§ -2, SIV 20.1.2015 17:00
Kokousaika
Kokouspaikka

20.1.2015 klo 17.00 - 20.10
Kaupungintalo, valtuustosali

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 20.1.2015 17:00
Kokousaika

20.1.2015 kello 17.00 - 20.10

Kokouspaikka

Kaupungintalo, valtuustosali

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

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Läsnä
X
pj.
X
I. vpj.
X
2.vpj.
Raudaskoski Eero
X
jäsen
Ahokangas Markus
X
”
Korkiakoski Jukka
X
”
Nuorala Matti
X
”
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.
poissa
kh:n II vpj.
Jaakola Vesa
poissa
nuorisovalt. ed.
Viio Joel
poissa
”
Viitanen Ville
kaupunginjohtaja poissa
Valtanen Kari
X
esittelijä
Viitakangas Riitta
X
sihteeri
Kumara Marketta
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (§ 1)

Asiat

Asialistan mukaiset §:t 1 - 22. (§ 2)

Pöytäkirjan tarkistus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katariina Malkki ja Matti
Nuorala. (§ 3)

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Pöytäkirjanpitäjä

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

Nivala 21.1.2015
Allekirjoitukset

Katariina Malkki
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

Matti Nuorala

22.1.2015 koulutoimistossa
sivistysjohtaja

Riitta Viitakangas

§ 1, SIV 20.1.2015 17:00
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.

§ 2, SIV 20.1.2015 17:00
Esityslistan hyväksyminen
Valmistelija toimistosihteeri
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta hyväksyy laaditut esityslistat kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Lautakunta hyväksyi laaditun esityslistan. Käsittelyjärjestys §:t 1-22.

§ 3, SIV 20.1.2015 17:00
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 Katariina Malkki ja Matti
Nuorala.

§ 4, SIV 20.1.2015 17:00
Tiedoksiantoasiat
Valmistelija toimistosihteeri
Opetus- ja kulttuuriministeriö
11.12.2014 Lukiokoulutus - yksikköhinnat vuonna 2015
11.12.2014 Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat v.2015
31.12.2014 OKM:n vahvistamat 29 §:n mukaiset yksikköhinnat 2015
4.12.2015 Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
yksikköhinta ja laskennalliset määrät vuonna 2015
31.12.2014 Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta
Opetushallitus
7.1.2015 Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta/ kevään 2015 tilastointipäivän perustiedot
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
17.12.2014 Päätös: Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
18.12.2014 Päätös työllisyyspoliittisesta avustuksesta/ Tartu tilaisuuteen -hanke
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
17.12.2014 Palkkatukipäätös
22.12.2014 Palkkatukipäätös
CIMO
16.12.2014 Päätös lopullisesta tuesta: Comenius -hanke Kyösti Kallion koulu
Suomen Kuntaliitto
18.12.2014 Suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2015
Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän valtuusto
4.12.2014 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017
4.12.2014 Kuntien maksut vuonna 2015
4.12.2014 Lukukausimaksut, vapaaoppilaspaikat ja soitinvuokrat lukuvuodelle 2015
Kirjastotoimenjohtaja
28.11.2014 § 6 Seniorinet ja Kirja kantaa -sivustojen irtisanominen
28.11.2014 § 7 PPO:n kanssa solmitun Tiekkö-palvelusopimuksen
irtisanominen
28.11.2014 Kirjaston aukiolot Jouluna 2014
Nuoriso- ja kulttuuripäällikkö
30.12.2014 § 1 Irtisanoutuminen/ VS
8.1.2015 § 1 Etsivä nuorisotyöntekijän sijainen
9.1.2015 Määräaikaisen työsuhteen päättäminen

