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Kokousaika: Maanantai    25.04.2022    kel lo   14.15 – 17.42  
Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Rauhala Rami      pj.  Korkeakangas Tapani  

X Ruuttula Merja      1. vpj.     Rahkonen Pirjo  
X Hiltula Juho          2. vpj.  Känsälä Pasi  
- Ahola Ari X Voltti Taneli  
X Honkala Kari, saapui klo 14.37  Vähäsalo Terhi  
X Pärkkä Annu  Haikara Hanna  
X Timlin Tiina  Muhola Jukka  
 

Muut saapuvilla olleet: X Hannula Ahti kunnanvaltuuston puheenjohtaja   
X Kangas Terhi kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja  
- Kukkonen Esa  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
X Myllyoja Jarkko kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Korhonen Kai kunnanjohtaja  
X Rossi Päivi hallintojohtaja   
   

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    56   67  Sivut:    1   16 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taneli Voltti ja Annu Pärkkä sekä varalle Tiina Timlin. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti. 
 
 
Taneli Voltti   Annu Pärkkä  

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 3.5.2022. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION 12.5.2022 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA 
 
Kunnanhallitus 25.4.2022  §  56 
 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perussopimuksen 5 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösval-
taa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän budjetista, organisaation raken-
teesta ja muista hallinnon järjestämisen perusteista. Kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymä-
kokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 2.500 asukasta kohden. Asukaslukupohjana on yh-
tymäkokousta edeltävän vuoden viimeisen päivän väestömäärä. Yhtymäkokouksessa kullakin 
edustajalla on yksi ääni. 
 
Yhtymäkokous kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Sievi voi valita yhtymäkokouk-
seen kaksi edustajaa. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Sievin kunnan edustajina tulee siis olla 
nainen ja mies. 
 
Kuntalain (410/2015) 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajat on valittava kuhunkin yhtymäkokouk-
seen erikseen.  
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on 31.3.2022 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt kuntaa nimeä-
mään yhtymäkokousedustajat to 12.5.2022 klo 16.00 pidettävään kokoukseen. 
 
Edellisessä Ppky Kallion yhtymäkokouksessa edustajina olivat (kh 25.10.2021 §181) Tiina Timlin ja 
Rami Rauhala ja varaedustajina Jarkko Myllyoja ja Merja Ruuttula. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat ja varaedustajat Perus-
palvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokoukseen 12.5.2022. 
 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi edustajat ja varaedustajat seuraavasti: 
 
Edustaja  Varaedustaja 
Juho Hiltula    Tiina Timlin   
Merja Ruuttula  Jarkko Myllyoja 
 

 Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VALTUUSTOALOITE 24.2.2022: TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN SIEVIN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄ-
MISEKSI JA YRITYSTEN PERUSTAMISEN JA TOIMINTAEDELLYKSIEN PARANTAMISEKSI 
 

Kunnanhallitus 25.4.2022 § 57 
 
Sievin kunnan hallintosäännön 134 § mukaisesti valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita 
kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite on sitä 
enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että 
aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Sievin kunnan valtuuston kokouksessa 24.2.2022 on tehty valtuustoaloite Sievin vetovoimaisuuden 
lisäämiseksi ja yritysten perustamisen sekä toimintaedellytyksien parantamiseksi. 
 
Aloitteessa ehdotetaan työryhmän nimeämistä, jonka tehtävänä on kartoittaa ja mahdollistaa konk-
reettisia toimenpiteitä Sievin vetovoimaisuuden kehittämiseksi asuinpaikkana, sekä yritysten toi-
mintaedellytysten kehittäjänä. 

 
Oheismateriaalina valtuustoaloite. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus 
1. päättää nimetä perustettavan työryhmän jäseniksi kunnanjohtajan ja Sievin Teollisuuspuisto 
Oy:n toimitusjohtajan, sekä 
2. nimeää työryhmän jäseniksi riittävässä määrin luottamushenkilöitä ja heille henkilökohtaiset va-
rajäsenet.  
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus toteaa, että aloitteessa 
esitetty elinvoiman kehittäminen on tärkeä asia ja että kunnassa on jo perustettuna työryhmiä aloit-
teen mukaisiin tehtäviin. Kunnanhallitus toteaa, ettei tässä vaiheessa työryhmän perustaminen ole 
aiheellista. 
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi 
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TARMO LEPPÄLÄN VALTUUSTOALOITE AURAUSAVUSTUSTEN KOROTTAMISESTA 30 %:LLA TÄNÄ 
TALVENA 
 

Kunnanvaltuusto 12.4.2022 § 16 
 
Tarmo Leppälä jätti seuraavanlaisen valtuustoaloitteen: 
 
”Tänä talvena on ollut poikkeuksellisen suuret lumimäärät. Tästä johtuen aurauskustannukset ovat 
olleet normaalista poiketen hyvin suuret. Esitän valtuustolle, että aurausavustukset pikaisesti koro-
tettaisiin 30 prosenttia normaalista ylöspäin ja otettaisiin heti käsittelyyn sekä päätöksentekoon.” 
 
