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Sivu 1

Kokousaika:

Maanantai

Kokouspaikka:

Teams-kokous

Saapuvilla olleet:
X
X
X
X
X
X
X

Muut saapuvilla olleet:

X
X
X
X
X
X

08.06.2020

kello

14.15 – 15.42

Jäsenet:
Rauhala Rami pj.
Hannula Ahti
1. vpj.
Kangas Terhi
2. vpj.
Ahola Ari
3. vpj.
Honkala Kari
Huovari Piritta
Koski Jenny
Korkeakangas Tapani
Ruuttula Merja
Toivola Antti
Linna Jukka
Jussila Mauno
Korhonen Eero
Ranto Mauno
Rossi Päivi

Varajäsenet:
Känsälä Pasi
Rahkonen Pirjo
Haikara Hanna
Rieskaniemi Kimmo
Kariniemi Anne
Pelkonen Teemu
Myllyoja Jarkko
Jokitalo Jukka
Luomala Elisa

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja
vs. hallintopäällikkö

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

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

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 83

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Kangas ja Kari Honkala sekä varalle Jenny
Koski.

84

Sivut: 1

8

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus:

Rami Rauhala
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus:

Päivi Rossi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.

Terhi Kangas
Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Kari Honkala

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa
torstaina 11.6.2020.
Mari Yrttikoski
toimistosihteeri
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KH: 28/2020

