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Kokousaika: Torstai    21.03.2019    kel lo   18.00 – 18.34 
Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

X Hannula Ahti      1. vpj.     Rahkonen Pirjo  
X Kangas Terhi       2. vpj.  Haikara Hanna  
X Ahola Ari              3 vpj.  Rieskaniemi Kimmo  
X Honkala Kari   Kariniemi Anne  
- Huovari Piritta  Pelkonen Teemu  
- Koski Jenny X Myllyoja Jarkko  
X Korkeakangas Tapani (saapui klo 18.03)  Jokitalo Jukka  
X Ruuttula Merja  Luomala Elisa 
 

Muut saapuvilla olleet: X Toivola Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja  
X Linna Jukka kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (saapui klo 18.03)  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
- Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
- Ranto Mauno kunnanjohtaja  
X Rossi Päivi vs. hallintopäällikkö   
X Pöllä Päivi arkistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä   
    
   
     

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Asia käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälä:    45  Sivut:    1   7 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa ääneen lukemalla. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Pöllä  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa 21.3.2019. 
 
 
     

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 26.3.2019. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
 

  
 

§ -2, KH 21.3.2019 18:00 Sivu 1



 

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. 

 
Kunnanhallitus 21.03.2019  §  45 
 
 Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on tullut esille, että HTM Mauno Rannon määräaikainen 

kunnanjohtajan virkasuhteen jatkaminen tulisi viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi.  
 
 Vs. hallintopäällikön päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto 
 1. toteaa Mauno Rannon toimineen kunnanjohtajan virassa kunnanhallituksen päätöksellä 

11.3.2019 § 29 kunnanvaltuuston päätöksentekoon saakka ja 
 2. päättää jatkaa HTM Mauno Rannon määräaikaista virkasuhdetta siihen saakka, kunnes avoi-

meksi julistetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. 
 

Ari Ahola esitti, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää jatkaa HTM 
Mauno Rannon määräaikaista virkasuhdetta 21.3.2019 alkaen siihen saakka, kunnes avoimeksi ju-
listetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. Jarkko Myllyoja 
kannatti esitystä. 
 
Keskustelun jälkeen Ari Ahola veti esityksensä pois. 

 
 Päätös:   Hyväksyttiin vs. hallintopäällikön päätösehdotus. 
 
 Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa ääneen lukemalla.  
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Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 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:  45 
 
 
 
 
 
 

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

 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: 
 
 
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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