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Kokousaika: Maanantai    25.01.2021    kel lo   14.15 – 17.05  
Kokouspaikka: Teams-kokous 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Rauhala Rami      pj.  Känsälä Pasi  

X Hannula Ahti      1. vpj.     Rahkonen Pirjo  
X Kangas Terhi       2. vpj.  Haikara Hanna  
X Ahola Ari              3. vpj.  Rieskaniemi Kimmo  
X Honkala Kari   Kariniemi Anne  
X Huovari Piritta  Salonsaari Tapio  (kv 3.9.2020 § 37)  
X Koski Jenny  Myllyoja Jarkko  
X Korkeakangas Tapani  Jokitalo Jukka  
X Ruuttula Merja  Luomala Elisa 
 

Muut saapuvilla olleet: X Linna Jukka kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)  
X Känsälä Pasi kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
X Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja  
X Rossi Päivi hallintopäällikkö   
X Puputti Sami               tekninen johtaja, paikalla klo 15.19-16.12, §§ 10-12   
X Mickos Ari                   Sievin Teollisuuspuisto Oy, toimitusjohtaja,  

                                    paikalla klo 16.15-16.30, § 12   
     

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    1   14  Sivut:    1   20 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Kangas ja Ari Ahola sekä varalle Kari Honkala. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 27.1.2021 
 
 
Terhi Kangas   Ari Ahola  

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 2.2.2021. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
 

  
 

§ -2, KH 25.1.2021 14:15 Sivu 1



 

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 10.12.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 25.01.2021  §  1 
 
”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 10.12.2020  §:t 62-70 

62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
63 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
64 Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023 
65 Määrärahamuutokset talousarvioon vuodelle 2020 
66 Eron myöntäminen luottamustoimista Antti Toivolalle ja luottamushenkilöiden valinta hänen tilalleen 
67 Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaali kaudelle 12/2020 – 5/2021 
68 Kaavoituskatsaus 
69 Tiedoksiantoasiat (koulukiusaamista koskeva haaste) 
70 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa 
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Kunnanhallitus 25.1.2021 §  2 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 06.05.2020 antamallaan päätöksellä nro 20/0206/02 hylännyt 
valituksen kunnanvaltuuston 21.03.2019 § 11 tekemästä päätöksestä, jolla valtuusto hyväksyi 
26.09.2017 tehdyn sopimuksen kunnanjohtajan johtajasopimuksen muuttamisesta ja täydentämi-
sestä. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan em. Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden päätökseen ei ole haettu valituslupaa, joten päätös on tullut lainvoimaiseksi. 
 
Kunnanvaltuusto on 21.03.2019 § 16 päättänyt jatkaa HTM Mauno Rannon määräaikaista virka-
suhdetta siihen saakka, kunnes avoimeksi julistetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnan-
johtaja ottaa viran vastaan. Mauno Ranto on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle viimeistään 
01.09.2021 eikä ole käytettävissä kunnanjohtajan virkaa täytettäessä. 
 
Kuntalain 38.3 § mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, talou-
denhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa 
pormestari. Kuntalain 41.1 § mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan va-
lita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. 
 
Hallintosäännön 5 luvun 53 § mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita vi-
ranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin 
haettavaksi kunnanhallitus.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 § mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut jul-
kisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan 
päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan 
kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henki-
lö, joka ei ole sitä hakenut ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.  
 
Valtuusto on 23.5.1996 päättänyt, että kelpoinen kunnanjohtajan virkaan on henkilö, joka koulutuk-
sensa ja käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella on katsottava tehtävään päteväksi.  
 
