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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ MÄÄRÄAIKAISESTI 
 

Kunnanhallitus 26.02.2018  §  35 
 
Kunnanjohtajan virka on tällä hetkellä täyttämättä ja viran tehtävien hoito on järjestetty nimeämällä 
vt. kunnanjohtaja siihen saakka, kunnes virkaan valittu ottaa viran vastaan. Järjestely on näin tar-
koitettu tilapäiseksi, kunnanjohtajan rekrytoinnin mittaiseksi ajaksi. Tehdyn kunnallisvalituksen 
(02072/17/2209) vuoksi kunta ei ole julistanut kunnanjohtajan virkaa vakinaisesti täytettäväksi. 
Kunnanjohtajan tehtävien hoidon vuoksi on kuitenkin tarpeen ratkaista kunnan johtaminen muulla 
tavoin viran vakinaisen täytön viivästyessä.  
 
Kuntalain (410/2015) 41 §:n mukaan kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4.3.§:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ot-
taa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen 
määräajaksi. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, 
joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.  
 
Sievin kunnan hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanjohtajan palvelussuhteeseen ottamisesta 
päättää kunnanvaltuusto. Hallintosäännön 53 § mukaan sellaisen virkasuhteen, johon ottamisesta 
päättää valtuusto, julistaa haettavaksi kunnanhallitus.  
 
Kunnanhallitus on valmistellut asiaa ottamalla yhteyttä HTM Mauno Rantoon, joka on 16.2.2018 
valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistojen kanssa käydyssä neuvottelussa antanut suos-
tumuksensa virkaan 1.6.2018 lukien.  
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se  
1. päättää täyttää kunnanjohtajan viran määräaikaisesti siihen saakka kunnes em. kunnallisvalitus 
on lainvoimaisesti ratkaistu  
2. päättää valita kunnanjohtajan virkaan määräaikaisesti 1.6.2018 alkaen HTM Mauno Rannon.  
 
Kari Honkala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.23. 
 
Päätös:    Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 15.03.2018  §  15 
 
Valtuutetuilla oli mahdollisuus tutustua Mauno Rantoon 2.3.2018 järjestetyssä tapaamisessa. 
 
Päätös:    Hyväksyttiin. 
 

 Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201 
  hanna.salminen@sievi.fi 

 
Kunnanhallitus 11.03.2019  §  29 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 31.1.2019 päätöksen 19/0019/2. Päätös saavuttaa 
lainvoiman 11.3.2019, mikäli siitä ei ole tehty valitusta KHO:lle. Hallinto-oikeus on päätöksellään 
kumonnut kunnanhallituksen päätökset 25.9.2017 § 211 ja 30.10.2017 § 226 siltä osin kuin ne 
koskevat johtajasopimuksen muuttamista ja hyväksymistä.  
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Kunnanjohtajan virka voidaan julistaa vakinaisesti täytettäväksi sen jälkeen, kun hallinto-oikeuden 
edellä mainittu päätös sekä kunnanvaltuuston päätös muotovirheen korjaamisesta ovat saavutta-
neet lainvoiman. 
 
Valtuuston päätöksellä 15.3.2018 § 15 HTM Mauno Ranto on toiminut kunnanjohtajan virassa 
1.6.2018 alkaen. Ranto on antanut suostumuksensa kunnanjohtajan viran hoidon jatkamiseen.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4.3.§:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ot-
taa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen 
määräajaksi. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Rannon ollessa asiassaan esteellinen, asian esittelijänä toimii vs. hallinto-
päällikkö Päivi Rossi. 
 
Vs. hallintopäällikön päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää jatkaa 
HTM Mauno Rannon määräaikaista kunnanjohtajan virkasuhdetta siihen saakka, kunnes avoimek-
si julistetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. 
 
Kunnanhallitus päätti käsitellä tämän asian kokouksen ensimmäisenä asiana ja esityslistalla en-
simmäisenä olleen asian (valtuuston päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano) viidentenä 
asiana. Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 14.18. Pöytä-
kirjanpitäjänä toimi arkistosihteeri Päivi Pöllä. 
 
