§ -2, SIV 20.4.2015 18:00
Kokousaika
Kokouspaikka

20.4.2015 klo 18.00 - 20.15
Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT.

Pöytäkirjan
nähtävänä pito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä koulutoimistossa.

IRJA ERKKILÄ
Irja Erkkilä
puheenjohtaja

Marketta Kumara
pöytäkirjanpitäjä

§ -1, SIV 20.4.2015 18:00
Kokousaika

20.4.2015 kello 18.00 - 20.15

Kokouspaikka

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet (ja merkintä Erkkilä Irja
siitä, kuka toimi
Suni Hilkka
puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan tarkistus

Läsnä
poissa
pj.
X, kokouksen puheenjohtaja
I. vpj.
X
2.vpj.
Raudaskoski Eero
X, poistui klo 19.25 §:t 57-59, 99, 60-66
jäsen
Ahokangas Markus
X
”
Korkiakoski Jukka
X
”
Nuorala Matti
poissa
”
Leppimaa Maarit
X
”
Malkki Katariina
poissa
”
Ekdahl Pauli
X
”
Kesomaa Mika
X
varajäsen
Ekdahl Tuula
poissa
Niinikoski Eija-Riitta kh:n edustaja
poissa
kh:n pj.
Vuolteenaho Jarmo
X
Vähäsöyrinki Leena kh:n I vpj.
X
kh:n II vpj.
Ahlholm Jani
poissa
nuorisovalt. ed.
Helin Emilia
poissa
”
Mäenpää Jaakko
kaupunginjohtaja poissa
Valtanen Kari
X
esittelijä
Viitakangas Riitta
X
sihteeri
Kumara Marketta
X, poistui klo 18.35 §:t 57-59, 99
rehtori
Kähönen Tero
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (§ 57)
Asialistan mukaiset §:t 57-100. Käsittelyjärjestys §:t 57-59, § 99, §:t 60-98
ja § 100. (§ 58)
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Kesomaa ja Jukka
Korkiakoski. (§ 59)

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Pöytäkirjanpitäjä

Hilkka Suni
Marketta Kumara
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Nivala 21.4.2015
Allekirjoitukset

Mika Kesomaa
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

Jukka Korkiakoski

22.4.2015 koulutoimistossa
sivistysjohtaja

Riitta Viitakangas

§ 57, SIV 20.4.2015 18:00
Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valmistelija toimistosihteeri
Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, neljä
päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä sivistyslautakunnassa edellyttää 6 jäsenen/varajäsenen paikallaoloa.
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat sekä kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 58, SIV 20.4.2015 18:00
Esityslistan hyväksyminen
Valmistelija toimistosihteeri
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta hyväksyy laaditut esityslistat kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Lautakunta hyväksyi laaditun esityslistan. Käsittelyjärjestys §:t 57-59,
§ 99,§:t 60-98 ja § 100.

§ 59, SIV 20.4.2015 18:00
Pöytäkirjantarkastajat
Valmistelija toimistosihteeri
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä kiertävän vuorolistan mukaan. Tarkastus tapahtuu
viimeistään klo 15.00 mennessä seuraavana päivänä.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mika Kesomaa ja Jukka
Korkiakoski.

§ 60, SIV 20.4.2015 18:00
Tiedoksiantoasiat
Valmistelija toimistosihteeri
Opetus- ja kulttuuriministeriö
8.4.2015 Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen päätös 23.3.2015
Kaupunginvaltuusto
25.3.2015 ote § 12 Talousarviomuutos - Perusopetus, kustannuspaikka 4120
25.3.2015 ote § 13 Talousarviomuutos - Perusopetus, kustannuspaikka 4109
25.3.2015 ote § 15 Talousarviomuutos - kaupunginhallitus (työmarkkinaosuus)
25.3.2015 ote § 17 Talousarviomuutos 2015 nuorten työpajalle Avin myöntämä lisäavustus
Kaupunginhallitus
8.4.2015 ote § 92 Opettajan virkojen täyttölupa
Kirjastotoimenjohtaja
23.3.2015 § 2 Toimistotyöntekijän palkkaaminen 23.3. - 22.9.2015
Sivistysjohtaja
päätökset 44-51
Talousarvion toteutuminen (maaliskuu ei ole valmistunut)