Oheismateriaalina luonnos kunnanjohtajan viran hakuilmoitukseksi. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
 
1. julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.2.2021 kello 15.30,  
2. julkaista oheisen hakuilmoituksen paikallislehti Sieviläisessä, Keskipohjanmaassa ja Kalevassa 
sekä verkkopalveluissa www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi,  
3. käyttää kunnanjohtajan valintaprosessissa henkilöstörekrytointiasiantuntijaa, ja pyytää tarjoukset 
Eezy Personnel Oyj:ltä, MPS-yhtiöiltä, ManPowerGroupilta sekä Uniflex Henkilöstöpalveluilta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta tämän asian kä-
sittelyn ajaksi ja esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala.  
  
Lisätietoja:  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jukka Linna p. 044 5172117 

  Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala p. 044 2973004 
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ÄÄNESTYSPAIKAT KUNTAVAALEISSA 2021 
 

Kunnanhallitus 25.1.2021  §  3 
 
Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänes-
tys toimitetaan kotimaassa 7.-13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin). Vaaleissa valitaan kunnanvaltuus-
ton 12.11.2020 § 52 tekemän päätöksen mukaisesti 21 valtuutettua toimikaudelle 1.6.2021-
31.5.2025. 
 
Kunnanhallituksen on vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin mukaisesti päätettävä kunnassaan 
kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokai-
sessa kunnassa vähintään yksi. Kunnanhallituksen tulee päättää ennakkoäänestyspaikkojen auki-
oloajasta, joka vaalilain 48 §:n mukaan voi olla arkipäivisin kello 8 ja 20 välillä ja viikonloppuna klo 
9 ja 18 välillä. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat vaalilain 9 §:n mukaan myös sairaalat, ympärivuoro-
kautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayk-
siköt sekä rangaistuslaitokset (laitosäänestys, jonka vaalitoimikunta suorittaa). 
 
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- 
eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan 
Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Koti-
äänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa talou-
dessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kysei-
nen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. 
 
Kunnanhallituksen on määrättävä myös vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueilla. Yleisten en-
nakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot kellonaikoineen tulee merkitä oi-
keusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina 29.1.2021 
klo 12. 
 
Sievin kunta on nyt yhtenä äänestysalueena (kv 11.6.2020 § 20). Äänestysalueiden vähentämisen 
yhteydessä nähtiin tärkeäksi kirjastoauton käyttö kiertävänä ennakkoäänestypaikkana. Kirjojen lai-
naus/palautus ei ole mahdollista silloin, kun kirjastoauto on ennakkoäänestyskäytössä. Keskusvaa-
lilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikoille vaalitoimitsijat, joita tulee olla aina vähintään kaksi 
yhtä aikaa paikalla. 
 
Oheismateriaalina oikeusministeriön kirje 1.10.2020 VN/20585/2020. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2021 toimitettavissa kun-
tavaaleissa 
 
1. yleinen ennakkoäänestyspaikka on Sievin kunnantalo, os. Haikolantie 16, 85410 Sievi ja 

sen aukioloajat ennakkoäänestyspäivinä: 
  keskiviikko –  perjantai 

 lauantai – sunnuntai 
 maanantai – tiistai 

klo 12.00 – 17.00 
klo 12.00 – 15.00 
klo 12.00 – 17.00. 
 

 Lisäksi yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kirjastoauto (äänestysbussi), jonka py-
sähdyspaikat ja –ajat ovat seuraavat: 
 

 la 10.4.2021  klo 10.00-11.00: Kiiskilän koulun piha, Kiiskilänkylätie 74 
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 la 10.4.2021  klo 11.30-12.30: Karjulan entisen koulun piha, Myllyojantie 153 
 la 10.4.2021  klo 13.00-14.00: Jokikylän koulun piha, Kajaanintie 1012 
 la 10.4.2021  klo 14.30-15.30: Järvikylän koulun piha, Raudaskyläntie 144 
  

