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Kokousaika: Maanantai    17.06.2019    kel lo   14.15 – 16.10  
Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

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

Muut saapuvilla olleet: X Toivola Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja  
X Linna Jukka kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja  
- Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
- Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja  
X Rossi Päivi vs. hallintopäällikkö   
     

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    81   99  Sivut:    1   24 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Ruuttula ja Pirjo Rahkonen sekä varalle Terhi 
Kangas. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala  Terhi Kangas                         Päivi Rossi  
puheenjohtaja  puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  
§:t 81-93 ja 95-99                    §94 

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 20.6.2019 
 
 
Merja Ruuttula   Pirjo Rahkonen  

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 25.6.2019. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET AJALLA 1.7 - 31.12.2019 
 
Kunnanhallitus 17.06.2019 § 81 
 

Hallintosäännön 14 luvun 143 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.  
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.  
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.  
 
Valtuustoseminaari järjestetään 12.12.2019. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus  
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnantalolla maanantaisin klo 14.15 seu-
raavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 12.8., 2.9., 23.9., 14.10., 4.11., 18.11. ja 9.12. 
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään kunnantalon valtuustosalissa 
torstaisin klo 19.00 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 19.9., 14.11. ja 28.11.  
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, 044 4883 200 

  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKO-OSUUSKUNNAN JÄSENTEN VÄLINEN JÄSENSOPIMUS 
 

Kunnanhallitus 17.06.2019  §  82 
 
Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan sääntömuutokset on hyväksytty Sievin valtuustossa 
26.02.2018. Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin uudet, muutetut yhteisösäännöt on 
rekisteröity 17.12.2019. Voimassaolevat säännöt ovat oheismateriaalina. 
 
Osuuskunnan jäsenkunnat Alavieska, Merijärvi ja Sievi ovat talven ja kevään aikana neuvotelleet 
sääntöjä täydentävän jäsensopimuksen sisällöstä. Jäsensopimuksessa sovitaan noudatettavista 
menettelytavoista, toimintaperiaatteista ja omistajien välisistä pelisäännöistä. Jäsensopimuksen 
laadinnassa on asiantuntijana käytetty Osmo Sippolaa Asianajotoimisto Sippola Oy:stä. 
 
Jäsensopimuksessa sovitaan mm. osuuskunnan palvelujen hinnoitteluperiaatteista eri käyttäjä-
ryhmille sekä osuuskunnan hallinnon järjestämisestä. Sopimukseen on kirjattu myös menettelyta-
vat uuden jäsenen ottamisesta osuuskuntaan sekä jäsensopimuksen muuttamisesta. 
 
Jäsensopimus tulee hyväksyä saman sisältöisenä kaikkien jäsenkuntien valtuustossa. 
 
Jäsensopimus on liitteenä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Jokilaaksojen 
Kuituverkko-osuuskunnan jäsenten välisen jäsensopimuksen liitteen 1 mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Jukka Linna poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja pää-
töksenteon ajaksi. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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  _____________    _____________ 

 

JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKO OSUUSKUNNAN JÄSENTEN VÄLINEN JÄSENSOPIMUS 

 

1. Sopimuksen osapuolet 

 

Jokilaaksojen kuituverkko osuuskunnan (myöh. osuuskunta) kaikki jäsenet (myöh. osapuolet):  

 

Merijärven kunta, Sievin kunta ja Alavieskan kunta 

 

2. Sopimuksen tarkoitus 

 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia osapuolten välillä osuuskunnassa noudatettavista 

menettelytavoista ja toimintaperiaatteista. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa noudatetaan 

ensisijaisesti osuuskunnan sääntöjä ja toissijaisesti tätä jäsensopimusta.  

 

Sopijaosapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan tämän sopimuksen tarkoituksen toteutumiseen.  

