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Kokousaika: Maanantai    15.02.2021    kel lo   14.15 – 18.18  
Kokouspaikka: Teams-kokous (T)  / Valtuustosali 

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

X Hannula Ahti      1. vpj.  poistui klo 17.12   Rahkonen Pirjo  
X Kangas Terhi       2. vpj.  Haikara Hanna  
X Ahola Ari (T)        3. vpj.  Rieskaniemi Kimmo  
X Honkala Kari (T)  Kariniemi Anne  
- Huovari Piritta X Salonsaari Tapio  (kv 3.9.2020 § 37)  
X Koski Jenny (T)  Myllyoja Jarkko  
X Korkeakangas Tapani, poistui klo 17.41  Jokitalo Jukka  
X Ruuttula Merja  Luomala Elisa 
 

Muut saapuvilla olleet: X Linna Jukka kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67), poistui klo 17.41  
X Känsälä Pasi (T) kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67), poistui klo 16.42  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja, poistui klo 17.35  
- Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja, poistui esteellisenä klo 16.57-17.12, § 23 ajan  
X Rossi Päivi (T) hallintopäällikkö   
X Korkeakangas Marja (T) kunnankamreeri, paikalla klo 14.15-14.48, §§ 15-16   
X Pelkonen Teemu (T       vs. koulutoimenjohtaja, paikalla klo 14.48-16.13, §§ 17-18   
X Puputti Sami (T)             tekninen johtaja, paikalla klo 16.20-16.33, §§ 19-20    

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:  15    31  Sivut:    1   30 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Honkala ja Tapio Salonsaari sekä varalle Jenny 
Koski. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 18.2.2021 
 
 
Kari Honkala   Tapio Salonsaari  

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 23.2.2021. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄ-
VÄN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2020 

 
Kunnanhallitus 15.02.2021 § 15 
 

Opetus- ja kulttuurimisteriö on tehnyt 31.12.2020 päätöksen otsikon mukaista valtionosuuksista ja 
verotulomenetysten korvauksista (VN/1990/2020-OKM-9) vuonna 2020.  
 
Valtionosuuteen 2020 liittyen on saatu lisäksi seuraavat päätökset:  
Opetus- ja kuluttuuriministeriön päätös valtionavustuksesta vuoden 2020 aamu- ja iltapäivätoimin-
nan maksutulomenetysten kompensoimiseksi (VN/26109/2020-OKM-1), 
Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2020 ohjaustuntien laskennallis-
ta määrää koskeva oikaisu (VN2010/2020-OKM-2) 
 
OKM:n kautta tuleva valtionrahoitusosuus Sievin kunnan osalta 2020 
 
lopullinen ennakko   erotus      Ta 2020 
131 903€        161 620 € -29 717€ 61 600€ 
 
Koulutoimessa on tarkastettu valtionosuuden määräytymisen perusteet. 
 
Valtionosuuspäätökset oheismateriaalina. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtionosuuspäätöksen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta.  
 
Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOH-
TUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2021 

 
Kunnanhallitus 15.02.2021 § 16 
 

Valtiovarainministeriö on tehnyt 30.12.2020 päätöksen otsikon mukaista valtionosuuksista ja vero-
tulomenetysten korvauksista. (VN/27140/2020) vuonna 2021. 
 
Päätökset on saatu lisäksi kotikuntakorvauksen perusosasta (VN/27142/2020), 
Lukiokoulutuksen yksikköhinnoista ja rahoituksesta (VN/23336/2020-OKM-1), 
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuu-
desta (VN/27874/2020-OKM-1), 
Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2021 (VN/28104/2020-OKM-1), 
Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja laskennalliset määrät 
vuonna 2021 (VN/25565/2020-OKM-1) 
 
Oheismateriaalin mukaiset valtionosuudet ja korvaukset ovat vuonna 2021 yhteensä 20 082 945€. 
Kuukausittainen maksuerä on 1 673 575€. 
 
Kunnalla on oikeus 3 kuukauden kuluessa päätöksestä hakea siihen oikaisua. Kokonaissumma on 
suurempi kuin vuoden 2021 talousarvioon sisältyvä euromäärä. 
 
Sievi       Ta 2021  Valtionosuuspäätös 2021 
 
Valtionosuuspäätökset 
yhteensä  20 059 126  20 082 945 
 
Josta opetus- ja kulttuuri- 
toimen valtionosuus      161 620  178 416 
 
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus määräytyy osittain kunnasta ilmoitettuihin lukumäärätietoi-
hin. Oppilastietojen lukumäärien ilmoitusmenettelyssä on ensi kertaa siirrytty käyttämään sähköistä 
Koski-järjestelmää, josta tiedot siirtyvät opetustoimen valtionosuuspäätöksen pohjaksi.  
Koulutoimessa on tarkastettu nämä valtionosuuden pohjana olleet määrätiedot. 
 
Valtionosuuksien perusteiden tarkastuksessa huomatut virheet aamu- ja iltapäivätuntien osalta kor-
jataan järjestelmään ja lähetetään korjauspyyntö Opetushallitukseen (tunteja ilmoitettu liian vähän). 
Perusopetuksen muiden vammaisoppilaiden lukumäärä korjataan järjestelmään (vähenee yhdellä), 
josta haetaan myös oikaisua. Aamu- ja iltapäivätuntien muutos lisää valtionosuutta ja muiden 
vammaisoppilaiden määrän korjaus vähentää sitä. Korjausten nettovaikutus valtionosuuteen ei ole 
merkittävä, mutta jää positiiviseksi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea oikaisua vuoden 2021 valtion-
osuuteen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta. 
 
Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SITOUTUMINEN JOUKKOLIIKENTEEN HANKINNAN KUSTANNUKSIIN (ELOKUU 2021 - 4.6.2023) 
 

Koululautakunta 10.2.2021  §  9 
 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) kilpailuttaa 
lähiaikoina Jokilaaksojen alueen kuntien välisen joukkoliikenteen talvella 2021 valmistuvan Joki-
laaksojen joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelman mukaisesti. Suunnittelua on ohjan-
nut Jokilaaksojen alueellinen joukkoliikennetyöryhmä, johon kuuluvat edustajat mm. kaikista suun-
nittelualueen kunnista. Hankittavan liikenteen aikataulut on toimitettu työryhmän jäsenille tammi-
kuussa 2021. 
 
Sievin ja Ylivieskan välille tavoitellaan nykyistä tiheämmin ajettavaa liikennettä, joka palvelisi pa-
remmin mm. työssäkävijöitä ja toisen asteen opiskelijoita. Lisäksi parannetaan junien liityntäyh-
teyksiä Ylivieskan rautatieasemalla. Myös kesä- ja viikonloppuliikennettä lisätään.  
 
ELY-keskus ottaa vuonna 2021 alkavalla sopimuskaudella käyttöön uudet liikenteen kustannusja-
on periaatteet alueilla, joiden joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnittelu on käynnissä (Kai-
nuu, Jokilaaksot ja Raahen seutu). Suurimman osan hankittavasta liikenteestä rahoittaisi ELY- 
keskus, mutta kunnat osallistuisivat seuraavien ELY-keskuksen hankkimien linja-autovuorojen ra-
hoitukseen: 
 
- kuntien välinen liikenne, jossa matkustaa säännöllisesti merkittävä määrä peruskoululaisia (kun-
nan rahoitusosuus 50 % vuorosta) 
- kunnan sisäinen liikenne (kunnan rahoitusosuus 100 % vuorosta) 
- kunnan aloitteesta hankittava peruspalvelutason ylittävä liikenne, kuten ylimääräiset autokierrot 
(kunnan rahoitusosuus 100 % vuorosta). 
 
ELY-keskus esittää, että em. periaatteiden nojalla Sievin kunta rahoittaisi: 
 
1. 50 % seuraavista kuntien välisistä linja-autovuoroista, joissa matkustaa säännöllisesti merkittävä 
määrä peruskoululaisia: 

 
Reisjärvi – Kangasoja – Sievi  Koulp  6:45 7:30 
Sievi – Kangasoja – Nivala  Koulp 15:05 16:00 
Ylivieska – Sievi  Koulp  7:15 7:45 
Ylivieska – Sievi  Koulp  8:25 9:00 
Sievi – Ylivieska  Koulp 14:05 14:35 
 
2. 100 % seuraavista kunnan sisäisistä linja-autovuoroista: 
 
Sievi – Kangasoja – Sievi  Koulp  7:50 8:50. 
 