su 11.4.2021  klo 10.00-11.00: Leppälän koulun piha, Leppälänkouluntie 25 
 su 11.4.2021  klo 11.30-12.30: Jyringin koulun piha, Kylätie 47  
 su 11.4.2021  klo 13.00-14.00: Korkia-ahon tallin piha, Sievinmäentie 7  
 su 11.4.2021  klo 14.30-15.30: Korhosen koulun piha, Koulukatu 10  
 su 11.4.2021  klo 16.00-17.00: Kukonkosken piha, Poleentie 29  
2. ennakkoäänestys (laitosäänestys) toimitetaan Pajulan palvelukeskuksen lisäksi Kotirin-

teessä 
3. vaalipäivän äänestyspaikka on Sievin kunnantalo, os. Haikolantie 16, Sievi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin.   
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
  
 arkistosihteeri Päivi Pöllä, p. 044 4883 208 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VAATIMUS KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIIN SIJOITETUN PERUSPÄÄOMAN PALAUTTAMI-
SESTA 

 
Kunnanhallitus 25.01.2021 § 4 
 

Kalajokilaakson kunnat ovat eronneet Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä 1990-luvulla. Tuossa 
vaiheessa Kalajokilaakson kunnat ovat jättäneet Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taseeseen 
sijoittamansa peruspääoman. Vuosien varrella Kalajokilaakson kunnat ovat käyttäneet Soiten (ent. 
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin) palveluita, mutta joitakin vuosia sitten tapahtuneen perusso-
pimuksen muuttamisen jälkeen Kalajokilaakson kuntien aikaisempaa kuntayhtymän jäsenyyttä ja 
sijoitettua peruspääomaa ei ole huomioitu Soiten palvelujen hinnoittelussa. Tästä näkökulmasta 
katsottuna kuntien sijoittamilla peruspääomilla ei ole käytännön merkitystä tai hyötyä Kalajokilaak-
son kunnille.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on jälleen käynnissä. Tulevien hyvinvointialueiden olisi tar-
koitus ottaa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä ja tuottamisesta 1.1.2023 al-
kaen. Olemassa olevien sairaanhoitopiirien varat ja velat siirtyvät sellaisenaan tuleville hyvinvointi-
alueille. Tästä syystä on perusteltua, että Soite palauttaa Kalajokilaakson kunnille sen taseessa 
olevat peruspääomat.  
 
Soiten tilinpäätöksen mukaan tilanteessa, jossa Kalajokilaakson kunnat erosivat Keski-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, ei pääomasijoituksia palautettu kunnille, vaan ne jäivät kuntien 
osuutena kuntayhtymän varoihin ja kirjattiin pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Sievin kunnan 
osuus tästä pääomasta on 205 902,65 euroa. 
 
Ylivieskan kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 § 298 päättänyt vaatia Keski-
Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitea palauttamaan Keski-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiriin sijoitetun pääomaosuuden 30.6.2021 mennessä. Samalla Ylivieskan kaupunki on 
varannut muille Kalajokilaakson kunnille mahdollisuuden yhtyä vaatimukseen ilmoittamalla asiasta 
31.1.2021 mennessä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Sievin kunta yhtyy muiden Kalajokilaakson kuntien vaatimuk-
seen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sijoitetun peruspääoman palauttamisesta.  
 
Sievin kunta vaatii Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitea palauttamaan 
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin sijoitetun Sievin kunnan pääomaosuuden 205 902,65 euroa 
30.6.2021 mennessä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KUNTA-AKKUNA –HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN 
 

Kunnanhallitus 25.01.2021  §  5 
 
Valtiovarainministeriö (VM) myönsi päätöksellään 09.12.2020 avustusta kuntien digitalisaation yh-
teishankkeista aiheutuviin kustannuksiin. Nivalan kaupunki haki yhdessä 11 muun kunnan ja kau-
pungin kanssa hankeavustusta yhtenäisen, älykkään palvelualustan ns. Kunta-Akkunan kehittämi-
seen. Siinä kuntalaisten asiointiin liittyvät eri järjestelmiin pohjautuvat digitaaliset palvelut kootaan 
yhteen käyttöliittymään eli Kunta-Akkunaan yhden kirjautumisen taakse. Kunta-Akkuna-hankkeelle 
myönnettiin digikannustinrahaa 391 000 €.  
 
