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Tekninen lautakunta 

Kokousaika: 19.09.2018   ke l lo 17.00 – 19.10 

Kokouspaikka: Kunnantalo,  kh:n huone 

Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Pelkonen Teemu puheenjohtaja − Korpi Heli 

 
X Rahkonen Pirjo varapuheenjohtaja − Päivärinta Markus 
 
X Känsälä Pasi − Ruuttula Merja 
 
- Tölli Lea K. X Jokitalo Petri 
 
X Luomala Elisa − Timlin Sulo 
 
X Pärkkä Annu     − Haikara Hanna 
 
X Sipilä Ari − Myllyoja Jarkko 
 

Muut  saapuvilla  olleet: X Hankonen Paavo  tekninen johtaja 
 
X Hannula Ahti  kunnanhallituksen edustaja 
 
X Honkala Kari  kunnanhallituksen edustaja  
 
- Rauhala Rami  kunnanhallituksen puheenjohtaja 
 
X Ranto Mauno  kunnanjohtaja 
 
x Kangasoja Eija (28-30 §)  palvelujohtaja, Ylivieskan kaupunki (ostopalvelu) 
 
- Kivioja Jarkko                          rakennusmestari 
 
  
 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:  28 − 32  Sivut:  1  −  9 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Jokitalo ja Ari Sipilä. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 

 

Teemu Pelkonen  Paavo Hankonen 
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

 

 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 21.9.2018 
 
 
Petri Jokitalo                                                   Ari Sipilä 

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 27.9.2018. 

 

Katja Säily 
palvelusihteeri 
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  toimitettu  12.09.2018 

Tekninen lautakunta 

Aika: 19.09.2018     kello    17.00 

Paikka: Kunnantalo, kh:n huone 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

 
Käsitel tävät asiat: 
 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 
§    Sivu 

28 §  Elintarvikehankinnat ....................................................................................................................................... 3 

29 §  Vastaavan ravitsemistyöntekijiän valinta toistaiseksi voimassa olevaan ........................................................ 4 

 työsuhteseen................................................................................................................................................... 4 

30 §  Ravitsemistyöntekijän vailinta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ................................................ 5 

31 §  Päiväkodin urakoitsijan valinta ....................................................................................................................... 6 

32 §  Tiedoksiantoasiat ........................................................................................................................................... 7 

 
 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina27.9.2018. 
 
 
Teemu Pelkonen  Paavo Hankonen 
puheenjohtaja, mtty  tekninen johtaja 
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Tekninen lautakunta 19.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro TE:20 /02.08.00/2018 
 
28 §  ELINTARVIKEHANKINNAT 

 
Tek.ltk 19.09.2018 § 28  

 
Kalajokilaakson hankintarenkaaseen kuuluvat jäsenyhteisöt ovat Ylivieskan kaupunki, Oulaisten 
kaupunki, Kalajoen kaupunki, Haapaveden kaupunki, Sievin kunta, Alavieskan kunta, Merijärven 
kunta, Sii-kalatvan kunta, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja Raudaskylän kristillinen opisto. 
Hankintarenkaan elintarvikeryhmä kilpailutti vuoden 2015 lopulla elintarvikkeet ajalle 1.3.2016 — 
28.2.2019 (+ optio 1 vuosi). Hankinnan kokonaisarvo 4 vuodelle (optiovuosi mukana) on noin 18 
miljoonaa euroa (alv 0%), josta Sievin kunnan osuus on noin 1,6 miljoonaa euroa. Hankinta oli ja-
ettu seitsemään ryhmään: teolliset elintarvikkeet, pakaste-elintarvikkeet, mehut ja muut juomat, 
tuore-leipä, maito ja muut maitotaloustuotteet, kalat ja lihat. Hankintapäätöksen ja -sopimuksen 
mukaisesti elintarvikkeet on hankittu seuraavasti: 
 

• Teolliset elintarvikkeet, Kespro Oy:ltä 

• Pakaste-elintarvikkeet, Kespro Oy:ltä 

• Mehut ja muut juomat, Kespro Oy:ltä 

• Tuore leipä, Pulla-Pirtti Oy:ltä 

• Maito ja maitotaloustuotteet Valio Oy:ltä 
 

Hankintarenkaan yhteisesti kilpailuttamasta elintarvikehankinnasta Haapaveden kaupunki teki 
hankintalain mukaisen hankintapäätöksen. Sievin tekninen lautakunta  teki omalta osaltaan vas-
taavan sisältöisen päätöksen 28.1.2016 § 2. Hankintaa on mahdollisuus jatkaa samoilla ehdoilla 
29.2.2020 saakka. Hankintarenkaan elintarvikeryhmä on käsitellyt sopimuksen jatkamista kokouk-
sessaan 24.4.2018. Elintarvikeryhmä esittää sopimuskauden jatkamista samoilla sopimusehdoilla. 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää jatkaa elintarvikkeiden hankinta-
sopimusta ajalle 1.3.2019 — 29.2.2020. Jatkovuoden aikana noudatetaan samoja sopimusehtoja 
kuin tähänkin saakka. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja palvelujohtaja Eija Kangasoja puh. 044 4883 465, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Tekninen lautakunta 19.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro TE:21 /01.01.01/2018 
 
29 § VASTAAVAN RAVITSEMISTYÖNTEKIJIÄN VALINTA TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN  
 TYÖSUHTESEEN 

 
Tekninen ltk 19.09.2018 § 29 

 
Vastaava ravitsemistyöntekijä x irtisanoutui työsuhteestaan Jussinpekan keittiöllä 14.4.2018 lukien.  
 