Vuorot ajettaisiin koulupäivinä maanantaista perjantaihin. Alustava arvio kunnan kustannuksista 
yhtä sopimusvuotta kohden on 40 000,00 € (alv 0 %). Lopulliset kustannukset selviävät joukkolii-
kenteen tarjouskilpailun jälkeen. Kustannuksiin lisätään arvonlisävero, ja lisäksi kustannuksiin 
vaikuttavat joukkoliikenteen kustannusindeksin kehittyminen sekä sopimukseen mahdollisesti teh-
tävät muutokset. Kustannuksiin eivät sen sijaan sisälly matkaliput. Kunta vastaa peruskoululaisten 
matkakorttien tilaamisesta sekä matkakorteilla tehtävien koulumatkojen maksamisesta. 
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Jos kunta sitoutuu kustannuksiin, ELY-keskus hankkii liikenteen ja toimittaa kunnalle tarjouskilpai-
lun jälkeen allekirjoitettavaksi sopimuksen, jolla sovitaan tarkemmin mm. osapuolten vastuista, 
osapuolten välisen kustannusjaon laskennasta sekä liikennöintikorvauksen maksamisesta 
tarjouskilpailun voittaneelle liikenteenharjoittajalle. Ellei kunta sitoudu kustannuksiin, ELY-keskus ei 
hanki liikennettä. Tällöin kunta voi järjestää sisäisen liikenteensä itse. 
 
ELY-keskus pyytää Sievin kunnalta lausuntoa joukkoliikenteen hankinnasta. Lausunnossa pyyde-
tään ilmoittamaan, sitoutuuko kunta liikenteen hankinnan kustannuksiin edellä mainituin periaattein 
koko varsinaisen sopimuskauden ajan. Tuleva sopimuskausi alkaa kouluvuoden käynnistyessä 
elokuussa 2021 ja päättyy 4.6.2023. Sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa optiolla 1+1 vuotta. 
Mahdollisen option käyttämisestä sovitaan erikseen. 
 
Oheismateriaalina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 27.1.2021. 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Koululautakunta hyväksyy ELY:n esityksen ja sitoutuu 
joukkoliikenteen hankinnan kustannuksiin ja ehtoihin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 15.02.2021 § 17 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee koululautakunnan päätöksen tiedok-
seen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkosta. 
 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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KOULUVERKKOMUUTOKSET SIEVISSÄ 
 

Koululautakunta 17.03.2020   § 11 
 

Kunnanhallituksen asettama palveluverkkotyöryhmä on kokoontunut kaikkiaan 10 kertaa touko-
kuusta 2019 alkaen. Työryhmä on tarkastellut Sievin kunnan palveluverkon nykyistä laajuutta ja 
muuta tilannetta sekä mm. kunnan omistamien rakennusten määrää ja laatua. Joulukuusta 2019 
alkaen painopiste on ollut kouluverkkotarkastelussa ottaen huomioon lapsimäärän ja valtionosuuk-
sien väheneminen olemassa olevien tietojen ja ennusteiden pohjalta. Tulevien viiden vuoden aika-
na (2020 – 25) valtionosuuksien vähentymä nykyperusteilla tulee olemaan n. 0,5 – 0,6 m€ ja kou-
luverkkoa tulisi sopeuttaa taloudellisen hyötysuhteen parantamiseksi vastaavana ajanjaksona. 
 
Käytännössä palveluverkkotyöryhmä on oppilasennusteiden pohjalta tehnyt erilaisia vaihtoehtoja ja 
aikataulutusta, miten kouluverkko voisi supistua oppilasmäärän vähetessä. Nykyistä seitsemän 
alakoulun kouluverkkoa voitaisiin ensi vaiheessa supistaa 5 tai 6 koulun suuruiseksi ja seuraavas-
sa vaiheessa 3 tai 4 alakoulun suuruiseksi. Eri kouluverkkovaihtoehtojen vaikutuksia esitetään tii-
vistetysti taustamateriaalissa 1 (kouluverkko / palveluverkkoselvitys).  
 
Kouluverkkovalmisteluun liittyvät kuntalaisten kuulemiset on pidetty 11.2. ja 13.2.2020 saman si-
sältöisinä tilaisuuksina Vääräjokisalissa. Tilaisuuksissa oli verkkoselvityksen lisäksi esillä valtion-
osuuksien kehittymisen ennuste sekä oppilasmäärätaulukoita ja läsnäolijoilla oli mahdollisuus esit-
tää kysymyksiä sekä kommentteja suunnitelmista. Lisäksi kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa 
lausunto asiaan kunnan postiosoitteen tai sähköpostin välityksellä 29.2.2020 mennessä. Kaikki 
lausunnot sekä kuulemistilaisuuksien muistiot ovat täydellisinä koululautakunnan Extranetin koulu-
verkkoseminaarikansiossa. Kansion materiaali on valmisteltu 19.3. pidettävään valtuustoseminaa-
riin. 
 
Lautakunta perehtyi valmisteltuun materiaaliin. Valtuustoseminaarin jälkeen alkaa varsinainen pää-
töksenteko koululautakunnan kautta, jonka jälkeen asiat etenevät myöhemmin kunnanhallitukseen 
ja valtuustoon. Osana päätöksen tekoa on tehtävä ennakkovaikutusten arviointi kouluverkkomuu-
toksiin liittyen, jonka suorittamistavasta koululautakunnan tulee tehdä päätös. 

 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää ennakkovaikutusten 
arvioinnin työryhmän kokoonpanona. 
 
Päätös: Lautakunta valitsi EVA- työryhmään koulutoimenjohtajan lisäksi varsinaisiksi jäseniksi 
seuraavat (suluissa varajäsenet): Taneli Voltti (Jenni Koski), Tomi Huovari (Ilse Eskola), Terhi Vä-
häsalo (Anne Kariniemi), Maarit Arvola (Petri Tervamäki). 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

Koululautakunta 29.4.2020 § 26 
 
Kunnanhallitus on linjannut, että varsinainen laaja kouluverkkopäätös tehdään kuluvan vuoden 
syksyllä. Alakouluista Jokikylän koulun lakkautumisen ajankohta tulee kuitenkin käsitellä kevään 
aikana, koska sen osalta oppilasmäärien kehitys on alhaisin. Asiaan liittyvän ennakkovaikutusten 
arvioinnin valmistelu on käynnissä ja kokouksessa käsiteltiin asian eteneminen EVA –ryhmän toi-
mesta. EVA –työryhmä näkee välttämättömänä, että ennakkovaikutusten arviointi tehdään yhtäai-
kaisesti kaikkien kunnan alakoulujen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille. Tavoitteena on saada 
vastaukset kohdehenkilöiltä viikolla 20.  
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Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

Koululautakunta 4.6.2020 § 36 
 
Oheismateriaalina EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020. 
 
Keskiviikkona 3.6.2020 klo 17 pidetään valtuuston ja koululautakunnan iltakoulu, jossa käsitellään 
asiaa. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 
 
Esittelytekstiä 4.6.2020 (edellisen illan iltakoulun jälkeen): 
 
Kouluverkon jatkuminen nykyisellään lukuvuodelle 2020-2021 toisi kahden opettajan säästöt, jol-
loin Korhosen koulusta tulee neliopettajainen ja Jokikylän koulusta kaksiopettajainen koulu. Tämä 
malli ei lisäisi myöskään kyytikustannuksia. Vallitseva epävarma tilanne koronaviruksen leviämisen 
suhteen ja sen vaikuttaminen koulunpitoon puoltaa kouluverkon pysymistä entisellään. Etäopetus-
jaksolla mahdollisesti syntynyt oppimisvaje on perusteltua korjata tutussa koulussa tutun opettajan 
kanssa. Valtuustoseminaarissa 3.6.2020 käydyn keskustelun perusteella ja kokonaistilanne huo-
mioon ottaen on perusteltua, että kouluverkko säilyy nykyisellään vielä yhden lukuvuoden ajan.  

 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää esittää kunnanhalli-
tukselle ja valtuustolle, että kouluverkko pysyy entisellään lukuvuoden 2020-2021 ajan ja että Joki-
kylän koulu lakkautetaan 5.6.2021 ja oppilaat siirtyvät Lauri Haikolan kouluun 2.8.2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 83 
 

Liitteenä nro 6 EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää koululautakunnan esityksen mukaisesti 
esittää valtuustolle, että Jokikylän koulu lakkautetaan 05.06.2021 ja oppilaat siirtyvät Lauri Haiko-
lan kouluun 02.08.2021. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kunnanvaltuusto 11.6.2020 § 25 
 

Oheismateriaalina EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020. 
  
 Päätös: Hyväksyttiin. 
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Koululautakunta 24.11.2020 § 59 
 

Palveluverkon käsittely jatkui kesän jälkeen palveluverkkotyöryhmässä. Työryhmän selvitystyötä 
esiteltiin valtuustoseminaarissa 8.10.2020. Seminaarissa käytiin läpi Sievin kunnan palveluverkkoa 
kokonaisuudessaan. Kouluverkkokeskustelussa korostettiin maltillisuutta ja lapsilähtöisyyttä.  
 