Sievin kunta on päättänyt olla mukana hankkeessa kunnanjohtajan 22.09.2020 tekemällä viranhal-
tijapäätöksellä 12/2020. 
 
Nivalan kaupunki on hankehakemuksen mukaisesti vastuukunta Kunta-Akkuna-hankkeessa ja hal-
lintojohtaja on hankkeen vastuuhenkilö. Kunta-Akkuna-hanketta on valmisteltu yhdessä osallistu-
vien kuntien ja Joki ICT Oy:n kanssa. Hankkeelle tulee nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmä nimeää 
projektiryhmän. Hankkeelle palkataan hankesuunnitelman mukaisesti projektipäällikkö. 
 
Nivalan kaupunginhallitus pyytää hankkeeseen osallistuvilta kunnilta, että ne nimeävät jäsenen ja 
varajäsenen ja Joki ICT Oy:ltä, että se nimeää jäsenen ja varajäsenen ja tarvittavat asiantuntijajä-
senet Kunta-Akkuna-hankkeen ohjausryhmään 31.01.2021 mennessä. 
 
Oheismateriaalina ote Nivalan kaupunginhallituksen päätöksestä 18.01.2021 § 10. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Kunta-Akkuna -
hankkeen ohjausryhmään. 
 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi jäseneksi tietohallintopäällikkö Jukka Leppälän ja varajäseneksi 
hallintopäällikkö Päivi Rossin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN PERHEPALVELUKESKUS RY:LLE OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2021 
 

Kunnanhallitus 25.01.2021 § 6 
 

Valtuusto on vuoden 2021 talousarviossaan myöntänyt Sievin Perhepalvelukeskus ry:lle 45 000 
euron suuruisen määrärahan. Toiminnalla tuotetaan lapsiperheiden kotipalvelua, lapsiparkkia ja 
kaikille avoimia perhekerhoja. Kunta on osoittanut lapsiparkkia ja perhekerhoja varten maksutto-
masti käyttöön Nuorisotalo Miitin tilat. Palvelulla edistetään lapsiperheiden hyvinvointia ja perhei-
den kykyä perheenhuoltovelvollisuuden täyttämiseen. Lapsiparkki Miitillä mahdollistaa kotona ole-
van vanhemman asiointimatkat ja avoin perhekerho tarjoaa perheille vuorovaikutukseen toisten 
samassa elämäntilanteessa olevien aikuisten ja lasten kanssa.  
 
Toiminnalla on myös ennalta ehkäisevä vaikutus lastensuojelutarpeeseen ja lasten ja nuorten pa-
hoinvoinnin kasautumiseen.  
 
Riittävän informatiiviseksi ja hallinnollisesti keveimmäksi toiminnan seuraamiseksi on osoittautunut 
määrärahan saajan kuukausiraportti sovituista tunnusluvuista ja toimintatiedoista.  
 
Oheismateriaalina raportti vuoden 2020 tunnusluvuista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
1. kunnan myöntämä avustus maksetaan Sievin Perhepalvelukeskukselle kuukausittain 12:ssa ta-
sasuuruisessa erässä 
2. Sievin Perhepalvelukeskus raportoi kuukausittain tehtyjen kotikäyntien määrän, osa- tai koko-
päiväisyyden ja pääasiallisen syyn määritellyistä kriteereistä 
3. yhdelle perheelle voidaan osoittaa vuosittain korkeintaan 12 kappaletta osapäiväistä kotikäyntiä 
tai 6 kappaletta kokopäiväistä kotikäyntiä 
4. se esittää Sievin Perhepalvelukeskukselle edelleen yhteistyön jatkoa Peruspalvelukuntayhtymä 
Kallion kanssa perheiden ohjaamiseksi Kallion palvelujen piiriin silloin, kun heidän avuntarpeensa 
ei ole enää kotiavun keinoin täytettävissä.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021 
 
Kunnanhallitus 25.01.2021 § 7 
 

Kunnanvaltuusto on 10.12.2020 § 64 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021. 
 
