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X Koski Jenny  Vartiainen Terhi  
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X Nurkkala Kirsi  Viljamaa Tero 
   

Muut saapuvilla olleet: X Pelkonen Teemu vs. sivistysjohtaja  
X Timlin Tiina kunnanhallituksen edustaja   
X Korhonen Kai kunnanjohtaja, paikalla klo 19.11-20.28  
X Koivisto Kari               Jussinpekan koulun ja lukion rehtori, paikalla klo 18.30 – 19.02 
 

  
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:  26   33  Sivut:  1   14 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Harri ja Petri Tervamäki. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

  
 
Terhi Kangas                         Teemu Pelkonen  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti. 
 
 
 
Ilkka Harri   Petri Tervamäki 
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Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa maanantaina 23.5.2022. 
 
 
   Eeva Hietala 
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KOULUPSYKOLOGIPALVELUT OSTOPALVELUINA SYYSLUKUKAUDEKSI 2022 
 

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. 

KO: 19/2022§ 26, SI 11.5.2022 18:30 Sivu 2



 

ESIOPETUSJÄRJESTELYT LUKUVUONNA 2022 – 2023 
 

Sivistyslautakunta 5.4.2022 § 21 
 

Perusopetuslain § 26a mukaan jokaisen lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista 
edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavut-
tavaan toimintaan. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta (§ 25).  
Kunnalla on edelleen velvollisuus järjestämiseen (4 §) tai se voi hankkia esiopetuksen kyseisen 
järjestämisluvan saaneelta taholta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Laissa 
ei säädetä, missä esiopetus järjestetään. 
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuk-
sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esi-
opetuksen tavoitteet täyttävästä toiminnasta. Koska esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta, ei kun-
nalla ole kuitenkaan valvontavelvollisuutta esim. kotona toteutettavasta esiopetuksesta. 
Sievissä tulevan lukuvuoden esioppilaiden lukumäärä on ilmoittautumisten ja muiden tietojen pe-
rusteella 61 oppilaan suuruinen, joista yksi oppilas yksilöllisistä syistä johtuen osallistuu esiopetuk-
seen toistamiseen. Kaikki vuonna 2016 syntyneet ovat ilmoittautuneet esiopetukseen, lisäksi ker-
taajat on laskettu mukaan. Oppilasmäärän (61) perusteella ryhmiä olisi seitsemän. 
 
Ryhmäjaot ilmoittautumisten perusteella: 
 
Ryhmä  oppilasmäärä  Esiopetuspaikka 
 
Jyrinki   9  Jyringin koulu  
Järvikylä  7  Järvikylän koulu 
Kiiskilä  8  Kiiskilän koulu 
Korhonen  5  Korhosen koulu 
Lauri Haikola   26 (3 ryhmää, joista 1 pienr.) Lauri Haikolan koulun esiopetus   
Leppälä   1  Leppälän koulu 
Ei paikkatoivetta 4   
yht.  60 
 
Ryhmäjaot seitsemään esiopetusryhmään sekä Taito-luokkaan jaettuna lv. 2022 -2023:  
 
Jyrinki   9  Jyringin koulu  
Järvikylä  7  Järvikylän koulu 
Kiiskilä  8  Kiiskilän koulu 
Korhonen  7  Korhosen koulu 
Lauri Haikola   30 (3 ryhmää, joista 1 pienr.)  Lauri Haikolan koulun esiopetus   
Taito-luokka    Lauri Haikolan koulun Taito-opetus 
yht.  61 
 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy lukuvuodelle 2022-23 seitsemän esi-
opetusryhmää esityksen mukaisesti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Sivistyslautakunta 11.5.2022 § 27  
 
Lukuvuoden 2022-2023 esiopetusjärjestelyihin on tullut edellisen lautakunnan päätöksen jälkeen 
uutta tietoa, mikä vaikuttaa opetuksen järjestelyihin. Esioppilaiden kasvava varhaiskasvatuksen 
tarve esiopetuspäivinä näkyy myös tulevana lukuvuonna. Samaan aikaan varhaiskasvatuksen 
kasvava kysyntä on täyttänyt varhaiskasvatuspalvelun yksiköiden paikat tulevalle toimikaudelle. 
 
Sievissä tulevan lukuvuoden esioppilaiden lukumäärä on ilmoittautumisten ja muiden tietojen pe-
rusteella 62 oppilaan suuruinen, joista yksi oppilas yksilöllisistä syistä johtuen osallistuu esiopetuk-
seen toistamiseen. Kaikki vuonna 2016 syntyneet ovat ilmoittautuneet esiopetukseen, lisäksi ker-
taajat on laskettu mukaan. Oppilasmäärän (62) perusteella ryhmiä olisi seitsemän. 
 
