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Kokousaika: Maanantai    07.06.2021    kel lo   14.15 – 18.03  
Kokouspaikka: Teams-kokous 

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 X Salonsaari Tapio  (kv 3.9.2020 § 37)  
- Koski Jenny X Myllyoja Jarkko  
X Korkeakangas Tapani, saapui klo 14,28  Jokitalo Jukka  
X Ruuttula Merja  Luomala Elisa 
 

Muut saapuvilla olleet: X Linna Jukka kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67). poistui klo 17.58   
- Känsälä Pasi kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja, paikalla klo 14.28-17.30  
X Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja, poistui klo 17.20  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja  
X Rossi Päivi hallintopäällikkö   
X Pelkonen Teemu        vs. koulutoimenjohtaja, paikalla klo 14.15-15.50 § 86   
X Puputti Sami               tekninen johtaja, paikalla klo 16.08-17.03 §§ 87-89  

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    86   93  Sivut:    1   xx 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Honkala ja Tapio Salonsaari sekä varalle Jarkko 
Myllyoja. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 10.6.2021 
 
 
Kari Honkala   Tapio Salonsaari 

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 15.6.2021. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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LUKION OPISKELIJOIDEN AUTOKOULUOPETUS 
 

Koululautakunta 18.5.2021 § 39 
 
Osassa Pohjois-Pohjanmaan pieniä kuntia lukiot ovat tarjonneet opiskelijoille autokouluopetuksen 
maksutta osana opintoja. Tämä on kokemusten mukaan vaikuttanut positiivisesti lukioon hakeutu-
neitten määrässä. Sievin lukio on pieni lukio, jonka olemassaolo on tuonut laatua ja kustannuste-
hokkuutta myös perusopetuksen puolelle.  
 
Luottamushenkilöiden keskuudessa on käyty keskustelua Sievin lukion tulevaisuudesta lapsimää-
rän vähentyessä. Keskusteluissa on ollut muun muassa lukion profiloitumisen tarvetta. Myös erilai-
sia vetovoimatekijöitä on mietitty. Lukion tulevaisuutta on tärkeä ennakoida. 
 
Sievin lukion kohdalla on tärkeää pitää lukio sopivan kokoisena. Kilpailu opiskelijoista tulee oppi-
velvollisuuden laajentumisen myötä kiihtymään. Opiskelijamäärä vaikuttaa lukiossa siihen, kuinka 
laajasti lukio kykenee tarjoamaan valinnaiskursseja ja sitä kautta lukion vetovoimaisuuteen. Kurs-
sien toteutumisen kautta opiskelijamäärä vaikuttaa myös lukion ja yläkoulu/lukion yhteisten opetta-
jien opetusvelvollisuustuntien kertymiseen. 
 
Autokouluopetuksen (B-ajokortti) tarjoaminen maksutta lukiolaisille valinnaiskurssina tarkoittaa 
vuositasolla alustavan arvion mukaan noin 30 000 euron kustannusta riippuen lukioon tulevien 
opiskelijoiden määrästä. 
 
Autokouluopintojen tarjoamisen myötä lisääntyvä opiskelijamäärä kasvattaa lukion valtionosuuksia, 
mikä kattanee lisääntyneet kustannukset. Esimerkiksi vuonna 2021 valtionosuuden määrä on vuo-
dessa noin 8 900 euroa/lukiokoulutettava. Neljällä uudella opiskelijalla katetaan laskelmien mu-
kaan autokoulukulut vuosittain. Ensimmäisen kerran autokouluopetus tulee ottaa huomioon vuo-
den 2022 budjetissa. 
 
Sopimus lukion opiskelijoiden autokoulukustannusten korvaamisesta -lomake oheismateriaalina. 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Koululautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnan-
hallitukselle hyväksyttäväksi, että Sievin lukion opiskelijoille tarjotaan henkilöautokortin (B) opetus 
kunnan kustantamana syyslukukauden 2021 alusta alkaen seuraavien periaatteiden mukaisesti:  
 
1. Maksaminen koskee vain syksyllä 2021 ja sen jälkeen ensimmäisen vuosikurssin aloittavia opis-
kelijoita. Autokouluopetuksen kustantamisen vaikutuksia seurataan ja autokouluopetuksen kustan-
nusten maksamisesta tehdään seuraavien ikäluokkien kohdalla tarvittaessa uusi päätös.  
 
2. Autokouluopetus on opiskelijalle maksutonta pakollisten ajo- ja teoriatuntien osalta. Muut kus-
tannukset, kuten ylimääräiset ajotunnit, viranomaismaksut ja tutkintomaksut opiskelija maksaa itse. 

  
3. Mikäli opiskelija eroaa lukiosta ennen kolmannen opiskeluvuoden päättymistä, opiskelijan on 
korvattava kunnan maksamat autokouluopetuksen kustannukset erikseen määriteltävällä tavalla 
kunnalle. Opiskelijoiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus, jossa käy ilmi sopimusehdot.  
 
Keskustelun aikana Taneli Voltti esitti pohjaehdotuksen hylkäämistä ja Pauliina Ahola kannatti sitä. 
Asiasta suoritettiin äänestys nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat vs. koulu-
toimenjohtajan ehdotusta äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Voltin ehdotusta äänestävät 
”EI”.  Suoritetussa äänestyksessä vs. koulutoimenjohtajan ehdotus sai 5 ääntä (Markus Päivärinta, 
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Ilse Eskola, Jukka Jokitalo, Petri Tervamäki ja Terhi Vähäsalo) ja Voltin ehdotus 3 ääntä (Maarit 
Arvola, Pauliina Ahola ja Taneli Voltti). 
 
Päätös: Koululautakunta hyväksyi vs. koulutoimenjohtajan ehdotuksen äänin 5-3. 
 
Taneli Voltti jätti kirjallisen eriävän mielipiteen (liite 1). 

 
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 86 
 

Sopimus lukion opiskelijoiden autokoulukustannusten korvaamisesta -lomake oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä koululautakunnan ehdotuksen 
Sievin lukion opiskelijoiden autokouluopetuksesta. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus hyväksyy, että Sievin 
lukion opiskelijoille tarjotaan henkilöautokortin (B) opetus kunnan kustantamana syyslukukauden 
2021 alusta alkaen seuraavien periaatteiden mukaisesti:  
 
1. Maksaminen koskee vain syksyllä 2021 ja sen jälkeen ensimmäisen vuosikurssin aloittavia opis-
kelijoita. Autokouluopetuksen kustantamisen vaikutuksia seurataan vuosittain ja autokouluopetuk-
sen kustannusten maksamisesta tehdään seuraavien ikäluokkien kohdalla tarvittaessa uusi pää-
tös.  
 
2. Autokouluopetus on opiskelijalle maksutonta pakollisten ajo- ja teoriatuntien osalta. Muut kus-
tannukset, kuten ylimääräiset ajotunnit, viranomaismaksut ja tutkintomaksut opiskelija maksaa itse. 

  
3. Mikäli opiskelija eroaa lukiosta ennen kolmannen opiskeluvuoden päättymistä, opiskelijan on 
korvattava kunnan maksamat autokouluopetuksen kustannukset erikseen määriteltävällä tavalla 
kunnalle. Opiskelijoiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus, jossa käy ilmi sopimusehdot.  
  
 
Jarkko Myllyoja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ari Ahola kannatti ehdotusta. Koska oli tehty 
kannatettu pöydällepanoehdotus, puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamisesta tulee ää-
nestää. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat asian käsit-
telyn jatkamista äänestävät ”KYLLÄ” ja ne jotka kannattavat Myllyojan pöydällepanoehdotusta ää-
nestävät ”EI”. Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen sai 7 ääntä (Rami Rauhala, 
Ahti Hannula, Terhi Kangas, Kari Honkala, Tapio Salonsaari, Tapani Korkeakangas ja Merja Ruut-
tula) ja pöydällepanoehdotus 2 ääntä (Ari Ahola ja Jarkko Myllyoja). Asian käsittelyä päätettiin jat-
kaa äänin 7-2. 
 
Käsittelyn jatkuessa Jarkko Myllyoja ehdotti, että lähdetään valmistelemaan Sievin lukion profiloi-
tumista ja että esitys lukion opiskelijoiden autokouluopetuksesta hylätään. Ari Ahola kannatti ehdo-
tusta.  
 
Ari Ahola ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Jarkko Myllyoja veti edellisen ehdotuksensa 
pois ja kannatti Ari Aholan ehdotusta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu eh-
dotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänes-
tyksenä siten, että ne jotka kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestivät ”KYLLÄ” ja ne jotka 
kannattivat Aholan ehdotusta, äänestivät ”EI”: Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus 
sai 7 ääntä (Rami Rauhala, Ahti Hannula, Terhi Kangas, Kari Honkala, Tapio Salonsaari, Tapani 
Korkeakangas ja Merja Ruuttula) ja Aholan ehdotus 2 ääntä (Ari Ahola ja Jarkko Myllyoja). 
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Päätös: Kunnanhallitus päätti äänin 7-2 hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
Jarkko Myllyoja jätti asiasta liitteenä 1 olevan eriävän mielipiteen. 
 
Tapani Korkeakangas ja Mauno Jussila saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 
14.28. 

 
Asiantuntijana kuultiin vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkosta. 

 
Lisätietoja:  vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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 Sievin kunnanhallitus 7.6.2021 LIITE 1 

 
 
 
Eriävä mielipide Kunnanhallituksen kokous 7.6 2021 § 86 
 
Perustelut: 
1. EVA tekemättä eikä opettajia ole kuultu vaikka he ovat parhaita asiantuntioita lukion arkeen. Jo nyt on 
ollut haasteita pitää kaikki oppilaat mukana. Opettajien jaksaminen ei ole leikin asia. Osana kursseja 
autokoulu tulee sekoittamaan lukion arkea. 
2. Kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu. 
3. Sopimus ja perintätoimet jos nuori ei valmistu. Haaste voi olla takaisinperintään nuorelta jolta 
koulunkäynti keskeytynyt. Mielummin stipendi kun nuori valmistuu.  
4. Onko oikeasti mahdollista maksaa ajokortteja rahalla jonka valtio antaa opiskeluun. Päätös on perusteltu 
ja budjetoitu koululautakunnan raameihin. Hyväksyttävämpää olisi laittaa ajokortit hallituksen budjettiin. 
5. Markkina-arvo? Saadaan positiivista kuvaa kunnasta, mutta markkina paikka taitaa kumminkin olla 
viereisessä rakennuksessa. Tuskin perheet rynnii sieviin asumaan jos on tarjota lapselle lukiosta ilmainen 
ajokortti, muttei vanhemmille töitä ja asuntoa. 
 
Sievissä 9.6.2021 Jarkko Myllyoja 
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MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS KIINTEISTÖSTÄ 746-406-1-235 
 

Kunnanhallitus 07.06.2021 § 86 
 
Sievin kunnalle on saapunut 10.4.2021 päivätty ostotarjous, joka koskee määräalaa kunnan omis-
tamalla kiinteistöllä 746-406-1-235. Ostotarjouksen on tehnyt                  , jonka omistamaan kiin-
teistöön määräala rajautuu. Noin 0,24 ha määräala sijaitsee Kukonkylällä ja alueella ei ole voimas-
sa olevaa kaavaa. 
 
Ostotarjouksen mukaisesti määräalan hankinta mahdollistaisi paremmat edellytykset ostajan he-
vosharrastukselle.  
 
Tarjoushinta määräalasta on 3 000€. 
 
Kiinteistöllä, määräalan lounaispuolella, sijaitsee Kukonkylän jääkiekkokaukalo. Kaukalon ja mää-
räalan lounaisrajan väliin jäisi noin 30 metriä leveä kaista. Ostotarjouksen karttaliitteestä poiketen 
kauppakirjaluonnoksessa määräalan lounaisraja on linjattu teknisen lautakunnan päätöksen 
14.5.2014 § 14 mukaisesti.  
 
Kunnanhallitus päättää tarpeellisten alueiden, rakennusten, laitteiden ja osakkeiden ostamisesta, 
myymisestä, vuokraamisesta, vaihtamisesta ja lunastamisesta valtuuston hyväksymien määrära-
hojen puitteissa (hallintosääntö 22§). 
 
Esityslistan oheismateriaalina ostotarjous ja kauppakirjaluonnos 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä kauppakirjaluonnoksen mukai-
sesti määräalan tilasta Haaparanta 746-406-1-235                        kauppahinnalla 3 000€. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 

 Lisätiedot: tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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JOKIKYLÄN KOULUN SIIRRETTÄVÄN KOULURAKENNUKSEN MYYNTI 
 

Tek.ltk 27.10.2020 § 39  
 
Sievin kunta on hankkinut Jokikylän koululle siirrettävän koulurakennuksen vuonna 2015. Raken-
nuksen on valmistanut Teijo-Talot Oy. Rakennus on hankittu, jotta on voitu vastata koulun silloisiin 
tilatarpeisiin. Hankinnan lähtökohtana on ollut tilojen siirrettävyyden helppous. Rakennuksessa on 
kaksi opetustilaa, joista toinen on toiminut teknisen työn tilana. Lisäksi rakennuksessa on kaksi wc-
tilaa sekä tilat siivousvälineille ja talotekniikalle. Rakennuksen veroton hankintahinta on ollut 
223 950€. 
 
Rakennus jää pois käytöstä, koska Jokikylän koulun toiminta lakkaa kevätlukukauden 2021 jäl-
keen. Kunnalla ei ole jatkokäyttöä kyseisille tiloille. 
 
Rakennuksen kerrosala on rakennusluvan mukaan 163 m2 ja tilavuus 620 m3. 
 
Rakennus on tarkoitus myydä pois siirrettäväksi. Ostaja vastaa rakennuksen siirtokustannuksista. 
 
Lopullisen päätöksen rakennuksen myynnistä tekee kunnanhallitus. Hallintosääntö § 22. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus:  
Lautakunta päättää laittaa siirrettävän koulurakennuksen julkiseen myyntiin huutokaupalla. 
 
Tekninen johtaja perui päätösehdotuksen. Asia poistetaan listalta. Asian käsittely siirretään seu-
raavaan kokoukseen lisäselvitystarpeen vuoksi. 
 

Tek.ltk 17.11.2020 § 43 
 
Jokikylän koulun siirrettävän koulurakennuksen hankinnan rahoittamisessa on käytetty Kuntarahoi-
tuksen rahoitusleasing puitesopimusta. Kohteen myynti edellyttää, että Sievin kunta lunastaa ra-
kennuksen itselleen ennen myyntiä tai vaihtoehtoisesti kunta osoittaa kohteelle ostajan, joka hank-
kii kohteen suoraan Kuntarahoitukselta. Vaihtoehdoista lunastaminen on osapuolien kannalta sel-
keämpi. Jälkimmäistä vaihtoehtoa ei ole Kuntarahoitukselta saadun tiedon mukaan aiemmin käy-
tetty Kuntarahoituksen leasingsopimuksissa. Kuntarahoitukselta saadun laskelman mukaisesti so-
pimuksen lunastushinta 30.11.2020 asti on 142 099,13 e. Seuraava leasingvuokra erääntyy mak-
settavaksi 1.12.2020. Suorituksen jälkeen hinta olisi 137 632,23e. Lunastushinnan lisäksi tulisi 
maksettavaksi korvaus korkosuojauksen purkamisesta, joka on tällä hetkellä 5 000€. Maksettava 
korvaus muuttuu korkomarkkinoiden vaihteluiden mukaisesti. 
 
Rakennuksen jatkokäyttömahdollisuuksia Sievin kunnassa on selvitetty ja tekninen johtaja on pyy-
tänyt kannanotot jatkokäytöstä sekä koulutoimenjohtajalta että vapaa-aikasihteeriltä. Selvityksen 
perusteella kunnalla ei ole rakennukselle jatkokäyttötarvetta. 
 
Rakennuksen ylläpitokustannuksia on arvioitu. Rakennuksessa ei ole erillisiä kulutusmittareita 
vaan mittaus on yhteinen koulun päärakennuksen kanssa. Tästä syystä kulutuksista syntyvät kus-
tannukset ovat puhtaasti arvioita. Lämmitysmuotona rakennuksessa on kalliolämpö ja lämmönjako 
on toteutettu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Arvion mukaan sähkön kulutus lämmityksen ja 
käyttösähkön osalta on noin 1 000 – 1 500€/vuosi. Muut olennaiset ylläpitokustannukset kuten 
kunnossapito, käyttövesi, jätehuolto, vakuutukset, hallinto ja puhtauspalvelut ovat noin 10 000 – 
11 000€/vuosi. Tästä puhtauspalveluiden osuus on noin 7 000€/vuosi. Rakennuksen vuosittainen 
leasingvuokra on 19 869,72€. 
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Rakennuksen siirtokustannukset määräytyvät rakennuksen purku-, kuljetus- ja asennuskustannuk-
sista sekä uuden rakennuspaikan pohjatöistä sekä mahdollisista lämmitysjärjestelmä- ja liittymä-
kustannuksista. Teijo-Talot Oy:n 9.4.2015 päivätyssä tarjouksessa on annettu vuoteen 2020 asti 
voimassa oleva optio rakennuksen siirrosta kunnan sisällä. Optiohinta siirrolle on 14 000€ jos siir-
toetäisyys on enintään 50km. Uuden rakennuspaikan pohjatöiden ja liittymien kustannus riippuu 
rakennuspaikasta ja on arviolta 15 000 – 30 000€. 
 
Rakennuksen myyntiin asettaminen edellyttää lupaa rakennuksen omistajalta eli Kuntarahoitus 
Oyj:ltä. Kunnalla on edellytykset kohteen myyntiin, mikäli rakennuksen myyntihinta kattaa sopi-
muksen lunastamisesta syntyvät kulut tai merkittävän osan kuluista. Myyntiin liittyvistä jatkotoi-
menpiteistä voidaan tehdä päätöksiä sen jälkeen, kun kohteen huutokauppa on ratkennut. Raken-
nus voidaan myydä uudelle omistajalle aikaisintaan 6/2021. 
 
Esityslistan oheismateriaalina rakennuksen piirustukset, valokuvat rakennuksesta, rahoitusleasing-
sopimus sekä toimialajohtajien kannanotot jatkokäyttöön. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta päättää 
 
1. pyytää luvan Kuntarahoitus Oyj:ltä rakennuksen asettamiseksi myyntiin julkiseen huutokaup-
paan 
2. asettaa rakennuksen myyntiin Kuntarahoitus Oyj:ltä luvan saatuaan 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 

Tekninen lautakunta 25.05.2021 § 33 
 
Tekninen johtaja on pyytänyt Kuntarahoitus Oyj:ltä luvan siirrettävän koulurakennuksen asetta-
miseksi julkiseen huutokauppaan. Kuntarahoitus Oyj on myöntänyt luvan sähköpostiviestillä 
10.12.2020. 
 
Siirrettävä koulurakennus asetettiin myyntiin julkisen sektorin huutokauppapalvelu kiertonettiin. 
Huutokauppa päättyi 14.5.2021. Korkeimman tarjouksen huutokaupassa teki Reisjärven kunta. 
Korkein tarjous oli 75 800€ alv. 24% eli 61 129,03 € alv. 0%. Kunnanhallitus on käsitellyt siirtokou-
lun myyntiä keskusteluasiana kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä 17.5.2021. Keskustelun 
aikana todettiin, että Reisjärven kunnan tekemä ostotarjous ei ole riittävän korkea, jotta Sievin kun-
ta voisi sen hyväksyä ja hallitus valtuutti teknisen johtajan jatkamaan neuvotteluja Reisjärven kun-
nan kanssa. 
 
Tekninen johtaja on käynyt neuvottelut Reisjärven kunnan viranhaltijoiden kanssa kohteen myynti-
hinnasta. Neuvotteluiden perusteella Reisjärven kunta on hyväksynyt kohteen kauppahinnaksi 
100 000€ alv. 0%. 
 
Tällä hetkellä kohteen jäljellä oleva leasing sopimuksen arvo on 132 664,80€ alv. 0%. Kuntarahoi-
tuksen myyntiä ja leasing sopimuksen purkua koskevan päätöksen ehtojen mukaisesti Sievin kunta 
suorittaa leasingsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä seuraavat maksut, kulut, palkkiot ja 
verot sekä korkosuojauksen ennenaikaisesta purkamisesta aiheutuvat maksut täysimääräisesti. Li-
säksi kunnalta peritään sopimuksen päättämisestä 1000€ suuruinen toimitusmaksu.  
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Huutokauppapalvelu kiertonetin käyttöehtojen mukaisesti, mikäli myyjä on hylännyt ostajan koh-
teen korkeimman ostotarjouksen, niin palveluntuottajalla on oikeus saada hinnastonsa mukainen 
komissio täysimääräisenä hylkäämisestä seuraavan 90 päivän ajan, mikäli alkuperäinen palvelus-
sa huutokaupattuna ollut kohde myydään a) palvelun verkkohuutokauppaan osallistuneelle tai b) 
sille, joka on saanut kohteesta tiedon palvelun kautta. Kiertonetin hinnaston mukainen maksu koh-
teen myynnistä on 790€ alv. 0%. 
 
Esityslistan oheismateriaalina leasingsopimus ja Kuntarahoituksen päätös kohteen myyntiperiaat-
teista. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 
1. Sievin kunta ostaa vuokrakohteen Kuntarahoitukselta leasingsopimuksen mukaisella määrällä. 
2. Sievin kunta myy siirrettävän koulurakennuksen Reisjärven kunnalle kauppahinnalla 100 000€ 

alv. 0%. 
 
Päätös: 
Teknisen johtajan esityksestä lautakunta päätti ottaa asian käsittelyyn lisäasiana. 
 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 87 
 
 Oheismateriaalina leasingsopimus ja Kuntarahoituksen päätös kohteen myyntiperiaatteista. 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 

1. Sievin kunta ostaa vuokrakohteen Kuntarahoitukselta leasingsopimuksen mukaisella määrällä. 
2. Sievin kunta myy siirrettävän koulurakennuksen Reisjärven kunnalle kauppahinnalla 100 000€ 
alv. 0%. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 

Lisätietoja: tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET TALOUSARVIOON VUODELLE 2021 TEKNINEN LAUTAKUNTA 
 

Kunnanhallitus  07.06.2021  §  88 
 
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu-
raavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edel-
lytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.  
Mikäli talousarviossa toimielimelle osoitetut määrärahat osoittautuvat riittämättömäksi, on talousar-
viota muutettava huomioiden rahoitustarpeen kattamissäännöt. 
 
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.05.2021 tehnyt talousarviomuutoksia edellyttäviä ehdol-
lisia päätöksiä. 
 
Jokikylän siirrettävä koulurakennus on päätetty myydä Reisjärven kunnalle. (hinnat alv. 0%) 
Kohde on hankittu leasing rahoituksella ja on Kuntarahoituksen omaisuutta. Se lunastetaan ensin 
kunnalle, jonka jälkeen se myydään. Lunastettavan kohteen pääoma-arvo on 128 649€, kun 
1.6.2021 erääntyvä vuokra on maksettu. Sopimuksen purusta aiheutuu kustannuksia yht. 8 400€ 
(heinäkuun loppuun asti laskettuna) ja Kiertonet huutokauppapalvelun ehtojen mukainen maksu on 
790€. Kulut yhteensä ovat 137 839€, joka kirjataan investointimenona. Myyntihinta Reisjärven kun-
nalle 100 000€, joka kirjataan investointitulona. Myyntitappiota kaupasta tulee 37 839€ 
 
Yksityisteiden perusparannusavustuksia on päätetty jakaa seuraavasti, mikäli Ely-keskus myöntää 
hankkeille avustuksen ja valtuusto hyväksyy tämän lisämäärärahaesityksen. Jokisuuntien sillan pe-
rusparannus kunnan avustusosuus enintään 12 245€ ja Leppäniemen sillan perusparannus kun-
nan avustusosuus enintään 15 190€, Yhteensä 27 435 €. Talousarvion määrärahavaraus tieavus-
tuksiin 48 000€, josta on käytetty kunnossapitoavustuksiin 38 169€ ja Kellilä-Saukontien sillan pe-
rusparannukseen 1 689€. Määrärahaa on jäljellä 8140€ ja lisätarve siten on 19 294 €. 
 
Oheismateriaalina muutosesitysten pohja-aineistoa. 
 
Muutosesitys on 57 140 € nettomenoja lisäävä ja se esitetään katettavaksi kassavaroista. 
 
Investointiosan muutosesitykset: 
 
 kp.tili.hanke Menojen 

lisäys 
Menojen 
vähennys 

Tulojen 
lisäys 

Tulojen 
vähennys Sivistystoimen rakennukset, Jokikylän koulu 

8400.1115.607  137 840€   100 000€  
Jokikylän siirrettävän koulurakennuksen lunas-
taminen ja edelleen myynti  
     

 
 
   

 
Käyttötalousosan muutosesitykset: 
 
 kp.tili Menojen 

lisäys 
Menojen 
vähennys 

Tulojen 
lisäys 

Tulojen 
vähennys Yksityistiet, avustukset 

4210.4742    19 300€    
Yksityisteiden perusparannusavustus       
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy määrära-
hojen muutokset esittelyn mukaisesti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Tapani Korkeakangas ja Jarkko Myllyoja poistuivat esteellisinä kokouksesta (osallisuusjäävi-
ys/yksityistiet) tämän asian käsittelyn ajaksi. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 tekninen johtaja Sami Puputti, p. 044 4883 263 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN KAKSIVAIHEISESTI 
 

Kunnanhallitus 7.6.2021 § 89 
 

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja hallintosäännön määräyksiin. Hallintosääntö on 
kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline ja sen sisällön määrittelee kuntalain 
(410/2015) 90 §. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. 
 
Sievin kunnan hallintosäännön uudistaminen käynnistettiin keväällä 2019 kunnan palvelu- ja hallin-
torakenneuudistamistyön käynnistyttyä. Hallintorakenteesta valtuusto on tehnyt päätöksen kokouk-
sessaan 3.11.2020, sisältäen lautakuntien lukumäärän, jaostojen määrän sekä toimielinten jäse-
nien määrän. 
 
Valtuuston tekemän päätöksen jälkeen hallintosäännön uudistustyötä on toteutettu johtoryhmän ja 
toimistosihteereiden sekä arkistosihteerin kanssa yhteisessä hallintosääntötyöryhmässä. Hallinto-
säännön uudistamisessa on hallintorakenteen uudistamisen lisäksi kiinnitetty huomiota hallinto-
säännön selkeyttämiseen ja johdonmukaistamiseen sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan 
jakoon.  
 
Hallintosääntöuudistusta on esitelty valtuuston iltakoulussa 20.5.2021.  
 
Uudistettu hallintosääntö on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön kahdessa vaiheessa. Organisaa-
tiomuutokset, ympäristölautakunnan poistuminen ja lupajaoston lisäys, ympäristölautakunnan alai-
sen henkilöstön siirtyminen sekä urheilualueiden kunnossapidon siirtyminen teknisen lautakunnan 
alaisuuteen toteutetaan talousarviovuoden vaihtuessa 1.1.2022 alkaen. Muilta osin uudistettu hal-
lintosääntö voidaan ottaa käyttöön 1.8.2021. 
 
Oheismateriaalina hallintosääntö 1.8.2021 ja hallintosääntö 1.1.2022. Hallintosääntöihin tehtävät 
muutokset ovat nähtävissä extranettiin lisätyssä tiedostossa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että valtuusto 
1. hyväksyy hallintosäännön 1.8.2021 ja päättää, että hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2021   
2. hyväksyy hallintosäännön 1.1.2022 ja päättää, että se tulee voimaan 1.1.2022. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Eero Korhonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.20. 
Mauno Jussila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.30. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN V. 2021 KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 
 

Kunnanhallitus 7.6.2021 § 91 
 

Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto, on 28.5.2021 päivätyllä kirjeellään 
pyytänyt Sievin kuntaa nimeämään edustajan ja tarpeellisen määrän varahenkilöitä (1-3) kutsunta-
lautakuntaan. Asevelvollisten kutsunnat toimitetaan Sievissä keskiviikkona 13.10.2021 seurakunta-
talolla.  
 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto esittää myös, että kunta ja seurakunta järjestäisivät 
kutsunnanalaisille tarjoilua kutsuntapäivän aikana. 
 
Kainuun prikaatin kirje 28.5.2021 oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa sekä hänelle tar-
peellisen määrän varahenkilöitä kutsuntalautakuntaan. 
 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan edustajaksi Ahti Hannulan sekä varalle Jukka 
Linnan ja Rami Rauhalan. 
 
Jukka Linna poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.58.  

 
Lisätietoja:  hallintopäällikkö Päivi Rossi p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 7.6.2021  §  92 
 

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

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit seuraavasti: 

- Kiinteistö Oy Kenkäkankaan tilannekatsaus. 
- Korona- ja rokotustilanne ja rajoitukset. 
- Maasydämen alueen kehittämisseminaari ma 14.6.2021. 
- Ppky Kallion talousseminaari ke 16.6.2021. 
- Seuraava kunnanhallituksen kokous ma 21.6.2021, asioina mm. talousarvio ja luottamushen-

kilövalintaesitykset valtuustolle. 
- Korpelan Voiman yhtymäkokousedustajien kokouskuulumiset. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Kunnanhallitus  7.6.2021  §  92 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Koululautakunta 5/2021 18.5.2021 
Tekninen lautakunta 5/2021 25.5.2021 
Kyläneuvosto  11.5.2021 

 
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 7.6.2021 § 93 

 
1. Sosiaali- ja terveysministeriö, 12.5.2021: Lausuntopyyntö – Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ter-

veyden- ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekisteristä. 
2. Valtiovarainministeriö, 21.5.2021: Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettäviin 

kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettaviin tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitetttävistä 
muutoksista koskien tilikautta 2022. 

3. Kuntaliitto: 
a. 28.5.2021: Yleiskirje 8/2021 – Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat. 
b. 28.5.2021: Yleiskirje 9/2021 – Kuntayhtymän toimielinten valinta. 
c. 1.6.2021: Yleiskirje 10/2021 – Kuntalain muutokset 
4. POPsote-hanke, 30.4.2021: Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen. 
5. RioTinto Mining, 1.6.2021: Tiedotus malminetsintäluvan hakemisesta Ylivieskan. Sievin, Nivalan, Haapa-

järven ja Haapaveden kunnan alueille. 
6. Katternö-yhtiöt, 24.5.2021: Vuosikertomus 2020. 
7. Osuuskunta Maitokolmio, 19.5.2021: Vuosikertomus 2020. 
8. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 7/2021 20.5.2021 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous 1/2021 6.5.2021 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 6/2021 21.5.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 7/2021 17.5.2021 

 
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: 88-90, 92-94 

 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: 86, 87, 91 
 
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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