§ 4, SIV 20.1.2015 17:00
12.1.2015 Työsopimus 6.1.-31.10.2015, projektipäällikkö Tartu tilaisuuteen -hanke
12.1.2015 Työsopimus 1.1.-31.3.2015, projektisuunnittelija Tartu tilaisuuteen -hanke
Kyösti Kallion koulun rehtori
3.12.2014 §:t 115-116 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen
18.12.2014 § 119 Ikkunalasin rikkominen ja sen korvaaminen
18.12.2014 § 120 Ikkunalasin rikkominen ja sen korvaaminen
18.12.2014 § 121 Ikkunalasin rikkominen ja sen korvaaminen
18.12.2014 § 122 Suurennuslasivalaisimen rikkominen ja sen korvaminen
18.12.2014 § 123 Ikkunalasin rikkominen ja sen korvaaminen
22.12.2014 § 130 Oppilaaksi ottaminen/ JP
22.12.2014 § 131 Oppilaaksi ottaminen/ RP
KKK-lehti, joulukuu 2014
Kaupunginvaltuusto 18.12.2014
Ote § 46 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma
Kaupunginhallitus 12.1.2015
Ote § 16 Kuntalaisaloite koulunkäyntiavustajista
Ote § 18 Vastaavan koulukuraattorin viran perustaminen ja täyttölupa
Ote § 19 Nuorisotilan valvojan toimen perustaminen ja täyttölupa
Viranhaltijapäätökset §:t 430-439
Talousarvion toteutuminen 2014 alustava
Toimialajohtajan ehdotus
Merkitään edellä luetellut asiakirjat tiedoksi. Samalla lautakunta toteaa, että kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

§ 5, SIV 20.1.2015 17:00
Laskujen ja tositteiden hyväksyjät 2015
Valmistelija sivistysjohtaja
Laskujen hyväksynnästä on määräykset talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Lautakunnan tulee määrätä laskujen hyväksyjät.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta valitsee laskujen hyväksyjät vuodelle 2015 liitteen mukaisesti.
Päätös
Lautakunta valitsi laskujen hyväksyjät vuodelle 2015 liitteen mukaisesti.

Otteet

kaupunginkamreeri
kaupunginhallitus
hyväksyjät

§ 6, SIV 20.1.2015 17:00
Vuoden 2015 talousarvio ja käyttösuunnitelma
Valmistelija sivistysjohtaja
Talousarvion käyttötalousosassa kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
määrärahat ja tuloarviot sekä asettanut tavoitteet toimielimittäin vuodelle 2015.
Hallintokuntien tulee saattaa hyväksytty talousarvio täytäntöönpanoohjeineen sekä vähintään neljä kertaa (kolmen kuukauden välein) taloudellinen toteutuminen toimielimen tiedoksi.
Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta,
jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen
sisältynyt alustava käyttösuunnitelma.
Vuoden 2015 talousarvion toimeenpano-ohjeet, hyväksytty talousarvio ja määrärahat vastuuyksikkö 1 tasolla sekä muun sivistystyön
käyttösuunnitelma oheismateriaalina.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta ja merkitsee kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion tiedoksi ja hyväksyy käyttösuunnitelmat.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Otteet

kaupunginkamreeri
kaupunginhallitus
vastuuyksikköjen esimiehet

§ 7, SIV 20.1.2015 17:00
Informaatioasiat
Varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen
Toisen asteen järjestämislupien hakeminen
Päätös

Lautakunta merkitsi toimialajohtajan antaman tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 8, SIV 20.1.2015 17:00
Sivistyslautakunnan kokoontuminen vuonna 2015
Valmistelija sivistysjohtaja
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta päättää kokoontua pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin klo 17:00 ja aina tarvittaessa. Kokoukset pidetään
kaupungintalolla. Kokouskutsu julkaistaan neljä päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Lautakunnan kokouspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungintalolla koulutoimistossa kokousta seuraavana torstaina, jos silloin
on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä klo 8:30 - 15:00. Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii toimistosihteeri.
Lautakunta päättää kokoontua:
17.2.
31.3.
21.4.
19.5.
23.6.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Otteet

Kaupunginhallitus
Hallintojohtaja

§ 9, SIV 20.1.2015 17:00

SIV: 9/2014

Koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa/ Arvola J
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja hakee Janita Arvolalle 8 lk koulupaikkaa Niva-Kaijan koululta lähikoulun ollessa Haapajärven yläaste. Hakemus on saapunut
koulutoimistoon 23.12.2014.
Hakemusasiakirjat sekä rehtorien lausunnot ovat nähtävillä kokouksessa.
Perusopetuslain mukana oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös
muuhun kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Jos oppilas
huoltajan hakemuksesta otetaan toisen kouluun, koulutuksen järjestäjä voi asettaa oppilaaksi ottamisen edellytykseksi, että oppilaan
huoltaja vastaa kuljetuksesta.
Toimialajohtajan esitys
Hyväksytään Janita Arvola Niva-Kaijan koulun oppilaaksi sillä edellytyksellä, että huoltajat vastaavat itse mahdollisesta koulukuljetuksesta.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