Vs. hallintopäällikön muutettu päätösehdotus kokouksessa:  Kunnanhallitus päättää jatkaa 
HTM Mauno Rannon määräaikaista kunnanjohtajan virkasuhdetta siihen saakka, kunnes avoimek-
si julistetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSEN 31.1.2019, 19/0019/2 TIEDOKSIANTO 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  30 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 31.1.2019 päätöksen Jarkko Myllyojan, Ari Sipilän, 
Jenny Kilpeläisen, Katja Jylkän ja Kimmo Rieskaniemen tekemään kunnallisvalitukseen koskien 
Sievin kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta tekemää päätöstä 30.10.2017 § 226. Oikai-
suvaatimus koski kunnanhallituksen päätöksiä 25.9.2017 § 211 ja 29.9.2017 §:t 212-213. 
 
Hallinto-oikeuden ratkaisu: 
”Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin, kuin se koskee 25.9.2017 tehdyn päätöksen kumoamis-
ta siltä osin, kuin siinä on päätetty asian salassapidosta, sekä kunnanhallituksen toteamaa 
29.9.2017, jonka mukaan päätöksen salassapito ratkaistaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain nojalla. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta myöskään siltä osin, kuin se koskee kunnan-
johtajan viranhakumenettelyn aloittamista koskevan asian tiedoksi merkitsemistä. 
Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian. 
Hallinto-oikeus hylkää valituksen siltä osin, kuin se koskee kunnanjohtajan viran täyttämistä mää-
räaikaisesti. 
Hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen päätökset johtajasopimuksen muuttamista ja hyväksy-
mistä koskevilta osin.” 
 
Hallinto-oikeus katsoo, että sopimukseen tehty erokorvauksen maksamisen perustetta koskeva 
muutos olisi tullut hyväksyä valtuustossa. Kunnanhallitus on sopimuksen hyväksyessään ylittänyt 
toimivaltansa, minkä vuoksi hallinto-oikeus on kumonnut kunnanhallituksen päätökset 25.9.2017 § 
211 ja 30.11.0217 § 226 siltä osin kuin ne koskevat sopimuksen hyväksymistä. 
 
Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että kunnanjohtaja          on samalla allekirjoituksella, jolla 
hän on hyväksynyt 26.9.2017 tehdyn sopimuksen johtajasopimuksen täydentämisestä ilmoittanut 
myös irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävistä. Sopimus ja irtisanoutuminen ovat tulleet voi-
maan molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen edellä mainittuna päivänä. 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 31.1.2019, 19/0019/2 oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Rannon ollessa asiassa esteellinen, asian esittelijänä toimii vs. hallintopääl-
likkö Päivi Rossi. 
 
Vs. hallintopäällikön päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden päätöksen 31.1.2019, 19/0019/2 tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto ei ollut paikalla asian käsittelyn aikana. Pöytäkirjanpitäjänä toimi ar-
kistosihteeri Päivi Pöllä. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MENETTELYVIRHEEN KORJAAMINEN / JOHTAJASOPIMUS 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  31 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 31.1.2019, 19/0019/2 kumonnut Sievin kunnan-
hallituksen päätökset 25.9.2017 § 211 ja 30.10.2017 § 226 siltä osin kuin ne koskevat kunnanjoh-
tajan johtajasopimuksen muuttamista ja hyväksymistä.  
 
Kuntalain 42 §:n 1 momentin mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa 
sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Pykälän 2 momentin mukaan johtajasopimukseen voi-
daan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan 
johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Pykälän 3 momentin mukaan 
johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoi-
tamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopi-
muksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hy-
väksyy valtuusto.  
 