Talouden näkymät syntyvyyden laskun jatkumisen myötä tuovat kunnalle omat haasteensa. Lapsia 
syntyy Sieviin vuonna 2020 tämän hetken tiedon mukaan 48. Tämä on edelleen aleneva luku ver-
rattuna aikaisempiin vuosiin. Laskua edelliseen vuoteen on 6, ja esimerkiksi vuoden 2013 synty-
neisiin luku on jo lähes puolittunut. Raju lasku syntyvyydessä näkyy myös oppilasmääräennusteis-
sa. Ennusteiden mukaan Sievin syntyvyys vakiintuu n. 50 lapseen vuodessa.  
 
Lukuvuonna 2020-2021 alakouluikäisiä on 574. Ennusteiden mukaan vuonna 2027 oppilaita ala-
kouluissa on enää 372.  
 
Raju alenema oppilasmäärässä tulee näkymään myös valtionosuuksien laskussa. Ennusteiden 
mukaan vuoteen 2027 mennessä laskua on n. 1,2 miljoonaa euroa, verrattuna vuoden 2020 valti-
onosuuksiin. 
 
Oppilasmäärän laskiessa opettajien määrällinen tarve vähenee. Tällä hetkellä luokanopettajia ala-
kouluissa on 31. Tulevana vuonna Jokikylän tiivistyessä Lauri Haikolan kouluun, opettajien määrä 
laskee yhdellä; 30:een. Jyringin koulussa oppilasmäärän vähäneminen tulevina vuosina on suuri, 
mikä näkyy myös opettajien tarpeessa. Tänä vuonna luokanopettajia Jyringin koulussa on 5. Luku-
vuonna 2022-2023 opettajien tarve vähenee neljään, ja jo seuraavana lukuvuonna tarve on enää 
kolme. Kouluverkon tiivistyessä tulee ottaa huomioon opettajien eläköitymisten hyödyntäminen ja 
mahdolliset väliaikaisetkin työnkuvamuutokset.   
 
Kouluverkkokeskustelussa tulee ottaa huomioon kunnan kokonaistilanne. Tulevaisuuden koulu-
verkkoa suunniteltaessa pitää huolehtia siitä, että koulun tiivistyessä toiseen, opetus on laadukasta 
ja koulupäiväarki sujuvaa. Ryhmäkokoihin, sujuvaan ja turvalliseen koulutiehen tulee kiinnittää 
huomiota. Kouluverkon tiivistymisen perusteen tulee olla laadullinen ja taloudellinen. 
 
Leppälän koulun lapsimäärä on muiden koulujen tavoin laskeva. Tänä lukuvuonna oppilaita on 41. 
Myös lukuvuonna 2021-2022 oppilasmäärä ennusteiden mukaan on 41. Oppilasmääräennuste 
Leppälässä on lukuvuosittain seuraava: 
 
2022-2023: 39 
2023-2024: 37 
2024-2025: 39 
2025-2026: 30 
2026-2027:  27 
2027-2028: 20 
 
Lauri Haikolan koulun on perusteltua olla kouluverkon tiivistyessä vastaanottava koulu. Lauri Hai-
kolassa oppilashuollolliset ja opetukselliset puitteet ovat monipuolisemmat kuin pienillä kyläkouluil-
la. Palveluverkkotyöryhmässä on linjattu, että Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin 
kaksisarjainen, jossa ei ole yhdysluokkia. Tämä takaa sujuvan ja ennustettavan kouluarjen organi-
soinnin sekä lasten sujuvan koulunkäynnin pysyvine luokkaryhmineen. Palveluverkkotyöryhmä on 
myös linjannut, että koulujen tulee jatkossa olla vähintään kolmiopettajaisia. 
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Lauri Haikolan koulussa aloittaa Jokikylän tiivistymisen myötä 212 oppilasta syksyllä 2021. Luku-
vuonna 2022-2023 oppilaita Lauri Haikolan koulussa on 198 ja lukuvuonna 2023-2024 187. Luku-
vuonna 2022-2023 Lauri Haikolaan mahtuisi jo Leppälän koulun oppilaat ryhmäkokojen pysyessä 
maltillisina n. 20 oppilaan ryhminä. Lukuvuonna 2025-2026 Lauri Haikolan oppilasmäärä on ennus-
teissa pudonnut taas sen verran, että sinne mahtuisi Järvikylän koulun oppilaat Lauri Haikolan kou-
lun ryhmäkokojen pysyen edelleen maltillisina. Tulevaisuuden kouluverkossa on painotettava laa-
dun ja talouden lisäksi olemassa olevia puitteita ja oppilaiden koulupäivien pituutta. Pitkien väli-
matkojen takia on perusteltua, että Korhosen ja Kiiskilän koulut ovat toiminnassa monipuolisten 
puitteidenkin takia oppilasmäärän pysyessä vähintään kolmiopettajaisen kouluun sopivana. 
 
Oheismateriaalina esitys ”Tulevaisuuden kouluverkko”. 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää esittää kunnanhalli-
tukselle ja valtuustolle, että 
 
1. Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin kaksisarjainen koulu, jossa ei ole yhdysluok-

kia, 
2. Leppälän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023, 
3. kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä. 

 
Ennen päätöksentekoa valmistelija selvensi, että kouluverkkotyöskentelyssä on otettu huomioon 
ennakkovaikutusarvion kyselyn tulokset keväältä 2020, ja lisäksi syksyllä 2020 on tehty Leppälän 
koulun kohdalta kysely huoltajille toiveesta tulevasta koulusta lastensa osalta. 
 
Petri Tervamäki teki esityksen pykälän pöydälle jättämisestä. Esitystä kannatti Jukka Jokitalo. Suo-
ritetussa nimenhuutoäänestyksessä vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotusta kannattivat Markus 
Päivärinta ja Tomi Huovari. Tervamäen esitystä kannattivat Pauliina Ahola, Jukka Jokitalo, Petri 
Tervamäki, Ilse Eskola, Maarit Arvola, Taneli Voltti ja Terhi Vähäsalo.  
 
Päätös: Lautakunta päätti äänin 7-2 jättää pykälän pöydälle. Pykälän käsittely jatkuu EVA-raportin 
valmistuttua tammi-helmikuussa. 
 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 

 
Koululautakunta 02.02.2021  §  2 

 
Koululautakunnan nimeämä työryhmä on työstänyt joulu-tammikuussa Leppälän koulun lakkautu-
misen osalta ennakkovaikutusarviota (EVA) keväällä 2020 tehtyjen kyselytulosten pohjalta. Lisäksi 
työryhmä teki Leppälän koulun lakkautumiseen ja kouluverkon tiivistymiseen liittyvät pohdinnat vai-
kutuksista kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen. Työ valmistui 
19.1.2021. 
 
Edellisen kokouksen jälkeen oppilasennusteisiin eikä talouden näkymiin ole tullut merkittäviä muu-
toksia. 
 
Esityslistan oheismateriaalina EVA-raportti Leppälä 19.1.2021, EVA-työryhmän näkökulmia 
19.1.2021 sekä vs. koulutoimenjohtajan diaesitys Tulevaisuuden kouluverkko 2.2.2021. 
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Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja val-
tuustolle, että 
 
1. Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin kaksisarjainen koulu, jossa ei ole perusope-
tuksen yhdysluokkia, 
2. Leppälän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023, 
3. kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana koulukiinteistöjen osalta kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 

 
Kunnanhallitus 15.2.2021 §  18 
 

Oheismateriaalina EVA-raportti Leppälä 19.1.2021, EVA-työryhmän näkökulmia 19.1.2021 sekä 
vs. koulutoimenjohtajan diaesitys Tulevaisuuden kouluverkko 2.2.2021. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että: 
 
1. Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin kaksisarjainen koulu, jossa ei ole perusope-
tuksen yhdysluokkia, 
2. Leppälän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023, 
3. kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä. 
 
Ari Ahola ehdotti, että jos koulu menee kaksiopettajaiseksi tai oppilasmäärä laskee alle 42, koulu 
lakkautetaan. Jenny Koski kannatti ehdotusta. 
 
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asias-
ta tulee suorittaa äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kan-
nattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Aholan ehdotusta ää-
nestävät ”EI”. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai 7 ääntä (Rami Rauhala, Ah-
ti Hannula, Terhi Kangas, Kari Honkala, Tapani Korkeakangas, Merja Ruuttula ja Tapio Salonsaari) 
ja Aholan ehdotus 2 ääntä (Ari Ahola ja Jenny Koski). 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen äänin 7-2. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkosta. 
 
Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.13-16.20. 

 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 228 (JUSSINMÄENTIE) 
 

Tek.ltk 16.06.2020 § 28 
 
Asemakaavan muutos ja laajennusalue sijaitsee kirkonkylän itäosassa Jussinmäentie itäpuolella. 
Asemakaavan laajennus koskee Haikolankylän tiloja: 11-21, 5_27, 11-174, 122-2 ja 122-1. 
 