OTE

huoltaja
Niva-Kaijan koulu
Koulutoimisto, Haapajärvi
osastosihteeri

§ 10, SIV 20.1.2015 17:00

SIV: 1/2015

Oikaisuvaatimus viranhaltijan päätöksestä/ Ikkunalasin rikkominen ja sen korvaaminen
Valmistelija Kyösti Kallion koulun rehtori Jukka Turunen
Kyösti Kallion koulun 6B luokan oppilaan Anton Aarrevaaran
(210902-) huoltaja Heidi Karvosenoja on tehnyt sivistyslautakunnalle
oikaisuvaatimuksen rehtorin päätöksestä §123/18.12.2014 Ikkunalasin rikkominen ja sen korvaaminen. Oikaisuvaatimuksessa huoltaja
vaatii tarkempaa selvitystä siitä, minkä vuoksi teko on tässä tapauksessa tuottamuksellinen ja miksi ikkunalasin korvaaminen on kokonaan Anton Aarrevaaran huoltajien vastuulla. Lisäksi huoltaja tiedustelee koulun käytäntöjä välituntivalvonnasta, välituntialueista, mitä
pelejä milläkin paikoilla saa pelata, asioiden tiedottamisesta.
Keskiviikkona 10.12.2014 n. klo 12.00 aikaan pojat olivat laukoneet
maaliin palloja. Anton oli lyönyt pomppivaan tennispalloon lyöntilaukauksen jolloin pallo oli lentänyt pukuhuoneen ikkunaan. Lyönninvoimasta ikkuna oli rikkoutunut. Antonin kertoman mukaan ikkunassa oli jo aiemmin ollut särö. Lyönnin voimasta ikkuna oli nyt haljennut
niin, että lasin vaihtaminen on välttämätöntä. Vahtimestari, kiinteistönhoitaja ja kukaan muukaan henkilökunnasta ei ole ollut tietoinen,
että ikkunalasi olisi ollut aiemmin halki. Anton Aarrevaara oli kertonut
tapahtuneesta heti omalle opettajalleen. Opettaja oli tiedottanut asiasta vahtimestaria ja koulusihteeriä. Rehtori oli keskiviikkona aamuja iltapäivän virkamatkalla Ylivieskassa, joten häntä informoitiin asiasta torstaiaamuna 11.12.2014. Tuolloin ikkuna oli viety jo korjattavaksi. Antonin kanssa rehtori on keskustellut asiasta perjantaina
12.12.2014 ja tiistaina 16.12.2014. Keskustelussa käytiin läpi asioiden kulku. Antonin kertoman mukaan kyseessä ei ollut peli vaan että
pojat olivat laukoneet palloja maaliin. Lisäksi Anton kertoi, että kotona tiedetään jo asiasta.
Kyösti Kallion koululla on päivittäin neljä aikuista varsinaisessa välituntivalvonnassa. Yleensä ulkona on n. 7-8 aikuista. 1-2 luokilla ja 34 luokilla 5-6 luokilla on omat pienet välituntialueet, joissa oppilaat
voivat viettää välituntinsa. Lisäksi kaikkien käytössä on pallokenttä ja
leikkikenttä. Leikkikentälle oppilaille on jaettu vuoropäivät, jolloin välitunnilla voi olla leikkivälineissä. Luokilla on käytössä omia isompia ja
pienempiä pelimaaleja. Lisäksi pihalla on yhteisiä sählypelimaaleja ja
jalkapallomaaleja. Lukuvuosittain oppilaille kerrotaan omat välituntialueet ja käydään läpi koulun säännöt. Koulun säännöissä on ohjeistusta välitunnin vietosta ja rikkoutumisten ilmoittamisesta. Useissa
yhteyksissä oppilaita on varoitettu pelaamasta sisäpihoilla sellaisilla
palloilla, joilla pelaaminen voi aiheuttaa ikkunan rikkoontumisen.
Päätöksen perusteena on käytetty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnan 2.2.2010 §9 hyväksymiä ohjeita koulutyössä tapahtuneiden
vahinkojen korvaamisesta. Tapausta voidaan pitää tuottamuksellisena sen vuoksi, koska kuudennen luokan oppilas tietää, että tennispallolla pelaaminen ikkuna läheisyydessä voi aiheuttaa ikkunan rikkoutumisen. Vahinkoa ei voida korvauttaa yhteisvastuullisesti, koska
kysymyksessä ei ollut peli, johon useammat olisivat osallistuneet
vaan oppilaat laukoivat yksitellen omilla palloillaan.