Kunnanjohtaja                           ja Sievin kunnan välillä on tehty johtajasopimus 7.10.2014. Johtaja-
sopimusta on 26.9.2017 tehdyllä sopimuksella muutettu mahdollisen epäluottamuksen toteamisen 
menettelyn osalta sekä täydennetty sopimusta luottamustoimista luopumista ja irtisanoutumisen 
syiden kommentointia koskevin sopimuskohdin. Koska sopimusmuutos koskee kunnanjohtajalle 
maksettavan erokorvauksen maksuperustetta kuntalain 43 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, 
sopimuksen hyväksyminen kuuluu valtuustolle.  
 
                    on allekirjoituksellaan hyväksynyt 26.9.2017 tehdyn sopimuksen johtajasopimuksen 
täydentämisestä ja samalla ilmoittanut myös irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävistä. Sopimus 
on tullut voimaan molempien osapuolten allekirjoituksilla 26.9.2017 ja sitä molemmat osapuolet 
ovat noudattaneet.  
 
Sievin kunnan päätöksenteossa on muotovirhe siltä osin, että asiasta ei ole päätetty toimivaltai-
sessa toimielimessä. Muotovirhe korjataan käsittelemällä asia asianmukaisesti uudelleen toimival-
taisessa toimielimessä, eli valtuustossa. Sopimus on tullut kaikilta osin täytäntöönpannuksi. Sopi-
muksessa sovittu menettely ja muun muassa siihen liittyvä maksuvelvollisuus (erokorvaus) on saa-
tettu loppuun ja tältä osin asiassa ei ole tarpeen suorittaa muita toimenpiteitä taikka selvityksiä. 
Muotovirheen korjaamisella ei ole vaikutusta kumotun päätöksen lopputulokseen, eikä sillä ole 
myöskään vaikutusta enää loppuun suoritettuun päätöksen täytäntöönpanoon. 
 
Johtajasopimus 7.10.2014 sekä johtajasopimuksen muutos/täydennys 26.9.2017 oheismateriaali-
na. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Rannon ollessa asiassa esteellinen, asian esittelijänä toimii vs. hallintopääl-
likkö Päivi Rossi. 
 
Vs. hallintopäällikön päätösehdotus:  Kunnanhallitus  
 
1. merkitsee tiedokseen, että hallinto-oikeus on päätöksellään 31.1.2019, 19/0019/2 kumonnut 

kunnanhallituksen päätökset 25.9.2017 § 211 ja 30.10.2017 § 226 siltä osin kuin ne koskevat 
kunnanjohtajan johtajasopimuksen muuttamista ja hyväksymistä  

2. saattaa oikeuden ratkaisun tiedoksi kunnanvaltuustolle     
3. toteaa, että kumottu hallituksen päätös on kaikilta osin pantu täytäntöön ja saattaa valtuuston 

tietoon täytäntöönpanotoimet johtajasopimukseen liittyen,   
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4. esittää valtuustolle, että se   
a) hyväksyy kunnanjohtajan johtajasopimuksen muutoksen/täydennyksen 26.9.2017, jonka 

kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanhallitus ovat valmistelleet ja osapuolet ovat alle-
kirjoittaneet ja hyväksyneet ja  

b) toteaa asian tulleen sille osoitettuine täytäntöönpanotoimineen loppuun käsitellyksi. 
 

Jarkko Myllyoja esitti, että asia jätetään pöydälle. Kimmo Rieskaniemi kannatti esitystä. Suoritettiin 
kädennostoäänestys, jossa asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Ahti Hannula, Terhi 
Kangas, Kari Honkala, Tapani Korkeakangas, Merja Ruuttula ja Pasi Känsälä. Pöydälle jättämisen 
puolesta äänestivät Jarkko Myllyoja ja Kimmo Rieskaniemi. Äänin 6-2 asian käsittelyä jatkettiin.  

 
Päätös:  Vs. hallintopäällikön päätösehdotus hyväksyttiin. 

Jarkko Myllyoja ja Kimmo Rieskaniemi jättivät eriävän mielipiteen (liite 1). 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto ei ollut paikalla asian käsittelyn aikana. Pöytäkirjanpitäjänä toimi ar-
kistosihteeri Päivi Pöllä. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VASTAUS KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEESEEN VAATIMUKSEEN  
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  32 
 

                            on                           puolesta 4.3.2019 laatinut ja lähettänyt kunnanhallitukselle 
vaatimuksen/ilmoituksen virkaan palaamisesta. Vaatimus oheismateriaalina. 
  
