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Kokousaika: Tiistai   29.11.2022    kel lo   18.30 – 20.28 
Kokouspaikka: Valtuustosali 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 – Kangas Terhi pj. X Vähäsöyrinki Anni  

X Tervamäki Petri vpj.  Päivärinta Markus  
X Jokitalo Jukka  Halmetoja Niina  
X Koski Jenny                 saapui klo 18.50  Vartiainen Terhi  
X Kreivi Ari-Pekka  Silver Ari  
X Nurkkala Kirsi  Viljamaa Tero  
X Särkijärvi Risto  (kv 20.10.2022 § 47)  Verronen Jani (kv 20.10.2022 § 47) 
   

Muut saapuvilla olleet: X Pelkonen Teemu vs. sivistysjohtaja  
X Timlin Tiina kunnanhallituksen edustaja   
 

  
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:  60   66  Sivut:  1    

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Jokitalo ja Ari-Pekka Kreivi. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

  
 
Petri Tervamäki  Teemu Pelkonen  
varapuheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti. 
 
 
 
Jukka Jokitalo   Ari-Pekka Kreivi 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina8.12.2022. 
 
 
   Eeva Hietala 
   toimistosihteeri   
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NUORISOVALTUUSTOEDUSTAJAN VALINTA 
 

Kunnanhallitus 13.09.2021 § 144 
 
Kuntalain 22 § (8.2.2019/175) mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallis-
tua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnassa on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. 
 
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on kuntalain mukaan asetet-
tava nuorisovaltuusto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Hallintosäännön § 20 mukaan 
nuorisovaltuusto on yksi Sievin kunnan vaikuttamistoimielimistä.  
 
Kuntalain mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumi-
seen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta 
merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen 
kehittämiseen kunnassa. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Marika Ahonniskan nuorisoval-
tuuston ohjaajaksi ja pyytää Jussinpekan koulun oppilaskunnan hallitusta sekä Sievin lukion opis-
kelijakunnan hallitusta nimeämään kumpikin neljä jäsentä nuorisovaltuustoon kaudelle 8/2021 – 
5/2023. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 

Sivistyslautakunta 29.11.2022 § 60 
 
Kunnassa on hyvinvointityöryhmä, lapsiasiainneuvosto, nuorisovaltuusto, nuorten ohjaus- ja palve-
luverkosto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä kyläneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta 
ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan viran-
omaisia eivätkä siten voi tehdä hallintopäätöksiä. Vaikuttamistoimielimet voivat osallistua päätök-
sentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus 
toimielinten kokouksissa toimielimen päätöksellä. (Hallintosääntö 20 §) 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään 
edustajansa ja varaedustajan sivistyslautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Edusta-
jalle kuuluu kokouspalkkio.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 
Jenny Koski saapui tämän pykälän aikana klo 18.50. 
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KOULUVERKKOSUUNNITELMA OSTOPALVELUNA 
 

Sivistyslautakunta 29.11.2022 § 61 
 
Valtuusto päätti kokouksessaan 20.10.2022 äänin 12-9 Ari-Pekka Kreivin ehdotuksen siirtää Lep-
pälän koulun toiminnan jatkamista koskevan aloitteen valmisteluun. 
 
Aikataulusyistä on perusteltua ostaa valmisteluun ja ennakkovaikutusten arviointiin ulkopuolista 
ammattitaitoa. 
 
Tarjoukset pyydettiin sähköpostitse. Tarjoukset liitteinä 1 ja 2. 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää ostaa kouluverkon valmisteluun 
ja ennakkovaikutusten arviointiin palvelun FCG:ltä. Perusteena edullisempi hinta ja tarveharkinta. 
Tarjouksen ostopalvelukulut 7 200 euroa ja matkakulut 500 euroa sisällytetään talousarvioon 2023. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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LUKION YHTEISTYÖSOPIMUS FINEST FUTURE OY:N KANSSA 
 

Sivistyslautakunta 29.11.2022 § 62 
 
Oppivelvollisuuden laajentaminen vuonna 2021 vaikutti välittömästi nuorten opiskelupaikkavalintoi-
hin. Tämä näkyi myös Sievin lukiossa; syksyllä 2022 lukion aloitti poikkeuksellisen pieni ryhmä uu-
sia lukiolaisia. Sievin lukio koetaan edelleen vetovoimaisena opiskelupaikkana pienen kokonsa ta-
kia. Yksi iso selittävä tekijä on syksyllä teetetyn oppilaskyselyn mukaan myös autokouluopetuksen 
tarjoaminen oppivelvollisille. Kuitenkin lukion oppilasmäärä on jo painunut selkeästi alle sadan ja 
Sievin omien perusopetuksen päättävien määrä on lähivuosina vähenemässä. 
  
