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Sivu 1

Kokousaika:

Tiistaina 24.11.2020

Kokouspaikka:

Valtuustosali / Teams-yhteys (T)

Saapuvilla olleet:

kello

19.50 – 21.50

Jäsenet:

Varajäsenet:

X Arvola Maarit (T)

Virkkala Sari

X Eskola Ilse (T)

Tuomaala Merja

X Huovari Tomi

varapj.

Halmetoja Niina

(kv 31.1.2019 § 4)

X Jokitalo Jukka
X Ahola Pauliina

Muut saapuvilla olleet:

Jokitalo Petri
Koski Jenny

(kv 26.4.2018 § 25)

X Päivärinta Markus puheenjohtaja

Ahokangas Terhi

X Voltti Taneli (T) (kv 27.09.2018 §

Ahola Ari

45)

X Tervamäki Petri

Kangasoja Petri

X Vähäsalo Terhi

Honkala Jukka Pekka

X Pelkonen Teemu

vs. koulutoimenjohtaja

X Korkeakangas Tapani

kunnanhallituksen edustaja

X Huovari Piritta (T)

kunnanhallituksen edustaja

– Ranto Mauno

kunnanjohtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

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

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 58

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Ahola ja Taneli Voltti.

61

Sivut: 1

12

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus:
Markus Päivärinta
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus:

Teemu Pelkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.

Pauliina Ahola
Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

(kv 31.1.2019 § 4)

Taneli Voltti

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 3.12.2020.
Niina Halmetoja
ts. toimistosihteeri
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KO: 33/2020