Korttelin 228 osalta on tullut tarvetta muuttaa asemakaavaa, jotta kortteliin voidaan rakentaa palve-
lutalon laajennus. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista muuttaa myös korttelin asemakaa-
vamerkinnät vastaamaan korttelin nykyisiä käyttötarkoituksia ja kiinteistöjakoa.  
Muutosalueen voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 17.5.1982. Korttelin pohjoisosa on osoi-
tettu asemakaavassa teollisuusalueeksi, jolle sallitaan lisäksi 400 k-m2 asuntokerrosalaa. Eteläosa 
on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Alueella olevista 
entisistä rivitaloista pohjoisempi on rakennettu jo ennen asemakaavan vahvistumista vuonna 1981 
ja eteläisempi asemakaavan voimassa ollessa vuonna 1987. 
Sievin Kimppakoti on ostanut Osuuskunta Maitokolmion asuinrakennuksen sekä eteläpuolella ole-
van rivitalon Sievin kunnalta ja kunnostanut molemmat rakennukset palveluasunnoiksi. 
 
Kasvaneen kysynnän vuoksi Kimppakoti tarvitsee toimintansa kehittämiseen lisää tilaa palvelujen 
tuottamiseen. Yhtiön tarkoituksen on laajentaa meijeriltä ostettua yksikköä ja rakentaa laajennuk-
seen palveluasuntoja. Asemakaavan muutos on tullut tarpeelliseksi, koska teollisuustontilla ei ole 
tähän rakennusoikeutta. 
 
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja 
kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. 
Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla (MRL 
63). 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos (8.6.2020) ovat oheismateriaalina. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman ja asemakaavaluonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden 
viikon ajaksi ja suorittaa osallisten kuulemisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Tek.ltk. 17.11.2020 § 44 

 
Jussintien asemakaavan muutos on valmisteltu ehdotuksena nähtäville asetettavaksi. Luonnosvai-
heen palaute on huomioitu valmistelussa. Luonnosaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 24.6.2020 – 
24.7.2020 välisenä aikana. Luonnosaineistosta saatiin 4 lausuntoa. Mielipiteitä aineistosta ei jätet-
ty. 
 
Palautteen perusteella kaavanlaatija on tehnyt kaava-aineistoon tarvittavat muutokset. Kaavanlaa-
tijan vastineet lausuntoihin on esitetty kaavaehdotuksen liitteessä 3. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
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1. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan vastineet kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta pa-
lautteesta. 
 
2. Kunnanhallitus hyväksyy Jussintien asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen 27.10.2020 päivä-
tyn kaava-aineiston ja päättää asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtä-
ville ja pyytää aineistosta tarvittavat lausunnot. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 162 
 

Oheismateriaalina on ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 

Kunnanhallitus 15.02.2021 § 19 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 9.12.2020 – 
10.1.2021 välisenä aikana Sievin kunnantalolla ja Sievin kunnan internet-sivuilla. 
 
Kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa. 
Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. 
Lausunnot sekä kaavoittajan vastineet on esitetty kaavaselostuksessa sivulla 15. 
 
Asemakaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia sen nähtävilläolon jälkeen. 
 
Kaavan merkittävin rakenteellinen muutos on asuntokorttelialueen muuttaminen palvelurakennus-
ten kortteliksi. Alue muuttuu näin asuntoalueesta osaksi kunnan keskustapalveluiden aluetta. 
Asemakaavan muutos lisää korttelin rakennusoikeutta 1975 k-m2 :llä kun korttelin eteläosan te-
hokkuus nousee 0.18:sta 0.3:een ja pohjoisosan tehokkuus 0.3:sta 0.4:ään. Muutoksen jälkeen 
kortteli jakaantuu suunnilleen puoliksi teollisuusalueeseen ja palvelualueeseen, joten korttelitehok-
kuus on muutoksen jälkeen 0.35. 
 
Asemakaavan muutoksella muutetaan meijerin teollisuuskorttelialue vallitsevan kiinteistöjaotuksen 
mukaiseksi. Merkintä TT-1 muutetaan samalla merkinnäksi TY-1. Teollisuuskorttelialueen tehok-
kuusluku nostetaan asemakaavan muutoksella 0.3:sta 0.4:ksi. Tehokkuuden nostolla meijerin ra-
kennusoikeus säilyy suunnilleen ennallaan korttelialueen pienenemisestä huolimatta. Rakennusoi-
keus pienenee 85 km2:llä. Muutoksen jälkeen meijerin rakennusoikeus on 4645 k-m2. Rakennus-
oikeudesta on käytetty 2495 k-m2, joten tulevia rakennustarpeita varten rakennusoikeutta jää jäljel-
le 2150 k-m2. Korttelialueen pienentäminen aiempi rakennusoikeus säilyttäen on perusteltua Kir-
konkylän keskeisen maa-alueen järkevän hyödyntämisen kannalta. 
 
Osa teollisuusalueesta sekä koko rivitalojen korttelialue muutetaan nykyisiä käyttötarkoituksia vas-
taavasti palvelurakennusten korttelialueeksi. Samalla tehokkuusluku nostetaan 0.3:ksi. Alueen laa-
jentumisen ja tehokkuuden noston vaikutuksesta P-alueen rakennusoikeus kasvaa muutettavan 

TE: 16/2020§ 19, KH 15.2.2021 14:15 Sivu 12



 

kaavan rivitaloalueeseen verrattuna 2059 k-m2:llä. P-alueen kokonaisrakennusoikeus on 3417 k-
m2, josta on käytetty 1699 k-m2. Rakennusoikeutta jää tuleviin tarpeisiin vielä 1718 k-m2. 
 
Asemakaavan muutoksella muutetaan Kantatie 28:n tiealueeseen käytännössä jo kuuluva 307 
m2:n kokoinen maa-alue teollisuusalueesta liikennealueeksi myös asemakaavaan. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää: 
 
1. Hyväksyä kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheessa annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. 
 
2. Esittää Jussinmäentien asemakaavamuutoksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 

 
Lisätietoja tekninen johtaja Sami Puputti puh. 044 4883 263, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKYLÄLLÄ 
 

Tek.ltk 8.1.2020 § 1 
 
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tehdä mahdolliseksi kenkätehtaan säilyminen ja laajenta-
minen nykyisellä tehdasalueella laajentamalla teollisuusaluetta tehtaan itäpuolelle ja osoittamalla 
uusi pysäköintialue Latokankaantien varrelle. Työssä tutkitaan myös Tehtaan puistokadun ja Järvi-
tien yhdistämistä uudella katuyhteydellä. 
Asemakaavan muutos- ja vaikutusalueen rajaukset on esitetty alustavasti osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa. Asemakaavan muutosalueen lopullinen rajaus täsmentyy tarkemmin työn kulues-
sa. Suunnittelutyön edetessä arvioidaan asemakaavan muutoksen vaikutukset kohdealueella sekä 
sen lähiympäristössä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaisesti. 
 
Asemakaava muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelytilaisuus järjestetään 
14.1.2020 klo 18.00 Korhosen koululla asemakylällä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on oheismateriaalina. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden viikon ajaksi ja suorittaa 
osallisten kuulemisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Tek ltk 18.2.2020 § 11 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä teknisessä toimistossa 22.1 – 5.2.2020 välisenä 
aikana.  Asiakirjat olivat myös nähtävillä Sievin kunnan internet-sivuilla osoitteessa 
https://www.sievi.fi/kaavoitus. Lisäksi asemakaavan muutoksen vaikutusalueen maanomistajille lä-
hetettiin kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma kirjeitse. Lausuntopyynnöt lähetettiin osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
Korhosen koululla järjestettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelytilaisuus 14.1.2020 klo 
18.00. Tilaisuudesta laadittu muistio on oheismateriaalina. 
 
Lausunnot ja kaavanlaatijan vastine-ehdotukset: 
Lausunnot ovat oheismateriaalina. 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Alueidenkäyttöryhmä, Elina Saine, 5.2.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Asemakaavamääräyksiin, asemakaavan selostukseen sekä OAS:an lisätään tieto, että asemakaa-
van muutosalue sijaitsee pohjavesialueella. Varsinaisen muodostumisalueen raja merkitään ase-
makaavakartalle.   
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos, Saila Kauppinen, 30.1.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Lausunnossa ei ole huomautettavaa tähänastista kaavaprosessia kohtaan. 
 
