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Sivu 1

Kokousaika:

Tiistai 23.11.2021

Kokouspaikka:

/ Tems-yhteys (T)

Saapuvilla olleet:

18.30 – 20.53

kello

Jäsenet:

Varajäsenet:

X Kangas Terhi

pj.

Vähäsöyrinki Anni

X Tervamäki Petri

vpj.

Päivärinta Markus

Harri Ilkka

Muut saapuvilla olleet:

X Särkijärvi Risto

X Jokitalo Jukka

Halmetoja Niina

T Koski Jenny

Vartiainen Terhi

X Kreivi Ari-Pekka

Silver Ari

X Nurkkala Kirsi

Viljamaa Tero

X Pelkonen Teemu

vs. sivistysjohtaja

X Timlin Tiina

kunnanhallituksen edustaja

X Koivisto Kari

yläkoulun ja lukion rehtori (klo 19.15 – 19.50, § 19)

T Rossi Päivi

hallintojohtaja (klo 19.15-19.50, §19)

X Korpi Kristiina

varhaiskasvatuspäällikkö (klo 20.00 – 20.53 § 24,25, 27)

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

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

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 19

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenny Koski ja Jukka Jokitalo.

27

Sivut: 1

14

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus:
Terhi Kangas
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus:

Teemu Pelkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.

Jenny Koski
Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Jukka Jokitalo

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 2.12.2021.
Eeva Hietala
toimistosihteeri
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KO: 28/2021

KASVATUSOHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TOIMEEN NIMEÄMINEN: VASTINE OIKAISUVAATIMUKSEEN
Sivistyslautakunta 7.9.2021 § 5
Sievin sivistystoimessa on toiminut määräaikaisessa työsuhteessa kasvatusohjaaja syksystä 2018
lähtien.
Kasvatusohjaajan työ sijoittuu opettajan ja koulukuraattorin välimaastoon tehden tiivistyä yhteistyötä opettajien, koulunkäynninohjaajien ja muiden toimijoiden kanssa. Rooliin sisältyy aktiivinen yhteistyö huoltajien kanssa. Työn keskeinen ajatus on hyvinvoinnin vahvistaminen sekä luokkatasolla
että koko kouluyhteisössä, syrjäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy ja vanhemmuuden sekä
oppilaan yksilöllinen tukeminen.
Kasvatusohjaajan työn tavoitteena on löytää ajoissa ne oppilaat, joilla on pieniäkin haasteita sosiaalisissa taidoissa ja koulun arjessa, vahvistaa yhteisöllisyyttä, edesauttaa yksilön itsetunnon ja
identiteetin kehitystä ja vahvistamista. Kasvatusohjaajan työnkuvaan kuuluu myös perhetyöntekijän
rooli, jonka myötä hän tekee tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten perheiden kanssa.
Sievin koulukeskuksessa kasvatusohjaajan työtä on tehnyt varhaiskasvatusopettaja, sosionomi XX
(tietosuoja).
Kasvatusohjaajan palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti sosiaalihuollon vaativan ammattitehtävän mukaisesti. Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävät muodostuvat sosiaalisen tuen, ohjauksen,
kasvatuksen ja kuntoutuksen tehtävistä. Pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto.
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää
1. perustaa sivistystoimeen kasvatusohjaajan toimen 1.8.2021 alkaen
2. siirtää sosionomi XX (tietosuoja) varhaiskasvatusopettajan toimesta
kasvatusohjaajan vakituiseen toimeen 1.8.2021 alkaen.
Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi

Sivistyslautakunta 5.10.2021 § 15
Lautakunta jätti kasvatusohjaajan toimen vakinaistamisen kokouksessaan 7.9.2021 pöydälle ja
pyysi lisäselvityksiä kokonaistilanteesta ja koulun tarpeesta sekä taloudellisista vaikutuksista.
Talousarviota laadittaessa painopiste on ollut pienempien lasten tukemisessa tunnepuolen haasteiden kanssa. Kasvanut tarve toi painetta lisätä alakoulun puolelle lisäresurssia erityisopetukseen.
Selvitystyössä on ilmennyt, että tilanne erityisesti yläkoululla on muuttunut viimeisen vuoden aikana oppilashuollollisten resurssien lisääntymisen myötä. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimesta
Sievin kouluille on lisätty koulupsyykkarin resurssia neljälle päivälle viikossa vuoden 2021 alusta
alkaen. Lisäksi hyvinvointitoimen alaisen koulunuorisotyöntekijän kokoaikaistaminen on ollut kokemusten mukaan tarpeellista ja perusteltua. Selvitystyössä on kuultu koulun henkilöstöä.
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Selvitystyön myötä todetaan, että kasvatusohjaajan resurssia ei tarvita muuttuneen tilanteen vuoksi 1.8.2022 alkaen.
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää olla perustamatta vakinaista
kasvatusohjaajan toimea muuttuneen tilanteen takia.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi

Sivistyslautakunta 23.11.2021 § 19
XX (tietosuoja) on tehnyt 27.10.2021 oikaisuvaatimuksen koskien sivistyslautakunnan tekemää
5.10.2021 päätöstä kasvatusohjaajan toimen perustamisesta.
Hän vaatii pykälän uudelleen tarkastelua ja muuttamista. Lautakunta on kuntalain mukaan otettava
oikaisuvaatimus käsittelyyn viipymättä.
Oikaisuvaatimus ja vastine oikaisuvaatimukseen oheismateriaaleina.
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen aiheettomana vastineessa (Liite nro 1) esitetyin perustein.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijoina kuultiin yläkoulun ja lukion rehtori Kari Koivistoa ja hallintojohtaja Päivi Rossia.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi
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KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2022 – 2023
Koululautakunta 23.11.2021 § 20
Perusopetuslain (23§) mukaan lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. ja lukuvuodessa on 190 työpäivää. 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 kuntien yhteisessä koulu- ja sivistystoimenjohdon yhteistyöpalaverissa 10.11.2021. Yhteistyö koulutyöaikojen 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 2022 – 23 työaikojen suunnitelma on käyty läpi Sievin rehtorien ja koulunjohtajien kanssa sähköpostikeskusteluna viikon 45
aikana, jonka pohjalta esitys on tehty. Työ- ja loma-aikojen esitys oheismateriaalissa.
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen työ- ja
loma-ajat seuraavasti:
Perusopetus ja lukio
Syyslukukauden koulutyö alkaa ke 10.8.2022 ja päättyy 22.12.2022
Koulupäiviä on 91 (sisältää itsenäisyyspäivän)
- syysloma 24.10.2022 – 30.10.2022 (viikko 43)
- joululoma 23.12.2022 – 8.1.2023
Kevätlukukausi alkaa ma 9.1.2023 ja päättyy la 3.6.2023
Koulupäiviä on 99 (sisältää loppiaisen)
- talviloma 6.3.2023 - 12.3.2023 (viikko 10)
- pääsiäinen 7.4.2023 – 10.4.2023.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi
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KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN VAKINAISTAMINEN
Sivistyslautakunta 23.11.2021 § 21
Koulunkäynninohjaajat XX (tietosuoja) ja XX (tietosuoja) ovat toimineet Lauri Haikolan koulussa
koulunkäynninohjaajan tehtävissä viime lukuvuodet. XX(tietosuoja) on toiminut määräaikaisissa
työsuhteissa vuodesta 2018 lähtien, XX (tietosuoja) vuodesta 2017 lähtien.
Koska työsuhteille on olemassa jatkuvuutta, tulisi työsuhde vakinaistaa työsopimuslakien mukaisesti. Lauri Haikolan koulun rehtori esittää XX (tietosuoja) ja XX(tietosuoja) työsuhteiden vakinaistamista työsopimuslain 1 luvun § 3 mom. 2 perusteella.
Käytännössä koulunkäynninohjaajien työ käsittää koulun työpäivien aikaiset kuukaudet. Koulujen
kesäkeskeytyksen ja muiden lomien aikana koulunkäynninohjaajilla on palkanmaksun keskeytys
niiltä ajoilta, joita ansaitut lomapäivät, kertyneet ylityöt tai satunnaiset muut kunnan työt eivät kata.
Koulunkäynninohjaajien toimet ovat kuntakohtaisia.
Vs. sivistysjohtajan päätösesitys: Koulunkäynninohjaajat XX (tietosuoja) ja XX(tietosuoja)
valitaan koulunkäynninohjaajan vakinaisiin toimiin, sijoituspaikkana Lauri Haikolan koulu,
10.1.2022 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi
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SIVISTYSTOIMEN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN
Sivistyslautakunta 23.11.2021 § 22
