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Kokousaika: Maanantai    17.05.2021    kel lo   14.15 – 17.02  
Kokouspaikka: Teams-kokous 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Rauhala Rami  pj., poistui esteellisenä § 72,  

klo 14.38-15.01  Känsälä Pasi 
 
X Hannula Ahti      1. vpj.    Rahkonen Pirjo  
X Kangas Terhi       2. vpj.  Haikara Hanna  
- Ahola Ari              3. vpj. x Rieskaniemi Kimmo  
X Honkala Kari   Kariniemi Anne  
X Huovari Piritta  Salonsaari Tapio  (kv 3.9.2020 § 37)  
X Koski Jenny  Myllyoja Jarkko  
X Korkeakangas Tapani  Jokitalo Jukka  
X Ruuttula Merja  Luomala Elisa 
 

Muut saapuvilla olleet: X Linna Jukka kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)  
X Känsälä Pasi kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
X Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja  
X Rossi Päivi hallintopäällikkö   
X Korkeakangas Marja   kunnankamreeri, paikalla klo 14.15-14. , §§ 70, 71   
X Puputti Sami               tekninen johtaja, paikalla klo 14.38-16.00, § 72    

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    69   85  Sivut:    1   27 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Hannula ja Terhi Kangas sekä varalle Kimmo 
Rieskaniemi. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala  Ahti Hannula     Päivi Rossi  
puheenjohtaja  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  
§:t 69-71 ja 73-85                    § 72 

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 19.5.2021 
 
 
Ahti Hannula  Terhi Kangas                            Kimmo Rieskaniemi 
§:t 69-71 ja 73-85                                                                    § 72 

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 25.5.2021. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 8.4.2021 JA 29.4.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 17.5.2021  §  69 
 
”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 8.4.2021  §:t 8-17 

8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

10 Vestia Oy:n takausanomus (Sievin hyötyjäteaseman uudistaminen) 
11 Vesikolmio Oy:n päivitetyn osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen 
12 Kuntien Hetapalvelut Oy:n osakassopimus 
13 Eron myöntäminen luottamustoimesta Lauri Ahokankaalle ja luottamushenkilön valinta hänen tilalleen 
14 Eroanomukset keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Tiina Kamunen, Janne Niemelä, Teuvo Pöllä) 
15 Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 
16 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 
17 Tapio Salonsaaren valtuustoaloite kunnan päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi 

 
§ Kunnanvaltuusto 29.4.2021  §:t 18-23 

18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
20 Kuntavaalien siirto ja valtuutettujen toimikauden jatkuminen 
21 Määrärahamuutokset talousarvioon vuodelle 2021 
22 Kunnanjohtajan viran täyttäminen 
23 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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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2021 
 

Kunnanhallitus  17.5.2021  §  70 
 
Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimitta-
misesta (524/2020) ja kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020). Kunnan taloutta 
koskevien tietojen toimittamista koskevassa asetuksessa säännellään tietojen toimittamistavasta ja 
aikataulusta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 10.11.2020 antanut yleisohjeen Kunnan 
ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljänneskatsausten laadinnasta. Tätä yleisohjetta noudatetaan en-
simmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin kunnan puolivuosi- ja neljännesvuosikatsauksen tietoihin. 
 
Neljännesvuosikatsauksen on sisällettävä kunnan ja tuloslaskelman ja taseen. Lisäksi neljännes-
vuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteu-
tuminen sekä keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen mää-
riin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä ti-
linpäätösperiaatteita. 
 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 31.3.2021. 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VÄLIAIKAISEN HANKERAHOITUKSEN HAKEMUS / JYRINGIN KYLÄYHDISTYS RY 
 

Kunnanhallitus 17.05.2021  §  71 
  
Jyringin kyläyhdistys hakee kunnalta 12 100€ suuruista väliaikaista rahoitusta Leader- hankkeen 
toteuttamiseen yhdistyksen suunnittelemassa aikataulussa.  
 
Jyringin kyläyhdistys on saanut Rieska-Leaderilta myönteisen rahoituspäätöksen ”Jyrinki liikkuvak-
si” -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on lisätä kyläläisten hyvinvointia ja parantaa kylän viihtyvyyt-
tä sekä vetovoimaa kunnostamalla Jyringin liikunta- ja virkistysalueita. Kunnostuksen kohteena on 
koulun urheilukenttä ja keskeneräinen laavu nuotiopaikkoineen. Kylälle rakennetaan myös frisbee-
golfrata ja kuntoportaat. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 19 593,84€ sis alv.  
Hanke on tarkoitus aloittaa toukokuussa, jolloin valmistuisi laavu ja sen ympäristö, heinäkuussa 
koulun kenttä ja elo-syyskuussa frisbeegolfrata ja kuntoportaat. 
 
Kunnanvaltuusto on 20.2.2020 § 3 tehnyt periaatepäätöksen myöntää sieviläisille yleishyödyllisille 
yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin enintään 20.000 eu-
roa/hanke. Väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään korottomana lyhytaikaisena kassalainana il-
man vastavakuutta. Kunnanhallitus oikeutettiin päättämään lyhytaikaisen kassalainan myöntämi-
sestä näihin Leader- hankkeisiin.  
 
Väliaikaista rahoitusta myönnettäessä tulee huomioida kuntalain 129 §:n määräykset. Kunnan 
myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sääde-
tyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä 
taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.  

  
Jyringin kyläyhdistys ry:n hanke kuulostaa todella hyvältä ja kannatettavalta. Kyläläisten aktiivisuus 
ja panostus liikunta- ja retkeilypaikkojen kunnostuksessa parantaa kylän viihtyvyyttä ja lisää hyvin-
vointia. 
  
Oheismateriaali: Jyringin kyläyhdistys ry:n hakemus väliaikaisesta rahoituksesta, velkakirjaluon-
nos, ilmoitus myönteisestä avustuspäätöksestä. 

  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jyringin kyläyhdistys ry:lle  
lyhytaikaista korotonta kassalainaa ilman vastavakuutta12 100€ Leader- hankkeen toteuttamista 
varten. Tästä kassalainasta tehdään erillinen velkakirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SÄHKÖN HANKINTA 1.1.2022 ALKAEN 
 

Kunnanhallitus 14.12.2020 § 173 
 

Sievin kunta on toteuttanut sähköenergian hankinnan suorahankintana Korpelan Energia Oy:ltä. 
Nykyinen hankintasopimus on voimassa 31.12.2021 asti. Sähkön hankintahinta on ollut sopimus-
kauden mittainen kiinteä hinta €/MWh ilman käyttöpaikkakohtaista perusmaksua. Kiinteähintaisen 
määräaikaisen sopimuksen etuna on, että hintataso on tiedossa koko sopimuskauden ajan. Tällai-
sissa sopimuksissa hintariski on kuitenkin suuri, kun määräaikainen sopimus päättyy ja sähkö-
energian markkinahinnat voivat olla tuolloin aiempaa sopimusta huomattavasti kalliimpia. Määräai-
kaisen kiinteähintaisen sopimusjakson aikana voivat myös edullisimmat hintajaksot jäädä hyödyn-
tämättä. 
 
Sievin kunnan sähkön hankintahinta on vaihdellut sopimusvuosien 2018 – 2021 aikana välillä 34,6 
– 45,8 €/MWh. Kolmen edellisen sopimusvuoden keskimääräinen sähkönkulutus on ollut 3 297 
MWh vuodessa. Hinnanvaihtelun vaikutus hankinnan kokonaishintaan keskimääräisellä kulutuksel-
la on enimmillään 36 926€ vuodessa. 
 
Yhä useampi hankintayksikkö on siirtynyt sähköenergian hankinnassa hajautettuun hankintamal-
liin. Hajautetun hankintamallin hintasuojausten tarkoituksena on tasata ja vähentää sähköenergian 
hinnan heilahtelua ja tätä kautta saavuttaa vakaa ja ennustettava hintataso. Kyseinen hankintatapa 
voi yksittäisinä vuosina aiheuttaa sen, että kiinnitetty energiahinta on laskevalla markkinalla mark-
kinahintaa kalliimpi. Toisaalta taas laskumarkkinoilla voidaan toteuttaa edullisia kiinnityksiä tulevai-
suuteen. Nousevalla markkinalla salkun hinta on usein markkinahintaa edullisempi, koska kiinni-
tyksiä on tehty hajautetusti myös halvemmilla hinnoilla. 
 
Muita vaihtoehtoisia hankintatapoja ovat mm. spot-osto, jossa hinta määräytyy aina kulloisenkin 
markkinatilanteen mukaan. Tällöin hinta voi muodostua yksittäisinä kuukausina joko hyvin korke-
aksi tai matalaksi. Tässä hankintamallissa hankintayksikkö ottaa riskin hinnan suurista vaihteluista 
ja hinnan ennustettavuuden heikkenemisestä.  
 
Mikäli Sievin kunnan sähkönhankinnassa käytetään jatkossa hajautettua hinnankiinnitysmallia, tuli-
si uusi hankintamenettely seuraavasta 1.1.2022 alkavasta sopimuskaudesta aloittaa mahdollisim-
man pian. Tällöin mahdollistetaan hinnankiinnitysten seuranta ja toteutus mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. Sähköenergian hankintaan olisi järkevää liittää mukaan myös kuntakonsernin ty-
täryhteisöt, jolloin saadaan nostettua hankintavolyymia. Tytäryhteisöjen on mahdollista liittyä han-
kintaan, vaikka heillä olisi voimassa oleva määräaikainen hankintasopimus, mikäli sopimus päättyy 
nyt kilpailutettavan hankintajakson aikana. Hankintajakson pituus määritetään tarjouspyynnön laa-
dinnan yhteydessä. Sähköenergian toimittajasta kunnanhallitus tekee kilpailutuksen perusteella 
erillisen hankintapäätöksen. 
 
Suomen hallituksen asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet on syytä huomioida tulevassa hankinta-
menettelyssä osana tarjouspyynnön määrittelyä. Edellä mainitut tavoitteet huomioiden on perustel-
tua pyytää tarjoukset sähköenergian osalta sekä vapaasta tuotantomuodosta että uusiutuvasta 
tuotantomuodosta. 
 
Sähkön kilpailuttaminen ja hankinta käyttäen hajautettua hinnankiinnitysmallia, edellyttää riittävää 
asiantuntemusta sähkömarkkinoista ja sähkönhankintaprosessista. VENI Energia Oy on jättänyt 
Sievin kunnalle tarjouksen sähköenergia hankintapalvelusta hintaan 2 €/MWh alv 0%. Palvelu si-
sältää: tarjouspyynnön luonnin, sähkön marginaalien kilpailutuksen, markkina-analyysin, kiinnitys-
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toimet asiakkaan edun mukaisesti sekä raportoinnin. VENI Energia Oy on pohjoismaiden johtava 
sähkönhankintapalveluiden tuottaja. 
 
Esityslistan oheismateriaalina VENI Energia Oy:n tarjous ja sopimusluonnos. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää 
1) toteuttaa sähköenergian hankinnan 1.1.2022 alkavalla sopimuskaudella hajautetulla hinnankiin-

nitysmallilla 
2) hyväksyä VENI Energia Oy:n tarjouksen sähkönhankintapalvelusta 
3) pyytää kuntakonsernin tytäryhtiöitä ilmaisemaan kiinnostuksen 31.12.2020 mennessä hankin-

taan liittymisestä  
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja pyytää tarjouksia muiltakin toimijoilta. 
 
Kokoukseen liittyivät/saapuivat tämän asian käsittelyn aikana: Ari Ahola klo 14.38, Kari Honkala 
klo 14.43, Tapani Korkeakangas klo 14.47 ja Eero Korhonen klo 14.51. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 

Kunnanhallitus 17.05.2021 § 72 
 
Tekninen johtaja on pyytänyt vaihtoehtoiset tarjoukset sähkön hankintapalvelusta VENI Energia 
Oy:n lisäksi Greene Finland Oy:ltä ja Suomen Energianeuvonta Oyj:ltä. 
 
Esityslistan oheismateriaalina tarjousten vertailu ja tarjoukset 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää 
1) toteuttaa sähköenergian hankinnan 1.1.2022 alkavalla sopimuskaudella hajautetulla hinnankiin-

nitysmallilla 
2) hyväksyä VENI Energia Oy:n tarjouksen sähkönhankintapalvelusta 
3) pyytää kuntakonsernin tytäryhtiöitä ilmaisemaan kiinnostuksen 15.6.2021 mennessä hankintaan 

liittymisestä 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Rami Rauhala poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 
14.38-15.01. Puheenjohtajan toimi 1. varapuheenjohtaja Ahti Hannula. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 

 
 Lisätiedot: tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIIRTOEHDOTUS SIEVIN KUNNASTA YLIVIESKAN KAUPUNKIIN SIIRRETTÄVISTÄ ERILLISISTÄ ALUEIS-
TA (ENKLAAVEISTA) 
 

Kunnanhallitus 17.05.2021  §  73 
 
Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annetun lain 
(1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut luettelon niistä erillisistä alueista eli enklaaveista joita Maanmit-
tauslaitos ehdottaa siirrettäväksi päätöksellään Sievin kunnasta Ylivieskan kaupunkiin.  
 
Molemmille kunnille ja asianosaisille maanomistajille varataan mahdollisuus tehdä huomautuksia 
luetteloon sisältyvistä siirtoehdotuksista 30 päivän sisällä siitä, kun julkinen kuulutus katsotaan 
saadun tiedoksi. 
 
Sievin kunnasta esitetään siirrettäväksi Ylivieskan kaupunkiin oheismateriaalin mukaiset erillisalu-
eet A (pinta-ala 39,40 ha) ja B (pinta-ala 21,32 ha). Erillisalue A sijaitsee Ylivieskan Pajukoskella ja 
erillisalue B Juurakossa. 
 
Huomautukset Maanmittauslaitoksen esityksistä on toimitettava kirjallisina Maanmittauslaitoksen 
kirjaamoon viimeistään 7.6.2021. Huomautuksen yhteydessä on mainittava asian asiatunnus MML 
21806/04 03 01/2021. 
 
Huomautusten tekemiseen varatun ajan kuluttua Maanmittauslaitos tekee kuntasiirroista päätök-
sen. Päätös julkaistaan virallisessa lehdessä. Lisäksi siitä lähetetään jäljennös asianomaisille kun-
nille ja maanomistajille. 
 
Oheismateriaalina Maanmittauslaitoksen esitys karttaliitteineen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Maan-
mittauslaitoksen esitykseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4882 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIIRTOEHDOTUS REISJÄRVEN KUNNASTA SIEVIN KUNTAAN SIIRRETTÄVISTÄ ERILLISISTÄ ALUEISTA 
(ENKLAAVEISTA) 
 

Kunnanhallitus 17.05.2021  §  74 
 
Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annetun lain 
(1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut luettelon niistä erillisistä alueista eli enklaaveista joita Maanmit-
tauslaitos ehdottaa siirrettäväksi päätöksellään Reisjärven kunnasta Sievin kuntaan. Molemmille 
kunnille ja maanomistajille varataan mahdollisuus tehdä huomautuksia luetteloon sisältyvistä siir-
toehdotuksista 30 päivän sisällä siitä, kun julkinen kuulutus katsotaan saadun tiedoksi. 
 
Reisjärven kunnasta ehdotetaan siirrettäväksi Sievin kuntaan rekisteriyksikkö 691-402-878-16. 
Alueen omistaa järjestäytymätön yhteisen alueen osakaskunta. Alue sijaitsee Syyryssä Sikojärven 
eteläpuolella. Erillisalue on kuvattu oheismateriaalina olevassa kartassa, ja sen pinta-ala on 5,62 
ha. 
 
Mahdolliset huomautukset Maanmittauslaitoksen esityksestä on toimitettava kirjallisina Maanmit-
tauslaitoksen kirjaamoon viimeistään 07.06.2021. Huomautuksen yhteydessä on mainittava asian 
asiatunnus MML 21806/04 03 01/2021. 
 
Huomautusten tekemiseen varatun ajan kuluttua Maanmittauslaitos tekee kuntasiirrosta päätök-
sen. Päätös julkaistaan virallisessa lehdessä. Lisäksi siitä lähetetään jäljennös asianomaisille kun-
nille ja maanomistajille. 
 
Oheismateriaalina Maanmittauslaitoksen esitys ja kartta erillisalueesta. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Maan-
mittauslaitoksen esitykseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200, 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN ASETTAMI-
SEN HYVÄKSYMINEN JA EHDOTUKSET JÄSENIKSI 
 

Kunnanhallitus 17.05.2021  §  75 
 
Valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyen Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään sosiaali- ja terveys-
palveluja yhteistyössä kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa. Alu-
eellisen hanketyön perustana käytetään kuuden alueen (Oulu, Oulunkaari, Koillismaa, Lakeus, 
Rannikkoseutu ja Oulun eteläinen) sekä yhteisten palveluiden mallia. 
 
Valmistelua linjaavat ja ohjaavat luottamushenkilöistä koostuvat laaja ja suppea poliittinen ohjaus-
ryhmä sekä valmistelua seuraavat alueelliset poliittiset seurantaryhmät. Laajaan ohjausryhmään 
kuuluvat myös Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajat, pelastustoimen edustajat sekä sidosryhmien 
edustajat.  
 
Laaja poliittinen ohjausryhmä antoi 22.12.2020 suppealle poliittiselle ohjausryhmälle valtuudet 
käynnistää valmistelun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation asteit-
taiseksi rakentamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan kunnilta ja sote-organisaatioilta tiedusteltiin 
28.01.2021 lähetetyllä kirjeellä kantaa väliaikaisen valmistelutoimielimen muodostamiseen kirjees-
sä ehdotetulla tavalla. Kuntakirjeeseen annetuissa vastauksissa ei saavutettu yksimielisyyttä väli-
aikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta, minkä vuoksi asiasta on neuvoteltu uudelleen. 
 
Edellä kerrottuun valmisteluun perustuen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntia, yhteistoi-
minta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitoksia pyydetään esittämään 
kannanottonsa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaistoimielimen asettamiseen seuraa-
vasti: 
 
1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus. 
 
2. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (yhteensä 22 jäsentä, ei 
varajäseniä) nimetään alueittain ja tasa-arvosta annetun lain mukaisesti seuraavasti: 
 
 o Oulu: neljä jäsentä  
 o Oulunkaari: kaksi jäsentä  
 o Koillismaa: kaksi jäsentä  
 o Lakeus: kaksi jäsentä  
 o Rannikkoseutu: kaksi jäsentä  
 o Oulun eteläinen: kaksi jäsentä  
 o Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: neljä jäsentä  
 o Erityshuoltopiiri: kaksi jäsentä  
 o Oulu-Koillismaan pelastuslaitos: yksi jäsen  
 o Jokilaaksojen pelastuslaitos: yksi jäsen 
 
Kunkin alueen/organisaation ehdottamista väliaikaistoimielimen jäsenistä joka toisen tulee varau-
tua käyttämään vähintään 50 % ja joka toisen erikseen neuvoteltava osa työajastaan väliaikaistoi-
mielimen työhön 1.8.2021 alkaen. 
 
3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin ehdottama jäsen, I 
varapuheenjohtajana Oulun kaupungin ehdottama jäsen ja II varapuheenjohtajana Oulun eteläisen 
ehdottama jäsen. 
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4. Väliaikaistoimielin aloittaa toimintansa, kun lait ovat tulleet voimaan. 
 
5. Väliaikaistoimielimen puheenjohtaja toimii samalla valmistelua johtavana viranhaltijana ja erillistä 
muutosjohtajaa ei nimetä.  
 
Näiden lisäksi perustetaan erillinen kuntajohtajafoorumi. 
 
Kuntia, yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitoksia pyydetään 
ilmoittamaan kirjallisesti POPsote-hankkeen työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luomalle 
31.5.2021 mennessä sähköpostitse (kirjaamo@ppshp.fi), hyväksyvätkö ne em. ehdotuksen. Ilmoi-
tus tulee tehdä liitteenä olevalla lomakkeella. Samalla em. organisaatioita pyydetään esittämään 
edustajansa väliaikaistoimielimeen em. kokoonpanon mukaisesti. 
 
Oheismateriaalina suppean poliittisen ohjausryhmän lähettämä kuntakirje liitteineen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
1. hyväksyä em. ehdotuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta, 
2. esittää Oulun eteläisen alueen jäseniksi Johanna Patasta ja Tuomas Aikkilaa, ja 
3. esittää Johanna Patasta väliaikaisen valmistelutoimielimen II varapuheenjohtajaksi 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIEVILÄINEN-LEHDEN ISOJAKO-NUMEROT OPISKELIJOILLE MAKSUTTA (TAPIO SALONSAAREN VAL-
TUUSTOALOITE 12.11.2020) 

 
Kunnanhallitus 17.05.2021 § 76 
 

Tapio Salonsaari jätti 12.11.2020 valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitti, että paik-
kakunnalta opiskelujen johdosta pois muuttaville mahdollisuutta tilata kunnan tarjoamana Sieviläi-
nen-lehden isojako-numerot opiskeluosoitteeseensa opiskeluidensa keston ajan. 
 
Kunnanhallitus päätti 25.01.2021 § 9 lähettää valtuustoaloitteen keskushallinnon valmisteltavaksi. 
 
Sieviläiseltä on saatu 26.04.2021 kustannusarvio ko. palvelun tarjoamisesta, jota on käsitelty vies-
tintä- ja markkinointityöryhmän kokouksessa 27.04.2021. 
 
Sieviläisen kustannusarvio on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää  
1. hyväksyä paikallislehti Sieviläisen tarjouksen, 
2. aloittaa palvelun lokakuussa 2021 ilmestyvästä isojako-numerosta ja 
3. rahoittaa palvelun kuluvan vuoden osalta kunnanhallituksen käyttövaroista. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MARKKINOINTIVALOKUVIEN HANKKIMINEN SIEVISTÄ KESÄLLÄ 2021 
 
Kunnanhallitus 17.05.2021 § 77 
 

Viestintä- ja markkinointityöryhmä on todennut, että Sievin kunnalla ei ole tarpeeksi laadukkaita va-
lokuvia kunnan markkinointiin. 
 
Työryhmä tiedusteli jo talvella lähialueen valokuvaajilta kuvausmahdollisuuksia ja pyysi tarjouksia 
talvikuvauksista. Työryhmä valitsi jatkokeskusteluihin kumppaniksi Keyframe Oy:n, jonka edustaja 
Jaakko Niemelä esitteli toimintaansa ja tarjouksensa sisältöä työryhmälle 27.04.2021. 
 
Työryhmä varasi alustavasti kuvauspäiväksi 21.6.2021 ja varapäiväksi 23.6.2021. Lisäksi kuvia 
otetaan mahdollisuuksien mukaan myös Muttimarkkinoilta 17.07.2021, mikäli markkinat voidaan 
järjestää. 
 
Oheismateriaalina Keyframe Oy:n tarjous valokuvauspalveluista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että markkinointivalokuvia ja videoita 
voidaan hankkia viestintä- ja markkinointityöryhmän suunnittelemalla tavalla. Kustannukset kate-
taan kunnanhallituksen käyttövaroista. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2021 
 

Yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta 11.5.2021 § 2 
 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 4 a §:n 
mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuun-
nitelma. Suunnitelmassa pitää vuosittain määritellä koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen 
osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.  
 
Suunnitelman tulee sisältää tiedot kunnan henkilöstörakenteesta, arvio sen kehittymisestä ja peri-
aatteet eri työsuhdemuotojen käytöstä (määräaikaiset ja osa-aikaiset palvelusuhteet). Suunnitel-
massa pitää koulutustavoitteiden lisäksi erikseen huomioida työkyvyttömyysuhan ja työttömyys-
uhan alaiset ja ikääntyvät työntekijät ja joustavien työaikajärjestelmien tukeminen. 
 
Koulutuksen korvaamisesta annetun lain (1140/2013) 5 §:n mukaan työnantajalla on oikeus koulu-
tuskorvaukseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohden. Edellytyksenä 
korvauksen saamiselle on voimassa oleva koulutussuunnitelma, jota voidaan päivittää.  
 
Vuonna 2020 koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä oli yhteensä 208 ja koulutettuja hen-
kilöitä 103. Koulutuskorvaushakemus on jätetty Työllisyysrahastolle 27.1.2021.  
Koulutuskorvaus on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuk-
sesta. Koulutuskorvauksen perusteena käytettävä palkkakustannus lasketaan siten, että työnteki-
jöiden keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien 
määrällä. Työllisyysrahaston ilmoittama koulutuskorvauksen määrä Sievin kunnalle vuodelta 2020 
on 3.610,46 euroa. 
 
Toimialat ovat kirjanneet koulutussuunnitelmaan aihealueet, joihin koulutusta suunnitellaan järjes-
tettävän. Suunnitelmaa päivitetään vuoden aikana tarpeen mukaan. Koulutus tulee ilmetä suunni-
telmasta, jotta se voidaan lukea koulutuskorvauksen piiriin. Viranhaltijan ratkaisuvaltaan kuuluvan 
koulutuksen kustannuksen enimmäisraja on 600 euroa. Tämän ylittävän koulutuksen hankinnan 
ratkaisee kunnanhallitus. Koulutuskustannuksen enimmäisrajaa tullaan tarkistamaan hallintosään-
nön uudistuksen yhteydessä. 
 
Oheismateriaalina luonnos henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta vuodelle 2021  
 
Hallintopäällikön päätösehdotus: Yhteistyökomitea/Työsuojelutoimikunta hyväksyy keskustelun 
jälkeen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä kunnanhallitukselle. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kunnanhallitus 17.5.2021 § 78 
 
 Oheismateriaalina luonnos henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta vuodelle 2021 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättä hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunni-

telman vuodelle 2021. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883201 

  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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PANDEMIASTA AIHEUTUNEIDEN TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN KASVAMISEN SEKÄ LISÄTÖIDEN JA -
VASTUIDEN KORVAAMINEN 
 

Henkilöstöjaosto 3.5.2021 § 12 
 

OAJ:n Sievin paikallisyhdistys ry ja JUKO ry:n pääluottamusmies ovat toimittaneet hallintopäälliköl-
le paikallisneuvottelupyynnöt pandemian aiheuttaneiden tehtävien vaativuuden sekä lisätöiden ja 
vastuiden korvaamisesta.  
 
Paikallisneuvottelu on pidetty 14.4.2021, jossa työnantajan ehdotus hyväksyttiin keskustelujen jäl-
keen yksimielisesti. Neuvotteluun osallistuivat työntekijöiden edustajana JUKO ry:n pääluottamus-
mies Jaakko Vasari ja työnantajan edustajina henkilöstöjaosto, hallintopäällikkö ja kunnanjohtaja. 
Neuvottelussa hyväksyttynä työnantajan ehdotuksena osoitetaan koko henkilöstölle 100 euroa 
käyttösaldoa ePassiin käytettäväksi henkilöstön liikuntaan, hyvinvointiin ja kulttuuriin.  
 
Määräaikaiselle henkilöstölle ePassi –henkilöstöetuuden arvo määräytyy samoin periaattein kuin 
vuodelle 2021 annettu alkusaldo ja palvelussuhteen kesto lasketaan vuoden alusta lukien. ePassi 
Flex on verovapaa henkilöstöetuus, joten sen käyttö edellyttää palvelussuhteen voimassaoloa. 
Tämä kertaetuus ei koske 14.4.2021 jälkeen palvelussuhteeseen tullutta henkilöstöä. 
 
Neuvottelutuloksen sisältämä 100 euron ePassi Flexin käyttösaldo koko henkilöstölle ei sisälly ta-
lousarvioon ja jotta etuus voidaan maksaa, tulee valtuuston osoittaa sille lisämääräraha.  
 
Oheismateriaalina paikallisneuvottelupyynnöt. 
 
Hallintopäällikön päätösehdotus: Henkilöstöjaosto päättää 
1. hyväksyä paikallisneuvottelun tuloksen mukaisen 100 euron käyttösaldon lisäyksen 

ePassi Flex –henkilöstöetuuteen esittelytekstissä mainituin periaattein, 
2. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 26.000 euron lisämää-

rärahan myöntämistä vuoden 2021 talousarvioon kohtaan keskushallinto/TYKY-toiminta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 17.05.2021 § 79 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle 26.000 eu-
ron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2021 talousarvioon kohtaan keskushallinto/TYKY-
toiminta. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja:  hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS 
 

Koululautakunta 28.4.2021 § 30 
 
Sievin kunnassa on ollut käynnissä hallintorakenneuudistus, joka on tulossa näillä näkymin voi-
maan vuoden 2022 alusta. Uudistuksen tarkoituksena on selkiyttää hallintorakennetta.  
 
Syntyvyyden laskiessa myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä vähenee. Sievin kunnas-
sa on tällä hetkellä päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, jotka ovat jakaneet 
johtotehtävät. Lapsimäärän pienentyessä ja arjen organisoinnin selkeyden vuoksi olisi perusteltua, 
että jatkossa varhaiskasvatuksen kokonaisuuden organisoinnista vastaisi yksi henkilö. Hallintora-
kenneuudistuksessa on esitetty varhaiskasvatuksen palveluohjaajan toimenkuvan ja virkanimik-
keen muuttamista varhaiskasvatuspäälliköksi. 
 
Jatkossa varhaiskasvatuspäällikkö vastaisi varhaiskasvatuksen hallintopuolesta ja kokonaiskuvas-
ta. Hän johtaisi ryhmä- ja perhepäivähoitajien sekä Epelin toimintaa ja toimisi myös päiväkodin joh-
tajan lähiesimiehenä. Päiväkodin johtaja vastaisi Tuulihatun ja Linnunlaulun päiväkotien johtami-
sesta, johon kuuluisi vastuu talouden, henkilöstön ja arjen johtamisesta ja suunnittelusta. 
 
Hallintosäännön 50 § mukaisesti virkanimikkeen muuttamisesta päättää kunnanhallitus. Mahdolli-
sesta palkantarkistuksesta päättää hallintosäännön 23 § mukaisesti henkilöstöjaosto. 

 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, 
että se muuttaa varhaiskasvatuksen palveluohjaajan viran varhaiskasvatuspäällikön viraksi 
1.5.2021 alkaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 17.05.2021 § 80 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää muuttaa varhaiskasvatuksen palveluoh-
jaajan viran varhaiskasvatuspäällikön viraksi 01.06.2021 alkaen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja:  vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 17.5.2021  §  81 
 

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

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit seuraavasti: 

- Ajankohtaiset kiinteistöasiat. 
- Koronatilanne ja rajoitukset. 
- Sote-tilannekatsaus, seurantaryhmän ensimmäinen kokous ti 18.5.2021. 
- Maasydämen alueen kehityskeskustelutilaisuus 14.6.2021. 
- Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus  17.5.2021  §  82 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Henkilöstöjaosto 1/2021 19.4.2021 
Henkilöstöjaosto 2/2021 3.5.2021 
Koululautakunta 4/2021 28.4.2021 
Tekninen lautakunta 3/2021 27.4.2021 
Tekninen lautakunta 4/2021 7.5.2021 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: 

 5/2021, 21.4.2021 Kummipelaajasopimus/Anette Huhtala 
 6/2021, 21.4.2021 Kunnantalon suljettuna pitäminen 9.5.2021 saakka. 
 7/2021, 29.4.2021 Osallistuminen Kuntaliiton RAVA-hankkeeseen. 

2. Kunnankamreerin viranhaltijapäätökset: 
 7/2021, 21.4.2021 Lyhytaikaisen lainan ottaminen. 
 8/2021, 4.5.2021 Lainaerän maksu Vanhustenkotiyhdistyksen lainan takauksen perusteella. 

 
 

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 17.5.2021 § 83 

 
1. Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
a. 19.4.2021: Päätös oikaisuvaatimukseen. 
b. 11.5.2021: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtion-

osuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuo-
delle 2021. 

c. 11.5.2021: VOP60S21 Päätöksen liiteraportti. 
2. Valtiovarainministeriö: 
a. 20.4.2021: Tiedonhallintalautakunnan suositukset tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden 

varmistamiseksi (TiHL 13), kommentointipyyntö. 
b. 20.4.2021: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-

yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022. 
3. Aluehallintovirasto, 30.4.2021: Lausuntopyyntö Rautamullansuon turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien 

vahvistaminen ja ympäristöluvan rauettaminen, Reisjärvi ja Sievi. 
4. Vaasan hallinto-oikeus: 
a. 22.4.2021: Välipäätös – Täytäntöönpanon kieltämistä koskevat hakemukset kunnallisasiassa 140/2021. 
b. 22.4.2021: Välipäätös – Täytäntöönpanon kieltämistä koskevat hakemukset kunnallisasiassa 141/2021. 
5. Pohjois-Pohjanmaan liitto, 3.5.2021: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 

2021-2022. 
6. JokiICT, 21.4.2021: Digikannustin-hankkeeseen osallistuminen (DigiTyy). 
7. CapMan, kuukausiraportti 30.4.2021 – Matti S. rahasto. 
8. Ylivieskan kaupunki, 28.4.2021: Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto 

uudelleen nähtävillä. 
9. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 5/2021 16.4.2021 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 6/2021 22.4.2021 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 1/2021 22.4.2021 
 Lakea Oy:n varsinainen yhtiökokous  29.4.2021 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 5/2021 30.4.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 3/2021 15.3.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 4/2021 19.4.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 6/2021 26.4.2021 
 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 4/2021 30.4.2021 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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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. 

 
Kunnanhallitus 23.2.2021 § 32 
 

Oheismateriaalina on edellisiin vaaleihin (eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit) valittujen vaali-
lautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot sekä alustava lista valittavan vaalilautakunnan ja 
vaalitoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnan ja vaalitoimikun-
nan jäsenet ja varajäsenet. 
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 Päätös: Kunnanhallitus valitsi vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet seuraa-
vasti:  
  
 
VAALILAUTAKUNTA 
JÄSEN VARAJÄSEN 

Pj. Jukka Linna 1. Maila Niskanen 
Vpj. Sinikka Hautala 2. Terhi Ahokangas 
J. Elisa Luomala 3. Vuokko Niemelä 
J. Kristiina Korpi 4. Raimo Mäkelä 
J. Mauno Korhonen  5. Paavo Pylväläinen 
  6. Olavi Ruotsalo 
  7. Paavo Puusaari 
  8. Paula Ahola 

 
 
 

VAALITOIMIKUNTA 
JÄSEN VARAJÄSEN 

Pj. Tarmo Leppälä 1. Heikki Voltti 
Vpj. Oiva Kankaanpää 2. Paavo Puusaari 
J. Paula Ahola 3. Piritta Huovari 
  4. Olavi Ruotsalo 
  5. Sisko Jussila 
  6.  - 
  7.  - 

 
Kunnanhallitus 15.3.2021 § 47 
 

Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittu Tarmo Leppälä anoo eroa toimikunnan jäsenyydestä, 
koska on ehdokkaaksi asettuessaan menettänyt vaalikelpoisuutensa tehtävään. Varajäseniä on 
myös syytä valita lisää. 
 
Oheismateriaalina OM:n laatima tiivistelmä eri vaaliviranomaisten kelpoisuusehdoista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. myöntää Tarmo Leppälälle eron vaalitoimikunnan jäsenyydestä 
2. valita vaalitoimikuntaan uuden jäsenen ja puheenjohtajan 
3. valita vaalitoimikuntaan lisää varajäseniä. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti 
1. myöntää Tarmo Leppälälle eron vaalitoimikunnan jäsenyydestä 
2. valita vaalitoimikuntaan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Teemu Pelkosen 
3. valita vaalitoimikuntaan 6. varajäseneksi Juha Kinnusen ja 7. varajäseneksi Elisa Luomalan. 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kuntavaalien siirtyessä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan ko-
koonpanot pysyvät samoina. 
 

Kunnanhallitus 17.5.2021 § 84 
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Vaalilautakunnan varapuheenjohtaja on estynyt osallistumaan vaalilautakunnan toimintaan siirret-
tynä vaalipäivänä 13.6.2021. Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, jolloin yhden jä-
senistä tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Vallitsevassa koronatilanteessa suositel-
laan, että vaalilautakunnan vahvuus on koko ajan 6 jäsentä + 2 vaaliavustajaa, koska karanteenis-
sa ja eristyksessä olevilla on tietyin edellytyksin oikeus äänestää vaalipäivänä vaalihuoneiston ul-
kopuolella. Vaalilautakunnan tulee tällaisessa tilanteessa olla päätösvaltainen sekä sisällä että ul-
kona. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. valita vaalilautakuntaan Sinikka Hautalan tilalle uuden jäsenen 
2. valita vaalilautakunnalle varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Sakari 
Virran. 
 
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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KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA JA OMISTAJAOHJAUS 
 
Kunnanhallitus 17.5.2020  §  85 
 

Korpelan Voima kuntayhtymän sääntömääräinen yhtymäkokous pidetään 28.5.2021.  
 
Kuntayhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa 
kolme (3) edustajaa ja kullakin edustajalla varajäsen. Kukin kunta pyrkii valitsemaan kokousedus-
tajakseen henkilön, joka asuu kuntayhtymän omistaman jakeluverkon alueella. 
 
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. 
 
Kuntalain (410/2015) 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajat on valittava kuhunkin yhtymäkokouk-
seen erikseen. 
 
Edelliseen yhtymäkokoukseen valitut edustajat ja varaedustajat: 
Edustaja:  Varaedustaja: 
Eero Korhonen  Terhi Vähäsalo 
Rami Rauhala  Pirjo Rahkonen 

 Terhi Kangas   Tapani Korkeakangas 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
1. valita edustajat ja varaedustajat Korpelan Voima kuntayhtymän seuraavaan yhtymäkokoukseen, 
ja 

 2. antaa yhtymäkokousedustajille tarvittavat toimintaohjeet kokousta varten. 
  
 Päätös: Kunnanhallitus  

1. päätti valita edustajat ja varaedustajat seuraavasti: 
 
Edustaja:  Varaedustaja: 
Eero Korhonen  Terhi Vähäsalo 
Ahti Hannula  Pirjo Rahkonen 
Merja Ruuttula  Tapani Korkeakangas 
 

2. totesi, että mahdolliset toimintaohjeet annetaan, kun kokouksen esityslista on tullut. 
 

 Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
  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: 69, 70, 73-75, 78, 79, 81-83 

 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: 71, 72, 76, 77, 80, 84, 85 
 
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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