Pohjois-Pohjanmaan museo, Pasi Kovalainen ja Juhani Turpeinen, 4.2.2020. 
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Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Pohjois-Pohjanmaan museon esittämät rakennukset inventoidaan museon toivomalla tavalla. 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Piia Junnikkala, 31.1.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Sievin Jalkine Oy:n antaman tiedon mukaan tehtaan laajentaminen asemakaavan muutoksen 
mahdollistamalla tavalla ei mainittavasti aiheuta lisää raskasta liikennettä. Työntekijöiden henkilö-
liikenne tulee lisääntymään jonkun verran. Alhaisista nopeuksista johtuen sen melu ei kuitenkaan 
nouse häiritseväksi. Tehtaan toiminnasta ei aiheudu ohjearvot ylittävää melua rakennuksen ulko-
puolelle. Rautatien melu asemakaavan muutosalueella olevissa asuntokortteleissa jää tehdyn sel-
vityksen mukaan ohjearvojen alapuolelle.  
 
Sievin kunnan ympäristölautakunta, 11.2.2020 3 §. 
Ympäristölautakunta puoltaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymistä sekä kaavatyön 
jatkamista esitetyn mukaisesti. 
 

 Jätetyt muistutukset ja kaavanlaatijan vastine-ehdotukset: 
 
                               , 4.2.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Naapurien tasapuolisen kohtelun vuoksi rakennusalueen rajat on syytä merkitä vähintään neljän 
metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajoista. Tällainen merkintä turvaa naapureille tasapuoliset ra-
kentamismahdollisuudet niin, että kumpikaan ei voi rajoittaa toisen osapuolen rakentamismahdolli-
suuksia. Rakennusvalvonta voi myöntää asemakaavaan merkityistä rajoista poikkeuksen jos naa-
puri antaa siihen suostumuksensa. Katualueenkin rajalla neljän metrin rakentamisrajoitus on tai-
heellinen yhtenäisen katuympäristön takaamiseksi sekä sen vuoksi, että rakentamistyö voidaan 
suorittaa tontilta ja kaikki rakennukseen liittyvät osat, kuten salaojat ja routasuojaukset sijoittuvat 
tontille. Asemakaavan luonnokseen on rakennusalueen rajat piirretty tasan neljän metrin päähän 
rajoista. 
 
                              , 1.2.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Suunniteltu varastotorni voi aivan keskikesän iltoina estää joidenkin auringonsäteiden pääsyn mie-
lipiteen esittäjien pihalle. Suunnitellun varastotornin varjo lankeaa rakennuksen kohdalle n. klo 
21:15 kesäaikaa. Aurinko on tuohon aikaan keskikesälläkin jo hyvin matalalla ja rakennuspaikalla 
on muutenkin jo varjoista.   Muilta osin mielipiteen esittäjien huoli asuinympäristön muutoksesta on 
oikeutettua. Esitämme neuvottelua kiinteistön kaupasta. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Laaditussa alustavassa varjostustarkastelussa uudet varastotornit lisäävät mielipiteen esittäjän 
etupiha-alueen varjoisuutta maalis-huhtikuulla ja syys-lokakuulla enintään noin kahden tunnin ajan 
vuorokaudessa. noin 70 vuorokautena. Varjo osuu pihapiiriin n. 16:45–18:45 kesäaikaa. Noina 
kuukausina ja kellonaikoina on pilvistä tai melkein pilvistä 55% ajasta, joten selvempää varjoisuu-
den lisäystä voi aiheutua n. 85 tunnin ajan vuodessa. Aurinko on noin aikoina jo aika matalalla, jo-
ten kasvillisuuskin voi aiheuttaa jo varjoa. Auringonpaistetunteja on vuodessa kaikkiaan n. 1600–
1700, joten haittaa voi pitää kohtuullisena. 
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Asemakaavan muutoksella halutaan turvata Sievin Jalkineen toiminta ja laajennusmahdollisuudet 
Asemakylällä pitkälle tulevaisuuteen. Asemakaavaluonnoksen mukainen sijoittelu tekee mahdol-
liseksi laajentaa tehdasta vielä lisää kaukaisemmassa tulevaisuudessa. 
 
                              , 3.3.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Laaditussa alustavassa varjostustarkastelussa uudet varastotornit lisäävät mielipiteen esittäjän 
etupiha-alueen varjoisuutta maalis-huhtikuulla ja syys-lokakuulla enintään noin kahden tunnin ajan 
vuorokaudessa. noin 70 vuorokautena. Varjo osuu pihapiiriin n. 16:45–18:45 kesäaikaa. Noina 
kuukausina ja kellonaikoina on pilvistä tai melkein pilvistä 55% ajasta, joten selvempää varjoisuu-
den lisäystä voi aiheutua n. 85 tunnin ajan vuodessa. Aurinko on noin aikoina jo aika matalalla, jo-
ten kasvillisuuskin voi aiheuttaa jo varjoa. Auringonpaistetunteja on vuodessa kaikkiaan n. 1600–
1700, joten haittaa voi pitää kohtuullisena. 
Asemakaavan muutoksella halutaan turvata Sievin Jalkineen toiminta ja laajennusmahdollisuudet 
Asemakylällä pitkälle tulevaisuuteen. Asemakaavaluonnoksen mukainen sijoittelu tekee mahdol-
liseksi laajentaa tehdasta vielä lisää kaukaisemmassa tulevaisuudessa. 
 
                              , 30.1.2020 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Asemakaavan laatimistyössä tullaan tutkimaan korkeiden varastorakennusten vaikutuksia ja sijain-
teja pyrkien minimoimaan niistä aiheutuvia haittoja naapurustolle. Tehtaanpuistokadun ja Korhos-
järvenkadun yhdyskadun linjausta selvitetään myös pyrkien saamaan katu mahdollisimman kauas 
uimarannasta. Katuun varautumista asemakaavassa on pidetty kuitenkin tärkeänä, jotta tehdas-
alue voidaan tarvittaessa aidata. Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) ei 
käsitä koko Asemakylää, vaan on rajattu osa kylästä. Asemakaava rajautuu RKY-alueeseen, mutta 
ei ulotu sille. 
 
                              , 2.2.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Asemakaavan laatimistyössä tullaan tutkimaan korkeiden varastorakennusten vaikutuksia ja sijain-
teja pyrkien minimoimaan niistä aiheutuvia haittoja naapurustolle. Tehtaanpuistokadun ja Korhos-
järvenkadun yhdyskadun linjausta selvitetään myös pyrkien saamaan katu mahdollisimman kauas 
uimarannasta. Katuun varautumista asemakaavassa on pidetty kuitenkin tärkeänä, jotta tehdas-
alue voidaan tarvittaessa aidata. 
Kaavatyön yhteydessä tehdään rakennuskannan inventointi, johon voidaan ottaa mukaan myös 
mielipiteen esittäjän rakennus. Kunta neuvottelee maatalousalueeksi merkittävän asuntotontin os-
tosta kunnalle. 
 
Kaavan laatija on laatinut alueelle asemakaavaluonnoksen ja luonnoksen asemakaavaselostuk-
sesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman lähtökohtien mukaan ja lisäksi luonnossuunnitelmassa 
on huomioitu kaavan laatijan vastine-ehdotuksissa esitetyt asiat. 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta päättää asettaa asemakaavan muutosluonnoksen 
nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden viikon ajaksi osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Tek.ltk. 17.11.2020 § 45 
 
Jalkinetehtaan alueen asemakaavan muutos on valmisteltu ehdotuksena nähtäville asetettavaksi. 
Luonnosvaiheen palaute on huomioitu valmistelussa. Luonnosaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 
26.2.2020 – 12.3.2020 välisenä aikana. Luonnosaineistosta saatiin 4 viranomaislausuntoa ja 6 
mielipidettä. Luonnosvaiheessa järjestettiin Korhosen koululla keskustelutilaisuus 4.6.2020. 
 
Palautteen perusteella kaavan laatija on tehnyt kaava-aineistoon tarvittavat muutokset. Kaavan 
laatijan vastineet lausuntoihin on esitetty kaavaehdotuksen liitteessä 4. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
 
1. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan vastineet kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta pa-
lautteesta. 
 
2. Kunnanhallitus hyväksyy Jalkinetehtaan asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen 27.10.2020 
päivätyn kaava-aineiston ja päättää asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville ja pyytää aineistosta tarvittavat lausunnot. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 163 
 

Oheismateriaalina on ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 

Kunnanhallitus 15.2.2021 § 20 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 9.12.2020 – 
10.1.2021 välisenä aikana Sievin kunnantalolla ja Sievin kunnan internet-sivuilla. 
 
Kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa. 
Kaavaehdotuksesta saatiin kolme muistutusta. 
Lausunnot, muistutukset sekä kaavoittajan vastineet on esitetty kaavaselostuksessa alkaen sivulta 
25. 
 
Asemakaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia sen nähtävilläolon jälkeen. 
 