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 (valmistunut 31.5.2021) käsittelee kuntastrategian tavoitteita ja toteutumista kunnan eri hallintokunnissa ja kuntakonsernissa. Arviointikertomuksessa on tarkasteltu myös taloutta, investointeja sekä kilpailutuksia sivistys- ja teknisessä
toimessa. Tarkastuslautakunta on tarkastellut yhtä kuntakokonaisuutta ja tuonut esille asioita kokonaisvaltaisemmin.
Tarkastuslautakunta toivoo kaikilta hallintokunnilta lausunnot lokakuun loppuun 2021 mennessä.
Lausunnoissa tulee miettiä “kuinka kukin hallintokunta näkee kyseiset asiat omalta kohdaltaan ja
miten itse ja yhdessä muun kunnan organisaation kanssa strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa.”
Oheismateriaalina oleva vastine on ollut sähköpostitse kommentoitavana lautakunnalla lokakuun
aikana.
Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessa, että “koulutoimella on ollut rohkeutta tehdä
kouluverkkouudistusta lasten vähentyessä.” Myös lapsibudjentointi on nostettu esille positiivisena
asiana.
Tarkastuslautakunta on merkinnyt tarkastelun kohteeksi talouden tasapainon: “Koulutoimessa on
selkeästi ryhdytty tasapainottamaan taloutta ja se on tehty hienosti heikentämättä opetuksen laatua.” Taloudessa ollaan kiinnitetty huomiota turhien kulujen kitkemiseen ja koulujen tasavertaisuuteen mm. oppilaskohtaisten määrärahojen ja tuntikehyksen näkökulmasta. Kouluverkon tiivistyessä
on tärkeä pitää kiinni opetuksen laadusta.
Haasteina todetaan perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lisäämä koulupsyykkari-resurssi on koettu hyväksi ja perustelluksi. Tämä on huojentanut myös koulukuraattorin työtä.
Tarkastuslautakunta toivoo myös lautakuntien aktiivisesti tunnistavan tulevaisuuden tarpeen; Kohtaako nykyiset palvelut tulevaisuuden ihmiset?
Oheismateriaalina luonnos lausunnoksi.
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnalle esitettäviksi liitteen nro 2 mukaisen lausunnon toimenpiteineen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi
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LUOKANOPETTAJAN KOULUTUSANOMUS
Sivistyslautakunta 23.11.2021 § 23
Kiiskilän koulun luokanopettaja XX (tietosuoja) on anonut pääsyä Neuropsykiatrinen valmentaja
(30 op) -koulutukseen. Koulutuksen monipuolinen ohjelmakokonaisuus tapahtuu sekä lähi- että
etäopetuksena vuoden 2022 aikana. Koulutus sisältää 10 koulupäivää, joista neljä päivää toteutetaan lähiopetuksena ja kuusi päivää reaaliaikaisena etäopetuksena. Lisäksi koulutukseen sisältyy
yksi työnohjauskerta. Lähiopetuspäivät järjestetään Ylivieskassa. Opintokokonaisuuden järjestää
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto toimipaikkanaan Ylivieskan toimipiste. Koulutuksen kokonaisuuden hinta on 1 500 euroa. Koulutusanomus ja koulutuksen keskeiset sisältöalueet oheismateriaalina.
Koulutus on linjassa Sievin koulujen kehityssuunnitelmien kanssa, jossa NEPSY-koulutuksen tarvetta on painotettu kasvaneen kysynnän myötä. Sievin kunnassa ei ole toistaiseksi opettajakunnassa NEPSY-valmentajaa.
Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää sivistystoimen henkilöstön yli 1000 euron koulutuksen myöntämisestä. Koulutukseen on varattu määrärahaa.
Koulutusanomus ja koulutuksen keskeiset sisältöalueet oheismateriaalina.
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää
1. myöntää XX (tietosuoja) Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen
2. myöntää viisi palkallista koulutuspäivää koulutukseen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi
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Sivu 8