Talousarvion käyttösuunnitelma on asiakirja tai päätös, jolla talousarvioon sisältyvät toimielimelle 
osoitetut määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet jaetaan alemmille tehtävätasoille osamäärära-
hoiksi, osatuloarvioiksi ja osatavoitteiksi sekä nimetään tasoille omat vastuuhenkilöt. 
Kunnanvaltuuston hyväksymä taloussuunnitelma on jo sisältänyt tehtävätasoisen talousarvion ta-
voitteineen sekä vastuuhenkilöiden nimeämisen.  
 
Toimielimille on annettu ohjeet käyttösuunnitelmien hyväksymisestä.  
 
Oheismateriaalina on vahvistetun talousarvion mukainen kunnanhallituksen kustannuspaikkatasoi-
nen käyttösuunnitelma, johon ei ole tullut muutoksia talousarvion käsittelyn jälkeen.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 
2021 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkekangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2021 
 

Kunnanhallitus 25.01.2021  § 8 
 

Kunnanhallituksen on vuosittain päätettävä keskushallinnon laskujen hyväksyjistä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
1. keskushallinnon laskut hyväksyvät kunnanjohtaja, hallintopäällikkö, kunnankamreeri, arkistosih-
teeri ja tietohallintopäällikkö omilta vastuualueiltaan toinen toisiaan sijaistaen. 
2. kunnanhallituksen pj. hyväksyy kunnanjohtajan matkalaskut ja muut mahdolliset viran hoitoon 
liittyvät laskut. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TAPIO SALONSAAREN VALTUUSTOALOITE KUNNAN VETOVOIMAISUUDEN YLLÄPIDON JA MARKKI-
NOINNIN KEHITTÄMISEKSI (SIEVILÄINEN-LEHDEN ISOJAKO-NUMEROT OPISK.) 

 
Kunnanhallitus 25.01.2021 § 9 
 
 Tapio Salonsaari jätti 12.11.2020 valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: 
 

”Esitän, että paikkakunnalta opiskelujen johdosta pois muuttaville tarjotaan mahdollisuus tilata 
kunnan tarjoamana Sieviläinen-lehden isojako-numerot opiskeluosoitteeseensa opiskeluidensa 
keston ajan. 
 
Tällätavoin saadaan muistutettua opiskelijoita, että kotiin on aina mukava palata sekä päästään 
kertomaan kunnasta ja sen tapahtumista myös opiskelijoiden kämppäkaverille ja ystäville. 
 
Tätä kirjoittaessa en ole Sieviläiseltä saanut tarkempaa tietoa tällaisen markkinoinnin hinnasta, 
mutta jos oletetaan että yhden lehden hinta olisi irtonumeron hinta (2,20€) ja että se lähetetään 
normaalissa kirjepostissa (1,75€) ja että isojako ilmestyy neljästi vuodessa niin yhden tilaajan 
kustannus olisi 15,80€/vuosi. Täten, jos kaikki lukiolaiset osallistuisivat ohjelmaan, niin sen 
kustannus olisi karkeasti 1600€/vuosi. 
 
Tällä ihan kohtuullisen hintaisella panostuksella tavoitettaisiin potentiaalisesti tuhansia nuoria ja 
tämänkaltaisella pitkäjänteisellä markkinointityöllä voitaisiin osaltaan yrittää taistella kunnan hiipu-
mista vastaan.” 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen keskushal-
linnon valmisteltavaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TILAN REKOLA 746-406-2-273 OSTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 25.01.2021 § 10 
 

Tekninen johtaja on neuvotellut kiinteistökaupasta, jonka kohteena on Sievin kunnan Kukonkylässä 
sijaitseva tila Rekola 746-402-2-273. Kiinteistön pinta-ala on 0,2059 ha ja kauppahinnaksi on neu-
voteltu 3 000,00€. 
 