Asemakaavan muutoksella laajennetaan Sievin Jalkine Oy:n tehdasaluetta itään, varataan uusia 
alueita henkilökunnan pysäköintialueeksi ja tehdään mahdolliseksi Korhosjärventien jatkaminen 
tehtaan itäpuolella oleville kiinteistöille. 
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Sievin Jalkineen tehdasalueen käytetty kerrosala on 14187 k-m2. Asemakaavan muutoksella ra-
kennustehokkuus nostetaan 0,6:sta 0,7:ään, minkä jälkeen rakennusoikeus tulee olemaan 24591 
k-m2, eli asemakaava sallii n. 10 000 k-m2:n laajennusmahdollisuudet. Sievin Jalkine Oy.n välittö-
mästi suunnittelema laajennushanke on n. 5000 k-m2. Asemakaavan muutoksella poistuu n. 3000 
neliömetrin kokoinen KTY-rakennuspaikka, jonka rakennusoikeus on ollut noin 600 k-m2. 
 
Asemakaavan muutoksella poistuu viisi omakotitonttia. Kortteliin 237 lisätään yksi omakotitontti, jo-
ten asuntojen lukumäärä vähenee muutoksen johdosta neljällä. Asumiskäytössä olevien asuntojen 
lukumäärä pysyy muutoksen johdosta ennallaan, koska nykyisestä asuntokannasta neljä on asu-
matonta. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää: 
 
1. Hyväksyä kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheessa annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 
 
2. Esittää Asemanseudun asemakaavamuutoksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Lisätietoja   tekninen johtaja Sami Puputti puh. 044 4883263, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTEN 
 

Kunnanhallitus 15.2.2021 § 21 
 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Vaaleissa sovelletaan vaalilain (714/1998) sään-
nöksiä. Sievin kunnanvaltuuston päätöksen 11.6.2020 § 20 mukaisesti äänestysaluejako on muu-
tettu neljästä äänestysalueesta yhteen. Äänestysalueesta käytetään nimitystä Sievin äänestysalue 
(001 Sievi). 
 
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 

1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava 
vähintään kolme; sekä 

2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin 
kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen mää-
rä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 

 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee kuntavaaleissa 
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita ää-
nestäjäryhmiä. Tasa-arvolaki edellyttää, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet 
on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Vaalilain 15.3 §:n mukaan vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsene-
nä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.  
 
Vaalilautakunnalla on käytössä sähköinen vaaliluettelo, johon merkintä äänioikeuden käyttämisestä 
tehdään. Uudistuneen käytännön vuoksi, vaalilautakunnan jäseniä valittaessa tulee huomioida 
myös tietotekninen osaaminen. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan lainmukaisen toiminnan tur-
vaamiseksi tulee näihin vaaleihin varajäseniä valita tavanomaista enemmän. 
 
Oheismateriaalina on edellisiin vaaleihin (eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit) valittujen vaali-
lautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnan ja vaalitoimikun-
nan jäsenet ja varajäsenet. 

 
Päätös: Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa. 
 
Pasi Känsälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.42. 

 
 

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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LAUSUNTO KORPELAN VOIMALLE HALLINTOMALLIN MUUTTAMISESTA (YHTYMÄKO-
KOUS/YHTYMÄVALTUUSTO) 
 

Kunnanhallitus 15.02.2021  §  22 
 
Korpelan Voima kuntayhtymän toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala pyytää 29.01.2021 saapuneella 
sähköpostilla omistajakuntien kunnanhallituksilta lausuntoa kuntayhtymän hallintomallista. Omista-
jakunnat ovat käyneet keskustelua eri vaihtoehdoista kuntayhtymän hallintomalliksi. Edellisen pe-
russopimuksen päivityksen yhteydessä on noussut esiin, että yhtymävaltuusto olisi toimivampi hal-
lintomalli kuin nykyinen yhtymäkokousmalli.  
 
Tavoitteena on, että asiasta päätetään ennen seuraavia kunnallisvaaleja, jolloin uudella toimikau-
della voidaan toimia omistajien tahtotilan mukaisesti. Muutos yhtymävaltuustomalliin vaatii kun-
tayhtymän perussopimuksen muuttamista. Perussopimuksen muutos käsitellään omistajakuntien 
valtuustoissa. 
 
Yhtymävaltuustossa äänimäärät jakautuvat kuten yhtymäkokouksessa eli peruspääoman suhtees-
sa. Oheismateriaalina olevassa lausuntopyynnössä on vertailtu eri hallintomalleja. 
 
Korpean Voima kuntayhtymä pyytää lausuntoa erityisesti seuraaviin asioihin: 
1. Kumpi on mielestänne parempi hallintomalli, yhtymävaltuusto vai yhtymäkokous? 
2. Onko ehdotettu 3 jäsentä sopiva määrä yhtymävaltuuston jäseniksi? 
3. Pidetäänkö jakeluverkkoalueella asumisehdosta kiinni myös valtuustomallissa? 
4. Tulisiko hallituspaikkojen kierrätyksestä sopia perussopimuksessa? 
5. Muita huomioitavia seikkoja asiaan? 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Korpelan Voima kuntayhtymälle 
seuraavan lausunnon: 
1. Molemmat hallintomallit ovat toimivia malleja. Yhtymävaltuustomalli tuo jatkuvuutta 

kuntayhtymän luottamushenkilöiden toimintaan. Omistajaohjauksen toimivuuden ja yksityis-
kohtien kannalta on tärkeää, että yhtymävaltuustoon valittavat henkilöt olisivat omistajakuntien 
kunnanhallitusten kokouspiiristä. Perussopimukseen voitaisiin kirjata, että yhtymävaltuutetun ja 
varajäsenen tulee olla omistajakunnan valtuutettuja. 

2. Kolme jäsentä jokaisesta omistajakunnasta on sopiva määrä. 
3. Kuntalain 71 §:n mukaan yleinen vaalikelpoisuus kunnan luottamustoimeen perus-

tuu henkilön kotikuntaan, äänioikeuteen ja täysivaltaisuuteen. Perussopimuksessa on syytä pi-
täytyä kuntalain kirjauksessa. Epävirallisena suosituksena toki voi olla nykyisen kaltainen me-
nettely, jolla pyritään valitsemaan jakeluverkon alueella asuvia henkilöitä. 

4. Hallituspaikkojen osalta olisi syytä ottaa käyttöön rajoite, että henkilö voi yhtäjaksoi-
sesti olla hallituksessa enintään esim. kaksi tai kolme valtuustokautta. Hallituksen puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan tehtävän kierrättämisestä voitaisiin perussopimuksessa määrätä 
siten, että kukin omistajakunta vuorollaan saa puheenjohtajuuden ja sitä ennen varapuheen-
johtajuuden. Kierto voisi alkaa omistusoikeuden suhteessa suurimmasta omistajakunnasta. 

5. Muita perussopimuksessa huomioitavia seikkoja: 
 Hallituksen kokoonpanon osalta tulisi myös luopua perussopimuksen 

kirjauksesta, jonka mukaan hallituksen jäseneksi pyritään valitsemaan hen-
kilö, joka asuu kuntayhtymän omistaman jakeluverkon alueella. 

 Yhtymävaltuuston kokouskutsu tulee toimittaa omistajakuntiin vähin-
tään kolme viikkoa ennen kokousta. Tällä menettelyllä varmistetaan omista-
jaohjauksen toteutuminen. 
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Päätös: Hyväksyttiin. 
 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN, ASIANTUNTIJAN 
VALINTA) 

 
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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Kunnanhallitus 15.2.2021 § 23 
 

Kunnanjohtajan viran täyttöprosessissa seuraava vaihe on haastatteluryhmän valinta sekä haku-
ajan päätyttyä haastateltavien valinta. Henkilöstörekrytointiasiantuntijapalveluista tarjouksen ovat 
jättäneet Eezy Personnel Oyj, MPS-yhtiöt, ManPowerGroup sekä Uniflex Henkilöstöpalvelut. Tar-
joukset ovat oheismateriaalina ja ne esitellään kokouksessa.  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
1. nimetä haastatteluryhmän, joka myös valitsee haastatteluihin kutsuttavat hakijat, ja 
2. valita valintaprosessissa käytettävän henkilöstörekrytointiasiantuntijan saatujen tarjousten poh-
jalta 
 
Päätös: Kunnanhallitus  
1. nimesi haastatteluryhmään kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet sekä kunnanvaltuuston pu-
heenjohtajiston, 
2. valitsi henkilöstörekrytointiasiantuntijaksi Uniflex Henkilöstöpalvelut. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta tämän asian kä-
sittelyn ajaksi ja esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala. 
 
Ahti Hannula poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.12. 
 
Lisätietoja:  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jukka Linna p. 044 5172117 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala p. 044 2973004 
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POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN JA EDUSTAJAN 
ESITTÄMINEN SIIHEN 
 

Kunnanhallitus 15.02.2021  §  24 
 
Pääministeri Sanna Marinin hallitus on antanut 8. joulukuuta 2020 esityksensä eduskunnalle hy-
vinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämi-
sen uudistamisesta. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin lakien hyväksymisen ja 
vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan porrastetusti, hallituksen tavoiteaikataulun mukaisesti 
osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. 
 