 

 

3. Osuuskunnan tuottamien palveluiden hinnoitteluperusteet palvelujen käyttäjäryhmittäin 

 

Yksityis- ja yritysasiakkaat 

Osuuskunta hinnoittelee yksityis- ja yritysasiakkaille tarjottavat palvelut siten, että näin 

saavutettava tulovirta riittää kattamaan osuuskunnan investointien rahoituksesta ja operatiivisesta 

toiminnasta aiheutuvat menot, sekä turvaa toimialan mukaisen palvelutoiminnan kehittämisen. 

Osuuskunta ei tavoittele muuta liiketaloudellista voittoa, kuin mitä edellä kerrotun tavoitteen 

saavuttamiseksi on tarpeen. 

 

Omistajakunnat 

Osapuolten omaan palvelutuotantoon käytettävien sisäisten tietoliikenneyhteyksien yhteydessä 

tarvittavasta osuuskunnan verkon käytöstä veloitetaan seuraavasti:  

Omistajakunnalta peritään käyttökohteittain hinnaston mukainen maksu. Mikäli 

operaattoripalveluita ei tarvita, hinnoitteluun ei sovelleta vuokrakuituhinnoittelua, vaan hinnaston 

mukaisen normaalin liittymän kuukausimaksua, josta vähennetään operaattoripalvelut. Tällä 

hetkellä operaattorikustannusten osuus perittävistä maksuista on n. 35 prosenttia . 

 

 

Mahdolliset tulevat erityiset käyttäjäryhmät 

Jos laajempaa tarvetta kuituosuuskunnan palveluiden käyttämiseksi ulkopuolisen toimijan 

toimesta, esim. terveydenhuollon tai muun vastaavan yleishyödyllisen velvoitteen järjestämiseksi 

ilmenee, on tällaisten palveluiden hinnoitteluperiaatteista sovittava etukäteen kaikkien osapuolten 

kesken.  

 

Osapuolen yhteisesti sovitut hinnoitteluperiaatteet hyväksytään tällä jäsensopimuksella. 
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  _____________    _____________ 

 

4. Osuuskunnan hallinnon järjestäminen 

 

Jokaisella osapuolella on oikeus saada kaksi nimeämäänsä edustajaa osuuskunnan hallitukseen. 

Osapuolet sitoutuvat äänestämään osuuskunnan kokouksessa edellä sanotun mukaisesti. 

 

Jokaisen osapuolen kunnanjohtajalla on osuuskunnan hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja 

puheoikeus (mutta ei velvollisuutta). Kokouskutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava 

osapuolten kunnanjohtajille.   

 

5. Uuden jäsenen ottaminen osuuskuntaan ja uuden jäsensopimuksen tekeminen 

 

Uuden jäsenen ottaminen osuuskuntaan edellyttää kaikkien osapuolten hyväksymistä sekä uutta 

jäsensopimusta osapuolten ja uuden jäsenen kesken. Näin muutettavaan jäsensopimukseen 

otetaan tarvittavat määräykset koskien tarvittavia investointeja, niiden rahoitusta ja muita esille 

tulevia kysymyksiä.  

 

6. Jäsensopimuksen voimassaolo, sen muuttaminen ja neuvotteluvelvoite 

 

Tämä jäsensopimus astuu voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Jäsensopimus 

on voimassa toistaiseksi ja sitoo osapuolta niin kauan se on osuuskunnan jäsen. Osuuskunnan 

jäsenyyden päättymisen suhteen noudatetaan, mitä osuuskunnan säännöissä on eroamisen tai 

erottamisen varalta määrätty. 

 

Osapuolet voivat muuttaa tätä jäsensopimusta vain kirjallisesti ja kaikkien sopijaosapuolten 

hyväksyessä muutoksen.   

 

Mikäli osapuolien välille tulee erimielisyyksiä koskien tätä jäsensopimusta, pyritään ne ensisijaisesti 

sopimaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. 

