tukselle ja valtuustolle, että 
 
1. Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin kaksisarjainen koulu, jossa ei ole yhdysluok-

kia, 
2. Leppälän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023, 
3. kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä. 

 
Ennen päätöksentekoa valmistelija selvensi, että kouluverkkotyöskentelyssä on otettu huomioon 
ennakkovaikutusarvion kyselyn tulokset keväältä 2020, ja lisäksi syksyllä 2020 on tehty Leppälän 
koulun kohdalta kysely huoltajille toiveesta tulevasta koulusta lastensa osalta. 
 
Petri Tervamäki teki esityksen pykälän pöydälle jättämisestä. Esitystä kannatti Jukka Jokitalo. Suo-
ritetussa nimenhuutoäänestyksessä vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotusta kannattivat Markus 
Päivärinta ja Tomi Huovari. Tervamäen esitystä kannattivat Pauliina Ahola, Jukka Jokitalo, Petri 
Tervamäki, Ilse Eskola, Maarit Arvola, Taneli Voltti ja Terhi Vähäsalo.  
 
Päätös: Lautakunta päätti äänin 7-2 jättää pykälän pöydälle. Pykälän käsittely jatkuu EVA-raportin 
valmistuttua tammi-helmikuussa. 
 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 

 
Koululautakunta 02.02.2021  §  2 

 
Koululautakunnan nimeämä työryhmä on työstänyt joulu-tammikuussa Leppälän koulun lakkautu-
misen osalta ennakkovaikutusarviota (EVA) keväällä 2020 tehtyjen kyselytulosten pohjalta. Lisäksi 
työryhmä teki Leppälän koulun lakkautumiseen ja kouluverkon tiivistymiseen liittyvät pohdinnat vai-
kutuksista kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen. Työ valmistui 
19.1.2021. 
 
Edellisen kokouksen jälkeen oppilasennusteisiin eikä talouden näkymiin ole tullut merkittäviä muu-
toksia. 
 
Esityslistan oheismateriaalina EVA-raportti Leppälä 19.1.2021, EVA-työryhmän näkökulmia 
19.1.2021 sekä vs. koulutoimenjohtajan diaesitys Tulevaisuuden kouluverkko 2.2.2021. 
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Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja val-
tuustolle, että 
 
1. Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin kaksisarjainen koulu, jossa ei ole perusope-
tuksen yhdysluokkia, 
2. Leppälän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023, 
3. kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana koulukiinteistöjen osalta kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Koululautakunta 2.2.2021  §  3 
 
1. Vs. koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 22-32/2020 ja 1/2021 
2. Lukion rehtorin viranhaltijapäätös 1/2021 
3. Jussinpekan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 17-25/2020 
4. Lauri Haikolan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 99-109/2020 ja 1-3/2021 
5. Järvikylän koulun koulunjohtajan viranhaltijapäätökset 16.10.2020 ja 18.12.2020 

 
 

Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Koululautakunta merkitsee edellä mai-
nitut viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n 
perusteella koululautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Koululautakunta 2.2.2021  §  4 

 
1. Luokanopettajan irtisanomisilmoitus 3.12.2020 
2. Sopimus varhaiskasvatuksen tietojärjestelmäpalvelun tuottamisesta Tieto Finland Oy:n kanssa 
3. Valtiovarainministeriön päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021 
4. Ylivieskan seudun musiikkiopiston talousarvio 2021 
5. Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2021 
6. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös valtion erityisavustuksen käyttöajan pidentämisestä var-
haiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. 
 

 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.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: 2–4 

 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
 -aika 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan koululautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät: 1 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

  
Valitusviranomainen:  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityis- 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi tuomioistuinten asiointipalvelussa 
fax: 029 56 42841   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
puh: 029 56 42800 (vaihde)   
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
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HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen (tarjouskilpailuun osallistunut 

tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa) voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua (Hankintalaki 1397/2016 § 135) tai tehdä kuntalain (410/2015 
§ 134) mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsen voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälä:  
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan koululautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, voi asianosainen saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
tekemällä valituksen (Hankintalaki 145-146 §). 
 
Pykälä:  
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314  
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen 
tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on 
joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään/valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain (434/2003) 
12 §:ssä/Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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