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Aika: Maanantaina 20.06.2022   kello 14.30 
Paikka: Valtuustosali  K a h v i  kokoushuoneessa klo 14.00 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

Kokoukseen kutsutut: 
 
Kunnanhallituksen jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 

 Rauhala Rami, pj.  Korkeakangas Tapani 
 Ruuttula Merja, 1. vpj.  Rahkonen Pirjo 
 Hiltula Juho, 2. vpj.  Känsälä Pasi 
 Ahola Ari   Voltti Taneli 
 Honkala Kari   Vähäsalo Terhi 
 Pärkkä Annu   Haikara Hanna 
 Timlin Tiina    Muhola Jukka 
 
 Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto 
 Hannula Ahti, pj. 
 Kangas Terhi, 1. vpj. 
 Kukkonen Esa, 2. vpj. 
 Myllyoja Jarkko, 3. vpj. 
 

Ennen kokouksen alkua klo 14:00 alkaenTarja Wörlin esittelee opinnäytetyötään –  
Sievin kunnan viestintä. 

 
Käsiteltävät  as iat:  

 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
§ : t                                                                                                                                                                      Sivut 
Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 

I n f o t:  
-  lehdistölle   ti  21.6.2022 kello  13.00  (puhelimitse) 
-  toimistoille  ti  21.6.2022 kello  13.30  (ruokalassa) 
 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa tiistaina 28.6.2022.  
 
 
 
RAMI RAUHALA 
puheenjohtaja,  mtty  
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 14.6.2022 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 90 
 
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsi-
teltäväksi.”   (Kuntalaki  56:1) 
 

§ Kunnanvaltuusto 14.6.2022  §:t 25-31 

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
27 Arviointikertomus vuodelta 2021 
28 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 
29 Hyvinvointiraportti 2021 
30 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 
31 Esa Kukkosen valtuustoaloite: Sievin tuulivoimastrategian laatiminen 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa 
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.  
 
Päätös:   

  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄRAHAMUUTOS INVESTOINTIOHJELMAAN: JALKAPALLOKENTÄN REMONTTI 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 91 
 
Valtuusto on hyväksynyt (Kv 02.12.2021 §89) investointiohjelmaan 2022-2024 jalkapallokentän 
remonttia varten 2022 vuodelle 233 414 € suuruisen määrärahan ja suunnitelmavuodelle 2023 
233 414 € eli yhteensä 466 828 €, vuodelle 2022 hankkeeseen on arvoitu tulona 140 048€ avus-
tus. 
 
Ehdotus investointiohjelmaan tehtiin vuonna 2019 teetetyn suunnitelman pohjalta. Valtuuston hy-
väksyttyä investointiohjelma suunnitelmaan pyydettiin kustannusarvion päivitys suunnitelutoimistol-
ta valtionavustushakemusta varten. Päivitetty kustannusarvio remontille on 502 323 €.  
 
Valtionavustushakemukseen lisättiin myös suunnitelma kentän valaistuksen ja äänentoiston raken-
tamisesta sekä kahden siirrettävän katsomoelementin hankkimisesta. Lisäykset tehtiin AVIn ohjeis-
tusten mukaisesti, jotta kyseiset hankinnat on mahdollista huomioida avustuksessa. Valaistuksen 
kustannusarvio on 60 000 €, äänentoiston 20 000 € ja siirrettävien katsomoiden 16 000 €. Lisäys-
ten myötä hankkeen kokonaiskustannusarvioksi tulee 598 323 €.  Pohjois-Suomen aluehallintovi-
rasto on päättänyt 09.06.2022 myöntää tälle 598 323 euron hankkeelle valtionavustusta 120 000 €. 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta tuli täydennyspyyntö 1.6.2022 koskien omarahoitusosuuden 
täydennystä. Sievin kunnan 3.6.2022 lähettämässä vastineessa todettiin, että lisämäärärahan tar-
ve viedään valtuuston käsiteltäväksi. Puuttuva omarahoitusosuus voitaisiin kattaa kasvaneilla vero-
tuloilla ja kassavaroilla.  
 
Lisämenomäärärahan tarve olisi siten 131 495 € ja tukea hankkeeseen saataisiin 20 048€ vähem-
män kun talousarviossa.  
 
Investointiosan muutosesitys talousarvioon: 
 
  Menojen 

lisäys 
Menojen 
vähennys 

Tulojen 
lisäys 

Tulojen 
vähennys Kunnanhallitus 

Vuoden 2022 talousarviomuutos:     
8806.1130.620      Jalkapallokentän remontti  131 495 €    20 048€ 
     
Vuodelle 2023 taloussuunnitelmaan muutos:     
8806.1130.620      Jalkapallokentän remontti      
Yhteensä  131 495€           20 048€ 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy määrära-
hojen muutokset esittelyn mukaisesti. 