Pohjois-Pohjanmaalla uudistukseen valmistautumista on käsitelty ns. POPsote-hankkeen ohjaus-
ryhmissä ja kuntakokouksessa 28.01.2021. POPsoten laajan ohjausryhmän puheenjohtajisto pyy-
tää 08.02.2021 saapuneella kuntakirjeellä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntia, yhteis-
toiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitoksia esittämään kannanot-
tonsa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaistoimielimen asettamiseen seuraavien asioi-
den osalta: 
 
1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus.  
 
2. Pohjois-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin nimetään ns. perälautamallin mukaan (11 
varsinaista ja varajäsentä) alueittain tasa-arvosta annetun lain mukaisesti seuraavasti:  
o Oulu: kaksi jäsentä ja varajäsentä  
o Oulunkaari: yksi jäsen ja varajäsen  
o Koillismaa: yksi jäsen ja varajäsen  
o Lakeus: yksi jäsen ja varajäsen  
o Rannikkoseutu: yksi jäsen ja varajäsen  
o Oulun eteläinen: yksi jäsen ja varajäsen  
o Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: kaksi jäsentä ja varajäsentä  
o Erityshuoltopiiri: yksi jäsen ja varajäsen  
o Alueen pelastustoimi: yksi jäsen ja varajäsen  
 
Väliaikaistoimielimen jäsenten tulee varautua käyttämään elokuusta 2021 alkaen vähintään 50 % 
työajastaan väliaikaistoimielimen työhön. 
 
3. Väliaikaistoimielin aloittaa toimintansa, kun lait ovat tulleet voimaan. Se toimii kuitenkin sitä en-
nen väliaikaisena asiantuntijaryhmänä ja valmistelee hyvinvointialueen valmisteluorganisaation pe-
rustamista niin, että varsinainen valmistelu voi käynnistyä heti lakien tultua voimaan. Asiantuntija-
ryhmä ja lakien voimaantultua väliaikainen valmistelutoimielin korvaa POPsote-hankkeen työvalio-
kunnan. 
 
4. Asiantuntijaryhmän ja lakien voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana 
toimii sairaanhoitopiirin ehdottama jäsen, I varapuheenjohtajana Oulun kaupungin ehdottama jäsen 
ja II varapuheenjohtajana muiden alueiden ehdottama jäsen. 
 
Oheismateriaalina POPsote-hankkeen laajan poliittisen ohjausryhmän hyväksymä kirje kunnille 
hyvinvointialueen valmisteluun varautumisesta. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kannanottonaan kuntakirjeen 
johdosta seuraavaa: 
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1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on sopiva taho väliaikaisen valmiste-
lutoimielimen asettajaksi. 

2. Oulun eteläisen alueen kunnanjohtajat ovat 08.02.2021 keskustelussaan päätyneet 
esittämään väliaikaiseen valmistelutoimielimeen alueen varsinaiseksi jäseneksi Johanna Pa-
tasta ja varajäseneksi Tuomas Aikkilaa. Kunnanjohtajat esittävät lisäksi, että myös valmistelu-
toimielimen varajäsenillä tulee olla toimielimen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  

3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen varsinainen toiminta voi alkaa vasta lakien voi-
maantulon jälkeen. 

4. Sievin kunta esittää väliaikaisen valmistelutoimielimen II varapuheenjohtajaksi Jo-
hanna Patasta. 

 
Lisäksi Sievin kunta muistuttaa, että väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisessa tulee nou-
dattaa lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) sekä varsinaisten jäsenten että 
varajäsenten kohdalla. 
 
Sievin kunta ehdottaa lisäksi, että POPsote-valmistelun aikana koko maakunnan kunnanjohtajille 
järjestetään säännönmukaisesti tilaisuuksia, joissa esitellään valmistelun etenemistä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSELLE TOIMINTAVALMIUSJÄRJESTELYJEN UUDIS-
TAMISESTA (VARALLAOLOJÄRJESTELMÄ) 
 

Kunnanhallitus 15.02.2021  §  25 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää 28.01.2021 saapuneella lausuntopyynnöllä alueen kunnilta 
lausuntoa toimintavalmiusjärjestelyjen uudistamisesta. Lausunto tulee toimittaa pelastuslaitokselle 
viimeistään 24.02.2021. 
 
Työaikalain (872/2019) 4.1 §:n mukaan varallaoloaikaa ei lueta työaikaan, ellei työntekijän ole 
oleskeltava työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Säädösten mukaan varallaolo ei saa 
kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajan käyttöä.  
 
KT kuntatyönantajien ohjeistuksen mukaan kiireellistä toimintaa vaativien tehtävien varmistaminen 
varallaololla erityisesti, jos pitää ehtiä työpaikalle tai työkohteeseen nopeasti, voi johtaa siihen, että 
varallaolo tulkitaankin jälkikäteen työajaksi. Palomiesten tehtävien kiireellisyys ja palvelutasopää-
töksessä määritellyt toimintavalmiusajat voivat vaikuttaa lähtövalmiuden arviointiin. 
 
Pelastustoimen varallaoloihin liittyvä oikeuskäytäntö on vuoden 2015 jälkeen muuttunut Korkeim-
man oikeuden päätöksen KKO 2015:48 myötä. Useissa tapauksissa varallaoloaika onkin jälkikä-
teen katsottu työajaksi ja työnantaja on velvoitettu maksamaan varallaolijalle varallaolosta täyttä 
palkkaa varallaolokorvauksen sijasta. Suomalaiseen oikeuskäytäntöön vaikuttaa myös EU-tason 
tuomioistuinratkaisu (EUT-518/15 ns. Matzak-tapaus). Viimeisimpiä asiaan vaikuttavia ratkaisuja 
Suomessa ovat Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisu 8.4.2019 (518/443) johon Korkein oikeus ei an-
tanut valituslupaa (27.11.2019, S2019/332) sekä Työtuomioistuimen ratkaisu 2020:30. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen osalta on vireillä kaksi kannetta Työtuomioistuimessa. Myös sopi-
mushenkilöstön osalta on varallaoloaika riitautettu, mutta käräjäoikeusprosessin alkamisesta ei ole 
vielä tietoa. Yhteensä näissä kanteissa Jokilaaksojen pelastuslaitokselta vaaditaan yli 2,6 milj.€ 
jälkikäteisiä palkkasaatavia varallaoloajalta. Sievin kunnan osuus näistä saatavavaatimuksista on 
97 542 euroa. Varallaoloa ei enää voida käyttää kiireellisen avun varmistuksessa, koska riski jälki-
käteisille taloudellisille seuraamuksille muodostuu erittäin suureksi.  Varallaolon korvaajana jatkos-
sa on vain työaikaa käytettävissä. 
 
Varallaolosta luopumisen aiheuttamaa toimintavalmiuden epävarmuutta on suunniteltu korvatta-
vaksi esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: 
• Hälytysrahakäytäntöä muutetaan siten, että se kannustaa pelastustoimintaan osal-
listuvaa henkilöstöä lähtemään vapaalta hälytyksiin, toimintakyvyn ylläpitoon, osaamisen kehittä-
miseen ja aktiivisuuteen. Käytännössä voidaan puhua aktivointikorvauksesta. 
• Päätoimisen henkilöstön määrän lisääminen, työajan uudet painotukset. 
• Päätoimisen henkilöstön työaikojen ja työskentelypisteiden optimointi siten, että sen 
avulla on mahdollisuus varmistaa etenkin virka-aikaista pelastustoiminnan toimintavalmiutta aika-
na, jolloin sopimushenkilöstön saatavuus hälytyksiin on heikointa.  
• Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän osittainen uudistaminen. 
• Sopimuspalokunnat jatkavat luonnollisesti entisellään ja todennäköisesti niiden häly-
tysmäärät tulevat lisääntymään naapuripaloasemien varmentavien valmiuksien vuoksi. Sopimus-
palokuntatoimintaan kohdistetaan merkittäviä kehittämistoimenpiteitä muutoksessa ja myös pi-
demmällä aikavälillä. 
• Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn, omatoimisen varautumisen ja etenkin turvalli-
suusviestinnän kehittäminen siten, että on mahdollisuus parantaa ihmisten omaa toimintakykyä 
kohdata erilaisia onnettomuuksia ja arjen häiriötilanteita. 
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Oheismateriaalina lausuntopyyntö, taustamuistio, yleiskuvaus uudistuksesta, toimintavalmiusmallit 
A ja B vaihtoehdot perusteluineen sekä ennakkovaikutusten arviointi (EVA) 
 
Kuntia pyydetään ottamaan kantaa erityisesti vaihtoehtojen A ja B välillä. Varallaolojärjestelmän 
jatkamista pelastustoiminnan kiireellisen valmiuden varmistajana ei voida merkittävistä taloudelli-
sista riskeistä johtuen harkita vakavalla tavalla. 
 