Toimialajohtajan ehdotus
Merkitään edellä luetellut asiakirjat tiedoksi. Samalla lautakunta toteaa, että kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 61, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ TO
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Vuolteenahontie) hakevat lapselleen Tessa Ohtamaalle
(1lk) koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella Erkkilän
koululle lukuvuodeksi 2015-2016. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 18.2.2015. Huoltajan ilmoituksen mukaan koulumatka on
1,7 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja myöntänyt
sen perusteella ko. tiekohdalle koulukuljetuksia.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Tessa
Ohtamaalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 62, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ MH
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Mäkipellontie) hakevat lapselleen Mimosa Hirvelle (1 lk)
koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella Junttilan
koululle lukuvuodeksi 2015-2016. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 19.2.2015. Huoltajan ilmoituksen mukaan koulumatka on 3
km. Tarkastettu koulumatkan pituus 2,7 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja myöntänyt
sen perusteella ko. tiekohdalle koulukuljetuksia.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Mimosa
Hirvelle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoro/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakijat
Koulu
Liikennöitsijä

§ 63, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ SJ
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Ylivieskantie) hakevat lapselleen Samuel Junttilalle (1 lk)
koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella Junttilan
koululle lukuvuodeksi 2015-2016. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 19.2.2015. Tarkastettu koulumatkan pituus 2,7 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja myöntänyt
sen perusteella ko. tiekohdalle koulukuljetuksia.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Samuel
Junttilalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakijat
Koulu
Liikennöitsijä

§ 64, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ EL
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Ylivieskantie) hakee lapselleen Ella Lamminaholle (1 lk)
koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella Junttilan
koululle lukuvuodeksi 2015-2016. Hakemus on saapunut koulutoimistoon hakuajan jälkeen 11.3.2015. Huoltajan ilmoittama koulumatka 3 km. Tarkastettu koulumatkan pituus 2,8 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja myöntänyt
sen perusteella ko. tiekohdalle koulukuljetuksia.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Ella
Lamminaholle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 65, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ K N-K
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Rautaojantie) hakevat lapselleen Kusti Niemi-Korvelle
(1lk) koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015-2016. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 18.2.2015. Tarkastettu koulumatkan pituus 2,9 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja myöntänyt
sen perusteella ko. tiekohdalle koulukuljetuksia.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Kusti
Niemi-Korvelle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakijat
Koulu
Liikennöitsijä

