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Kokousaika: Perjantai    14.05.2021    kel lo   15.11 – 15.31 
Kokouspaikka: Teams-yhteys 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet kutsumis-
järjestyksessä: 

 X Autio Markku pj. - Silver Ari  
X Pyykkö Salli  (kv 12.11.2020 § 54)   vpj. X Markkula Kristiina  
X Jussila Mauno  (kv 8.4.2021 § 14) - Myllyoja Tanja      (kv 26.4.2018 § 25)  
X Korhonen Eero  (kv 8.4.2021 § 14) - Kotilainen Riitta  
- Korpi Laura  (kv 8.4.2021 § 14) - Puusaari Paavo     
  - Somero Riku   (kh 15.3.2021 § 46)     
  - Pöllä Mikko   (kh 19.4.2021 § 61)     
    
 

Muut saapuvilla olleet: - Rossi Päivi hallintopäällikkö, keskusvaaliltk:n sihteeri  
X Pöllä Päivi arkistosihteeri, keskusvaaliltk:n varasihteeri  
   

 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:  24  28  Sivut:  1   9 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Markkula ja Salli Pyykkö. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 

Markku Autio   Päivi Pöllä  
puheenjohtaja   arkistosihteeri, sihteeri  
 

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

 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 18.5.2021 
 
 
Kristiina Markkula  Salli Pyykkö 
 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa keskiviikkona 19.5.2021. 
  
    
 
   Päivi Pöllä 
   arkistosihteeri 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Keskusvaalilautakunta 14.5.2021  §  24 
 
Sievin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) 
päivää ennen kokousta. Vaalilain (714/1998) 14 §:n 1. momentin mukaan keskusvaalilautakunta 
on päätösvaltainen viisijäsenisenä. 
 
Kokouskutsu/esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostitse 10.5.2021. 
 
Puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Keskusvaalilautakunta 14.5.2021  §  25 
 
Sievin kunnan hallintosäännön 164 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä ta-
valla. Keskusvaalilautakunta päätti 20.11.2017, että sen pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Markkula ja Salli Pyykkö. 
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EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN LAATIMINEN 
 
Keskusvaalilautakunta 14.5.2021  §  26 

 
Vaalilain (714/1998) 41 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on laadittava 31. päivänä ennen 
vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa on samalle puolelle 
lehteä painettuna:  
 
1)   yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu; sekä 
2) puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten 

ehdokaslistat. 
 

Puolueiden keskinäinen järjestys arvottiin kokouksessa 10.5.2021. Ehdokkaille annetaan numerot 
alkaen numerosta 2. Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi sekä arvo, 
ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. 
 
Puheenjohtajan päätösehdotus: Keskusvaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmän. 
 
Päätös: Ehdokaslistojen yhdistelmä hyväksyttiin (liite nro 1). 
 
Lisätietoja: arkistosihteeri Päivi Pöllä, p. 044 4883 208 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Sievin kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu 
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 

SUOMEN 
SOSIALIDEMO-
KRAATTINEN 
PUOLUE R.P. 

  
KANSALLINEN 

KOKOOMUS 
R.P. 

  

PERUSSUOMALAISET 
R.P. 

  
VASEMMISTO-

LIITTO 
R.P. 

  
SUOMEN KESKUSTA 

R.P. 

  
VIHREÄ LIITTO 

R.P. 

 

2 
Iivonen Päivi 

asiantuntija, yrittäjä 

 3 
Kukkonen Esa  
yrittäjä, insinööri 

 7 
Ahola Ari 

liikenneopettaja-

opiskelija 

14 
Mattola Risto 

yrittäjä 

 21 
Honkala Kari 

 opettaja 

 24 
Ahokangas Tuomas  

ekonomi, 

financial manager 

35 
Leppälä Tarmo  
yrittäjä, eläkeläinen 

46 
Salonsaari Tapio 

yrittäjä 

 55 
Harri Ilkka  

historian ja yhteis-

kuntaopin opettaja, FM 

 

  4 
Niemelä Janne  

lähihoitaja 

 8 
Honkala Lea  

agrologi 

15 
Miettunen Tero  
lihavalmistetyöntekijä 

 22 
Kariniemi Anne 

lastenhoitaja 

 25 
Eskola Ilse 

yrittäjä, kirjanpitäjä 

36 
Muhola Jukka  

yrittäjä, toimitusjohtaja 

47 
Sandholm Jarmo 

lähihoitaja 

 56 
Sormunen Anne  

kansainvälisten asioiden 

päällikkö, KTM 

 

  5 
Takanen Timo 

elinkeinonharjoittaja, 
yhdistelmäajoneuvon-

kuljettaja 

 9 
Kallio Hermanni 
metsäkoneenkuljettaja 

16 
Myllyoja Jarkko  

huoltoneuvoja 

 23 
Löf Erkki 
eläkeläinen 

 26 
Haikara Hanna 

perhehoitaja 

37 
Mäenpää 
Anne-Maj  
 eläkeläinen 

48 
Silver Ari 

lopputarkastaja, 

särmääjä 

 57 
Säilynoja 
Elisabeth 

eläinlääketieteen 

lisensiaatti, eläkeläinen 

 

  6 
Vesisenaho Liisa  

RI/isännöitsijä, 

eläkeläinen 

 10 
Kankaanpää 

Mikko  
yrittäjä 

17 
Sipilä Ari  
eläkeläinen 

   27 
Halmetoja Niina 

tradenomi 

38 
Nurkkala Kirsi  

lähihoitaja 

49 
Tervamäki Petri 

maanviljelijä, maan-

rakennuskoneenkuljettaja 

   