Vastaavan ravitsemistyöntekijän paikka laitetaan auki. Tavoitteena on, että tehtävä saadaan täytet-
tyä 1.11.2018 alkaen. Hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekryssä, Keskipohjanmaa lehdessä ja paikal-
lislehti Sieviläisessä. Lisäksi ilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, mol.fi ja kunnan internet 
sivuilla.  
 
Palkkaus määräytyy kunnallisen alan työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Vastaavan ravitsemistyöntekijän paikka laitetaan auki.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja palvelujohtaja Eija Kangasoja puh. 044 4883 465, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Tekninen lautakunta 19.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro TE:22 /01.01.01/2018 
 
30 §  RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN VAILINTA TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN TYÖSUHTEE-

SEEN 
 

Tekninen lautakunta 19.9.2018 § 30 
 
Ravitsemistyöntekijä x irtisanoutui työsuhteestaan Pajulan keittiöllä 1.11.2018 lukien. 
 
Ravitsemistyöntekijän paikka laitetaan auki. Tavoitteena on, että tehtävä saadaan täytettyä 
1.11.2018 alkaen. Hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekryssä, Keskipohjanmaa lehdessä ja paikallis-
lehti Sieviläisessä. Lisäksi ilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, mol.fi ja kunnan internetsi-
vulla. 
 
Palkkaus määräytyy kunnallisen alan työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Ravitsemistyöntekijän paikka laitetaan auki ehdotuksen mukai-
sesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja palvelujohtaja Eija Kangasoja puh. 044 4883 465, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Tekninen lautakunta 19.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro TE:19 /10.03.02/2018 
 
31 §  PÄIVÄKODIN URAKOITSIJAN VALINTA 

 
Tek.ltk 19.09.2019 § 31 

 
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan (19.6.2018 19 §) päiväkodin urakkakilpailun järjestämi-
sestä KVR-urakkakilpailuna. 
Tarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa  
20.7.2018. Tarjousten jättöaika päättyi 31.8.2018 klo 14:00. 
Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka 
ovat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttävät tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut ehdot. Valintaperus-
teena on edullisin hinta. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 8 tarjousta. Muistio (31.8.2018) tarjousten avaamisesta on liittee-
nä. 
 
Yhteenveto tarjouksista on liitteenä. 
 
Valintaperusteena urakkatarjouspyynnössä oli halvin hinta. 
 
Hankkeen selonottoneuvottelut pidettiin 10.9.2018. 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta valitsee päiväkodin KVR-urakoitsijaksi RAVE-
Rakennus Oy:n tarjoushintaan 2 333 000,00 € ja lämmitysmuodoksi valitaan kalliolämpö, jonka 
vaikutus urakkahintaan on 110 0000,00 €, jolloin urakan kokonaishinnaksi tulee 2 443 000,00 €, 
hinnat alv 0 %. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883262, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Tekninen lautakunta 19.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

32 §  TIEDOKSIANTOASIAT 
 
1) Työsuojelutarkastus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa  

 käyttäessä 
2) Palkaton vapaa – x 
3) Irtisanoutuminen – x 
4) Ateriakuljetussopimuksen jatkaminen 
5) Viranhaltijapäätös 9 § (paloaseman lukitukset ja heloitukset) 
6) Nuohousyksikön hinnantarkistus 1.7.2018 
7) Tarjousvertailu/Metsänhoitoyhdistys, sopimus 12-614-156A-18 
8) Puunmyynti tarjousten yhteenveto.  

 
 

Teknisen johtajan päätösesitys: Edellä mainitut asiat todetaan tietoon saatetuksi. 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262,  
etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
MUUT ASIAT: 
 
Arkkitehti Timo Takala esitteli kokouksen alussa Päivälän alueen kaavaluonnosvaihtoehtoja 
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Tekninen lautakunta 19.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

  

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: 29-30 
 
 
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-
siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 31 
 
 
 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunta / Tekninen lautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
 
Pykälät: 31 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja toimit-
taminen 

Ks. jäljempänä 
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Tekninen lautakunta 19.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 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, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42841 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
 
Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
____ päivää 
 
 

   

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö ja toimit-
taminen 

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

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikai-
suvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-
sen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-
le/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimuskirjelmään/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/HLL (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, 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 Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli 
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireil-
lepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


