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Sivu 1

Kokousaika:

Tiistai 16.04.2019

Kokouspaikka:

KH-huone

kello

18.00 – 21.21

Jäsenet:

Varajäsenet:

X Arvola Maarit

Virkkala Sari

– Eskola Ilse

Tuomaala Merja

Saapuvilla olleet:

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

Ahola Ari

X Tervamäki Petri

Kangasoja Petri

X Vähäsalo Terhi

Honkala Jukka Pekka

X Saarenpää Matti

koulutoimenjohtaja

X Korkeakangas Tapani

kunnanhallituksen edustaja

Huovari Piritta
X Arto Aspfors
X

Teemu Pelkonen

kunnanhallituksen edustaja
Lauri Haikolan koulu, paikalla klo 19.00 saakka
Leppälän koulunjohtaja, paikalla klo 19.10 – 20.10

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

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

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 21

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Jokitalo ja Maarit Arvola.

26

Sivut: 1

xx

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus:

Pöytäkirjan tarkastus:

Markus Päivärinta

Matti Saarenpää

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 18.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.

Jukka Jokitalo
Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

(kv 31.1.2019 § 4)

Maarit Arvola

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina25.4.2019.
Matti Saarenpää
koulutoimenjohtaja
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Sivu 2

ERITYISLUOKANOPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN (PIENRYHMÄ)
Koululautakunta 16.4.2019 § 21
Lauri Haikolan koulun pienryhmässä erityisluokanopettajana toiminut
anoo eroa
virastaan 1.8.2019 alkaen siirtyessään toiseen tehtävään. Tällä hetkellä hän on virkavapaalla Sievin virasta.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää myöntää
erityisluokanopettajan virasta 1.8.2019 alkaen. Viran täyttö päätetään erikseen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
etunimi.sukunimi@sievi.fi

eron
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KO: 13/2019

LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VALINTA (KIERTÄVÄ)
Koululautakunta 16.4.2019 § 22
Lauri Haikolan ja Järvikylän koulujen yhteinen laaja-alainen erityisopettaja irtisanoutui 1.8.2019 alkaen virastaan ja virka on ollut julkisesti haettavana erillisellä ilmoituksella Kuntarekryn, työvoimahallinnon ja kunnan ilmoitustaulun kautta.
Määräaikaan 29.3.2019 mennessä virkaan haki 5 henkilöä, joista kolmella on virkaan vaadittava
kelpoisuus. Hakijoista 2, KM
ja KM
haastatellaan ennen kokousta.
Päätösehdotus tehdään haastattelujen jälkeen.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Tehdään kokouksessa haastattelujen jälkeen.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Laaja-alaisen erityisopettajan virkaan (Lauri
Haikolan ja Järvikylän koulut) valitaan 1.8.2019 alkaen
. Varasijalle valitaan
.
Kokouksessa Jukka Jokitalo ehdotti että virkaan valittaisiin
ja varasijalle
.
Vastaehdotuksen jälkeen suoritettiin äänestys kädennostolla, jossa koulutoimenjohtajan ehdotusta
kannatti 7 henkilöä: Pauliina Ahola, Maarit Arvola, Tomi Huovari, Markus Päivärinta, Petri Tervamäki, Taneli Voltti ja Terhi Vähäsalo. Jukka Jokitalo oli vastaehdotuksen kannalla.
Päätös: Koulutoimenjohtajan päätösehdotus voitti äänin 7-1 ja virkaan valituksi 1.8.2019 alkaen tuli
, varasijalle valittiin
. Virassa on 6 kuukauden koeaika.
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Sivu 3
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KO: 14/2019