    11 
Kesänen Ville 

ikkuna- ja ovityöntekijä 

18 
Takanen Tero 

yrittäjä 

   28 
Hannula Ahti 

maanviljelijä 

39 
Petäjistö Valto 

eläkeläinen 

50 
Timlin Tiina 
kotiäiti, opiskelija 

   

    12 
Koski Jenny 

merkonomi 

19 
Vartiainen Terhi  

jalkinetyöntekijä 

   29 
Hiltula Juho 

metsuri 

40 
Päivärinta Markus 

sähkövoimatekniikan 

insinööri, käyttöpäällikkö 

51 
Vilén Salomo 

yrittäjä, 

maaseutuyrittäjä 

   

    13 
Kulmala Jere 
levyseppähitsaaja 

20 
Voltti Taneli 

insinööri 

   30 
Jokitalo Jukka 

kattotyöntekijä 

41 
Pärkkä Annu 
asiakaskontaktoija 

52 
Viljamaa Simo  

entinen maanviljelijä, 

sekatyömies 

   

         31 
Kangas Terhi  
maatalousyrittäjä 

42 
Päätalo Mira 
luokanopettaja, 

kasvatustieteen maisteri 

53 
Viljamaa Tero 

kuorma-autonkuljettaja 

   

         32 
Korkeakangas 

Tapani 
maanviljelijä 

43 
Rahkonen Pirjo 

asiantuntija, 

yrittäjä 

54 
Vähäsöyrinki Anni  
lähihoitaja, puutarhuri 

   

         33 
Kreivi Ari-Pekka  

tp. ylipalomies, 
elektroniikka-asentaja 

44 
Rauhala Rami 
maatalousyrittäjä, 

agronomi 

 
   

         34 
Känsälä Pasi 

yrittäjä 

45 
Ruuttula Merja 

emäntä 
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EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN TIEDOKSI SAATTAMINEN 
 
Keskusvaalilautakunta 14.5.2021  §  27 

 
Vaalilain (714/1998) 44 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa ehdokaslistojen 
yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, 
äänioikeutettujen tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi 
keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksella.  
 
Sievin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2019 § 59 päättänyt julkaista kunnalliset ilmoituk-
set yleisessä tietoverkossa (kunnan kotisivuilla) ja tarpeen vaatiessa paikallislehdessä joko koko-
naan tai lyhennettyinä ja viittaamalla yleisessä tietoverkossa olevaan täydelliseen ilmoitukseen, 
 
Tarpeellinen määrä yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja toimitettava kunnanhallitukselle, 
vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toimitettava ehdokkaita asettaneiden puolueiden vaaliasiamiehille. 
Yhdistelmiä on myös pidettävä kunnan asukkaiden saatavana. 
 
Puheenjohtajan päätösehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että 
 

1. ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan yleisessä tietoverkossa, 
2. paikallislehti Sieviläiseen ja kunnanhallituksen kokoushuoneeseen laitetaan ilmoitus 

 siitä, että yhdistelmä on kunnan kotisivuilla nähtävänä ja kunnantalon neuvonnasta 
 saatavilla, 

3. yhdistelmiä toimitetaan myös muille lain vaatimille tahoille 
 

Päätös: Hyväksyttiin. Lisäksi yhdistelmää laitetaan kunnantalolle sopiviin paikkoihin asiakkaiden 
nähtäväksi, mm. aiemmalle ilmoitustaululle. 
 
Lisätietoja: arkistosihteeri Päivi Pöllä, p. 044 4883 208 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ULKOÄÄNESTYSMAHDOLLISUUS 
 

Keskusvaalilautakunta 14.5.2021  §  28 
 
Näissä vaaleissa kunnat joutuvat pohtimaan, miten koronaepidemian vuoksi karanteenissa tai 
eristyksessä olevien oikeus äänestämiseen voidaan käytännössä toteuttaa. Kotiäänestys-
mahdollisuutta on laajennettu ja oikeusministeriö ja THL ovat antaneet vinkkejä ulkoäänestys-
järjestelyihin. Pääperiaate on se, että ulkoäänestyksen pitäisi olla mahdollista viimeisenä 
mahdollisena äänestyspäivänä. Kunta harkitsee itse, miten se ulkoäänestyksen järjestää. 
 
Päätös: Ulkoäänestysmahdollisuus koronaepidemian vuoksi tartuntatautilääkärin määräämässä 
karanteenissa tai eristyksessä oleville järjestetään varsinaisena vaalipäivänä 13.6.2021. 
 
Lisätietoja: arkistosihteeri Päivi Pöllä, p. 044 4883 208 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 24, 25 

 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
 -aika 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan keskusvaalilautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät: 26-28 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

  
Valitusviranomainen:  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityis- 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi tuomioistuinten asiointipalvelussa 
fax: 029 56 42841   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
puh: 029 56 42800 (vaihde)   
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
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HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen (tarjouskilpailuun osallistunut 

tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa) voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua (Hankintalaki 1397/2016 § 135) tai tehdä kuntalain (410/2015 
§ 134) mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsen voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälä:  
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan keskusvaalilautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, voi asianosainen saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
tekemällä valituksen (Hankintalaki 145-146 §). 
 
Pykälä:  
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314  
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
toimittaminen 

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

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen 
tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on 
joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään/valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain (434/2003) 
12 §:ssä/Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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