§ 10, SIV 20.1.2015 17:00

SIV: 1/2015
Koulun tiedottamisessa olisi tässä tapauksessa ollut parannettavaa.
Normaali käytäntö on, että oppilaan opettaja ilmoittaa huoltajalle vahingosta ja myös ilmoittaa siitä, jos tapauksesta harkitaan korvausvelvollisuutta. Ilmeisesti joulukiireet ja rehtorin poissaolo koululta tapahtuma-aikaan keskiviikkona 10.12.2014 ovat olleet syynä informaation puutteellisuuteen kotiin päin.

Toimialajohtajan esitys
Lautakunta hyväksyy rehtorin selvityksen.
Lautakunta päättää, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta muuttaa tehtyä päätöstä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Ote

Heidi Karvosenoja
Kyösti Kallion koulu
kiinteistöpäällikkö

§ 11, SIV 20.1.2015 17:00
Koulukuljetus/ Päivärinta M
Sivistyslautakunta 13.5.2014 § 96
Valmistelija toimistosihteeri
Jukka Päivärinta (Pajulantie) hakee lapselleen Markku Päivärinnalle
koulukuljetusta Kyösti Kallion koululle (2 lk) lukuvuodeksi 2014-2015
koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan
ilmoituksen mukaan 2,5 km. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
hakuajan (helmikuu) jälkeen 7.5.2014. Huoltaja on liittänyt hakemukseen Hallinto-oikeuden päätöksen vuodelta 2010, oheismateriaalina.
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 käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää, ettei Markku Päivärinnalle myönnetä maksutonta koulukuljetusta. Tasoristeyksessä on pakollinen pysähtyminen ja
näkyvyys molempiin suuntiin on hyvä. Koulumatka kulkee yksityistietä, alikulkua, kevyenliikenteen väyliä ja suojateitä pitkin, tieliikenteen
nopeusrajoituksen ollessa 40 km/h ja suurimmalla osaa matkaa on
katuvalaistus. Koulumatka ei ole siinä määrin poikkeuksellisen vaikea, vaarallinen tai rasittava, että maksuton koulukuljetus tulisi järjestää.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE

Huoltajat
Koulu

Sivistyslautakunta 20.1.2015 § 11
Oulun hallinto-oikeus on antanut päätöksen huoltajan tekemään valitukseen.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta myöntää Markku Päivärinnalle koulukuljetuksen määräaikaisena 12.1.2015 alkaen 30.5.2015 saakka. Kuljetus järjestetään
vuoro/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.

§ 11, SIV 20.1.2015 17:00
Päätös

Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

§ 12, SIV 20.1.2015 17:00
Esikoulukuljetus/ Päivärinta J
Sivistyslautakunta 13.5.2014 § 97
Valmistelija toimistosihteeri
Jukka Päivärinta (Pajulantie) hakee lapselleen Jarkko Päivärinnalle
esikoulukuljetusta Kyösti Kallion koululle lukuvuodeksi 2014-2015
koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan
ilmoituksen mukaan 2,5 km. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
hakuajan (helmikuu) jälkeen 7.5.2014. Huoltaja on liittänyt hakemukseen Hallinto-oikeuden päätöksen vuodelta 2010, oheismateriaalina.
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 käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää, ettei Jarkko Päivärinnalle myönnetä maksutonta
esikoulukuljetusta. Tasoristeyksessä on pakollinen pysähtyminen ja
näkyvyys molempiin suuntiin on hyvä. Koulumatka kulkee yksityistietä, alikulkua, kevyenliikenteen väyliä ja suojateitä pitkin, tieliikenteen
nopeusrajoituksen ollessa 40 km/h ja suurimmalla osaa matkaa on
katuvalaistus. Koulumatka ei ole siinä määrin poikkeuksellisen vaikea, vaarallinen tai rasittava, että maksuton esikoulukuljetus tulisi
järjestää.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE

Huoltajat
Koulu

Sivistyslautakunta 20.1.2015 § 12
Oulun hallinto-oikeus on antanut päätöksen huoltajan tekemään valitukseen.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta myöntää Jarkko Päivärinnalle esikoulukuljetuksen määräaikaisena12.1.2015 alkaen 29.5.2015 saakka. Kuljetus järjestetään
vuoro/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.