TUNTIKEHYSRESURSSIT LUKUVUODELLE 2019 -20
Koululautakunta 16.4.2019 § 23
Koulujen tuntikehystilanteesta keskusteltiin koulujen johdon kokouksessa 20.3.2019 (koulujen johtajat ja rehtorit sekä koulutoimenjohtaja). Todettiin, että aiempaan nähden tiukempi talousarvio ei
sallinut ylimääräisiä lisäyksiä kehyksiin. Vuoden 2019 talouden käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä
tuntikehysleikkaukset olivat ehdolla toimenpiteiksi. Koulutoimi päätti kuitenkin hakea säästöt muualta, pääasiassa kalustobudjetista sekä varhaiskasvatuksen palkoista, joita säästyy kevätkauden
esimiesjärjestelyissä. Säästövaikutusta tuntikehykseen tuo syksystä alkaen Lauri Haikolan koulun
uusi rehtori, joka tuo mukanaan 10 tunnin opetusvelvollisuuden myötä saman verran kehyssäästöä. Esiopettajia on yhdeksän opettajan sijaan kahdeksan, josta kehyssäästöä 21 tunnin verran.
Kokonaisuudessaan koulujen tuntikehys on niukahko uuden opetussuunnitelmaan vaatimuksiin
nähden ja erityisesti kolmiportaisen tuen toteutuminen edellyttäisi joissakin oppiaineissa enemmän
eriyttämistä ja jakotunteja. Lukuvuoden 2019 -20 aikana astuu voimaan uudet tuntijakoa koskevat
säädökset (valtioneuvoston asetuksen 6 § sekä perusopetusasetuksen 3 § muutokset, taustamateriaali1). Muutoksen perusteella valtakunnallinen perusopetuksen tuntijako ja sen myötä oppilaskohtainen vähimmäistuntimäärä perusopetuksen aikana nousee 222 vuosiviikkotunnista 224:ään.
Muutos koskee tuntimäärän lisäystä pakollisen pitkän vieraan kielen (A1) opiskeluun kahden (2)
tunnin verran yhteensä 1-2. luokilla.
Sievissä A1 kieli (englanti) on monen muun kunnan tapaan jo nyt ohjelmassa 2. luokilla (1 vvh) ja
tämän vuoksi tuntijaon lisäystarve koskee vain 1. luokkia, joille englanti tulee pakollisena viimeistään 1.1.2020. Mikäli lisäys otetaan käyttöön vasta vuoden alkaessa, tarkoittaisi se lisäystä kevätkaudelle 2020 kaksinkertaisena ja olisi hankala toteuttaa. Käytännön syistä siis A1 kehys on syytä
varata jo syksystä 2019 alkaen, jolloin opiskeluohjelma on tasapainossa koko lukuvuoden ajan.
Kaikkiaan 1. luokkia on Lauri Haikolan pienryhmä ja rinnakkaisluokat (2) sekä kyläkoulut (6) eli yhteensä 9, jolloin uuden kieliohjelman mukainen tuntikehyksen lisäys on yhteensä 9 vvh.
Liitteen 1 taulukossa on lisäyksenä tulevalle lukuvuodelle edellä mainitun pakollisen kieliohjelman
mukaiset tunnit, ei muita lisäyksiä. Kokouksessa käytiin läpi taulukon summauksen logiikka. Kaikkiaan kehystä leikkautuu tulevana lukuvuotena -23 vvh nykyiseen tilanteeseen nähden.
Koulutoimenjohtajan päätösesitys: Lautakunta hyväksyy lukuvuoden 2019 – 20 koulujen tuntikehykset liitteen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Sivu 4
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Liite 1

LASKELMA TUNTIKEHYKSESTÄ JA SIIHEN LIITTYVISTÄ TEKIJÖISTÄ

Koululautakunta 26.3.2018 § 11

LUKUVUOSI 2018 - 2019
Koulu

Opp.

Opett.

Jokikylä
Jyrinki
Järvikylä
Kiiskilä
Lauri Haikola
Korhonen
Leppälä
Yhteensä

38
82
53
61
202
82
40
558

3
5
3
3
11
5
3
33

JP yläkoulu
Pienryhmät
Taito (Harj. lk)
ESY (7- 9 lk)
Luokaton aa
Luokaton ya
Yhteensä
Lukio

273
35
9
6

ilman er.op.

4
3
1
2
1

muutos
Opp./ Tuntiopett. kehys
12,7
16,4
17,7
20,3
18,4
16,4
13,3
16,9

84
138
86
86
296
138
84
912

h/opetusryh

h/opp.

28,0
27,6
28,7
28,7
26,9
27,6
28,0
27,6

2,21
1,68
1,62
1,41
1,47
1,68
2,10
1,63

TO+ TO+kr/
kerho opp
45
1,18
75
0,91
45
0,85
45
0,74
165
0,82
75
0,91
45
1,13
495
0,89

Esiopetuksen
kehykset
20
19
19
82
19
19

1385

8,8
3,0

881
107

473
108
84
28
50
27
1682
163

1,73
3,09
9,33

120
60
45

0,44
1,71
5,00

178
(esiopettajia 9)

1,91
1,52

720

Perusopetuksen muutos yhteensä
Lukion muutos
Esiopetuksen muutos
Muutos yht.