 

Vakuudeksi 

 

Paikka ja aika 

  

 Merijärven kunta Sievin kunta  Alavieskan kunta 

  

   

 _________________ _________________ ____________________ 
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SIEVIN KOULUKESKUKSEN KEHITTÄMISRAHASTON TOIMIKUNTA KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 

Kunnanhallitus 17.06.2019  § 83 
 
Kunnanvaltuusto on 17.1.2005 perustanut Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston. Rahasto on 
muodostettu Jorma J. Takasen lahjakirjalla saaduista varoista. Rahaston tarkoituksena on kehittää 
Sievin kunnan koulukeskusta laadukkaaksi, monipuoliseksi, turvalliseksi ja mahdollisimman monel-
le sieviläiselle sopivaksi oppimisympäristöksi. Rahastoa hoitaa toimikunta, johon kunnanvaltuusto 
valitsee kaksi jäsentä. 
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n toimikuntien toimikauden pituus on kunnanhallituksen toimikausi, 
ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää valita toimikunnan 
puheenjohtajan ja jäsenen kaudelle 6/2019 – 5/2021. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin.   
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTON JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 
Kunnanhallitus  17.06.2019 § 84 

 
Hallintosäännön 3 luvun 23 §:n mukaan kunnanhallituksen henkilöstöjaosto  
 
1. päättää virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta 
2. päättää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä kunnallisen työmarkkinalaitoksen 

valtuutuksen nojalla 
3. päättää kunnallisen pääsopimuksen mukaisten paikallisneuvottelujen ja kunnan viranhaltijain 

neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisten neuvottelujen käymisestä ja virka- ja työehtoso-
pimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja toteuttamisesta 

4. päättää henkilöstön palkkauksesta palvelusvuosilisiä lukuun ottamatta sekä 
5. toistaiseksi valitun viranhaltijan tai työntekijän tehtäväkohtaisen palkan harkinnanvaraisesta 

tarkistuksesta. 
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n mukaan henkilöstöjaostossa on viisi (5) jäsentä. Jäsenet valitsee 
kunnanhallitus. Kunnanhallitus valitsee myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikauden 
pituus on kunnanhallituksen toimikausi, ellei toimielimen perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. valita jäsenet kaudelle 6/2019 – 5/2021. 
2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
 
Päätös:  Henkilöstöjaostoon kaudelle 6/2019–5/2021 valittiin Tapani Korkeakangas, Merja Ruuttu-
la, Terhi Kangas, Rami Rauhala ja Jenny Koski. Puheenjohtajaksi valittiin Rami Rauhala ja vara-
puheenjohtajaksi Terhi Kangas.  
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNTIIN KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 
Kunnanhallitus 17.06.2019 § 85 

 
Hallintosäännön 14 luvun 150 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edusta-
jansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä 
myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajansa lautakuntiin. 
 
Päätös:  Kunnanhallitus valitsi edustajikseen lautakuntiin kaudelle 6/2019–5/2021 seuraavat 

henkilöt: 
 
 Koululautakunta  Tapani Korkeakangas ja Piritta Huovari 
 Vapaa-aikalautakunta Merja Ruuttula 
 Ympäristölautakunta Ari Ahola 
 Tekninen lautakunta Ahti Hannula ja Kari Honkala 
 

 Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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YHTEISTYÖKOMITEA/TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 
Kunnanhallitus  17.06.2019 § 86 

 
Kunnallisen yleissopimuksen mukaan kunnan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa toteuttamaan 
on asetettava yhteistoimintaelin, jos kunnan palveluksessa on pysyvästi yli 20 henkilöä. Yhteistoi-
mintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja 
henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia 
omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. 
 
Lain työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (131/1973) mukaan työpaik-
kaan, jossa työskentelee vähintään 20 työntekijää, on perustettava kahdeksi kalenterivuodeksi ker-
rallaan työsuojelua koskevaa yhteistoimintaa varten työnantajan, työntekijäin ja toimihenkilöase-
massa olevien työntekijäin edustajista kokoonpantu työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on työn 
turvallisuuden ja terveellisyyden edistäminen työpaikalla. 
 