§ 66, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ VM
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Mannilantie) hakee lapselleen Veikka Mannilalle (2 lk) koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella Junttilan koululle
lukuvuodeksi 2015-2016. Hakemus on saapunut koulutoimistoon hakuajan jälkeen 9.3.2015. Huoltajan ilmoituksen mukaan koulumatka
on 2,9 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja myöntänyt
sen perusteella ko. tiekohdalle koulukuljetuksia.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Veikka
Mannilalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 67, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ JP
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Mannilantie) hakee lapselleen Jonne Pajukoskelle koulukuljetusta Junttilan koululle (2 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 27.2.2014. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan
2,0 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 siten, että ko.
tieosuudella voidaan myöntää maksuton koulukuljetus tien ylityksen
ja tien suuntaisen kulun perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Jonne
Pajukoskelle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 68, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ J.P.
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Mannilantie) hakee lapselleen Jesse Pajukoskelle koulukuljetusta Junttilan koululle (4 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 27.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan
2,0 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 siten, että ko.
tieosuudella voidaan myöntää maksuton koulukuljetus tien ylityksen
ja tien suuntaisen kulun perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Jesse
Pajukoskelle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.
Markus Ahokangas poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.25.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 69, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ IT
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Koivikontie) hakee lapselleen Iina Tammelalle (3 lk) koulukuljetusta Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015- 2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
27.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 3,6 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on jäsenten nähtävillä kokouksessa.
Koulumatka kulkee n. 980 m Ylivieskantietä pitkin huomioon ottaen
mahdollisuuden käyttää apuna Hannintietä. Rautaojanperältä pääsee lumettomana aikana kulkemaan niittytietä, Kesiöntien ja pururadan tai Silmuntien kautta Junttilan koululle ilman Ylivieskantietä pitkin kulkemista.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Niskakankaalta voidaan antaa koulukuljetus tien vaarallisuuden
perusteella talvikaudeksi.
Toimialajohtajan ehdotus
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Iina
Tammelalle talvikaudeksi ajalle 1.10.2015-31.3.2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus
järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin
voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 70, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ ML
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Junttilantie) hakee lapselleen Moona Lehtolalle koulukuljetusta Junttilan koululle (4 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
27.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 2,6 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Moona
Lehtolalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kuljetus järjestetään vuoroautossa/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 71, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ AV
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Junttilantie) hakee lapselleen Aava Valtokarille koulukuljetusta Junttilan koululle (4 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
hakuajan (helmikuu) jälkeen 11.3.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 3,0 km. Tarkistettu koulumatkan pituus 2,8 km
(Eniro).
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Junttikankaalta voidaan antaa kuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Aava
Valtokarille lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 72, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ EV
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Junttilantie) hakee lapselleen Eeli Valtokarille koulukuljetusta Junttilan koululle (6 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
hakuajan (helmikuu) jälkeen 11.3.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 3,0 km. Tarkistettu koulumatka 2,8 km (Eniro).
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Junttikankaalta voidaan antaa kuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Eeli
Valtokarille lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 73, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ ML
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Niskakankaantie) hakee lapselleen Matias Latvalalle (5 lk)
koulukuljetusta Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015 – 2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon hakuajan (helmikuu) jälkeen 9.3.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 3,9 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Koulumatka kulkee n. 980 m Ylivieskantietä pitkin huomioon ottaen
mahdollisuuden käyttää apuna Hannintietä. Rautaojanperältä pääsee lumettomana aikana kulkemaan niittytietä, Kesiöntien ja pururadan tai Silmuntien kautta Junttilan koululle ilman Ylivieskantietä pitkin kulkemista.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Niskakankaalta voidaan antaa koulukuljetus tien vaarallisuuden
perusteella talvikaudeksi.
Toimialajohtajan ehdotus
Lautakunta päättää käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Matias
Latvalalle talvikaudeksi ajalle 1.10.2015-31.3.2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin
voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 74, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ AM
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Uudennevantie) hakee lapselleen Aino Myllynevalle koulukuljetusta Junttilan koululle (5 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 17.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan
3,2 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Junttikankaalta voidaan antaa kuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Aino
Myllynevalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 75, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ NM
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Uudennevantie) hakee lapselleen Niklas Myllynevalle koulukuljetusta Junttilan koululle (6 lk.) lukuvuodeksi 2015-20156 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 17.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan
3,2 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Junttikankaalta voidaan antaa kuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Niklas
Myllynevalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 76, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ N.E
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Junttilantie) hakevat lapselleen Niilo Eskolalle koulukuljetusta Junttilan koululle (1 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
hakuajan (helmikuu) jälkeen 31.3.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 2,9 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Junttikankaalta voidaan antaa kuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Niilo
Eskolalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 77, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ T.E
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Junttilantie) hakevat lapselleen Topi Eskolalle koulukuljetusta Junttilan koululle (3 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
hakuajan (helmikuu) jälkeen 31.3.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 2,9 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Junttikankaalta voidaan antaa kuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Topi
Eskolalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 78, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus T.E.
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Junttilantie) hakevat lapselleen Tommi Eskolalle koulukuljetusta Junttilan koululle (5 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
hakuajan (helmikuu) jälkeen 31.3.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 2,9 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Junttikankaalta voidaan antaa kuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Tommi
Eskolalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 79, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ OH
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Nakkauksentie) hakee lapselleen Olli Haikaralle koulukuljetusta Järvikylän koululle (3 lk.) määräajaksi lukuvuodeksi 2015-2016
koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 13.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 4,7 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetuspäätöksiä kokouksessaan 27.3.2012 § 25. Tieolosuhteiden arvioinnin perusteella lautakunta päätyi siihen, että tällä tiekohdalla annetaan koulukuljetus jatkossa 3-4 luokkalaisten osalta
talvikuukausille, yläluokkalaisille kuljetusta ei myönnetä.
Toimialajohtajan esitys
Tieolosuhteet ja lapsen iän (3 lk) huomioon ottaen lautakunta päättää myöntää Olli Haikaralle maksuttoman koulukuljetuksen talvikuukausille ajalle 1.10.2015-31.3.2016 koulumatkan rasittavuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään tilausajona, koska vuoroautoa ei ole käytettävissä. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 80, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus /T.H.
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Nakkauksentie) hakee lapselleen Tiina Haikaralle koulukuljetusta Järvikylän koululle (4 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 13.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 4,6
km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetuspäätöksiä kokouksessaan 27.3.2012 § 25. Tieolosuhteiden arvioinnin perusteella lautakunta päätyi siihen, että tällä tiekohdalla annetaan koulukuljetus jatkossa 3-4 luokkalaisten osalta
talvikuukausille, yläluokkalaisille kuljetusta ei myönnetä.
Toimialajohtajan esitys
Tieolosuhteet ja lapsen iän (4 lk) huomioon ottaen lautakunta päättää myöntää Tiina Haikaralle maksuttoman koulukuljetuksen talvikuukausille ajalle 1.10.2015-31.3.2016 koulumatkan rasittavuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään tilausajona, koska vuoroautoa ei ole käytettävissä. Kuljetuksessa
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 81, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ M.H.
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Nakkauksentie) hakee lapselleen Maria Haikaralle koulukuljetusta Järvikylän koululle (5 lk.) määräajaksi 1.10.2015 31.3.2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on
saapunut koulutoimistoon 13.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 4,7 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetuspäätöksiä kokouksessaan 27.3.2012 § 25. Tieolosuhteiden arvioinnin perusteella lautakunta päätyi siihen, että tällä tiekohdalla annetaan koulukuljetus jatkossa 3-4 luokkalaisten osalta
talvikuukausille, yläluokkalaisille kuljetusta ei myönnetä.
Toimialajohtajan esitys
Tieolosuhteet ja lapsen iän (5 lk) huomioon ottaen lautakunta toteaa,
ettei Maria Haikaralle myönnetä maksutonta koulukuljetusta.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu

§ 82, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ HY
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Saarentie) hakevat lapselleen Hannele Ylikotilalle koulukuljetusta Järvikylän koululle (3 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 12.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan
4,8 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetuspäätöksiä kokouksessaan 27.3.2012 § 25. Tieolosuhteiden arvioinnin perusteella lautakunta päätyi siihen, että tällä tiekohdalla annetaan koulukuljetus jatkossa 3-4 luokkalaisten osalta
talvikuukausille, yläluokkalaisille kuljetusta ei myönnetä.
Toimialajohtajan esitys
Tieolosuhteet ja lapsen iän (3 lk) huomioon ottaen lautakunta päättää myöntää Hannele Ylikotilalle maksuttoman koulukuljetuksen talvikuukausille ajalle 1.10.2015 - 31.3.2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
tilausajona, koska vuoroautoa ei ole käytettävissä. Kuljetuksessa
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote

Huoltaja
Koulu
Liikennöitsijä

§ 83, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ H.Y.
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Saarentie) hakevat lapselleen Heidi Ylikotilalle koulukuljetusta Järvikylän koululle (4 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
12.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 4,8 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetuspäätöksiä kokouksessaan 27.3.2012 § 25. Tieolosuhteiden arvioinnin perusteella lautakunta päätyi siihen, että tällä tiekohdalla annetaan koulukuljetus jatkossa 3-4 luokkalaisten osalta
talvikuukausille, yläluokkalaisille kuljetusta ei myönnetä.
Toimialajohtajan esitys
Tieolosuhteet ja lapsen iän (4 lk) huomioon ottaen lautakunta päättää myöntää Heidi Ylikotilalle maksuttoman koulukuljetuksen talvikuukausille ajalle 1.10.2015-31.3.2016 koulumatkan rasittavuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään tilausajona, koska vuoroautoa ei ole käytettävissä. Kuljetuksessa
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakijat
Koulu
Liikennöitsijä