§ 12, SIV 20.1.2015 17:00
Päätös

Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

§ 13, SIV 20.1.2015 17:00
Koulukuljetus/ Eskola A
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja on hakenut koulukuljetusta Aada Eskolalle (1lk) 14.2.2014
lukuvuodelle 2014 - 2015 koulumatkan pituuden perusteella. Huoltaja on ilmoittanut koulumatkan pituudeksi 3,8 km.
Sivistysjohtajan päätös 19.5.2014 § 267.
Aada Eskolan koulumatka on tarkistettu (teknisen toimiston matkamittaus) ja matkan on todettu olevan 2,9 km (2921 m), sivistysjohtaja
tehnyt korjauspäätöksen 27.6.2014 § 346 perusteella, että koska
koulumatka on alle 3 km, ei Aada Eskola ole oikeutettu koulukuljetukseen. Aada Eskolalle ei myönnetä koulukuljetusta.
Huoltaja on tehnyt määräajassa valituksen hallinto-oikeuteen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen huoltajan tekemään valitukseen.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta myöntää Aada Eskolalle koulukuljetuksen määräaikaisena 12.1.2015 alkaen 30.5.2015 saakka. Kuljetus järjestetään vuoro/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
koulukuljetusperusteita.
Päätös

Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

§ 14, SIV 20.1.2015 17:00
Koulukuljetus/ Lassila E
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja on hakenut koulukuljetusta Ella Lassilalle (1 lk) 19.2.2014
lukuvuodelle 2014 - 2015 koulumatkan pituuden perusteella. Huoltaja on ilmoittanut koulumatkan pituudeksi 3,1 km.
Sivistysjohtajan päätös 19.5.2014 § 269.
Ella Lassilan koulumatka on tarkistettu 11.6.2014 ja matkan on todettu olevan 2,8 km (2795 m), sivistysjohtaja tehnyt korjauspäätöksen 11.6.2014 § 325 perusteella, että koska koulumatka on alle 3
km, ei Ella Lassila ole oikeutettu koulukuljetukseen. Ella Lassilalle ei
myönnetä koulukuljetusta.
Huoltaja on tehnyt määräajassa valituksen hallinto-oikeuteen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen huoltajan tekemään valitukseen.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta myöntää Ella Lassilalle koulukuljetuksen määräaikaisena
12.1.2015 alkaen 30.5.2015 saakka. Kuljetus järjestetään vuoro/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
koulukuljetusperusteita.
Päätös

Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

§ 15, SIV 20.1.2015 17:00

SIV: 2/2015

Esikoulukuljetus/ MV
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (os. Siljamaantie) hakevat Miro Viljamaalle esikoulukuljetusta Kyösti Kallion esiopetusryhmään os. Peltotie 9 lukuvuodeksi
2014-2015 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on
huoltajan ilmoituksen mukaan 2,8 km. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 8.1.2015. Hakuaika lukuvuoden 2014-2015 koulukuljetuksille oli helmikuu 2014.
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 käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää, ettei Miro Viljamaalle myönnetä maksutonta esikoulukuljetusta. Tasoristeyksessä on pakollinen pysähtyminen ja näkyvyys molempiin suuntiin on hyvä. Koulumatka kulkee yksityistietä,
alikulkua, kevyenliikenteen väyliä ja suojateitä pitkin, tieliikenteen
nopeusrajoituksen ollessa 40 km/h ja suurimmalla osaa matkaa on
katuvalaistus. Koulumatka ei ole siinä määrin poikkeuksellisen vaikea, vaarallinen tai rasittava, että maksuton koulukuljetus tulisi järjestää.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16, SIV 20.1.2015 17:00