Mikäli kunta päätyy lausunnossaan painottamaan mallia A, pyydetään lisäksi ottamaan kantaa seu-
raavaan asiaan: 
• Pelastuslaitos käynnistää viipymättä mallin A käyttöönoton yhteydessä valmistelut 
suunnitelmasta, jolla siirrytään asteittain 5 vuoden kuluessa mallin B-tyyppiseen toimintavalmius-
järjestelyyn.  
• Suunnittelussa huomioitaisiin mallin A käyttöönoton jälkeen saatava tietoaineisto to-
teutuneista toimintavalmiuksista, toimintaympäristön ja alueemme riskien kehittymisestä sekä kus-
tannusten toteutumisesta tätä jatkosuunnitelmaa yksityiskohdiltaan valmisteltaessa ja aikanaan to-
teutettaessa. 
• Jatkovalmistelu tehtäisiin tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja päätöksen-
tekoon se tulisi aikaisintaan vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelun yhtey-
dessä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan seuraavaa: Sievin 
kunta kannattaa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen varallaolojärjestelmän korvaamista toimintaval-
miusmallilla A. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen myötä pelastustoimi on siir-
tymässä tulevien maakunnallisten hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Toimintavalmiusjärjes-
telyn jatkovalmistelun käynnistäminen tuleekin aikataulullisesti sovittaa yhteen sote-uudistuksen 
valmistelun kanssa. Jatkovalmistelussa tulee myös ottaa huomioon Jokilaaksojen pelastuslaitok-
sen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yhdistyminen uuden hyvinvointialueen toiminnan alka-
essa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Mauno Jussila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.35. 
Jukka Linna ja Tapani Korkeakoski poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 
17.41. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN KUNNAN KESÄTYÖSETELI 2021 
 

Kunnanhallitus 15.2.2021 § 26 
 

Sievin kunta tukee nuorten kesätyömahdollisuuksia yksityisillä työmarkkinoilla tarjoamalla kesä-
työseteleitä. Talousarviossa on varattu määräraha 15:een 200 € arvoiseen kesätyöseteliin. Setelit 
jaetaan hakuehdot täyttäville nuorille hakujärjestyksessä. Kesätyöpaikan nuori hankkii itse. Kesä-
työsetelin tarkoitus on kannustaa työnantajia kesätyöntekijän palkkaamiseen.  

 
Oheismateriaalina on ohje kesätyösetelin ehdoista ja käytöstä sekä kesätyösetelihakemus.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kesätyösetelin käyttöperiaat-
teen ja julistaa haettavaksi 15 kappaletta 200 euron suuruista kesätyöseteliä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Päivi Rossi, 044 4883 201, 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi  
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KESÄYRITTÄJYYSSETELI 2021 
 

Kunnanhallitus 15.2.2021 § 27 
 

Sievin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja on tuonut esille kunnan kesätyösetelin laajentamisen kos-
kemaan myös 4H-yrityksen perustavia nuoria. Nuorten yrityksiä kaivataan lisää ja kesäyrittäjyysse-
lin tavoitteena on kannustaa nuoria 4H-yrittäjyyteen ja samalla antaa nuorille mahdollisuus kokeilla 
yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Kesäyrittäjyysseteleitä oli vuoden 2020 kesällä haettavissa, 
mutta poikkeuksellisen tilanteen vuoksi, niihin oikeuttavia 4H-yrityksiä ei perustettu yhtään. 
 
4H-yrityksen kriteereitä ovat kirjallinen liiketoimintasuunnitelma, perustamisilmoitus 4H-yritykseen, 
13-28-vuotias paikallisen 4H-yhdistyksen jäsen, voi toimia yksin tai ryhmässä (yrityksellä oma yri-
tysohjaaja), myynti vuodessa 50-7000 euroa, toiminta on hyvän maun mukaista ja yritys sitoutuu 
4H:n arvoihin. Toiminnasta annetaan vuosittain toiminta- ja talousraportti 4H-yhdistykselle. 

 
Kesäyrittäjyysseteli on suunnattu vuosina 2003-2005 syntyneille sieviläisille nuorille yritystoiminnan 
käynnistämisen tueksi. Kesäyrittäjyysseteleitä on haettavana 10 kpl ja setelin arvo on 200 euroa. 
Tuki maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan, kun yrityksen liiketoimintasuunni-
telma ja perustamisilmoitus ovat tehtynä.  
Toinen erä kesäyrittäjyyssetelistä maksetaan kesän päätyttyä, kun nuori on palauttanut toiminta- ja 
talousraportin 4H-yhdistykselle sekä kuntaan. Erän maksamiseen edellytetään väh. 60 tunnin työ-
panosta/nuori tai 500 euron liikevaihtoa. 
 
Nuorella on mahdollisuus vain yhteen tukimuotoon (kesäyrittäjyysseteli, kesätyöseteli tai kunnan 
kesätyö). 
 
Oheismateriaalina kesäyrittäjyysseteliohje. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kesäyrittäjyyssetelin käyttöpe-
riaatteet ja julistaa haettavaksi 10 kappaletta 200 euron suuruista kesäyrittäjyysseteliä. 
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 15.2.2021  §  28 
 

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

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

- kunnankamreeri esitteli rahastojen ja kunnan sijoitusten tilannetta  
- kunnanjohtaja kertoi koronatilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Sievissä 
- erikoissairaanhoidon vuoden 2020 toteuma ja vuoden 2021 laskutustilanne  
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus  15.2.2021  §  29 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Tekninen lautakunta 1/2021 26.1.2021 
Koululautakunta 1/2021 2.2.2021 
Vapaa-aikalautakunta 8/2020 8.12.2020 
Vapaa-aikalautakunta 1/2021 25.1.2021 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös: 

 2/2021, 28.1.2020 Kunnantalon suljettuna pitäminen 28.2.2021 sakka. 
2. Kunnankamreerin viranhaltijapäätökset: 

 1/2021, 14.1.2021 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 
 2/2021, 25.1.2021 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 
 3/2021, 27.1.2021 Epävarmojen saatavien poistaminen kirjanpidosta. 

 
 

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:  Hyväksyttiin. 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 15.2.2021 § 30 

 
1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 29.1.2021: Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliit-

tiseksi ohjelmaksi. 
2. Sosiaali- ja terveysministeriö, 1.2.2021: Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle 

sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelatustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä 
muutoksista sote-uudistuksesta johtuen (Sote100). 

3. Valtiovarainministeriö, 9.2.2021: Lausuntopyyntö: Selvitys digitaalisen turvallisuuden arvioinnin kehitys-
tarpeista. 

4. Valtion liikuntaneuvosto, 15.1.2021: Lausuntopyyntö – Kirjallinen kuuleminen liikuntapaikkarakentami-
sen suunta-asiakirjaluonnoksesta. 

5. Kuntaliitto: 
a. 28.1.2021: Yleiskirje 2/2021 – Kansallisen julkisen hallinnon strategia ja kansallinen julkisten hankintojen 

strategia. 
b. 4.2.2021: Yleiskirje 3/2021 – Oppivelvollisuuden laajentaminen. 
6. Varsinais-Suomen ELY, 29.1.2021 – Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 

vuosille 2022-2027. 
7. Vesikolmio Oy, 28.1.2021: Vesikolmio Oy ja Vestia Oy selvittävät yhteisen biokaasulaitoksen rakenta-

mista. 
8. Vestia Oy, 4.2.2021: Vesikolmio Oy ja Vestia Oy selvittävät yhteisen biokaasulaitoksen rakentamista. 
9. Ylivieskan seudun musiikkiopisto, 28.1.2021: Toimintakertomus lukuvuodelta 2019 – 2020. 

10. Sievin kunnan ja Sievin Teollisuuspuisto Oy:n välinen 29.1.2021 allekirjoitettu sopimus elinkeinotoi-
men hoitamisesta vuonna 2021. 

11. Pöytäkirjajäljennökset: 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 1/2021 21.1.2021 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 1/2021 29.1.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 1/2021 18.1.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 1/2021 18.1.2021 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2021 
 
Kunnanhallitus  15.2.2021 §  31 
 

Kuntalain 16 luvun 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhty-
män 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, 
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjat jul-
kaistaan yleisessä tietoverkossa (kunnan kotisivuilla) kokousta seuraavan viikon tiistaina ja että 
julkaisusta ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa julkaistun kokouskutsun yhteydessä.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja:  hallintopäällikkö Päivi Rossi, 044 4883 201 
 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: 15–22, 24, 25, 28–31 

 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: 23, 26, 27 
 
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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