KOULUVERKKOMUUTOKSET SIEVISSÄ
Koululautakunta 17.03.2020 § 11
Kunnanhallituksen asettama palveluverkkotyöryhmä on kokoontunut kaikkiaan 10 kertaa toukokuusta 2019 alkaen. Työryhmä on tarkastellut Sievin kunnan palveluverkon nykyistä laajuutta ja
muuta tilannetta sekä mm. kunnan omistamien rakennusten määrää ja laatua. Joulukuusta 2019
alkaen painopiste on ollut kouluverkkotarkastelussa ottaen huomioon lapsimäärän ja valtionosuuksien väheneminen olemassa olevien tietojen ja ennusteiden pohjalta. Tulevien viiden vuoden aikana (2020 – 25) valtionosuuksien vähentymä nykyperusteilla tulee olemaan n. 0,5 – 0,6 m€ ja kouluverkkoa tulisi sopeuttaa taloudellisen hyötysuhteen parantamiseksi vastaavana ajanjaksona.
Käytännössä palveluverkkotyöryhmä on oppilasennusteiden pohjalta tehnyt erilaisia vaihtoehtoja ja
aikataulutusta miten kouluverkko voisi supistua oppilasmäärän vähetessä. Nykyistä seitsemän alakoulun kouluverkkoa voitaisiin ensi vaiheessa supistaa 5 tai 6 koulun suuruiseksi ja seuraavassa
vaiheessa 3 tai 4 alakoulun suuruiseksi. Eri kouluverkkovaihtoehtojen vaikutuksia esitetään tiivistetysti taustamateriaalissa 1 (kouluverkko / palveluverkkoselvitys).
Kouluverkkovalmisteluun liittyvät kuntalaisten kuulemiset on pidetty 11.2. ja 13.2.2020 saman sisältöisinä tilaisuuksina Vääräjokisalissa. Tilaisuuksissa oli verkkoselvityksen lisäksi esillä valtionosuuksien kehittymisen ennuste sekä oppilasmäärätaulukoita ja läsnäolijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä kommentteja suunnitelmista. Lisäksi kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa
lausunto asiaan kunnan postiosoitteen tai sähköpostin välityksellä 29.2.2020 mennessä. Kaikki
lausunnot sekä kuulemistilaisuuksien muistiot ovat täydellisinä koululautakunnan Extranetin kouluverkkoseminaarikansiossa. Kansion materiaali on valmisteltu 19.3. pidettävään valtuustoseminaariin.
Lautakunta perehtyi valmisteltuun materiaaliin. Valtuustoseminaarin jälkeen alkaa varsinainen päätöksenteko koululautakunnan kautta, jonka jälkeen asiat etenevät myöhemmin kunnanhallitukseen
ja valtuustoon. Osana päätöksen tekoa on tehtävä ennakkovaikutusten arviointi kouluverkkomuutoksiin liittyen, jonka suorittamistavasta koululautakunnan tulee tehdä päätös.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää ennakkovaikutusten
arvioinnin työryhmän kokoonpanona.
Päätös: Lautakunta valitsi EVA- työryhmään koulutoimenjohtajan lisäksi varsinaisiksi jäseniksi
seuraavat (suluissa varajäsenet): Taneli Voltti (Jenni Koski), Tomi Huovari (Ilse Eskola), Terhi Vähäsalo (Anne Kariniemi), Maarit Arvola (Petri Tervamäki).
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Koululautakunta 29.4.2020 § 26
Kunnanhallitus on linjannut, että varsinainen laaja kouluverkkopäätös tehdään kuluvan vuoden
syksyllä. Alakouluista Jokikylän koulun lakkautumisen ajankohta tulee kuitenkin käsitellä kevään
aikana, koska sen osalta oppilasmäärien kehitys on alhaisin. Asiaan liittyvän ennakkovaikutusten
arvioinnin valmistelu on käynnissä ja kokouksessa käsiteltiin asian eteneminen EVA –ryhmän toimesta. EVA –työryhmä näkee välttämättömänä, että ennakkovaikutusten arviointi tehdään yhtäaikaisesti kaikkien kunnan alakoulujen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille. Tavoitteena on saada
vastaukset kohdehenkilöiltä viikolla 20.
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Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Koululautakunta 4.6.2020 § 36
Oheismateriaalina EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020.
Keskiviikkona 3.6.2020 klo 17 pidetään valtuuston ja koululautakunnan iltakoulu, jossa käsitellään
asiaa. Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Esittelytekstiä 4.6.2020 (edellisen illan iltakoulun jälkeen):
Kouluverkon jatkuminen nykyisellään lukuvuodelle 2020-2021 toisi kahden opettajan säästöt, jolloin Korhosen koulusta tulee neliopettajainen ja Jokikylän koulusta kaksiopettajainen koulu. Tämä
malli ei lisäisi myöskään kyytikustannuksia. Vallitseva epävarma tilanne koronaviruksen leviämisen
suhteen ja sen vaikuttaminen koulunpitoon puoltaa kouluverkon pysymistä entisellään. Etäopetusjaksolla mahdollisesti syntynyt oppimisvaje on perusteltua korjata tutussa koulussa tutun opettajan
kanssa. Valtuustoseminaarissa 3.6.2020 käydyn keskustelun perusteella ja kokonaistilanne huomioon ottaen on perusteltua, että kouluverkko säilyy nykyisellään vielä yhden lukuvuoden ajan.
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että kouluverkko pysyy entisellään lukuvuoden 2020-2021 ajan ja että Jokikylän koulu lakkautetaan 5.6.2021 ja oppilaat siirtyvät Lauri Haikolan kouluun 2.8.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 8.6.2020 § 83
Oheismateriaalina EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää koululautakunnan esityksen mukaisesti
esittää valtuustolle, että Jokikylän koulu lakkautetaan 05.06.2021 ja oppilaat siirtyvät Lauri Haikolan kouluun 02.08.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345
etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi
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KORPELAN VOIMAN OMISTAJAOHJAUS
Kunnanhallitus 08.06.2020 § 84
Korpelan Voima kuntayhtymän sääntömääräinen yhtymäkokous pidetään Sievissä perjantaina
26.06.2020. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävinä asioina kokouksessa on mm. uuden
toimitusjohtajan valinta sekä Kannuksen kaupunginhallituksen 26.05.2020 § 87 tekemän esityksen
käsittely.
Kuntayhtymän toimitusjohtajan valintaprosessissa jäsenkuntien kunnan- ja kaupunginjohtajat ovat
olleet läsnä. Yhdessä kuntayhtymän hallituksen kanssa 06.05.2020 käytiin hakemukset läpi ja valittiin haastateltavat. Haastattelut suoritettiin perjantaina 15.05.2020, minkä jälkeen linjattiin soveltuvuusarviointeihin lähetettävistä henkilöistä. Soveltuvuusarviointien tulokset esiteltiin yhtymähallitukselle sekä kunnan- ja kaupunginjohtajille keskiviikkona 03.06.2020, minkä jälkeen sovittiin yhtymäkokoukselle tehtävästä ehdotuksesta toimitusjohtajaksi esitettävästä henkilöstä. Koko prosessin ajan tehdyt linjaukset ovat kaikki olleet yksimielisiä.
Kannuksen kaupunginhallitus on 26.05.2020 § 87 päättänyt esittää Korpelan Voiman kuntayhtymälle kuntalain 34 §:n mukaisesti yhtymähallituksen erottamista. Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä, jossa ei ole yhtymävaltuustoa, erottamisasia tulee vireille yhtymähallituksen tai jäsenkunnan esityksestä. Tämä säännös koskee nimenomaisesti kuntayhtymiä, jossa ylin toimielin
on yhtymäkokous. Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokous 26.06.2020 päättää Kannuksen
kaupungin esityksen johdosta, asetetaanko kuntalain 35 §:n mukainen tilapäinen valiokunta valmistelemaan yhtymähallituksen erottamista. Tilapäisen valiokunnan asettamisen kannalla tulee olla
yhtymäkokouksen enemmistö. Jos valiokuntaa ei aseteta, asian käsittely jää siihen. Mikäli yhtymäkokous päättää asettaa tilapäisen valiokunnan, tulee sen jäsenten olla yhtymäkokousedustajia tai
varaedustajia. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota valiokunnan kokoonpanon tasapuolisuuteen ja
pyrkiä siihen, että eri mielipidesuunnat saavat valiokuntaan edustuksensa.
Sievin kunnan edustajiksi kuntayhtymän 26.06.2020 yhtymäkokoukseen on valittu seuraavat henkilöt:
Edustaja:
Eero Korhonen
Rami Rauhala
Terhi Kangas