Päätös: Aloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valmisteltavaksi. 
 
 

Kunnanhallitus 25.4.2022 § 58 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi saaduksi ja siirtää 
asian valmistelun tekniselle lautakunnalle.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Kari Honkala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.37. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 
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MUSIIKIN TUNTIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 
 

Sivistyslautakunta 5.4.2022 § 25       
 

Sievin Jussinpekan koululla ja lukiolla ei ole perustettu musiikinopettajan virkaa, vaan sitä on hoi-
tanut opettaja määräaikaisina työsuhteina.  
 
Koulukeskuksessa (Lauri Haikolan koulu, Jussinpekan koulu ja Sievin lukio) on kahden lukuvuoden 
ajan musiikin opetus hoidettu pätevän musiikinopettajan toimesta. Musiikintuntien määrä riittää 
päätoimiselle (vähintään 16 h/vko) tuntiopettajalle. 
 
Nyt kun päätoimisen tuntiopettajan virkaa ei ole olemassa, täytyy opettaja palkata aina vuodeksi 
kerrallaan, mikä ei viranhaltijan kannalta ole hyvä ratkaisu. 
 
Mikäli kunnassa olisi päätoiminen musiikinopettajan virka, voitaisiin se täyttää toistaiseksi, ja näin 
viranhaltija saisi varmuuden työsuhteensa pysyvyydestä. 
 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle musiikin tuntiopetta-
jan viran perustamista 1.8.2022 alkaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin yläkoulun ja lukion rehtori Kari Koivistoa. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 

 
 
Tämä pykälä käsiteltiin neljäntenä asiana.  
 

Kunnanhallitus 25.4.2022 § 59 
 
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 5.4.2022 päättänyt esittää kunnanhallitukselle musiikin tun-
tiopettajan viran perustamista 1.8.2022 alkaen. Viran perustamisesta päättää kunnanhallitus. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen 
musiikin tuntiopettajan viran perustamista 1.8.2022 alkaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi 
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LUKION HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN TUNTIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 
 
Sivistyslautakunta 5.4.2022 § 24  

 
Lukion rehtorin eläköidyttyä kolme vuotta sitten, siirtyivät hänen opettamiensa aineiden (HI, YH) 
tunnit tuntiopettajan pidettäviksi. Tehtävää on hoitanut koko tämän ajan historian ja yhteiskunta-
opin opettaja määräaikaisina pätkinä lukuvuosittain. 
 
Jussinpekan koulun kaikki historian ja yhteiskuntaopin tunnit eivät mahdu yhden viranhaltijan luku-
järjestykseen, joten nämä ylijäävät oppitunnit yhdessä lukion tuntien kanssa riittävät päätoimisen 
tuntiopettajan virkaan. 
 
Nyt, kun päätoimisen tuntiopettajan virkaa ei ole olemassa, täytyy opettaja palkata aina vuodeksi 
kerrallaan, mikä ei viranhaltijan kannalta ole hyvä ratkaisu. Nykyinen toimenkuva (lukion hi, yh ja 
opo) nähdään koululla erittäin tarpeelliseksi ja siksi olisi hyvä, kun siihen saataisiin kiinnitettyä vi-
ranhaltija toistaiseksi voimassa olevalla työsuhteella. 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle lukion historian ja 
yhteiskuntaopin tuntiopettajan viran perustamista 1.8.2022 alkaen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin yläkoulun ja lukion rehtori Kari Koivistoa. 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 

 
 

Tämä pykälä käsiteltiin kolmantena asiana. 
 
 

Kunnanhallitus 25.4.2022 § 60 
 
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 5.4.2022 päättänyt esittää kunnanhallitukselle lukion histori-
an ja yhteiskuntaopin tuntiopettajan viran perustamista 1.8.2022 alkaen. Viran perustamisesta 
päättää kunnanhallitus.  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen 
lukion historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettajan viran perustamista 1.8.2022 alkaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi 
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JORMA KULTALAN RAHASTON TUOTON KÄYTTÖ VUONNA 2022 
 

Kunnanhallitus 25.4.2022 § 61 
 

 Sievin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.9.2011 § 48 hyväksynyt Jorma Kultalan rahaston 
säännöt, jonka mukaan rahaston varoista jaetaan vuosittain stipendejä kunnanhallituksen päättä-
mä määrä. Rahaston tarkoituksena on testamentin mukaisesti nuorten (12–30 -vuotiaiden) urheili-
joiden kannustaminen, urheilun ja heidän opiskelunsa edistäminen.  
 
Pääsääntöisesti vuosittain jaetaan enintään elinkustannusindeksillä oikaistu tuotto-osuus.  
Elinkustannusindeksin muutos ajalla 1/2021 -12/2021 oli 3,48 %.  

  
 Oheismateriaalina on rahaston säännöt ja tuloslaskelma, joka näyttää tilikauden tulokseksi ylijää-

mää 41 079,63 euroa. Tulos sisältää edellisenä vuonna myönnetyt stipendit 6 000 €. 
  
 Tulos oikaistuna edellisen vuoden stipendien määrällä on 47 079,63 €. Indeksillä oikaistuksi tu-

lokseksi jää 45 496,36 €. Taseen edellisten vuosien ylijäämä on 144 623,38€. 
 
 Evlin rahastojen myynnistä saatiin kirjata 31052 euron myyntivoitto. Hyvä tulos mahdollistaa vuosit-

taisen jako-osuuden reippaan tasokorotuksen. 
        
 Edellisinä vuosina tuottoa on jaettu stipendejä seuraavasti:  
 

maksuvuosi € 
2010 2.400 
2011 3.100 
2012 3.100 
2013 2.900 
2014 3.150   
2015 3.450 
2016 3.000 
2017 4.000 
2018 3.500 
2019 3.500 
2020 3.500 
2021 6.000 

 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa Jorma Kultalan rahaston tuottoa 
stipendeinä 10000 €. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  talouspäällikkö Marja Korkeakangas, 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MATTI SAVILUOTO RAHASTON TUOTON KÄYTTÖ VUONNA 2022 
 

Kunnanhallitus 25.4.2022 §  62 
 
 Matti Saviluodolta testamentilla saatu omaisuus liitettiin kunnan taseeseen erillisrahastona 

1.8.2011. Matti Saviluoto -nimeä kantavan rahaston säännöt on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
22.9.2011 § 47. Sääntöjen mukaan rahastojen vuosittaisesta tuotosta voidaan jakaa kunnanhalli-
tuksen päättämä määrä stipendejä tai käyttää tuottoa muuhun nuorison musiikin- ja urheiluharras-
tustoiminnan tukemiseen. 

 
 Pääsääntöisesti vuosittain tulisi jakaa enintään elinkustannusindeksillä oikaistu tuotto-osuus. Syk-

syllä 2016 rahaston tuloksesta jaettiin aikaisempien vuosien ylijäämien perusteella ensimmäisen 
kerran stipendejä 9.998 eurolla, samoin juhlavuonna 2017 kunnanhallituksen päätöksellä jaettiin 
stipendeinä 30.000 €, 2018 vuonna 8010 €, vuonna 2019 jaettiin 1890€, vuonna 2020 7000€ ja 
vuonna 2021 30000€.  

 
Vuonna 2021 rahaston tilinpäätös näyttää ylijäämää 8 449,90€, tulos sisältää maksettuja stipende-
jä yhteensä 10 000 €. Tulos oikaistuna edellisen vuoden stipendien määrällä on 18 449,90€.  
Elinkustannusindeksin muutos ajalla 1/2021 -12/2021 oli 3,48%. Indeksillä oikaistuksi tulokseksi 
jää 17 829,44€. Tulos muodostuu lähinnä myytyjen omistusten myyntivoitoista. Edellisiltä tilikausilta 
taseessa on ylijäämää 93 317,61 €, josta 20 000€ jaetaan vuonna 2022 edellisen vuoden päätök-
sen perusteella. 
  

 Rahaston tuoton jakamisesta päätetään nyt määrä, jonka rahaston toimikunta jakaa sääntöjen 
mukaisesti nuorison musiikin- tai urheiluharrastustoiminnan tukemiseen joko stipendeinä tai muu-
ten. 

 
 Vuonna 2021 Mattti Saviluoto rahastosta jaetiin stipendeinä 10 000€ ja 20 000 € osoitettiin toimi-

kunnan harkinnan mukaan muuhun urheilu ja musiikkiharrastusten tukemiseen. Lasten ja nuorten 
ideat ja esitykset, sekä nuorisovaltuuston mielipide huomioitiin päätöksen teossa. 

 Tästä tavasta jakaa tuottoa pidettiin kovasti ja onkin perustua jatkaa tätä käytäntöä. 
 
 Oheismateriaalina on rahaston säännöt ja tilinpäätös. 
     
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Matti Saviluoto rahaston toimi-

kunnalle valtuudet jakaa vuoden 2021 tulosta seuraavasti: 
1.   10 000€ stipendeinä ja  
2.     7 800 € lasten ja nuorten mielipiteet huomioiden muuhun urheilu ja musiikkkitoi-

minnan tukemiseen. 
  

Päätös: Hyväksyttiin. 
 
  Lisätietoja:  talouspäällikkö Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
   etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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AVUSTUSHAKEMUS KILPAILUMATKAKULUIHIN 
 

Kunnanhallitus 25.4.2022 § 63 
 

Sievin kuntaan on tullut avustushakemus 6.4.2022. Ninni Kopola voitti helmikuussa 2022 alle 18-
vuotiaiden klassisen voimanoston SM kilpailut ja saavutti samalla PM-, EM- ja MM-kilpailuiden tu-
losrajat. MM-kilpailut järjestetään 25.8. - 4.9 Ecuadorissa, PM-kilpailut 17. - 18.9 Ruotsissa ja EM-
kilpailut 25.11. - 4.12. Puolassa. 
 
Kilpailuihin osallistuminen vaatii taloudellisesti merkittävää panostusta ja tämän johdosta Ninni Ko-
pola ja valmentajansa Hannu Kopola ovat hakeneet Sievin kunnanhallitukselta harkinnanvaraista 
avustusta kilpailumatkakuluihin. 
 
Oheismateriaalina avustushakemus. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Sievin kunta myöntää Ninni Kopolalle harkinnanvaraista avus-
tusta PM-kisoihin 200,00 euroa, EM-kisoihin 300,00 euroa ja MM-kisoihin 500,00 euroa. Avustus 
katetaan kunnanhallituksen käyttövaroista.  
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus siirtää avustushake-
muksen Jorma Kultala –rahastolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANTALON SULJETTUNA PITÄMINEN 27.5.2022 SEKÄ 27.6. - 31.7.2022 
 
Kunnanhallitus 25.4.2022 § 64 
 

Kunnantalo on usein ollut suljettuna arkipyhien ja viikonlopun väliin jäävänä yksittäisenä arkipäivä-
nä sekä heinäkuussa neljän tai viiden viikon ajan. Vuonna 2021 kunnantalo oli suljettuna kesällä 
viiden viikon ajan.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kunnantalon yleisöltä suljettuna 
helatorstain jälkeisen perjantain 27.05.2022 sekä 27.06. – 31.7.2022. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 25.4.2022  §  65 
 

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

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit. 

 
 
 

 

KH: 7/2022§ 65, KH 25.4.2022 14:15 Sivu 11



 

LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT  
 
Kunnanhallitus 25.4.2022  §  66 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Hyvinvointilautakunta 3/2022 23.3.2022 
 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen 
ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 25.4.2022 § 67 

 
1. Oikeusministeriö, 25.3.2022: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen 

hallinnon automaatista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi. 
2. Verohallinto, 31.3.2022: Kuntien ehdotukset jäseniksi verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 

1.1.2023-31.12.2027. 
3. Digi- ja väestövirasto: 
a. 6.4.2022: Kommentointipyyntö: Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden arkkitehtuurin viitekehys. 
b. 6.4.2022: Kommentointipyyntö: Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden strateginen riskienhallinta. 
4. Tiedonhallintalautakunta, 31.3.2022: Asiakirjojen käsittelytapa muuttui vuoden 2022 alussa. 
5. TE-palvelut, 30.3.2022: Pohjois-Pohjanmaan työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston 

johtoryhmän jäsenten nimeäminen. 
6. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 8.4.2022: Kunnan vesihuollon järjestämisvastuu ja muut 

velvollisuudet sekä vesihuollon varautumisen valvonta. 
7. Pohjois-Pohjanmaan liitto:  
a. 6.4.2022: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 
b. 8.4.2022: Nimeämispyyntö hankevalmistelutyöryhmään: Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteistä TE2024-

valmistelua tukevan hankkeen valmistelu. 
8. JokiICT, 5.4.2022: VM:n digikannustin-hankkeeseen osalllistuminen 2022. 
9. Jedu, 6.4.2022: Lausuntopyyntö – Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia. 

10. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto: 
a. 31.3.2022: Ote – Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelma ja henki-

löstön siirtosopimus. 
b. 31.3.2022: Ote – Sievin kunnan selvitys ja esitys hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, 

sopimuksista, vastuista ja toimitiloista. 
c. 31.3.2022: Ote – Ateria- ja puhtauspalveluiden järjestäminen hyvinvointialueella. 

11. Pöytäkirjajäljennökset: 
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus 4/2022 6.4.2022 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 3/2022 18.3.2022 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 3/2022 28.3.2022 
 Jokilaaksojen pelastuslaitos 3/2022 4.4.2022 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 57, 58, 63, 65, 66, 67 

 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: 56, 59-62, 64 
 
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: - 
 
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: - 
 
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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