0
0
19
19

Koululautakunta 16.4.2019 §

LUKUVUOSI 2019 - 2020
Koulu

Opp.

Opett.

Jokikylä
Jyrinki
Järvikylä
Kiiskilä
Lauri Haikola
Korhonen
Leppälä
Yhteensä

33
80
58
59
206
77
45
558

3
5
3
3
11
5
3
33

JP yläkoulu
Pienryhmät
Taito (Harj. lk)
ESY (7- 9 lk)
Luokaton aa
Luokaton ya
Yhteensä
Lukio

273
35
9
6

ilman er.op.

881
107

4
3
1
2
1

muutos
Opp./ Tuntiopett. kehys
11,0
16,0
19,3
19,7
18,7
15,4
15,0
16,9

84
139
87
87
288
139
85
909

h/opetusryh

h/opp.

28,0
27,8
29,0
29,0
26,2
27,8
28,3
27,5

2,55
1,74
1,50
1,47
1,40
1,81
1,89
1,63

TO+ TO+kr/
kerho opp
45
1,36
75
0,94
45
0,78
45
0,76
165
0,80
75
0,97
45
1,00
495
0,89

Esiopetuksen
kehykset
1
1
1
-8
1
1

20
19
19
61
19
19

1

157

1382

8,8
3,0

473
108
84
28
50
27
1679
163

1,73
3,09
9,33

120
60
45

0,44
1,71
5,00

esiopettajia 8

1,91
1,52

720

Perusopetuksen muutos yhteensä
Lukion muutos
Esiopetuksen muutos
Muutos yht.

-2
0
-21
-23
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ESIKOULUJÄRJESTELYT LUKUVUONNA 2019 – 2020
Koululautakunta 11.2.2019 § 7
Perusopetuslain mukaan jokaisen lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan
lapsen kohdalla oppivelvollisuus alkaa jo esiopetuksen alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta jo sinä vuonna, jona lapsi täyttää
viisi vuotta. - Tänä keväänä esikouluun ilmoitetaan vuonna 2013 syntyneet lapset. Ilmoittautuminen
tapahtuu Sievissä sähköisen haun kautta Wilma – ohjelmalla 14.- 28.2.2019 välisenä aikana.
Kunnalla on velvollisuus esiopetuksen järjestämiseen tai se voi hankkia esiopetuksen järjestämisluvan saaneelta taholta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Huoltaja huolehtii
lapsen osallistumisesta esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan, joka voi tapahtua myös esim. kotona. Kunnalla ei kuitenkaan ole valvontavelvollisuutta esiopetukseen osallistumisesta.
Sievissä tulevan lukuvuoden v. 2013 syntynyt esioppilasikäluokka on 83 ja lisäksi on pari kertaajaa. Oppilasmäärä jakautuu näin ollen taloudellisin perusteluin kahdeksaan opetusryhmään. Kuluvana lukuvuonna esiopetusryhmiä on yhdeksän. Ilmoittautuvan ikäluokan koko kylittäin on seuraava: Jokikylä 6 esioppilasta, Jyrinki 14, Järvikylä 9, Kiiskilä 10, Korhonen 8, Leppälä 8, Lauri Haikola
28 + 2 kertaajaa. Yhteensä 85 esioppilasta, joista yhteensä 5 pienempien kyläkoulujen oppilasta
siirtyy Lauri Haikolan koululle pienryhmään tai yleisryhmään. Siksi alla olevassa ryhmittelyssä oppilasmääräarviot kouluilla saattavat poiketa tässä esitellyn kyläkohtaisen ikäluokan koosta.
Moniammatillinen esiopetuksen ohjausryhmä on kokoontunut 28.1.2019. Ohjausryhmä kartoitti
alustavan tiedon mukaan pienryhmään siirtyvät oppilaat sekä arvioi Jokikylän oppilaiden jakautuvan oppilasmäärien tasaamisen vuoksi Lauri Haikolan ja Järvikylän kouluille. Koulujen ryhmitykset
tarkentuvat ilmoittautumisten sekä pienryhmiin sijoittumisen osalta myöhemmin. Alla olevalla jaolla
esim. Lauri Haikolassa olisi kaksi 13 esioppilaan ryhmää sekä 8 esioppilaan tuettu pienryhmä.
Koulukohtaiset alustavat ryhmitykset näkyvät seuraavassa taulukossa.
Ryhmä
Jyrinki
Järvikylä
Kiiskilä
Korhonen
Lauri Haikola
Leppälä
yht.