 
Ryhmäjaot ilmoittautumisten perusteella: 
 
Ryhmä  oppilasmäärä  Esiopetuspaikka 
 
Jyrinki   9  Jyringin koulu  
Järvikylä  7  Järvikylän koulu 
Kiiskilä  8  Kiiskilän koulu 
Korhonen  5  Korhosen koulu 
Lauri Haikola   26 (3 ryhmää, joista 1 pienr.) Lauri Haikolan koulun esiopetus   
Leppälä   1  Leppälän koulu 
Ei paikkatoivetta 4   
yht.  60 
 
Ryhmäjaot seitsemään esiopetusryhmään sekä Taito-luokkaan jaettuna lv. 2022 -2023:  
 
Jyrinki   8  Jyringin koulu  
Kiiskilä  8  Kiiskilän koulu 
Korhonen  7  Korhosen koulu 
Lauri Haikola   39 (4 ryhmää, joista 1 pienr.)  Lauri Haikolan koulun esiopetus   
Taito-luokka    Lauri Haikolan koulun Taito-opetus 
yht.  62 
 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy lukuvuodelle 2022-23 seitsemän esi-
opetusryhmää esityksen mukaisesti. 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus kokouksessa:  
Lautakunta  
1. hyväksyy lukuvuodelle 2022-23 seitsemän esiopetusryhmää esityksen mukaisesti. 
2. linjaa, että elokuusta 2023 alkaen esiopetus järjestetään ensisijaisesti Lauri Haikolan koulus-

sa, jos lapsi tarvitsee aamu- tai iltapäivähoitoa.  
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Kai Korhonen poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 20.28. 
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SIHTEERIEN NIMIKKEIDEN MUUTOKSET 
 

Sivistyslautakunta 11.5.2022 § 28 
 
Sievin kunnassa tehtiin hallintorakenneuudistus 1.8.2022 alkaen. Uudistuksen tarkoituksena on 
selkiyttää hallintorakennetta. 
 
Tällä hetkellä kouluissa toimivilla sihteereillä on eri toiminimet: Lukion ja Jussinpekan koulun toi-
mistosihteeri ja Lauri Haikolan koulun hallinnollinen koulusihteeri. Hallintorakenneuudistuksessa on 
käytetty yleisesti koulusihteeri -nimikettä. 

 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää yhtenäistää koulujen sihteerien 
nimikkeet koulusihteereiksi 1.6.2022 alkaen. Nimikkeen muutos ei vaikuta palkkaukseen. 
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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STIPENDIEN JAKAMINEN  
 

Sivistyslautakunta 11.5.2022 § 29  
 
Sivistyslautakunta on päättänyt jakaa oppilaille stipendejä tämän lukuvuoden päätteeksi. Ajatukse-
na on tehdä tästä vuosittainen tapa. Stipendin myöntöperusteet vaihtuvat vuosittain. Tänä vuonna 
myöntöperusteet pohjautuvat kouluvuoden teemaan vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja.  
 
Stipendin myöntöperusteet ovat tänä vuonna seuraavat: 
Hyvät kaveritaidot 
Osaa osoittaa empatiaa toista kohtaan 
Rohkaisee ja kannustaa toisia 
Huomioi toiset 
Luo ympärilleen positiivista ilmapiiriä 
 
Stipendien saajat päätetään koulun henkilökunnan keskustelujen perusteella.  
 
Stipendejä myönnetään seuraavasti:  
kyläkouluilta yksi oppilas jokaisesta koulusta, Lauri Haikolan ja Jussinpekan koulusta kaksi oppilas-
ta molemmista kouluista. Yhteensä stipendejä annetaan 9 x 50 euroa. 
 
Oppilaiden stipendeihin on varattu vuoden 2022 talousarviossa 1 000 €.  
 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää jakaa stipendit koulujen henkilökunnan 
esitysten mukaisesti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Sivistyslautakunta 11.5.2022 § 30 
 

1. Lauri Haikolan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 39-44/2022 
2. Jussinpekan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 28-32 
3. Vs. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset 20 - 27/2022 

 
 

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 11.5.2022 § 31 
 
1. Työnohjaussopimus 1.8.2022-30.6.2023, Työnohjaus- ja mentorointipalvelu Merja Hilliaho 
2. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, tarkastuskertomus 31.3.2022 
3. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, tarkastuskertomus 29.4.2022 
4. Perusopetuksen valmistavan opetuksen osallistumistodistukset ja liitteet 
5. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen käyttöoikeussopimusten ylimääräiset indeksitarkis-

tukset vuonna 2022 
6. Opetuskulttuuriministeriön päätös 12.4.2022 valtionavustusta koskevassa asiassa 
7. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 12.4.2022 valtionavustusta koskevassa asiassa 
8. Irtisanoutuminen virasta / Jaakko Vasari 
9. Irtisanoutuminen virasta / Milla Puurula-Tilli 
10. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 10.5.2022: Erityisavustuksen myöntäminen 

 
 

Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KOULUKESKUKSEN MUSIIKIN TUNTIOPETTAJAN VIRKA 
 

Sivistyslautakunta 11.5.2022 § 32 
 
Sievin kunnan hallintosäännön § 51 mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta 
päättävä viranomainen. Hallintosäännön § 52 mukaan lautakunta päättää alaisensa vakinaisen 
henkilöstön valinnasta. 
 