SIV: 3/2015

Esikoulukuljetus/ SV
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (os. Siljamaantie) hakevat Sara Viljamaalle esikoulukuljetusta Kyösti Kallion esiopetusryhmään os. Peltotie 9 lukuvuodeksi
2014-2015 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on
huoltajan ilmoituksen mukaan 2,8 km. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 8.1.2015. Hakuaika lukuvuoden 2014-2015 koulukuljetuksille oli helmikuu 2014.
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 käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää, ettei Sara Viljamaalle myönnetä maksutonta
esikoulukuljetusta. Tasoristeyksessä on pakollinen pysähtyminen ja
näkyvyys molempiin suuntiin on hyvä. Koulumatka kulkee yksityistietä, alikulkua, kevyenliikenteen väyliä ja suojateitä pitkin, tieliikenteen
nopeusrajoituksen ollessa 40 km/h ja suurimmalla osaa matkaa on
katuvalaistus. Koulumatka ei ole siinä määrin poikkeuksellisen vaikea, vaarallinen tai rasittava, että maksuton koulukuljetus tulisi järjestää.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 17, SIV 20.1.2015 17:00

SIV: 4/2015

Koulukuljetus/ KT
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (os. Pajulantie) hakevat Kalle Töllille 2 lk koulukuljetusta
Kyösti Kallion koululle lukuvuodeksi 2014-2015 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan
2,5 km. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 9.1.2015. Hakuaika
lukuvuoden 2014-2015 koulukuljetuksiin oli helmikuu 2014.
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 käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää, ettei Kalle Töllille myönnetä maksutonta koulukuljetusta. Tasoristeyksessä on pakollinen pysähtyminen ja näkyvyys molempiin suuntiin on hyvä. Koulumatka kulkee yksityistietä,
alikulkua, kevyenliikenteen väyliä ja suojateitä pitkin, tieliikenteen
nopeusrajoituksen ollessa 40 km/h ja suurimmalla osaa matkaa on
katuvalaistus. Koulumatka ei ole siinä määrin poikkeuksellisen vaikea, vaarallinen tai rasittava, että maksuton koulukuljetus tulisi järjestää toisen luokan oppilaalle.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18, SIV 20.1.2015 17:00

SIV: 5/2015

Esikoulukuljetus/ OT
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltajat (os. Pajulantie) hakevat Olli Töllille esikoulukuljetusta Kyösti Kallion esiopetusryhmään os. Peltotie 9 lukuvuodeksi 2014-2015
koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan
ilmoituksen mukaan 2,5 km. Hakemus on saapunut koulutoimistoon
9.1.2015. Hakuaika lukuvuoden 2014-2015 koulukuljetuksille oli
helmikuu 2014.
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 käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää, ettei Olli Töllille myönnetä maksutonta esikoulukuljetusta. Tasoristeyksessä on pakollinen pysähtyminen ja näkyvyys molempiin suuntiin on hyvä. Koulumatka kulkee yksityistietä,
alikulkua, kevyenliikenteen väyliä ja suojateitä pitkin, tieliikenteen
nopeusrajoituksen ollessa 40 km/h ja suurimmalla osaa matkaa on
katuvalaistus. Koulumatka ei ole siinä määrin poikkeuksellisen vaikea, vaarallinen tai rasittava, että maksuton koulukuljetus tulisi järjestää.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19, SIV 20.1.2015 17:00
Perusopetuksen opetusryhmien pienentäminen 2015
Valmistelija sivistysjohtaja
Nivalan kaupunki on saanut valtionavustusta perusopetusryhmien
pienentämiseen 64 100 euroa käytettäväksi vuosina 2014-2015.
OKM on myöntänyt rahan valtion lisätalousarviosta edellisen vuoden
hakemuksen perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta päättää kohdentaa rahan hakemuksen mukaisesti; määräraha kohdentuu edelleen Junttilan ja Haikaran koulujen opetusryhmien pienentämiseen.
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle talousarviomuutosta vuodelle 2015 siten, että perusopetuksen yhteisiin
(kustannuspaikka 4120) kirjataan tuloksi 64100 euroa ja sama summa palkkakustannuksiin.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