oppilasmäärä
14
13 (4 Jokikylältä)
9
7
34 (2 Jokikylältä)
8
85

Esiopetuspaikka
Jyringin koulu
Järvikylän koulu
Kiiskilän koulu
Korhosen koulu
Lauri Haikolan koulun 3 ryhmää
Leppälän koulu

Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy ryhmäjaottelun kahdeksalle aloittavalle esikouluryhmälle lukuvuodeksi 2019 -20.
Petri Tervamäki esitti asian jättämistä pöydälle oppilaiden jakamisen osalta eri ryhmiin. Oppilasmäärät tarkentuvat ilmoittautumisten myötä. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.
Päätös: Asia jätettiin pöydälle.
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 etunimi.sukunimi@sievi.fi
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Koululautakunta 16.4.2019 § 24
Esikouluryhmityksiä sekä kyläkouluilta pienryhmään siirtyviä oppilaita on kartoitettu esiopetuksen
yhdysopettajien ja ohjausryhmän välisenä yhteistyönä. Esiopetuksen ohjausryhmään kuuluu esiopettajien lisäksi päiväkodin johtaja - päivähoidon ohjaaja, koulukeskuksen rehtori, koulutoimenjohtaja sekä Kallion edustaja. Aiemman (11.2.2019) kokouksen jälkeen ilmoittautumiset ovat tarkentuneet. Määräävä tekijä on kyläkouluille jäävien oppilaiden määrä siten, että koko kunnan esiopetus voidaan toteuttaa kahdeksassa esiopetusryhmässä.
Esikoulutulokkaat kylittäin 2019

Esitys esiopeturyhmien paikoista lv. 2019 -20

Jokikylä
Jyrinki
Järvikylä
Kiiskilä
Lauri Haikola
Korhonen
Leppälä
Yhteensä

Jyrinki
Järvikylä
Kiiskilä
Lauri Haikola
Korhonen
Leppälä

6
14
8
8
34
7
7
84

14
8
8
34 (13 + 13 + 8)
7
7 + 6 = 13

Erilaisia ryhmitysvaihtoehtoja on taustamateriaali 2:ssa pienryhmäopettajan tekemässä yhteenvedossa, jossa vaihtoehtomalleja on pohdittu A-D mallien pohjalta, jotta voidaan päästä kahdeksaan
esiopetusryhmään. Näissä Järvikylän ja erityisesti Korhosen ryhmän säilymistä omalla koululla
puoltaa (vaihtoehto D) paitsi Kirkonkylälle siirtymisen etäisyys, joka on hintavaa, myös yksittäisen
oppilaan tehostetun tai erityisen tuen tarpeen toteutuminen paremmin, jos saa olla omalla koululla
pienemmässä ryhmässä.
Vaihtoehto D pitää alun perin sisällään sen, että sekä Jokikylän että Leppälän koulujen esioppilaat
kuljetettaisin Lauri Haikolan koulun tiloihin. Tällöin siellä toimisi 3 x 13 esioppilaan ryhmät ja 8 oppilaan pienryhmä verrattain ahtaasti. Tältä pohjalta on tehty edelleen kehitettynä yllä oleva ryhmitys:
Mikäli Jokikylän oppilaat siirtyisivätkin Leppälän koululle, olisi kuljetuskustannus sama, mutta ahtaahkot Lauri Haikolan koulun tilat saisivat väljyyttä (3 ryhmää) ja myös Leppälän koululle tuleva
yhteensä 13 oppilaan ryhmä saisi siellä tilavan esiopetusluokan. Tällöin Leppälän koululle syntyisi
myös aamu- ja / tai iltapäivätoiminnan ryhmä, joka helpottaisi painetta kunnan esiopetusikäisten
päivähoitojärjestelyissä. Se toisi myös Leppälän koululle iltapäivätoiminnan ensimmäistä kertaa.
Tässä järjestelyssä esiopetusikäisten kuljetus esiopetuksen ja perhepäivähoidon välillä jäisi pois ja
toisi taloudellista säästöä. Tässä vaiheessa ei ole varmuutta missä laajuudessa aamu- ja/ tai iltapäivätoimintaa koululla järjestetään, ennenkin toimintaan haku on ohi 8.5. mennessä.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lukuvuonna 2019 -20 Lauri Haikolan koululla toimii kolme
esiopetusryhmää ja Jyringin, Järvikylän, Kiiskilän, Korhosen ja Leppälän (Leppälän ja Jokikylän
oppilaat) kouluilla kussakin yksi esiopetusryhmä.
Kokouskeskustelussa tuli esille kuljetushaasteet päivähoitoon, mikäli Jokikylän oppilaat ovat Leppälän esikoulupäivän jälkeisessä hoitojärjestelyssä iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jukka Jokitalo
esitti kompromissina, että Jokikylän oppilaiden kuljetus Leppälän koululle on hyvä ratkaisu sillä
edellytyksellä, että Jokikylältä kulkevat esioppilaat kuljetetaan Jokikylän koululle iltapäivätoiminnan
yhteydessä olevaan korvaavaan hoitoon esikoulupäivän jälkeen. Aamupäivähoidon järjestelyt sovitaan tilanteen mukaan syksyä varten. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.
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Päätös: Lautakunta hyväksyy koulutoimenjohtajan päätösehdotuksen lukuvuoden 2019 -20 esikouluryhmityksistä seuraavalla lisäyksellä: Molempien, sekä Leppälän että Jokikylän esioppilaiden
on mahdollista saada esikoulupäivän ulkopuolella tapahtuvat päivähoitopalvelut joko omalla asuinkylällä olevan lähikoulun aamu- ja / tai iltapäivätoiminnan yhteydessä tai muulla perheen kannalta
sopivalla tavalla.
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 etunimi.sukunimi@sievi.fi