Lukion opettajakunta on syksyn aikana pohtinut lukion oppilasmäärään vaikuttaneita tekijöitä. Hen-
kilökunta on avoimin mielin lähdössä uuteen kansainvälisyyshankkeeseen yhteistyössä Finest Fu-
ture-yhtiön kanssa. 
  
Yhtiön toimintaidea on kouluttaa lähtömaiden nuoria hakeutumaan suomalaiseen lukioon opiskeli-
joiksi, tarjota heille lähtötason kielitaito vuoden aikana, ohjata hakuportaalin kautta hakeutumaan 
oppilaiksi ja auttaa järjestelyissä. Tavoitteena on, että ylioppilastutkinnon jälkeen nuoret hakeutuvat 
suomalaiseen jatkokoulutukseen ja työelämään. 
 
Toimittaja veloittaa kunnalta palveluista pohjamaksun 2 500 euroa per vuosi (+alv). Tämän lisäksi 
lukio maksaa 300 euroa (+alv) per opiskelija suomen kielen opetuksesta, jossa toimittaja opettaa 
ensimmäisen S2-kurssin opiskelijoille, josta opiskelija saa 3 opintopistettä lukio-opiskelujaan var-
ten. 
  
Kunta vastaa vapaa-ajan yhdyshenkilön nimeämisestä. 
 
Liite 3 Sievin lukion ja yhtiön välinen yhteistyösopimus. 
 

 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy solmittavaksi liiteluonnoksen 
mukaisen sopimuksen ja valtuuttaa rehtori Kari Koiviston allekirjoittamaan sen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KOULUKESKUKSEN MONITOIMILAITTEIDEN LEASING–SOPIMUKSET 
 

 
Sivistyslautakunta 29.11.2022  § 63 

 
Koulukeskuksen kouluille on hankittu vuonna 2018 neljä monitoimilaitetta neljän vuoden sopimuk-
sella ja laitteet ovat nyt sopimuskauden lopussa. Näistä kaksi laitetta on Lauri Haikolan koululla, 
yksi Jussinpekan koululla ja yksi lukiolla. 
 
Tietopalvelu Group Oy on toimittanut tarjoukset uusiin Kyocera-laitteisiin. Yhteensä neljän koneen 
leasing-maksut ovat tarjouksen mukaan 15 668,76 € vuodessa (1305,73 €/kk), mikä on edellistä 
sopimusta 1111 euroa vuositasolla edullisempi (oheismateriaali).  
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Tietopalvelu Group Oy:n tar-
jouksen neljän kopiokoneen leasing-vuokrista 4 vuoden sopimuksena. 
 
 
Päätös:  Hyväksyttiin.   
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KOULUPSYKOLOGIPALVELUT OSTOPALVELUINA KEVÄTLUKUKAUDELLE 2023 
 

Sivistyslautakunta 11.5.2022 § 26 
 
Sievin koulupsykologin virka on ollut joitakin vuosia täyttämättä kelpoisten hakijoiden puuttuessa. 
Tasaisin väliajoin virka on ollut julkisessa haussa kuitenkin tuloksetta. Koko Pohjois-Suomen alu-
eella psykologien saaminen virkoihin on ollut vaikeaa usean vuoden ajan. 
 
Sivistystoimi on ostanut kolmen lukuvuoden ajan koulupsykologipalvelut Konstituutti Oy:ltä Kokko-
lasta. Käytännössä palvelun toteutuma on ollut 1 työpäivää viikossa hintaan 670 € työpäivä. Vuosi-
tasolla kustannus on 1 viikkotunnin mukaan 25 460 € ja matkakuluja n. 2 500 €. Talousarviossa on 
määrärahavaraus kuluihin.  
 