§ 20, SIV 20.1.2015 17:00
Kuntalaisaloite koulunkäyntiavustajista
Valmistelija sivistysjohtaja
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.12.2015 on jätetty koulunkäyntiavustajia koskeva kuntalaisaloite. Aloitteen tekijät ovat huolissaan Nivalan kaupungin koulunkäyntiavustajien määrän pienentymisestä. Aloitteessa allekirjoittajat vaativat, että koulunkäyntiavustajiin
kohdistetaan riittävästi määrärahoja lopulle lukuvuodelle 2014-2015
sekä myös siitä eteenpäin.
Kaupunginhallitus on 12.1.2015 merkinnyt aloitteen tietoon saaduksi
ja antanut aloitteen sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta toteaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavaa: Sivistyslautakunta toimii sille annetun budjetin puitteissa ja tarvittaessa,
mikäli määrärahat eivät riitä palvelujen tuottamiseen, esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle talousarviomuutosta. Talousarviomuutokset katetaan yleensä lisälainanotolla. Nivalan kaupunki on
kohdentanut resurssia opetusryhmien pienentämiseen ja opetusryhmien koot ovat kohtuulliset. Koulunkäyntiavustajien tarve kartoitetaan keväisin seuraavaa lukuvuotta varten ja tarvittaessa tehdään
siirtoja koulujen välillä. Nivalan kaupungin kouluissa oli kevätlukukaudella 2014 yhteensä 36 henkilöä töissä koulunkäyntiavustajana.
Syyslukukaudella tehtävissä oli 35. Vuoden 2015 talousarvioon on
varattu koulunkäyntiavustajien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien palkkoihin 561 000 euroa, minkä pitäisi vastata vuoden 2014 tasoa. Resurssi on tiukka ja sen tehokas käyttäminen vaatii suunnittelua sekä opetusryhmien ja koulujen välistä yhteistyötä. Lautakunta ei
kuitenkaan näe tässä vaiheessa vuotta erityistä tarvetta lähteä esittämään lisätalousarviota koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseksi.
Päätös

Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lautakunta päätti vielä lisätä pöytäkirjaan pitemmän aikataulun vertailun koulunkäyntiavustajien määrästä.

§ 21, SIV 20.1.2015 17:00
Erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen
Valmistelija sivistysjohtaja
OKM julisti viime vuoden lopulla perusopetuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin
toimenpiteisiin. Ministeriö on tehnyt hakemusten perusteella
17.12.2014 päätökset. Rahoitusta on kohdennettu 129: lle koulutuksen järjestäjälle yhteensä 26,7 miljoonaa euroa. Avustusta on myönnetty vain hakukriteerit täyttäville opetuksen järjestäjille. Nivalan
kaupunki haki avustusta 114 000 euroa ja sai 6 000 euroa.
Erityisavustusta voidaan käyttää koulutuksellista tasa-arvo edistäviin
toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat koulujen välisten erojen vähentämiseen, lähtökohdiltaan muita haasteellisemmassa toimintaympäristössä toimivien koulujen toiminnan ja laadun tukemiseen. Lisärahoitus tulee kohdentaa haasteellisemmassa toimintaympäristössä toimiville kouluille ottaen huomioon koulun lähialueen 30-54 –vuotiaan
väestönosan osalta keskimääristä suurempi osuus vain perusasteen
varassa olevia; keskimääristä suurempi työttömyysaste; keskimääristä suurempi vieraskielisten osuus.
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta päättää kohdentaa erityisavustuksen Karvoskylän
koululle koulunkäyntiavustajan palkkakustannuksiin.
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle /- valtuustolle talousarviomuutosta siten, että perusopetuksen tuloihin lisätään 6 000
euroa ja sama summa palkkamenoihin (kustannuspaikka 4109 Karvoskylän koulu).
Päätös

Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

§ 22, SIV 20.1.2015 17:00
Valitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Valmistelijan sivistysjohtaja
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut koulukuljetuksiin liittyviä
päätöksiä:
- 22.12.2014 nro 14/5479/2 diaarinro 10662/14/1301
- 22.12.2014 nro 14/5480/2 diaarinro 10661/14/1301
- 22.12.2014 nro 14/5481/2 diaarinro 10417/14/1301
- 22.12.2014 nro 14/5482/2 diaarinro 10418/14/1301
Toimialajohtajan esitys
Nivalan kaupunki päättää valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksistä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Päätös

Lautakunta kävi läpi valitusluonnokset ja keskustelun jälkeen hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 9998, SIV 20.1.2015 17:00
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
4, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät
1, 2, 3, 5
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 1, 2, 3, 5
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 20.1.2015 17:00
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 10
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Muu valitusviranomainen
ja yhteystiedot

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

Pykälä
9

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
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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