Kaupan kohde sijaitsee Asemakylän asemakaava-alueella korttelissa 113 ja on AP merkinnällä 
olevaa asuinpientalojen korttelialuetta. Kunnanjohtaja on allekirjoittanut myyjäosapuolen kanssa 
ehdollisen kauppakirjan 14.01.2021. 
 
Toimivalta kiinteistökaupassa on kunnanhallituksella (Hallintosääntö 22 §, kohta 2). 
 
Esityslistan oheismateriaalina on kauppakirja, lainhuuto- ja rasitustiedot sekä kiinteistörekisteri- ja 
karttaote. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistökaupan kauppahin-
nalla 3 000.00€. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntija kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia.  

 
Lisätiedot: tekninen johtaja Sami Puputti puh. 044 4883 263 sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TILAN MÄNTYHARJU 746-406-2-230 OSTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 25.1.2021 § 11 
 

Sievin kunta on neuvotellut kiinteistökaupasta, jonka kohteena on Sievin kunnan Kukonkylässä si-
jaitseva tila Mäntyharju 746-402-2-230. Kiinteistön pinta-ala on 0,1373 ha ja kauppahinnaksi on 
neuvoteltu 155 766,00€. 
 
Kiinteistölle sijoittuu rakennukset: 
- Omakotitalo, rakennusvuosi 1978, laajennusvuosi 1998, huoneistoala 180 m2 
- Ulkosauna 16 m2 
- Leikkimökki 
- Liiteri 
 
Neuvottelut kiinteistökaupasta on käynnistetty sen jälkeen, kun jalkinetehtaan asemakaavamuu-
toksen valmistelussa kävi ilmi, että Sievin Jalkineen tehdaslaajennus tulee lähelle kyseistä asuin-
kiinteistöä. Aiheutuvaa haittaa ei voi pitää kohtuuttomana mutta ei myöskään vähäisenä. Kaavoitta-
ja on suositellut Sievin kunnalle neuvotteluiden käynnistämistä kiinteistön ostamiseksi. 
 
Sievin kunta on tehnyt kiinteistön omistajille 8.9.2020 päivätyn vaihtotarjouksen. Tarjouksen mu-
kaan kunta saa tämän pykälän mukaisen kiinteistön rakennuksineen. Kunta puolestaan luovuttaa 
rakennustontin, jonka arvo lohkomiskuluineen on 5 766.00€ ja maksaa välirahana 150 000€. 
 
Myyjä osapuoli on ilmoittanut 22.1.2021, että on valmis hyväksymään kunnan tekemän tarjouksen 
ilman kiinteistövaihtoa. Neuvottelujen perusteella tekninen johtaja on esittänyt, että tontin osuus 
vaihtotarjouksesta lisätään kauppahintaan ja vaihdon sijasta kiinteistöstä tehdään kiinteistökauppa. 
Myyjäosapuoli on hyväksynyt esityksen. 
 
Kaupan kohde sijaitsee Asemakylän asemakaava-alueella korttelissa 238 ja on AO-merkinnällä 
olevaa erillispientalojen korttelialuetta. 
 
Toimivalta kiinteistökaupassa on kunnanhallituksella (Hallintosääntö 22 §, kohta 2). 
 
Esityslistan oheismateriaalina on kauppakirjaluonnos, lainhuuto- ja rasitustiedot, kiinteistörekisteri- 
ja karttaote sekä kiinteistöarvio. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistökaupan kauppahinnalla 155 766,00€. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 

 Lisätiedot: tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 25.01.2021  §  12 
 

Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Ari Mickos kertoo ajankohtaisista hankkeista ja tekni-
nen johtaja Sami Puputti ajankohtaisista maakaupoista. 
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit seuraavista asioista:  

- tekninen johtaja Sami Puputti esitteli vireillä olevien kiinteistökauppojen neuvottelutilanteet. 
Neuvotteluja jatketaan. 

- Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Ari Mickos esitteli ajankohtaiset hankkeet 
- kuntastrategiatyö päätettiin siirtää uuden valtuuston valmisteltavaksi ja päätettäväksi. 
- kunnanjohtaja kertoi korona-tilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Sievissä 
- puheenjohtaja kertoi Suomen Riistakeskuksen, Oulun poliisin ja Sievin metsästysseurojen 

kanssa käydystä susi –keskustelusta 
- Pohjois-Pohjanmaan kuntien kuntakokous Sote-uudistukseen liittyen pidetään torstaina 

28.1.2021. Kokoukseen osallistuvat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen, valtuuston ja val-
tuustoryhmien puheenjohtajat  
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus  25.1.2021  §  13 
 

Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: 

 15/2020, 14.12.2020 ePassi Flexin käyttösäännöt työntekijöille 
 16/2020, 17.12.2020 Kunnantalon suljettuna pitäminen 18.1.2021 saakka. 
 1/2021, 14.1.2020 Kunnantalon suljettuna pitäminen 1.2.2021 saakka. 

2. Kunnankamreerin viranhaltijapäätös: 
 20/2020, 16.12.2020 Lainaerän maksu Vanhustenkotiyhdistyksen lainan takauksen perusteella. 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut viranhaltijapäätökset 
tiedokseen ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella kun-
nanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 25.1.2021 § 14 

 
1. Liikenne- ja viestintäministeriö, 15.12.2020: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 

ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. 
2. Opetushallitus:  
a. 18.1.2020: Opetus- ja kultuuriministeriön päätös esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista 2021. 
b. 18.1.2020: Opetus- ja kultuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoimin-

nan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määristä 2021 
c. 18.1.2020: Opetus- ja kultuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuk-

siin myönnettävästä valtionosuudesta. 
d. 18.1.2020: Laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 2021. 
e. 19.1.2020: Tarkistuspäätös opetus- ja kultuuriministeriön päätös esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista 

2020. 
f. 19.1.2020: Tarkistuspäätös opetus- ja kultuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja 

iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määristä 2020 
g. 19.1.2020: Tarkistuspäätös opetus- ja kultuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille 

käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta. 
h. 19.1.2020: Tarkistettu laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 2020. 
3. Valtiovarainministeriö: 
a. 10.12.2020: Lausuntopyyntö – Tiedonhallintalautakunnan suositus käyttöoikeuksien hallinnasta (TiHL 

16§), kommentointipyyntö. 
b. 14.12.2020: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väestötietojärjes-

telmästä ja Digi- ja väestöviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta. 
c. 30.12.2020: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotu-

lomenetusten korvauksesta vuonna 2021. 
d. 30.12.2020: Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021. 
4. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 20.1.2021, EPOELY/1873/2020: Lausuntopyyntö Toholampi-Lestijärven 

tuulipuiston YVA-ohjelmasta. 
5. Aluehallintovirasto, 10.12.2020: Lausuntopyyntö - Uuden Kukon sillan ja työnaikaisen varasillan raken-

taminen sekä vanhan Kukon sillan purkaminen, Sievi. 
6. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 14/2020 17.12.2020 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto 2/2020 14.12.2020 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 11/2020 21.12.2020 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 3/2020 8.12.2020 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 18/2020 14.12.2020 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 13/2020 16.12.2020 
 Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen jätelautakunta 3/2020 24.11.2020 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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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: 1–4, 7, 9, 12–14 

 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 kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät: 5, 6, 8, 10, 11 
 
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: x 
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanhallitus 
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: x 
 
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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