Sote-uudistuksen myötä koulujen psykologipalvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäväksi vuo-
den 2023 alusta alkaen.  
 
Konstituutti tarjoaa psykologipalveluja jälleen syyslukukaudeksi 2022, josta alustavaa neuvottelua 
on jo käyty. Palvelu on ollut kouluilta saadun palautteen perusteella laadukasta ja toimivaa.  
 
Tarjouksessaan Konstituutti Oy tarjoaa koulupsykologipalvelua yhden päivän viikossa hintaan 675 
€/työpäivä.  
 
Koska Konstituutti Oy pystyy tarjoamaan psykologipalveluaan vain yhden päivän viikossa, on pyy-
detty tarjousta lukuvuoden 2021-2022 tavoin myös Mehiläinen Terveyspalvelu Oy:lta (entinen Psy-
kologipalvelu Poiju) psykologin kognitiivisiin tutkimuksiin jonojen purkamiseksi syyslukukauden 
2022 ajalle. Mehiläinen Terveyspalvelu Oy tarjoaa Sievin kunnalle ehdollisesti palveluaan 850 eu-
roa/tutkimus. 
 
Esityslistan oheismateriaalina Mehiläinen Terveyspalvelu Oy:n tarjous 20.4.2022 sekä Konstituutti 
Oy:n sopimusehdotus 20.4.2022. 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Konstituutti Oy:n tarjouksen ja 
Mehiläinen Terveyspalvelu Oy:n ehdollisen tarjouksen syyslukukaudeksi 2022. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 
Kai Korhonen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 19.11. 
 

Sivistyslautakunta 29.11.2022 § 64 
 
Hyvinvointialueelta on tullut toive, että vuoden lopussa päättyviä ostopalvelusopimuksia jatkettai-
siin toukokuun 2023 loppuun asti siten, että palvelun maksaa hyvinvointialue. Tällä turvataan pal-
velun jatkuminen myös käytännön arjessa. 
 
Nykyisen palvelutarjoajan Konstituutti Oy:n alaisuudessa työskennellyt psykologi Anna Savolainen 
on toiminut tämän vuoden oman toiminimen kautta, joten on perusteltua jatkaa yhteistyötä tutun 
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psykologin kanssa. Sopimusluonnokset on pyydetty sekä Anna Savolaiselta että Mehiläiseltä 
(oheismateriaalina).  

 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy jatkosopimukset keväälle 2023 
oheismateriaalin mukaisina. Palvelun maksaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Sivistyslautakunta 29.11.2022 § 65 
 

1. Vs. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 44/2022 
2. Jussinpekan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 59-61/2022 
3. Lauri Haikolan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 105-115 /2022 

 
 
 

Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä mainitut viranhaltijapäätök-
set tiedokseen ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella sivistyslauta-
kunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Sivistyslautakunta 29.11.2022 § 66 
 
  

1. Sievin kunnan koulukuljetusperiaatteet 
2. Opetushallitus, 7.11.2022, Valtionavustushakemusta koskeva päätös 
3. Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta / Teemu Pelkonen, 10.11.2022 
4. Sitowise, 17.11.2022: Sopimus koulukuljetusten hankintavalmistelusta  

 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 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: 60, 65, 66 

 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 sivistyslautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät: 62 
 
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. 

§ 9998, SI 29.11.2022 18:30 Sivu 10



 

 

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: 61,64 
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan sivistyslautakunta 
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: 63 
 
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. 

§ 9998, SI 29.11.2022 18:30 Sivu 11


	SI, 29.11.2022 18:30, Pöytäkirja
	§ -2 Pöytäkirjan kansilehti (osallistujat)
	§ 60 Nuorisovaltuustoedustajan valinta sivityslautakuntaan
	§ 61 Kouluverkkosuunnitelma ostopalveluna
	§ 62 Lukion yhteistyösopimus Finest Future Oy:n kanssa
	§ 63 Koulukeskuksen monitoimilaitteiden leasing-sopimukset
	§ 64 Koulupsykologipalvelut ostopalveluina syyslukukaudeksi 2022
	§ 65 Viranhaltijapäätökset
	§ 66 Tiedoksiantoasiat
	§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet