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN INDEKSITARKISTUS 1.12.2021 ALKAEN
Koululautakunta 23.11.2021 § 24
Varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelin arvoon tehdään vuosittain indeksitarkistus. Vuoden
2021 indeksitarkistus on 1,16 % (sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksi 70 % ja elinkustannusindeksi
30 %). Palvelusetelin uudet kattoarvot todetaan taulukossa ja vastaavasti esityslistan liitteen mukaisesti euromäärät muuttuvat mainituissa ikäryhmissä sen mukaan, mikä on hoitopäivien ja hoitoaikojen määrä.
Varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelin indeksikorotus ja kattoarvot kokopäivähoidossa
1.12.2021 alkaen
Päiväkotipaikka alle 3v.
Päiväkotipaikka yli 3 v.
Ryhmäperhepäivähoitopaikka 0-6 v.
Perhepäivähoito 0-6 v.

1 280 €
837 €
960 €
731 €

Muilta osin sovelletaan Sievin kunnan palvelusetelin hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää
ohjeistusta.
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy palvelusetelin kattoarvot esitetyn mukaisesti 1.12.2021 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatuspäällikkö Kristiina Korpea.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi
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Sivu 9

YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN INDEKSITARKISTUS 1.12.2021 LÄHTIEN
Koululautakunta 23.11.2021 § 25
Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve
johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Yksityisen tuen kuntalisää haetaan varhaiskasvatustoimistosta. Yksityisen hoitajan tulee olla kunnan varhaiskasvatuspalveluiden hyväksymä.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisään tehtävä indeksitarkistus 1.12.2021 alkaen on 1,16 % (sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksi 70 % ja elinkustannusindeksi 20 %).
Sovitut hoitopäivät

kuntalisän määrä kokopäivähoidossa (yli 5h/pv)

kuntalisän määrä osapäivähoidossa (alle 5h/pv)

yli 15pv/kk

229,20 €/kk

126,10 €/kk

11- 15 pv/kk

171,90 €/kk

94,60 €/kk

1 – 10 pv/kk

126,10 €/kk

69,40 €/kk

Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy yksityisen hoidon kuntalisän indeksitarkistukset taulukon mukaan 1.12.2021 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatuspäällikkö Kristiina Korpea.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi
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Sivu 10

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivistyslautakunta 23.11.2021 § 26
1. Jyringin koulun koulunjohtajan viranhaltijapäätökset 3/2021 ja 15.10.2021 (14 kpl)
2. Kiiskilän koulun koulunjohtajan viranhaltijapäätökset 3-7/2021
3. Korhosen koulun koulunjohtajan viranhaltijapäätökset 15.10.2021 (2 kpl) ja 18.10.2021
4. Lauri Haikolan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 78-92/2021
5. Leppälän koulun koulunjohtajan viranhaltijapäätös 22.10.2021 ja 15.11.2021 (3 kpl)
6. Jussinpekan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 33/2021-53/2021, 57, 59-85
7. Sievin lukion rehtorin viranhaltijapäätökset 54-56/2021, 58
8. Vs. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 13-14/2021, 17.11.2021 (2 kpl)
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä mainitut viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi

§ 27, SI 23.11.2021 18:30
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TIEDOKSIANTOASIAT
Sivistyslautakunta 23.11.2021 § 27
1. Sopimus varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmästä
2. Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston pöytäkirja 22.10.2021
3. Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston pöytäkirja 25.10.2021
4. MPASSid-luottamusverkoston jäsenten liittymissopimus 01.01.20225. Sievin kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 16.6.2021
6. Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 9/2021
7. Sievin Kukonkylän Kyläyhdistys ry:n toimitilapalaverin muistio 4.10.2021
8. Sievin koulukuljetusperiaatteet lv. 2021-22
9. Varhaiskasvatuspäällikön esittely vuorohoidon järjestelyistä Sievissä
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi
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Sivu 12

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:

22,24-27

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 sivistyslautakunta
Haikolantie 16
85410 Sievi
kirjaamo@sievi.fi
Pykälät: 20,21,23
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
Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät: 19
Hallintovalitus, pykälät:
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusaika
____ päivää
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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Sivu 13

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: x
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: x
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.