Sivu 8
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Sivu 9

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN VAKINAISTAMINEN LAURI HAIKOLAN KOULULLE
Koululautakunta 16.4.2019 § 25
Lauri Haikolan koululla toimii erityisesti pienryhmissä sekä vakinaisesti että määräaikaisesti valittuja koulunkäynninohjaajia. Näistä vuoden sisällä kaksi vakinaista pienryhmien koulunkäyntiohjaajaa
on irtisanoutunut, eikä heidän sijalleen ole valittu ketään.
on toiminut Lauri
Haikolan koulun pienryhmässä pidempään määräaikaisena ohjaajana ja koska työlle on olemassa
ehdoton jatkuvuus, tulee paikka vakinaistaa. Työsopimuslakien mukaisesti tulee kunnilla olla valmius vakinaistaa tällaiset työsuhteet ketjuttamatta niitä liian pitkään määräaikaisina. Käytännössä
koulunkäynnin ohjaajien työ käsittää koulupäivien aikaiset kuukaudet. Koulujen kesäkeskeytyksen
ja muiden lomien aikana koulunkäynninohjaajilla on lomautus tai palkanmaksun keskeytys niiltä
ajoilta, mitä ansaitut lomapäivät, kertyneet ylityöt tai satunnaiset muut kunnan työt eivät kata.
Koulutoimenjohtajan päätösesitys: Koulunkäynninohjaaja
Haikolan koululle koulunkäynninohjaajan toimeen 1.8.2019 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
etunimi.sukunimi@sievi.fi

valitaan Lauri
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TIEDOKSIANTOASIAT
Koululautakunta 16.4.2019 § 26
1. Kunnanhallituksen päätös 1.4.2019 § 47 Kunnan hallinto-organisaation ja palvelurakenteen kehittäminen
2. Lauri Haikolan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 9-13/2019
3. Koululautakunnan talouskatsaus: ensimmäinen vuosineljännes 1-3/2019
4. Lauri Haikolan koulun luokanopettajan virkaan hakeneet 12.4.2019
5. Valtionavustuspäätös (Oph) 12.4.2019: Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2019
6. Valtionavustuspäätös (Oph) 12.4.2019: Erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasaarvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019, kielteinen päätös.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja: Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää, p. 044 4883 247
etunimi.sukunimi@sievi.fi

§ 9998, KO 16.4.2019 18:00
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: 26

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 21, 22, 23, 24, 25.

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Sievin kunta / Koululautakunta
Haikolantie 16
85410 Sievi
kirjaamo@sievi.fi
fax: (08) 4883 100

Pykälät: 21, 22, 23, 24, 25.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä

Sivu 11

§ 9998, KO 16.4.2019 18:00

Sivu 12

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen 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
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

puh: 029 56 42800 (vaihde)

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:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusaika
____ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/ Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
valituskirjelmän
– päätös, johon haetaan muutosta
sisältö ja
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
toimittaminen
– muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/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, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/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
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

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei lain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä lain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän
15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on lain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