 
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, ps. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUKSET AJALLA 20.6. - 31.12.2022 
 
Kunnanhallitus 20.6.2022  § 92 

  
Hallintosäännön 14 luvun 141 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 
  
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
  
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus 
  
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään sähköisenä teams-kokouksena tai kunnan-

talolla pääsääntöisesti maanantaisin klo 14.15 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 
20.6., 15.8., 12.9., 3.10.,17.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. 

  
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään osin sähköisenä 

teams/hybridi-kokouksena tai kunnantalon valtuustosalissa torstaisin klo 19.00 seuraavan oh-
jeellisen aikataulun mukaisesti: 25.8., 22.9., 20.10.,17.11. ja 8.12. 

  
Päätös:           
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi   
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SELVITYS TASA-ARVOVALTUUTETULLE KORPELAN VOIMAN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN VA-
LINNASTA 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 93 
 
Tasa-arvovaltuutettu on toimittanut kuntaan selvityspyynnön 10.6.2022. Selvityspyyntö koskee ta-
sa-arvovaltuutetulta pyydettyä lausuntoa siitä, onko Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymävaltuus-
ton kokoonpano naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun alin (609/1986, jäljempänä tasa-
arvolain) mukainen. Selvityspyynnön liitteenä jäljennös lausuntopyynnöstä. 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan muun muassa kunnallisissa ja kuntien välisen yhteis-
toiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
paakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 mo-
mentin mukaan, jos kuntaenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luotta-
mushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia 
että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 
 
Oheismateriaalina tasa-arvovaltuutetun selvityspyyntö ja lausunnon pyytäjän yhteydenotto.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
Sievin kunnanhallitus antaa selvityspyynnössä esitettyihin seikkoihin seuraavat selvitykset:  
 
1. Selvitys siitä, miten Korpelan Voima kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat Halsua, Kalajoki, Kannus, 
Kaustinen, Lestijärvi, Sievi ja Toholampi ovat ottaneet huomioon tasa-arvolain vaatimukset nime-
tessään jäsenet ja varajäsenet Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymävaltuustoon. 
 
Sievin kunnanvaltuusto on päätöksellään 9.9.2021 § 65 valinnut seuraavat henkilöt Korpelan Voi-
ma kuntayhtymän yhtymävaltuustoon: 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Ahti Hannula  Tapio Salonsaari 
Merja Ruuttula  Terhi Kangas 
Jarkko Myllyoja Ari Ahola 
 
Päätöksessä on huomioitu tasa-arvolain 4 a §:n mukainen naisten ja miesten osuus Sievin kunnan 
osalta. 
 
2. Selvitys siitä, millä perusteella Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymävaltuustoon on nimitetty 
jäsenet ja varajäsenet 
  
Sievin kunnanvaltuusto on jakanut luottamushenkilöedustuksensa kuntayhtymävaltuustoihin puo-
lueiden kuntavaaleissa 2021 saamien äänimäärien mukaisesti. Puolueet ovat tehneet ehdotuksen-
sa parhaiksi katsomiensa edustajien osalta. Ehdotetut edustajat ovat antanut kuntalain 70 §:n mu-
kaisen suostumuksensa toimen vastaanottamisesta. Valtuusto on tehnyt valinnat näiden ehdotus-
ten mukaisesti. 
 
Kunnanhallitus toteaa, ettei asiaan liity muita asiakirjoja, kuin mitä tasa-arvovaltuutetun saamassa 
yhteydenoton liitteistä ilmenee. 
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Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Sievin kunta on valmis käymään Korpelan Voima kuntayhtymän 
omistajakuntien kanssa neuvottelut Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen-
ten/paikkajakauman saattamisesta tasa-arvolain 4 a §:n mukaiseksi. 

 
Päätös:  
 
Lisätietoja: Hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883201, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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LAUSUNTO HE-LUONNOKSESTA JULKISTEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUIDEN UUDELLEEN JÄR-
JESTÄMISESTÄ (TE-PALVELUT 2024 -UUDISTUS) 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 94 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoi-
ma- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntoa pyydetään 
viimeistään 27.6.2022 klo 9 mennessä. 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädet-
täisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkises-
ta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin.  
  
Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirret-
täisiin pääosin kunnille. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät la-
kisääteiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien ra-
hoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi 
koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmark-
kinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan 
rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään 
palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin.  
  
Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnal-
lisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvi-
oinnista sekä laillisuusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset tie-
tojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja.  
  
Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin ja niiden nykyisin 
hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirrettäväksi kunnille, sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uu-
delleen pääosin KEHA-keskuksen tehtäviksi. Poikkeuksena olisivat työ- ja elinkeinotoimiston ny-
kyisin hoitamat työntekijän oleskeluluvan osalupaan liittyvät tehtävät, jotka siirrettäisiin Maahan-
muuttovirastolle.  
  
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kumottaisiin ja korvattaisiin uudella 
lailla työllistymistä edistävästä monialaisen tuen yhteistoiminnasta. 
 
Oheismateriaalina Sievin kunnan kannanotto lakiesitykseen, TEM:n lausuntopyyntö sekä hallituk-
sen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi 
lainsäädännöksi. 

 
Päätösesitys: Sievin kunnanhallitus antaa oheismateriaalin mukaisen lausunnon. Kunnanhallitus 
oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittaessa pieniä muutoksia tai tarkennuksia lausuntoon 
kunnanhallituksen hyväksynnän jälkeen. 
 
Päätös: 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi 
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SIEVIN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PERUSTETTAVAN ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN IN-
HOUSE -YHTIÖN HALLITUKSEEN 

 
Kunnanhallitus 20.6.2022 § 95 

 
Sievin kunta on päättänyt (kh 9.5. § 72 ja kv 16.5.2022 § 22) sitoutua alueellisen ateria- ja puh-
tauspalveluja tuottavan in-house -yhtiön perustamiseen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen ja muiden yhtiön osakkaiksi sitoutuvien organisaatioiden kanssa. Noin puolet Pohjois-
Pohjamaan alueen kunnista on lähdössä mukaan perustettavaan yritykseen ja yrityksen perusta-
minen on ajankohtaista juuri nyt kesän 2022 aikana. 
 
Hankkeen nimitystoimikunta on pyytänyt kuntia nimeämään perustettavan yhtiön hallitukseen 
edustajan ja tälle varahenkilön. Valittavilla henkilöillä tulisi olla vahvaa toimialaan tai talousasioihin 
liittävää osaamista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Sievin kunnan edustajaksi pe-
rustettavan ateria- ja puhtauspalveluja tuottavan in-house –yhtiön hallitukseen teknisen johtajan ja 
hänelle varahenkilöksi talouspäällikön. 

 
Päätös:  
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ELINVOIMALUPAUS VALTUUSTOKAUDELLE 2021-2025 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 96 
 
Sievin Yrittäjät ry:n ja Sievin kunnan kesken on noussut esille Suomen Yrittäjien elinvoimalupauk-
sesta sopiminen ja allekirjoittaminen. Elinvoimalupauksessa kunta sitoutuu toimivaan vuoropuhe-
luun, sujuviin kaavoitus- ja lupaprosesseihin, yrittäjämyönteisiin hankintoihin, sekä yritysvaikutus-
ten arviointiin ja yrittäjyyteen kannustamiseen. Myös Kuntabarometrin tuloksia voidaan hyödyntää 
yhteistyön kehittämiseksi. 
 
Elinvoimalupauksella kunta sitoutuu yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään 
yrittäjäystävällistä ilmapiiriä, vahvistamaan elinvoimaisuutta, sekä kehittämään Sievin veto- ja pito-
voimaa.  
 
Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla pyritään konkreettisesti parantamaan yritysten toi-
mintaedellytyksiä ja siten vahvistamaan kunnan elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista 
seurataan jokavuotisten tapaamisten yhteydessä kunnan edustajien ja yrittäjäyhdistyksen välillä. 
 
Oheismateriaalina malli elinvoimalupauksesta. 
 
Päätösesitys: Sievin kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalupauksen ja päättää allekirjoittaa si-
toumuksen. 
 
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, sp etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN NIHAK RY:N KANSSA 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 97 
 
NIHAK on seudullinen kehitysyhdistys, joka tuottaa yritys- ja aluekehityspalveluja Pohjois-
Pohjanmaan eteläosassa. Yhteistyökuntia ovat Nivala, Reisjärvi, Haapajärvi, Kärsämäki ja Pyhä-
järvi. NIHAK palvelee alueen yrityksiä niiden kaikissa vaiheissa aina perustamisesta kasvuun ja 
kansainvälistymiseen.  
 
Yhdistys on myös mukana tutkimuksen rahoittajana ja että osatoteuttajana useissa eri tutkimus-
hankkeissa. Yhteistyökumppanina tutkimuksessa ovat mm. Oulun Yliopisto (Kerttu Saalasti Insti-
tuutti) ja Centria. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa kuten Jedu, sekä alu-
een lukiot, yläasteet ja opistot. 
 