Varaedustaja:
Terhi Vähäsalo
Pirjo Rahkonen
Tapani Korkeakangas

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Sievin kunnan yhtymäkokousedustajille seuraavan toimintaohjeen:
1.
Korpelan Voima kuntayhtymän toimitusjohtajan valinnassa yhtymäkokousedustajat
kannattavat yhtymähallituksen ehdotusta,
2.
Kannuksen kaupunginhallituksen esitystä käsiteltäessä yhtymäkokousedustajat eivät kannata tilapäisen valiokunnan asettamista, ja
3.
Mikäli yhtymäkokous kuitenkin päättää asettaa tilapäisen valiokunnan, yhtymäkokousedustajat esittävät valiokuntaan varsinaiseksi jäseneksi Rami Rauhalaa ja hänen varajäsenekseen Terhi Kangasta.
Kari Honkala ehdotti, että ohjeistuksesta poistetaan kohta 2. Ehdotusta ei kannatettu.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Kari Honkala jätti kirjallisen eriävän mielipiteen (liite 1).
Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Sivu 5
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Sivu 6
LIITE 1
Kunnanhallitus 8.6.2020 § 84
Dnro: KH 48/2020

9.6.2020

ERIÄVÄ MIELIPIDE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 8.6.2020 § 84

Päätösesityksen kohdan 2. yhtymäkokousedustajia koskevalle ohjeistukselle ei ole
perusteita. Korpelan Voiman kuntayhtymän hallinto ja toiminta tulee saada
mahdollisimman nopeasti terveelle tolalle. Mielestäni tilapäisen valiokunnan
perustaminen on tarpeen.

Kari Honkala
kunnanhallituksen jäsen

________

________

§ 9998, KH 8.6.2020 14:15
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:
83, 84

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

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Sievin kunnanhallitus
Haikolantie 16
85410 Sievi
kirjaamo@sievi.fi
fax: (08) 4883 100
Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2
momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §).
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä

Sivu 7
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen..
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

puh: 029 56 42800 (vaihde)

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusaika
____ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/ Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
valituskirjelmän
– päätös, johon haetaan muutosta
sisältö ja
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
toimittaminen
– muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain
(434/2003) 12 §:ssä/Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei lain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä lain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän
15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on lain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