§ 84, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ JY
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Saarentie) hakevat lapselleen Joonas Ylikotilalle koulukuljetusta Järvikylän koululle (6 lk.) määräajaksi 1.10.2015 - 31.3.2016
koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 12.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 4,8 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetuspäätöksiä kokouksessaan 27.3.2012 § 25. Tieolosuhteiden arvioinnin perusteella lautakunta päätyi siihen, että tällä tiekohdalla annetaan koulukuljetus jatkossa 3-4 luokkalaisten osalta
talvikuukausille, yläluokkalaisille kuljetusta ei myönnetä.
Toimialajohtajan esitys
Tieolosuhteet ja lapsen iän (6 lk) huomioon ottaen lautakunta toteaa,
ettei Joonas Ylikotilalle myönnetä maksutonta koulukuljetusta.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu

§ 85, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ AH
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Saarenkuja) hakee lapselleen Aaron Hautamäelle (1 lk)
koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella Karvoskylän
koululle lukuvuodeksi 2015-2016. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 20.2.2015. Huoltajan ilmoituksen mukaan koulumatka on
2,5 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja myöntänyt
sen perusteella ko. tiekohdalle koulukuljetuksia.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Aaron
Hautamäelle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 86, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ RY
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Simintie) hakevat lapselleen Rebekka Ylikotilalle koulukuljetusta Karvoskylän koululle (1 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 19.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan
2,3 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Haapajärventiellä Karvoskylällä tien ylityksestä ja tien suuntaisesta kulkemisesta voidaan myöntää koulukuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Rebekka Ylikotilalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakijat
Koulu
Liikennöitsijä

§ 87, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ H.Y
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Simintie) hakevat lapselleen Hilda Ylikotilalle koulukuljetusta Karvoskylän koululle (3 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 26.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 2,3
km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Haapajärventiellä Karvoskylällä tien ylityksestä ja tien suuntaisesta kulkemisesta voidaan myöntää koulukuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Hilda
Ylikotilalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoroautossa/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakijat
Koulu
Liikennöitsijä

§ 88, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ HH
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Kanalantie) hakee lapselleen Hannes Hakulalle koulukuljetusta Karvoskylän koululle (4 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka Eniron reittihaun mukaan 3,9 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetuspäätöksiä kokouksessaan 27.3.2012 § 25.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Hannes
Hakulalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote

Huoltaja
Koulu
Liikennöitsijä

§ 89, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ H.H.
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Kanalantie) hakee lapselleen Henri Hakulalle koulukuljetusta Karvoskylän koululle (6 lk.) lukuvuodeksi 2014-2015 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 17.2.2015. Koulumatka on Eniron reittihaun mukaan 3,9 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja hallintooikeuden 14.8.2012 antaman päätöksen perusteella myöntänyt koulukuljetuksen ko. tiekohdalla viime lukuvuonna yläluokkalaiselle.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Henri
Hakulalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote

Huoltaja
Koulu
Liikennöitsijä

§ 90, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ JP.
Valmistelija toimistosihteeri
Anu Palola (os. Huvilantie) hakee lapselleen Joonas Palolalle koulukuljetusta Haikaran koululle (6 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon hakuajan jälkeen 27.3.2015. Koulumatka on mittauksen mukaan 4,9 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25, siten että ko.
tieosuudella voidaan myöntää kuljetus tien ylityksen vuoksi 1-4 luokkalaiselle. Taustalla on Oulun hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan 3 -luokkalaiselle riittäisi kunnan puolesta järjestetty aamukuljetus.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Tieolosuhteet ja lapsen iän (6 lk) huomioon ottaen lautakunta toteaa,
ettei Joonas Palolalle myönnetä maksutonta koulukuljetusta.