PERUSOPETUKSEN ARVIOINNIN PÄIVITYS
Koululautakunta 24.11.2020 § 58
Opetushallitus on uudistanut perusopetuksen arvioinnin perustelinjauksia yhteistyössä asiantuntijoiden, opettajien ja sidosryhmien kanssa vuodesta 2018 lähtien. Uudistamisen tavoitteena on lisätä oppilaiden oppimisen ja osaamisen arvioinnin yhdenvertaisuutta ja varmistaa, että oppilaiden arvosanat ovat keskenään vertailukelpoisia.
Uusi arviointiluku julkaistiin 10.2.2020 erillisenä määräyksenä, joka kumosi vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvän oppimisen arviointiluvun (6).
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin uudistaminen on edennyt vaiheittain. Alkuvuodesta
2020 Opetushallitus täsmensi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 6 arviointilinjauksia, joissa on tarkennettu muun muassa arvioinnin eri tehtävien ja osa-alueiden määrittelyä ja
niitä koskevia periaatteita. Uudet linjaukset otettiin käyttöön kouluissa 1.8.2020.
Opetushallitus on täsmentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointia koskevaa lukua osana vaiheittain tehtävää, pitkäaikaista arvioinnin kehittämistyötä.
Yksi muutoksista on todistuksiin liittyvän numeroarvioinnin aikaistaminen niin, että se aloitetaan
jatkossa kaikissa Suomen kouluissa viimeistään neljännellä vuosiluokalla. Näin oppilailla ja heidän
huoltajillaan on yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa oppilaan osaamisesta suhteessa tavoitteisiin. Aiemmin numeroarvioinnin on voinut aloittaa opetuksen järjestäjän päätöksellä vuosiluokilla
1–7, mutta viimeistään kahdeksannesta luokasta eteenpäin. Opettaja voi täydentää numeroarviointia sanallisella arvioinnilla.
Uusia arviointiperiaatteita aletaan noudattaa kouluissa elokuusta 2020 alkaen. Seuraavassa vaiheessa, vuoden 2020 aikana Opetushallitus määrittelee, mitä oppilaan tulee osata saadakseen
päättöarvioinnissa arvosanan 5, 7 tai 9 eri oppiaineissa. Kriteerit julkaistaan vuodenvaihteessa
2020-21. Aiemmin kriteerit on määritelty vain arvosanalle 8. Kriteerityön tavoitteena on varmistaa,
että oppilaiden arvosanat ovat keskenään vertailukelpoisia esimerkiksi silloin, kun oppilaat hakevat
toisen asteen opintoihin. Koulut alkavat soveltaa uusia kriteereitä paikallisesti elokuussa 2021, ja
uusien kriteereiden mukaiset päättöarvosanat annetaan kaikissa oppiaineissa ensimmäisen kerran
koko ikäluokalle keväällä 2022.
Opetushallitus määrittelee myöhemmin vastaavat kriteerit myös kuudennen vuosiluokan päätteeksi
tapahtuvaan arviointiin.
Sievissä OPS-työryhmä on yhdessä opettajien kanssa työstäneet syksyn aikana uusien ohjeistusten mukaisesti väli- ja lukuvuositodistuksia. Sievissä numeroarviointi aloitetaan 3. luokalla, jotta
yhdysluokkaopetuksessa arviointi olisi yhtenäistä ja todistusmallit olisivat yhtenäiset. 1. ja 2. luokilla annetaan sanallisen arvioinnin todistuksen lisäksi liitteenä tarkemmat arvioinnit äidinkielestä ja
kirjallisuudesta, matematiikasta sekä käyttäytymisestä.
OPS-työryhmä jatkaa työskentelyä arvioinnin päivitystyön parissa opetushallituksen ohjeistusten
mukaisesti.
Oheismateriaalina:
- opetushallituksen määräys 10.2.2020 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014
muutoksista ja täydennyksistä
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- opetushallituksen opas 10.2.2020: perusopetuksen opetussuunnitelma
- opetushallituksen opas median taustatietopaketti –arvioinnista
- todistuspohjaluonnokset 1.-2. ja 3.-6. luokille
- arviointiohje opettajille
- arvioinneissa käytettävät kurssit (johtajien käyttöön)
Vs. koulutoimenjohtajan päätösesitys: Lautakunta päättää hyväksyä opetushallituksen määräyksen mukaiset todistusmallit.
Päätös: Hyväksyttiin. Liitteenä nro 1 todistuspohjaluonnokset taito-, 1.-2. ja 3.-6.luokille sekä arviointiohje opettajille.
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 toukokuusta 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 valtionosuuksien väheneminen olemassa olevien tietojen ja ennusteiden pohjalta. Tulevien viiden vuoden aikana (2020 – 25) valtionosuuksien vähentymä nykyperusteilla tulee olemaan n. 0,5 – 0,6 m€ ja kouluverkkoa 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 seuraavassa vaiheessa 3 tai 4 alakoulun suuruiseksi. Eri kouluverkkovaihtoehtojen vaikutuksia esitetään tiivistetysti taustamateriaalissa 1 (kouluverkko / palveluverkkoselvitys).
Kouluverkkovalmisteluun liittyvät kuntalaisten kuulemiset on pidetty 11.2. ja 13.2.2020 saman sisältöisinä tilaisuuksina Vääräjokisalissa. Tilaisuuksissa oli verkkoselvityksen lisäksi esillä valtionosuuksien kehittymisen ennuste sekä oppilasmäärätaulukoita ja läsnäolijoilla oli mahdollisuus esittää 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 kouluverkkoseminaarikansiossa. Kansion materiaali on valmisteltu 19.3. pidettävään valtuustoseminaariin.
Lautakunta perehtyi valmisteltuun materiaaliin. Valtuustoseminaarin jälkeen alkaa varsinainen päätöksenteko koululautakunnan kautta, jonka jälkeen asiat etenevät myöhemmin kunnanhallitukseen
ja valtuustoon. Osana päätöksen tekoa on tehtävä ennakkovaikutusten arviointi kouluverkkomuutoksiin 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 Vähäsalo (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 toimesta. EVA –työryhmä näkee välttämättömänä, että ennakkovaikutusten arviointi tehdään yhtäaikaisesti 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, jolloin 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. Etäopetusjaksolla mahdollisesti syntynyt oppimisvaje on perusteltua korjata tutussa koulussa tutun opettajan
kanssa. Valtuustoseminaarissa 3.6.2020 käydyn keskustelun perusteella ja kokonaistilanne huomioon ottaen on perusteltua, että kouluverkko säilyy nykyisellään vielä yhden lukuvuoden ajan.
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että kouluverkko pysyy entisellään lukuvuoden 2020-2021 ajan ja että Jokikylän 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 Haikolan 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 verrattuna aikaisempiin vuosiin. Laskua edelliseen vuoteen on 6, ja esimerkiksi vuoden 2013 syntyneisiin luku on jo lähes puolittunut. Raju lasku syntyvyydessä näkyy myös oppilasmääräennusteissa. Ennusteiden mukaan Sievin syntyvyys vakiintuu n. 50 lapseen vuodessa.
Lukuvuonna 2020-2021 alakouluikäisiä on 574. Ennusteiden mukaan vuonna 2027 oppilaita alakouluissa 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 valtionosuuksiin.
Oppilasmäärän laskiessa opettajien määrällinen tarve vähenee. Tällä hetkellä luokanopettajia alakouluissa 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. Lukuvuonna 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 kouluverkkoa 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:
2023-2024:
2024-2025:
2025-2026:
2026-2027:
2027-2028:

39
37
39
30
27
20

Lauri Haikolan koulun on perusteltua olla kouluverkon tiivistyessä vastaanottava koulu. Lauri Haikolassa oppilashuollolliset ja opetukselliset puitteet ovat monipuolisemmat kuin pienillä kyläkouluilla. Palveluverkkotyöryhmässä on linjattu, että Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin
kaksisarjainen, jossa ei ole yhdysluokkia. Tämä takaa sujuvan ja ennustettavan kouluarjen organisoinnin 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. Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita Lauri Haikolan koulussa on 198 ja lukuvuonna 2023-2024 187. Lukuvuonna 2022-2023 Lauri Haikolaan mahtuisi jo Leppälän koulun oppilaat ryhmäkokojen pysyessä
maltillisina n. 20 oppilaan ryhminä. Lukuvuonna 2025-2026 Lauri Haikolan oppilasmäärä on ennusteissa pudonnut taas sen verran, että sinne mahtuisi Järvikylän koulun oppilaat Lauri Haikolan koulun ryhmäkokojen pysyen edelleen maltillisina. Tulevaisuuden kouluverkossa on painotettava laadun ja talouden lisäksi olemassa olevia puitteita ja oppilaiden koulupäivien pituutta. Pitkien välimatkojen 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 kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että
1. Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin kaksisarjainen koulu, jossa ei ole yhdysluokkia,
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. Suoritetussa 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
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Koululautakunta 24.11.2020 § 60
1. Jussinpekan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 14-16/2020
2. Lauri Haikolan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 94-98/2020
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Koululautakunta merkitsee edellä mainitut 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 24.11.2020 § 61
1. Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston päätös 11.11.2020 Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman
toteuttamisesta (PSAVI/8103/2020).
2. Sopimus koulupsykologipalveluista 20.11.2020 ajalle 23.11.2020 – 17.1.2021.
3. Sievin kunnan perusopetuksen tuntijako 18.11.2020.
4. Opetushallituksen ilmoitus ”Tutorien toiminta vertaiskouluttajina” –hankkeen valtionavustuksen
loppuselvityksen päättymisestä 15.9.2020.
5. Työnohjaustarjous/ työnohjaussopimus 19.11.2020 Sievin kunnan ja Työnohjaus- ja mentorointipalvelu/Merja Hilliahon välillä ajalle 2.11.2020-31.5.2020.
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:

59-61

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 58
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 tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
puh: 029 56 42800 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
____ päivää
Valitusaika
____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät:

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-/ Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
valituskirjelmän
– päätös, johon haetaan muutosta
sisältö
– 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-/ Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusvalituskirjelmän
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on
toimittaminen
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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) mukaisesti.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