Kunnanjohtaja Mauno Rannon ollessa asiassa esteellinen, asian esittelijänä toimii vs. hallintopääl-
likkö Päivi Rossi. 
 
Esityslistan oheismateriaalina luonnos kunnanhallituksen vastaukseksi. 
 

 Vs. hallintopäällikön päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa                                         
puolesta laatimaan vaatimukseen liitteen 2 mukaisen vastauksen. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin. 
 

Pöytäkirjanpitäjänä toimi arkistosihteeri Päivi Pöllä. Kunnanjohtaja Mauno Ranto palasi kokouk-
seen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.47. 
  
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 31.1.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  33 
 
”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 31.1.2019  §:t 1 – 7 

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
3 Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokoukset ajalla 1.1.-30.6.2019 
4 Eron myöntäminen luottamustoimista Satu Huhtalalle ja luottamushenkilöiden valinta hänen tilalleen 
5 Määräalan ostotarjous tilasta Leppäniemi 746-408-19-2 
6 Vanhusten tilapäishoitoyksIkön perustaminen vanhan Pajulan tiloihin 
7 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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VALTUUSTOALOITTEET 2018 
 
Kunnanhallitus 11.03.2019  §  34 
 

Hallintosäännön 136 § mukaan ”Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitet-
tava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on kä-
sitelty loppuun.” 
 

 Aloitteet 2018: 
 

1. Annu Pärkän valtuustoaloite lastenhoidon vaihtoehdoista luottamustoimen hoitamisen ajaksi. 
 
2. Teemu Pelkosen valtuustoaloite Sievin kevyenliikenteenväylien priorisointijärjestyksen muutok-
sesta. 
 
Aloitteiden osalta on suoritettu seuraavat toimenpiteet: 
 
1. Annu Pärkän aloitteen asia otetaan tarkasteluun hallintosäännön päivityksen yhteydessä. 
 
2. Teemu Pelkosen aloitteen mukainen kevyenliikenteenväylien priorisointijärjestyksen muutos rat-
kaistaan vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee 
tiedokseen aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet ja valmistelun tilan. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA VIITAVAINIO 746-407-11-16 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  35 
 

Kunta on neuvotellut                   kanssa otsikossa mainitun määräalan ostamisesta kunnalle ja al-
lekirjoittanut ehdollisen kiinteistökauppakirjan. Kaupan kohde sijaitsee Matalamaan alueella Sie-
vinkylässä. Määräalan pinta-ala on noin 6,2 hehtaaria. Määräalalla on kalliomaa-ainesten ottolupa 
ja maa-aineksen ostosopimus, jotka ovat voimassa 31.3.2024 saakka. Maa-ainesten ostosopimus 
kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen siirtyy ostajalle tämän kauppakirjan allekirjoituksella. 
 
Alue on 1. vaihemaakuntakaavan mukaan merkinnällä t-1. Merkinnällä osoitetaan bioenergian ja-
lostukseen ja tuotantoon liittyvän teollisuuslaitoksen aluetta.  
 
Kauppahinnaksi on neuvoteltu 8000,00 €. Kartta ostettavasta määräalasta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kauppakirja sekä                ja Destia Oy:n välinen maa-aineksen ostosopimus 17.6.2010 esityslis-
tan oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy ehdollisen kiin-
teistökauppakirjan.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, puh. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TILAN RAJALA 746-406-2-56 OSTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  36 
 

Kunta on neuvotellut                           jakamattoman kuolinpesän osakkaiden (                                                                   
) kanssa otsikossa mainitun kiinteistön ostamisesta kunnalle ja allekirjoittanut ehdollisen kiinteistö-
kauppakirjan. Kaupan kohde sijaitsee Asemakylällä. Tilan kokonaispinta-ala on 0,0490 hehtaaria. 
Tilalla sijaitsee purkukuntoinen entinen asuinrakennus rakennusalaltaan n. 30 m2 ja purkukuntoi-
nen piharakennus. Tila muodostaa osan asemakaavan mukaisesta AO-tontista korttelissa 238. 
 