Aluekehitystä NIHAK toteuttaa aktiivisen projektitoiminnan avulla, jonka painopisteenä on kilpailu-
kykyisemmän toimintaympäristön luominen yrityksille. NIHAK ry:n tavoite on tuottaa yhdistyksen 
asiakaskunnille asiantuntevia ja osaavia yrityspalveluja sekä kehittää kuntien elinvoimaisuutta ja 
monipuolistaa alueen elinkeinoelämää. Hanketoiminnan erillisten kehittämisprojektien kautta toteu-
tetaan asioita, joilla on yksittäistä jäsenkuntaakuntaa laajempaa alueellista merkitystä ja joita muu-
toin on vaikea saada käynnistettyä. 
 
Seudulliset yrityspalvelut ovat teemoiltaan kuntakohtaisia yrityspalveluita yleisempiä ja osaamis-
vaatimuksiltaan erikoistuneempia kuten esimerkiksi kansainvälistymiseen ja yritysten henkilöstön 
täydennyskoulutuksiin liittyviä. Seudulliset yrityspalvelut keskittyvät yritysten yleisten toimintaedel-
lytysten parantamiseen, verkostojen luomiseen, yhteistoiminnan parantamiseen ja kyvykkyyden 
kehittämiseen. 
 
NIHAK:n aluekehityksen hankkeet sekä paikalliset yrityspalvelut tukevat toisiaan ja muodostavat 
laaja-alaisemman palvelukokonaisuuden alueen elinkeinoelämän kehittämiseksi. 
 
NIHAK:n rahoittaminen tapahtuu jäsenkuntien maksamien jäsenmaksujen sekä kaikille jäsenkun-
nille tuotettavien yhteisten seudullisten yrityspalveluiden maksuista. Kustannukset jäsenkunnille 
rakentuvat seuraavasti: 
a) hankemaksu 15,5 €/asukas (Sievi 4 783 asukasta -> 74 137 €/vuodessa) 
b) seudulliset palvelut 1 €/asukas + 15.000 € (Sievi 4 783 asukasta -> 21 783 €/vuodessa). 
Sievin kunnan kustannukset vuositasolla olisivat kokonaisuutena noin 100 000 € vuodessa. 
 
Kehityshankkeiden kustannukset pyritään kattamaan ensisijaisesti ulkopuolisella julkisella projekti-
rahoituksella, joita täydennetään yhdistyksen omarahoitusosuuksilla. 
 
Oheismateriaalina NIHAK:n säännöt ja esittelymateriaali. 

 
Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää 
1. että Sievin kunta tekee yhteistyösopimuksen NIHAK ry:n kanssa viimeistään 1.1.2023 alkaen ja 
2. huomioida yhteistyökustannukset vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. 

 
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ARI-PEKKA KREIVIN JA 12 MUUN VALTUUTETUN JA KAHDEN VARAVALTUUTETUN ALOITE LEPPÄLÄN 
KOULUN TOIMINNAN JATKAMISESTA 
 

Kunnanvaltuusto 16.5.2022 § 24 
 

Ari-Pekka Kreivi ja 12 muuta valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua jättivät seuraavanlaisen valtuus-
toaloitteen: 
 
Leppälän koulun toiminnan jatkaminen 
Uuden kuntastrategian laatimisvaiheessa on tärkeä pysähtyä myös kouluverkkoasian äärelle. Kou-
lujen suhteen tehtävät linjaukset vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisena näemme kotikuntamme 
tulevien vuosien aikana ja mihin suuntaan olemme sitä kehittämässä.  
 
Sievin vahvuuksina ovat pitkään olleet elinvoimaiset kylät ja väestön nuori ikärakenne. Kunnan ke-
hittämistyössä on otettava huomioon näiden vahvuuksien säilyttäminen. Kylien elinvoimaisina py-
syminen ei ole itsestään selvää, vaan kehittymiselle on annettava mahdollisuus ja riittävä tuki. Ky-
läkoulujen säilyttäminen ylläpitää yhteisöllisyyttä ja ihmisten aktiivisuutta. Kunnan asukkaista yli 
puolet asuu muualla kuin keskustan alueella. Panostamalla eri kylillä oleviin palveluihin, lisätään 
kuntalaisten arjen sujuvuutta ja hyvinvointia, jokaiselle mielekkäässä asuinympäristössä.  
 
Viittaus Sievin kunnanvaltuuston päätökseen 18.2.2021 § 6  
- kohta 2: "LeppäIän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023."  
- kohta 3: "Kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä."  