Päätös
Keskustelun jälkeen lautakunta yksimielisesti päätti myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Joonas Palolalle lukuvuodeksi 2015-2016
koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kuljetus järjestetään vuoro/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
koulukuljetusperusteita.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 91, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ JA
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Kärrytie) hakee lapselleen Joanna Ainasojalle koulukuljetusta Haapalan koululle (1 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
6.2.2015. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 2 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25. Päätökseen
ei sisälly kuljetusta ko. tiekohdalle. Aiemmin lautakunta on myöntänyt Köyhänperältä kuljetuksen 1-2- luokkalaisille valtatien ylityksen
vuoksi.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää Joanna Ainasojalle koulukuljetuksen
tien vaarallisuuden perusteella lukuvuodeksi 2015-2016. Kuljetus järjestetään tilaus/vuoroajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin
voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 92, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ AT
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Pysäkkitie) hakee lapselleen Anna Töllille koulukuljetusta
Haapalan koululle (1 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
17.2.2015. Koulumatka on 2,4 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25. Päätökseen
ei sisälly kuljetusta ko. tiekohdalle. Aiemmin lautakunta on myöntänyt Köyhänperältä kuljetuksen 1-2- luokkalaisille valtatien ylityksen
vuoksi.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää Anna Tölli koulukuljetuksen tien vaarallisuuden perusteella lukuvuodeksi 2015-2016. Kuljetus järjestetään
tilaus/vuoroajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 93, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ T.K.
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Kesiöntie) hakee lapselleen Toivo Korpelalle (1 lk) koulukuljetusta Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015 – 2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen
mukaan n.2 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Koulumatka kulkee n. 980 m Ylivieskantietä pitkin huomioon ottaen
mahdollisuuden käyttää apuna Hannintietä, koulumatka 2,1 km. Lumettomana aikana pääsee kulkemaan Kesiöntien ja pururadan tai
Silmuntien kautta (matka 2,9 km) Junttilan koululle ilman Ylivieskantietä pitkin kulkemista.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25.
Toimialajohtajan ehdotus
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Toivo
Korpelalle talvikaudeksi ajalle 1.10.2015-31.3.2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona.
Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 94, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ H.K.
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Kesiöntie) hakee lapselleen Helmi Korpelalle (1 lk) koulukuljetusta Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015 – 2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen
mukaan n.2 km.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Koulumatka kulkee n. 980 m Ylivieskantietä pitkin huomioon ottaen
mahdollisuuden käyttää apuna Hannintietä, koulumatka 2,1 km. Lumettomana aikana pääsee kulkemaan Kesiöntien ja pururadan tai
Silmuntien kautta (matka 2,9 km) Junttilan koululle ilman Ylivieskantietä pitkin kulkemista.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25.
Toimialajohtajan ehdotus
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Helmi
Korpelalle talvikaudeksi ajalle 1.10.2015-31.3.2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona.
Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 95, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ J.P
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Pajulantie) hakevat lapselleen Jarkko Päivärinnalle koulukuljetusta Kyösti Kallion koululle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen
mukaan 2,5 km. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 19.2.2015.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 18.3.2014 § 24 ja päättänyt,
että koska oppilailla on käytössään valtatien 27 alittava alikulku, ei
Sahanperältä, Hourupuhdosta ja Maliskyläntieltä tuleville oppilaille
myönnetä koulukuljetusta tien vaarallisuuden perusteella syyslukukauden 2014 alusta alkaen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 22.12.2014,
jonka perusteella sivistyslautakunta on myöntänyt koulukuljetuksen
lv. 2014-2015. Nivalan kaupunki on hakenut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta
21.1.2015.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myönnetäänkö kuljetus.
Päätös
Lautakunta päätti myöntää Jarkko Päivärinnalle (1 lk) maksuttoman
koulukuljetuksen siihen saakka, kunnes Korkein hallinto-oikeus antaa päätöksen kaupungin tekemään valitukseen koskien PohjoisSuomen hallinto-oikeuden päätöstä koulukuljetuksesta, kuitenkin
enintään lukuvuoden 2015-2016 ajaksi. Kuljetus järjestetään tilaus/
vuoroajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
koulukuljetusperusteita.

OTE

Huoltajat
Koulu
Liikennöitsijä

§ 96, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ A.E
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Siljamaantie) hakevat lapselleen Aada Eskolalle koulukuljetusta Kyösti Kallion koululle ( 2lk) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on mittauksen perusteella 2921 m. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 24.2.2015.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 18.3.2014 § 24 ja päättänyt,
että koska oppilailla on käytössään valtatien 27 alittava alikulku, ei
Sahanperältä, Hourupuhdosta ja Maliskyläntieltä tuleville oppilaille
myönnetä koulukuljetusta tien vaarallisuuden perusteella syyslukukauden 2014 alusta alkaen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 22.12.2014,
jonka perusteella sivistyslautakunta on myöntänyt koulukuljetuksen
lv. 2014-2015. Nivalan kaupunki on hakenut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta
21.1.2015.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myönnetäänkö kuljetus.
Päätös
Lautakunta päätti myöntää Aada Eskolalle maksuttoman koulukuljetuksen siihen saakka, kunnes Korkein hallinto-oikeus antaa päätöksen kaupungin tekemään valitukseen koskien Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä koulukuljetuksesta, kuitenkin enintään lukuvuoden 2015-2016 ajaksi. Kuljetus järjestetään tilaus/ vuoroajona.
Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.

OTE

Huoltajat
Koulu
Liikennöitsijä

§ 97, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ EL
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Siljamaantie) hakevat lapselleen Ella Lassilalle koulukuljetusta Kyösti Kallion koululle (2 lk) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 2,8 km. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
16.2.2015.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 18.3.2014 § 24 ja päättänyt,
että koska oppilailla on käytössään valtatien 27 alittava alikulku, ei
Sahanperältä, Hourupuhdosta ja Maliskyläntieltä tuleville oppilaille
myönnetä koulukuljetusta tien vaarallisuuden perusteella syyslukukauden 2014 alusta alkaen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 22.12.2014,
jonka perusteella sivistyslautakunta on myöntänyt koulukuljetuksen
lv. 2014-2015. Nivalan kaupunki on hakenut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta
21.1.2015.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myönnetäänkö kuljetus.
Päätös
Lautakunta päätti myöntää Ella Lassilalle maksuttoman koulukuljetuksen siihen saakka, kunnes Korkein hallinto-oikeus antaa päätöksen kaupungin tekemään valitukseen koskien Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä koulukuljetuksesta, kuitenkin enintään lukuvuoden 2015-2016 ajaksi. Kuljetus järjestetään tilaus/ vuoroajona.
Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.

OTE

Huoltajat
Koulu
Liikennöitsijä

§ 98, SIV 20.4.2015 18:00
Koulukuljetus/ OT
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (Pajulantie) hakevat lapselleen Olli Töllille koulukuljetusta
Kyösti Kallion koululle (1 lk) lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen
mukaan 2,5 km. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 9.2.2015.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 18.3.2014 § 24 ja päättänyt,
että koska oppilailla on käytössään valtatien 27 alittava alikulku, ei
Sahanperältä, Hourupuhdosta ja Maliskyläntieltä tuleville oppilaille
myönnetä koulukuljetusta tien vaarallisuuden perusteella syyslukukauden 2014 alusta alkaen.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myönnetäänkö kuljetus.
Päätös
Lautakunta päätti myöntää Olli Töllille maksuttoman koulukuljetuksen siihen saakka, kunnes Korkein hallinto-oikeus antaa päätöksen
kaupungin tekemään valitukseen koskien Pohjois-Suomen hallintooikeuden päätöstä koulukuljetuksesta, kuitenkin enintään lukuvuoden 2015-2016 ajaksi. Kuljetus järjestetään tilaus/ vuoroajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.

OTE

Huoltajat
Koulu
Liikennöitsijä

§ 99, SIV 20.4.2015 18:00
Esiopetuksen järjestäminen lv 2015-2016
Sivistyslautakunta 31.3.2015 § 49
Valmistelija sivistysjohtaja
Lv 2015-2016 esiopetuksen ikäluokka on 191 lasta (ed. vuonna
178). Näistä päivähoidon esiopetukseen on hakeutunut 63 (ed.
vuonna 79) ja koulutoimen esiopetuksen 113 (ed. vuonna 99). Päivähoidon tarpeessa olevia esikoululaisista on 15 hakeutunut yksityiseen päiväkotiin (ed. vuonna 9). Hakemukset on käyty alustavasti
läpi Kallion peruspalvelukuntayhtymän päivähoidon edustajien kanssa. Normaalissa tilanteessa kouluilla on ollut kuusi ryhmää. Viime lukuvuonna perustettiin Haikaraan rinnakkaisryhmä (seitsemän ryhmää). Hakijamäärä ja käytettävissä olevat tilat edellyttävät hakijoiden
sijoittelua ja kahdeksaa ryhmää.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta käy läpi esiopetushakutilanteen ja päättää, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2015-2016 Aittolan, Haikaran, Junttila
ja Malilan kouluilla sekä Kyösti Kallion koulun alaisuudessa Peltotiellä kolmessa ryhmässä.
Päätös

Lautakunta päätti jättää asian pöydälle.

Sivistyslautakunta 21.4.2015 § 99
Sivistyslautakunnan jäseniä ja Ahteen kouluuntuloalueen edustajat
keskustelivat esiopetustilanteesta 9.4.2015. Huoltajien edustajilla oli
kova toive, että kaupunki myöntää Ahteen kouluuntuloalueen hakijoille esiopetuspaikat Malilan koululta, kuljetus tulee järjestää tilausajona (ei vuoroautoja) ja ryhtyy samalla toimenpiteisiin esiopetustilan
järjestämiseen Ahteen koululle.
Malilan koulun rehtori tulee kokoukseen esittelemään asiaa.
Päätös
Tämä asia käsiteltiin §:n 59 jälkeen.
Malilan koulun rehtori Tero Kähönen esitteli lautakunnalle asiaa Malilan koulun näkökulmasta.
Tero Kähönen poistui kokouksesta klo 18.35.
Keskustelun jälkeen lautakunta päätti hyväksyä toimialajohtajan ehdotuksen, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2015-2016 Aittolan, Haikaran, Junttila ja Malilan kouluilla sekä Kyösti Kallion koulun
alaisuudessa Peltotiellä kolmessa ryhmässä.

§ 100, SIV 20.4.2015 18:00
Ulkopaikkakuntalaisen esiopetushakemus / Ahti Mäkelä
Valmistelija toimistosihteeri
Haapavetisen Ahti Mäkelän huoltajat Tanja ja Antero Mäkelä hakevat lapselleen esiopetuspaikkaa Malilan koululta. Huoltajan perustelut hakemukselle käyvät ilmi hakemuksesta.
Haapaveden sivistysjohtajalla ei ole huomauttamista hakemukseen
ja Haapaveden puolesta lupa voidaan myöntää.
Jos lapsi pyrkii toisen kunnan järjestämään esiopetukseen, vastanottavalla kunnalla ei ole velvollisuutta myöntää esiopetuspaikkaa. Esikoulukuljetushakemus jätetty 12.2.2015. Matka huoltajan ilmoituksen
mukaan 8 km.
Toimialajohtajan esitys
Hyväksytään Ahti Mäkelä esiopetukseen Malilan koululle lukuvuodeksi 2015-2016 ja hänelle järjestetään esiopetuskuljetus vuoroautossa/tilausajona lukuvuonna 2015-2016.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote

Huoltaja
Haapaveden koulutoimisto
Nivalan koulutoimisto
Malilan koulu

§ 9998, SIV 20.4.2015 18:00
OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Pykälät
60
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät
57, 58, 59, 99
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät 57, 58, 59, 99
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Nivalan kaupungin sivistyslautakunta
PL 10 (Kalliontie 15)
85501 NIVALA
puh: 040 3447 312
faksi: (08) 440 154
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen koulu.toimisto@nivala.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä
koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun
päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
-päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
-asiakirjat, joihin vedotaan
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1).

Oikaisuohje
hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83
§:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan
nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat –ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
-150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat

§ 9998, SIV 20.4.2015 18:00
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupungin sivistyslautakunnalle.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 §:n
mukaisissa,
kansalliset
kynnysarvot
alittavissa hankinnoissa 1)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen
voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupungin sivistyslautakunnalle.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta 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. Valitusaika alkaa
päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen ja
yhteystiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4, 3 krs)
90101 Oulu
vaihde: 029 56 42800
faksi: 029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu avoinna 8.00-16.15

Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät 61 - 98
Muu valitusviranomainen
ja yhteystiedot

Aluehallintovirasto
PL 293
90101 Oulu
kirjaamo.pohjois@avi.fi
puh: 020 517 181
fax: 020 5178 224

Pykälä
100

Valitusaika
14 päivää

__________________________________________________
Valitusaika
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 Helsinki
puh: (09) 364 3300
faksi: (09) 364 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

14 päivää
30 päivää

§ 9998, SIV 20.4.2015 18:00
-

Valitusasiakirjojen toimittaminen

päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusosoitus Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden
markkinaoikeu- käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
teen

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen
hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja
on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21
§:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse,
telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos
vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Toimitusosoite
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.
Lisätietoja sivistysjohtaja Riitta Viitakangas puh. 040-3447 311.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