Yhteistyökomitea ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty vuonna 1998 (kh 15.12.1997 § 270). Hallin-
tosäännön 2 luvun 18 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee siihen kolme (3) jäsentä ja kunnan hen-
kilöstö muut jäsenet. Lisäksi toimikunnan jäseniä ovat työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut. Toi-
mikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikauden pituus on 
kunnanhallituksen toimikausi, ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
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. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kolme (3) jäsentä yhteistyökomi-
tea/työsuojelutoimikuntaan kaudelle 6/2019 – 5/2021 sekä pyytää henkilöstöä nimeämään muut 
jäsenet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. Yhteistyökomiteaan/työsuojelutoimikuntaan kaudelle 6/2019–5/2021 valittiin 
Kimmo Rieskaniemi, Pasi Känsälä ja Pirjo Rahkonen.  
 

 Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNIAMERKKITOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 

Kunnanhallitus 17.06.2019 § 87 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytävät vuosittain esityk-
siä äitienpäivänä ja itsenäisyyspäivänä myönnettävistä kunniamerkeistä. Kunniamerkkitoimikunnan 
tulee päättää, kenelle kunta hakee ko. kunniamerkkejä. 
 
Kunniamerkkitoimikunta voi tehdä esityksiä myös muista kunniamerkeistä tai huomionosoituksista. 
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n mukaan toimikunnan jäsenet valitsee kunnanhallitus. Kunnanhalli-
tus valitsee myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikuntien toimikauden pituus on kun-
nanhallituksen toimikausi, ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita henkilöt kunniamerkkitoimikun-
taan kaudelle 6/2019 – 5/2021 ja valitsee puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: Kunniamerkkitoimikuntaan kaudelle 6/2019–5/2021 valittiin Terhi Kangas, Eero Korhonen, 
Mauno Jussila, Merja Ruuttula ja Antti Toivola. Puheenjohtaksi valittiin Terhi Kangas ja varapu-
heenjohtajaksi Antti Toivola. 
 

 Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VANHUS- JA VAMMAISTOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 

Kunnanhallitus  17.06.2019 § 88 
 

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan jäsenillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa oman asuinkun-
tansa toimintaan. Tätä varten kunnassa tulee olla vaikuttamistoimielimiä, joihin kuntalaiset voivat 
valita edustajiaan. Tällaisina vaikuttamistoimieliminä kuntalaki mainitsee esimerkiksi nuorisoval-
tuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston. 
 
Lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/87) tarkoituksena on 
edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteis-
kunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 
 
Laissa säädetään kunnalle ja kunnan eri viranomaisille yleisiä tehtäviä vammaisten tasa-arvon 
edistämiseksi ja osallistumismahdollisuuksien kehittämiseksi. Siinä on erikseen säädetty myös 
vammaisille järjestettävistä palveluista ja tukitoimista.  
 
Kunnanhallitus on 01.03.2010 päättänyt yhdistää vanhustoimikunnan ja vammaisneuvoston van-
hus- ja vammaistoimikunnaksi, jossa on ollut yhdeksän jäsentä. Kunnanhallitus valitsee toimikun-
taan kolme jäsentä, vammaisjärjestöt kolme jäsentä ja vanhuksia edustavat järjestöt kolme jäsentä. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n mukaan toimikunnan jäsenet valitsee kunnanhallitus. Kunnanhalli-
tus valitsee myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikuntien toimikauden pituus on kun-
nanhallituksen toimikausi, ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Ppky Kallio on nimennyt edustajakseen Leena Iisakkilan 31.5.2021 saakka. Toimikunnan sihteerin 
tehtäviä hoitaa vapaa-aikatoimen toimistosihteeri. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
 
1. valita kunnan edustajat toimikuntaan ja 
2. puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
3. pyytää vammaisjärjestöjä valitsemaan kolme edustajaa keskuudestaan toimikuntaan sekä 
4. pyytää vanhuksia edustavia järjestöjä valitsemaan kolme edustajaa keskuudestaan toimikun-

taan. 
 
Päätös:   Kunnan edustajiksi vanhus- ja vammaistoimikuntaan valittiin Mauno Jussila, Jarkko Ki-
vioja ja Piritta Huovari. Puheenjohtajaksi valittiin Mauno Jussila ja varapuheenjohtajaksi Jarkko Ki-
vioja. 
 

 Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMIKUNTA KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 

Kunnanhallitus  17.06.2019 § 89 
 

Sievin maaseutuhallinto siirtyi vuoden 2012 alusta Nivalan kaupungin isännöimään alueeseen. 
Kunnanhallitus perusti 15.8.2011 § 114 maaseudun kehittämistoimikunnan hoitamaan niitä Sievin 
maaseudun kehittämiseen liittyviä tehtäviä, jotka eivät siirtyneet Nivalan maaseutulautakunnalle. 
 
Toimikunnan kokoonpano on seuraava: 
- Nivalan maaseutulautakuntaan valitut sieviläiset jäsenet  
- MTK Sievin edustaja 
- Nuorten tuottajien edustaja 
- ProAgria Keski-Pohjanmaan edustaja 
- 29.4.2019 asti sihteerinä maaseutuasiamies Mauno Korhonen, 29.4.2019 alkaen toimistosihteeri 
Hilkka Hänninen ja varalle Hannu Tölli ja  
- Sievin kunnanhallituksen edustaja. 
 
Kunnanhallitus päättää toimikunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Toimikunnan teh-
tävät/tavoitteet määriteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 16.1.2012 § 6. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n mukaan toimikunnan jäsenet valitsee kunnanhallitus. Kunnanhalli-
tus valitsee myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikuntien toimikauden pituus on kun-
nanhallituksen toimikausi, ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa maaseudun kehit-
tämistoimikuntaan ja päättää toimikunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. 
 
Päätös: Kunnanhallituksen edustajaksi maaseudun kehittämistoimikutnaan valittiin Ahti Hannula ja 
Juho Nivala. Puheenjohtajaksi valittiin Juho Nivala ja varapuheenjohtajaksi Ahti Hannula. 
 

 Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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NUORISOVALTUUSTO KAUDELLE 6/2019 – 5/2021     
 

Kunnanhallitus 17.06.2019 § 90 
 
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan jäsenillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa oman asuinkun-
tansa toimintaan. Tätä varten kunnassa tulee olla vaikuttamistoimielimiä, joihin kuntalaiset voivat 
valita edustajiaan. Tällaisina vaikuttamistoimieliminä kuntalaki mainitsee esimerkiksi nuorisoval-
tuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston. 

 
Kunnanhallituksen on kuntalain mukaan asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikutta-
jaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä vapaa-aikasihteeri Outi Santa-
vuoren nuorisovaltuuston yhteyshenkilöksi ja pyytää Jussinpekan koulun oppilaskunnan hallitusta 
sekä lukion opiskelijakunnan hallitusta nimeämään kumpikin neljä jäsentä nuorisovaltuustoon kau-
delle 6/2019 – 5/2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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JORMA KULTALAN RAHASTON TOIMIKUNTA KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 

Kunnanhallitus 17.06.2019 § 91 
 

Jorma Kultalan rahasto on perustettu vuonna 1993. Rahaston tarkoituksena on nuorten (12–30 -
vuotiaiden) urheilijoiden kannustaminen, urheilun ja heidän opiskelunsa edistäminen. 
 
Rahaston varoista jaetaan vuosittain stipendejä kunnanhallituksen päättämä määrä. Stipendit ja-
kaa toimikunta, johon kunnanhallitus nimeää kaksi jäsentä, Sievin Sisu ry kaksi jäsentä ja Sievin 
Voimistelu- ja Urheiluseura Lyly ry kaksi jäsentä. Kunnanhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan. 
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n toimikuntien toimikauden pituus on kunnanhallituksen toimikausi, 
ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä toimikuntaan kaksi jäsentä ja 
toimikunnan puheenjohtajan. 
 
Päätös: Jorma Kultalan rahaston toimikuntaan kaudelle 6/2019–5/2021 jäseniksi nimettiin Antti 
Toivola ja Ari Sipilä. Puheenjohtajaksi valittiin Antti Toivola.  
 

 Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT MATTI SAVILUOTO RAHASTON TOIMIKUNTAAN KAUDELLE 6/2019 
– 5/2021 
 

Kunnanhallitus 17.06.2019 § 92 
 
Kunnanhallitus perusti Matti Saviluoto rahaston toimikunnan kokouksessaan 23.5.2011 § 77. Toi-
mikunta jakaa varoja sieviläisen nuorison musiikki- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen. Toi-
mikunnassa on yhteensä kuusi jäsentä, jotka valitaan valtuustokausittain. Kunnanhallitus valitsee 
jäsenistä kaksi, vapaa-aika- ja koululautakunta kumpikin myös kaksi, joista toisen on oltava alle 20-
vuotias. Toimielin voi valita jäsenet korkeintaan toimikaudekseen ja kunnanhallituksen toimikausi 
on kaksi vuotta. Toimikunta valitsee puheenjohtajaksi toisen kunnanhallituksen edustajan. 
 
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. 
 
Vapaa-aikalautakunnan ja koulutautakunnan nimeämät Matti Saviluoto rahaston jäsenet 6/2017-
5/2021: Maria Pauna, Matti Linna, Hilla Honkala ja Markus Päivärinta. 
 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajansa toimikuntaan kaudel-
le 6/2019 – 5/2021.  
 
Päätös:  Matti Saviluoto rahaston toimikuntaan kaudelle 6/2019–5/2021 valittiin Kimmo Rieska-
niemi ja Merja Ruuttula. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA 
 
Kunnanhallitus  17.06.2017  §  93 
 

Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan kullakin jäsenkunnalla on yhtymä-
kokouksessa kolme edustajaa ja kullakin edustajalla varajäsen. Yhtymäkokousedustajan toimikau-
si on valtuustokausi. 
 
Kukin kunta pyrkii valitsemaan kokousedustajakseen henkilön, joka asuu kuntayhtymän omista-
man 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.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajansa ja varaedustajat Kor-
pelan Voima kuntayhtymän seuraavaan yhtymäkokoukseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ja valittiin seuraavat henkilöt: 
 
 Edustaja  Varaedustaja 
 Eero Korhonen Terhi Vähäsalo 
 Rami Rauhala  Pirjo Rahkonen 
 Terhi Kangas  Jukka Linna 
 
 

 Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNAN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖJEN YHTIÖ- JA VUOSIKOKOUKSIIN KAUDELLE 6/2019 – 5/2021 
 

Kunnanhallitus 17.06.2019 § 94 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajat 
eri yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin kaudelle 6/2019 – 5/2021.  
 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajat eri yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin kaudelle 
6/2019–05/2021 seuraavasti: 
 

KUNNAN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖJEN YHTIÖ- JA   
VUOSIKOKOUKSIIN 5 /2019 – 6 /2021 

Asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistö-osakeyhtiöt, 
joissa kunta on mukana Teemu Pelkonen ja varalle Ari Sipilä 

Nivalan liikuntakeskus Oy 
PL 54 
85500  NIVALA 

Mauno Jussila 

Pelastakaa Lapset ry 
Isokatu 47 
90100 OULU 

Piritta Huovari 

Oulun Kauppakamari ry 
Uusikatu 53 
90120  OULU 

Markku Jokinen 

Sievin Liiketalo Oy 
Haikolantie 20 
85410  SIEVI 

Kimmo Rieskaniemi 

Sievin Osuuspankki 
Haikolantie 20 
85410 SIEVI 

Pasi Känsälä 

SPR Oulun piirin osasto 
Uusikatu 22 
90100 OULU 

Elisa Luomala 

Suomen Kotiseutuliitto 
Kalevankatu 13 A 
00100 HELSINKI 

Terhi Kangas 

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys r.y. 
Rautatienkatu 22 B 13 
90100 OULU 

Pirjo Rahkonen 

Vesikolmio Oy 
Vesitie 7 
85500 NIVALA 

Kari Honkala 

 
MUISSA YHTEISÖISSÄ KUNTAA EDUSTAA KUNNANJOHTAJA. Mikäli varsinainen 

edustaja tai varaedustaja ei pääse kokoukseen, kunnanjohtaja edustaa kuntaa. 
 