Kauppahinnaksi on neuvoteltu 1 100,00 €. Kartta ostettavasta tilasta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kauppakirja on esityslistan oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdollisen kiinteistökauppakirjan.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, puh. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TILAN TOMMELA 746-406-2-348 OSTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  37 
 

Kunta on neuvotellut                        kanssa otsikossa mainitun kiinteistön ostamisesta kunnalle ja 
allekirjoittanut ehdollisen kiinteistökauppakirjan. Kaupan kohde sijaitsee Asemakylällä. Tilan koko-
naispinta-ala on 0,1450 hehtaaria. Tilalla sijaitsevat entinen asuinrakennus rakennusalaltaan n. 30 
m2 ja piharakennus noin 15 m2. Asuinrakennuksessa on sähköliittymä. Tila muodostaa osan ase-
makaavan mukaisesta AO-tontista korttelissa 238. 
 
Kauppahinnaksi on neuvoteltu 16 500,00 €. Kartta ostettavasta tilasta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kauppakirja on esityslistan oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdollisen kiinteistökauppakirjan.  
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, puh. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:N LAINAN TAKAUKSEN VANHENTUMISEN KESKEYTTÄMINEN  
 
Kunnanhallitus  11.03.2019  §  38 

 
Sievin Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainalle nro 1207-105410 on myönnetty omavelkainen takaus 
23.3.1988. Lainan alkuperäinen pääoma oli 113 526,85 € ja jäljellä oleva pääoma on 21002,50€. 
Takaus on viimeksi uusittu 30.6.2009 § 53, jolloin myös laina-aikaa pidennettiin 6 vuodella. Myön-
netyn pidennyksen jälkeen laina-aika loppuu 31.3.2021. 
 
Valtiokonttori pyytää 6.2.2019 päivätyllä kirjeellä Sievin Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takauk-
sen vanhentumisen keskeyttämistä, koska takauksen antamisesta tulee 2.7.2019 kuluneeksi kym-
menen vuotta. 
 
Kyseessä ei ole uusi takaus, vaan lainalle myönnetyn takauksen vanhentumisen keskeyttäminen, 
laina-ajan ulottuessa vuoteen 2021. Asia tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 
 
Oheismateriaalina alkuperäinen velkakirja 11.3.1988, Valtiokonttorin päätös 4.5.2009 laina-ajan pi-
dentämisestä ja koron alentamisesta sekä Valtiokonttorin kirje 6.2.2019. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUONNA 2019 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  39 
 
Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 29.11.2018 § 62 ja varan-
nut määrärahoja yleishallinnon avustuksiin yrityksille, yhdistyksille ja yhteisöille kaikkiaan 
94 500€, sekä kehittämisavustuksia 88 500€. Avustuksia on talousarviossa kohdennettu seuraa-
vasti: 
Kehittämisavustukset    kp.tili: 
maatalousyrittäjille                                      5.500 € 1130.4732 
Sääasemakulut ja Viskuri hanke              5.500 € 1130.4732 
Markkinointituki yrityksille               2.500 € 1130.4744 
Leader kuntaraha               35.000 € 1130.4745 
Osuus eri hankkeisiin (Digiajan tuotantopuisto isoin) 40.000 € 1130.4746 
Muut avustukset: 
Sievin perhepalvelukeskus ry   45.000 € 1295.4740 
Taitokeskus Sievi (ent. käsityökeskus)  17.000 € 3240.4741 
Kesätyösetelit yrityksille (25 kpl á 200 €)  5.000 € 1170.4744  
Veteraaniruokailut   3.300 € 1170.4732 
Veteraanien kotiavustajatoiminta (hanke)  7.200 € 1170.4740 
Avustukset yhteisöille              17.000 € 1170.4741 
 
Toiminta-avustuksiin yhdistyksille varattiin 17.000 €. Avustukset olivat haettavissa 1.3.2019 men-
nessä. Anomuksia saapui määräaikana 13 kpl.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää vuoden 2019 toiminta-
avustukset yhdistyksille/yhteisöille seuraavasti:     
 

Kp 1170 tili 4741 Toiminta-avustukset yhdistyksille: 

Avustuksen saaja 
Myönnetty 

avustus 2018 Anomus 2019 
Kunnanjohtajan 

esitys 2019 
Eläkeliiton Sievin yhdistys ry. 400 1 000 300 
Jyringin kyläyhdistys  800 300 
Kala- ja Pyhäjokilaakson epilepsiayhdistys ry. 300 ei hakemusta   
Kalajokilaakson Kuulo ry   300 200 
Kalajokilaakson Reumayhdistys ry 300 600 200 
Keski-Pohjanmaan Kesäyliopisto   884 200 
MLL Sievi ry.   avoin summa 300 
MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja netti 200 500 200 
Sievin 4H-yhdistys ry. 12 000 18 000 13 000 
Sievin Eläkeläiset Ry 400 750 300 
Sievin Kennelkerho Ry 500 ei hakemusta   
Sievin Samoojat ry 500 1 000 500 
Sievin Sievät Martat ry 300 avoin summa 300 
Sievin Sotaveteraanit ry 1 500 2 000 1 200 
Sievin Sydänkerho 300 ei hakemusta   
Sotainvalidien Veljesliiton Sievin osasto ry 300 ei hakemusta   

                                                  Yhteensä 17 000 25 834,00 17 000 

Kp 3240 tili 4741:   
Taitokeskus Sievi /Taito Keski-Pohjanmaa ry 17 000 17 200 17 000 
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Päätös:   Hyväksyttiin.  
 

 Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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INVESTOINTIHANKE YLIVIESKAN CENTRIAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEKSI 
 
Kunnanhallitus 11.03.2019  §  40 
 

Centria ammattikorkeakoulu ehdottaa alueen kunnille ja seutukunnille hanketta kriittisen digitaali-
sen infran osaamisympäristön kehittämiseksi. Ehdotetussa yhteistyöhankkeessa haetaan Euroo-
pan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kehittämisympäristöjen rakentamiseen Centrian Yli-
vieskan kampukselle ja sen lähikuntiin. Hankkeeseen tarvitaan Centrian omarahoitusta sekä kunta-
rahoitusta aluekehitysrahaston rahoituksen lisäksi. 
 
Investointien avulla vahvistetaan seuraavia osa-alueita: 
• Konnektiviteetin mahdollistaminen uusimmalla teknologialla 
• Älykäs tuotanto- ja robotiikkaympäristö 
• Tulevaisuuden turvallinen toimintaympäristö 
• Datasta arvoa – kehittämisen mahdollistava ympäristö 
 
Investointien avulla pyritään kehittämään Ylivieskaan sijoittuvan ympäristön lisäksi liikuteltavia rat-
kaisuja ja lisäksi pyritään kehittämään etäyhteysratkaisuja liittyä Centrian toimintaympäristöön. 
Näillä tavoilla pyritään siihen, että yritykset voisivat testata omia ratkaisujaan osana ympäristöä. 
 
Hankkeen toteutusaika on 5/2019 – 6/2021 ja rahoitustarve yhteensä 996 850 €, josta haettava 
EAKR -rahoitus on 697 795 € (70 %). Toteuttaja Centrian rahoitusosuus on 249 055 € (25 %) ja 
kuntien ja seutukuntien osuus yhteensä 50 000 € (5 %). Sievin kunnan osuus kuntarahoituksesta 
on 1 466 €/vuosi vuosille 2020 ja 2021 eli yhteensä 2 933 €. 
 
Oheismateriaalina tiivistelmä investointihankkeesta. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Sievin kunta osallistuu EAKR-
investointihankkeeseen Ylivieskan Centrian toimintaympäristön kehittämiseksi 2 933 €:n rahoitus-
osuudella. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Ari Mickos, p. 044 4883 203 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

KH: 28/2019§ 40, KH 11.3.2019 14:15 Sivu 16



 

KUNNANTALON SULKEMINEN HELATORSTAIN JÄLKEISENÄ PERJANTAINA 31.5.2019 JA HEINÄKUUS-
SA 1.-28.7.2019 

 
Kunnanhallitus 11.03.2019  §  41 
 

Kunnantalo on usein ollut suljettuna arkipyhien ja viikonlopun väliin jäävänä yksittäisenä päivänä 
sekä heinäkuussa neljän viikon ajan. 
 
Kunnantalon henkilöstön mielipidettä on tiedusteltu sähköpostilla 25.2.2019, eikä estettä sulkemi-
selle ole ilmennyt. 
 
Kunnan ilmoitustaulu sijaitsee heinäkuussa kesäsulun ajan kirjastossa. Matkahuollon palveluja 
kunnalla ei enää ole. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kunnantalon yleisöltä suljettuna 
helatorstain jälkeisen perjantain 31.5.2019 ja heinäkuussa 1.-28.7.2019. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  42 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  43 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Koululautakunta 2/2019 11.02.2019 
Koululautakunta 3/2019 25.02.2019 
Tekninen lautakunta 1/2019 13.02.2019 
Yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta 1/2019 31.01.2019 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: 

 3/2019, 20.02.2019 Monitoimilaitteiden vuokrasopimukset 
 4/2019, 22.02.2019 Virkavapaan myöntäminen hallintopäällikölle 

 
 

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 11.03.2019  §  44 
 

1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 28.2.2019, PSAVI/1407/00.00.02/2019: Ehdotukset 6.12.2019 
annettavista kunniamerkeistä 30.4.2019 mennessä AVI:in. 

2. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 18.2.2019, POPELY/445/2019: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
liikenneturvallisuustyön suunnitelma 2019-2022 

3. POPmaakunta/Digituki-pilotti, 25.2.2019: Kutsumme kuntia digituen kehittämistyöhön! 
4. Suomen Kuntaliitto: 
a. yleiskirje 3/2019, 5.3.2019: Kunnan jätehuollon järjestämisvastuu muuttui vuoden 2019 alussa 
b. yleiskirje 4/2019, 25.2.2019: Kansallinen veteraanipäivä 
5.                  kirje 13.2.2019: Vaatimus neuvottelujen käynnistämiseksi koskien Sievin kunnanjohtajan virkaa 

sekä kunnanjohtajan johtajasopimusta. 
6. Ylivieskan kaupunki, kaupunginvaltuusto 25.2.2019 § 14 (valtuustoaloitteen käsittely): Ppky Kallion 

kuntia pyydetään mukaan toimintamallin laatimiseen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. 
7. Ppky Kallion sähköposti 26.2.2019: Palvelujohtaja Leena Iisakkila on nimetty Kallion edustajaksi Sievin 

vanhus- ja vammaistoimikuntaan 5/2021 saakka.  
8. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n vetoomus 1.3.2019 eläkeläisjärjestöjen toiminnan tukemisesta. 
9. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhtymähallitus 1/2019 14.02.2019 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 2/2019 22.02.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 2/2019 18.02.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 1/2019 21.01.2019 
 Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen jätelautakunta 4/2018 04.12.2018 
 Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 1/2019 15.02.2019 

10. Oulun poliisilaitoksen päätös 6.3.2019                            rikosilmoituksen johdosta. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tie-
toonsa saatetuiksi. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää merkitä 
edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuiksi ja lisäksi saattaa kohdan 5. edelleen tiedoksi 
valtuustolle. 
 
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: 
 
 
30–35, 38, 41–44 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 
 
 
29, 36, 37, 39, 40 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
Pykälät:        29, 36, 37, 39, 40 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2 
momentissa tarkoitetun kunnan 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 tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
   
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

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

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/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, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimuskirjelmään/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/Hallintolainkäyttölain (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/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 Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa 
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-
käyntimaksua ei lain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä lain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 
15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on lain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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