Sievin kunnassa koulukeskuksen päätoimisen musiikin tuntiopettajan virka on ollut haettavana 
9.5.2022 saakka sähköisen haun kautta. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä ja työvoimahal-
linnon internetsivuilla.  
 
Viran kelpoisuusehdot on määritelty Asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista (986/1998). 
 
Virkaa haki kolme henkilöä, joista kaksi muodollisesti pätevää kutsuttiin haastatteluun. 
 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 

 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää valita FM Minna Huhta-
lan musiikin tuntiopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Varalle valitaan FM Katja Peltonen. Virassa on 
kuuden (6) kuukauden koeaika. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
  
Tämä pykälä käsiteltiin ensimmäisenä asiana. 
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OIKAISUVAATIMUS VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN KORJAAMISESTA 
 

Sivistyslautakunta 11.5.2022 § 33 
  

Anni Kauppila on tehnyt oikaisuvaatimuksen 28.4.2022 korjatusta virkamääräyksestä, jossa hän 
vaatii korjatun virkamääräyksen mitätöintiä ja palkanmaksun jatkumista 31.7.2022 saakka. Vaati-
mustaan hän perustelee alkuperäisen viranhoitomääräyksen lainvoimaisuudella ja korjauksen ai-
heuttamalla kohtuuttomalla tuloksella viranhaltijan osalta.  
  
Viransijainen voidaan ottaa viranhaltijan virantoimituksesta poissaolon ajaksi. Liikunnan lehtorin vi-
ransijaisuus ajalle 10.8.2021-4.6.2022 oli Kuntarekryssä haettavana toukokuussa 
2021. Jussinpekan koulun rehtori Kari Koivisto on viranhaltijapäätöksellään 9.6.2021 § 18 valinnut 
hakijoista liikunnan lehtorin viransijaiseksi ajalle 10.8.2021 - 4.6.2022 liikunnanohjaaja Anni Kaup-
pilan. Päätöksessä on myös selkeästi mainittu vakinaiselle viranhaltijalle myönnetty virkavapaa ko. 
ajanjaksolle.   
 
Anni Kauppilalle on 20.8.2021 tehty viranhoitomääräys virheellisellä viransijaisuuden loppumispäi-
vämäärällä eli 31.7.2022 asti. Virheellinen päivämäärä tuli työnantajan tietoon huhtikuun 2022 lop-
pupuolella ja uusi korvaava viranhoitomääräys on annettu 28.4.2022. Uuteen korvaavaan viranhoi-
tomääräykseen on korjattu viransijaisuuden kesto vastaamaan hakuilmoituksessa sekä viranhalti-
japäätöksessä 9.6.2021 § 18 ilmoitettua ajanjaksoa, 10.8.2021- 4.6.2022.  
 
Hallintolaissa (51§, 52§) säädetään, että viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen 
kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Asiavirheen korjaaminen edellyttää, 
että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaa-
malla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta.  
 
Työnantaja on toiminut hallintolain mukaisesti ja kirjoitusvirheen sisältänyt viranhoitomääräys 
20.8.2021 (10.8.2021-31.7.2022) on korvattu 28.4.2022 korjatulla viranhoitomääräyksellä 
(10.8.2021-4.6.2022).   
 
Anni Kauppilalla on ollut alusta lähtien tiedossa viransijaisuuden kesto, joka on selkeästi ilmoitettu 
viranhakuilmoituksessa sekä viranhaltijapäätöksessä viransijaiseksi valinnasta. Kirjoitusvirheen 
korjaaminen ei näin ollen johda Anni Kauppilan oikaisuvaatimuksessaan vetoamaan kohtuutto-
maan tulokseen viranhaltijan osalta.   
 
Oheismateriaalina Anni Kauppilan oikaisuvaatimus 9.5.2022, liikunnan lehtorin viransijaisuuden 
hakuilmoitus sekä Jussinpekan koulun rehtorin viranhaltijapäätös 9.6.2021 § 18.  

  
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ai-
heettomana esittelytekstissä esitetyin perustein.  

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 
Tämä pykälä käsiteltiin toisena asiana. 
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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: 30-31 

 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: 27-29,32 
 
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: 33 
 
 
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 11.5.2022 18:30 Sivu 11



 

 

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: 26 
 
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:  
 
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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