 
Edellä mainittujen päätösten tekovaiheessa kevyenliikenteenväylän valmistumisesta Leppälään 
vuonna 2022 ei ollut tietoa. Tältä osin tilanne on muuttunut merkittävästi. Asiaa tulee nyt tarkastel-
la uudelleen ja reagoida tarvittavilla toimenpiteillä. Leppälän kylälle vuosikymmeniä suunnitteilla ol-
lut pyörätiehanke saadaan viimeinkin toteutettua ja tienkäyttäjien turvallisuus paranee huomatta-
vasti. Näin suuren investoinnin (2,05 milj. €) toivoisi palvelevan myös tulevia, uusia kuntalaisia. 
Asukkaiden houkuttelemiseksi ei riitä pelkästään hyvät kulkuyhteydet. Kylän vetovoimaan vaikuttaa 
merkittävästi koulun säilyttäminen yhdessä kevyenliikenteenväylän kanssa. Tämä asia tulisi huo-
mioida tulevaisuuden tavoitteiden laatimisessa ja antaa mahdollisuus kylän elinvoimaisuuden säi-
lyttämiseen.  
 
Kuntastrategiaan on hyvä sisällyttää pitkän tähtäimen suunnitelma ja huomioida se, että kylien ke-
hittämiseen menee aikaa eikä tilanne välttämättä muutu 1-3 vuoden aikana. Kunnan vetovoimaa ja 
uskottavuutta ei luo se, että vuosiluvut koulujen sulkemiselle ovat useita vuosia etukäteen päätet-
tynä. Jotta mahdollisuudet kehittämistyölle ovat käytännössä toteutettavia ja realistisia, on linjaus-
ten oltava myönteisesti tulevaisuuteen katsovia.  
 
Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että LeppäIän koulun toiminta jatkuu ja tämä asia 
otetaan käsittelyyn pikaisella aikataululla. Koulun jatkuminen on käsiteltävä ennen syksyn talousar-
viota, jotta LeppäIän koulun toiminta saadaan mukaan vuoden 2023 budjettiin. Kouluverkkoasias-
sa on edettävä kuntalaisia palvellen ja heidän tarpeensa huomioon ottaen. Kyseessä on koko kun-
nan kannalta merkittävä asia, sillä se antaa suunnan sille, mihin meidän kaikkien yhteistä Sieviä ol-
laan kehittämässä. Tämän päivän suunnitelmissa ja päätöksissä näkyy kuntalaisten sekä heitä 
edustavien päättäjien tahtotila. Myönteisen asenteen ja yhdessä tekemisen kautta voimme säilyt-
tää elinvoimaisen maaseutupitäjän vahvuudet myös tulevaisuudessa.  
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Aloitteen allekirjoittajana valtuutetut Ari-Pekka Kreivi, Tapio Salonsaari, Tarmo Leppälä, Risto Mat-
tola, Ari Ahola, Jarkko Myllyoja, Ari Sipilä, Mikko Kankaanpää, Jukka Muhola, Harri Ilkka, Tiina 
Timlin, Juho Hiltula ja Jukka Jokitalo ja varavaltuutetut Kirsi Nurkkala ja Erkki Löf. 
 
Päätös: Aloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valmisteltavaksi. 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 98 
 
Sievin kunnan hallintosäännön mukaisesti (§ 136) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn 
jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja 
hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 
 
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi 
päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo val-
tuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuo-
den loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii-
den johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Sievin kunnanvaltuustossa on 16.5.2022 (§ 24) tehty aloite Leppälän koulun toiminnan jatkamises-
ta. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi saaduksi ja siirtää 
asian valmistelun sivistyslautakunnalle. 
 
Päätös: 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022  §  99 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

 
 Päätös:  
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  
 
Kunnanhallitus 20.6.2022  §  100 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Sivistyslautakunta 5/2022 11.5.2022 
 
 

Viranhaltijapäätökset 
 
1. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 

 8/2022, 7.6.2022 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 
 9/2022, 14.6.2022 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhal-
tijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n pe-
rusteella kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Päätös:    
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 20.6.2022 § 101 

 
1. Opetus- ja kultuuriministeriö, 6.6.2022: Lausuntopyyntö – Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi. 
2. Vaasan hallinto-oikeus, 7.6.2022: Päätös kunnallisvalitukseen dnro 20901/03.04.04.04.10/2021 koskien 

Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokouksen 4.6.2021 päätöstä § 8.  
3. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän valtuusto 1/2022 2.6.2022 
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus 6/2022 9.6.2022 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 5/2022 20.5.2022 
 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 4/2022 31.5.2022 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tie-
toonsa saatetuiksi. 

 
Päätös:  
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