Rami Rauhala (Sievin Osuuspankki) ja Jukka Linna (Vesikolmio Oy) poistuivat esteellisinä kokouk-
sesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi 2. varapuheenjohtaja 
Terhi Kangas. 
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YHTEISTYÖSOPIMUS SIEVI FUTSALIN KANSSA 2019-2020 
 
Kunnanhallitus 17.06.2019 § 95 
 

Sievin kunta on ollut jo vuodesta 2008 lähtien Sievi Futsalin pääkumppani. Sievi Futsal on tarjon-
nut kevään 2019 aikana yhteistyösopimusta myös kaudelle 2019–2020 siten, että Sievin kunta 
maksaisi laskua vastaan tulevana kautena yhteensä 3.000 euroa. 
 
Sievi Futsal puolestaan tarjoaa Sievin kunnalle: 
logoa pelipaidan rintaan, 
10 kappaletta kausikortteja Sievin kunnan työntekijöille kaudelle 2019–2020, 
nimetyn kummipelaajan,  
alakoululaisille vapaan pääsyn kaudella 2019–2020 Sievi Futsalin kotiotteluihin,  
www-linkin Sievi Futsalin Internet-sivuilla yhteistyökumppanit-osiossa,  
yhden otteluisännyyden (sisältäen vapaaliput 30 kunnan kutsuvieraalle) kaudella 2019–2020 
sekä mahdollisuutta käyttää Sievi Futsalin pelaajia Sievin kunnan markkinoinnissa ja mainonnassa 
1–2 tilaisuudessa pelikauden aikana. 
 
Sopimusluonnos pääyhteistyökumppanuudesta on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Sievi Futsalin tekemän tarjouksen 
pääyhteistyökumppanuudesta kaudelle 2019 – 2020. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 

  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAAJA 
 
Koululautakunta 12.06.2019 § 41 

 
Sievin varhaiskasvatuksessa on pitkään ollut päivähoidon ohjauksesta vastaavana työtehtävänä 
perhepäivähoidon ohjaajan virka. Jo aikaisemmin ennen vuotta 2008 Sievin kunnan tuottamassa 
päivähoidossa tehtävänimike oli perhepäivähoidon ohjaaja, samoin kuin varhaiskasvatuksen toi-
miessa peruspalvelukuntayhtymä Kallion alaisuudessa vuosina 2008 – 2015 sekä edelleen vuo-
desta 2016 alkaen Sievin koulutoimen alaisuudessa. 
 
Tehtävänimike on vanhentunut, koska se viittaa pelkästään perhepäivähoitoon ja työalana on jo 
pitkään ollut koko varhaiskasvatuksen hallintoon liittyvät tehtävät. Virasta käsin ohjataan koko var-
haiskasvatuksen kokonaisuutta, päivähoitojonoja, koulutuksia, suunnittelutyötä ym.  
 
Edellä olevaan pohjautuen perhepäivähoidon ohjaajan virka tulisi muuttaa työtehtäviä paremmin 
kuvaavaksi ja esiin on noussut vaihtoehtona varhaiskasvatuksen palveluohjaaja - nimike. Sievin 
kunnan hallintosäännön 50 § mukaan kunnanhallitus päättää virkanimikkeen muuttamisesta. 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Koululautakunta esittää kunnanhallitukselle, että varhais-
kasvatuksen perhepäivähoidon ohjaajan virkanimike muutetaan muotoon varhaiskasvatuksen pal-
veluohjaaja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 17.06.2019 § 96 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää muuttaa varhaiskasvatuksen perhepäi-
vähoidon ohjaajan virkanimikkeen varhaiskasvatuksen palveluohjaajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 17.06.2019  §  97 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit. 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus 17.06.2019  § 98 
 
 

Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnankamreerin viranhaltijapäätökset: 

 6/2019, 10.6.2019 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 
 7/2019, 13.6.2019 Kassavarojen sijoittaminen 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut viranhaltijapäätökset 
tiedokseen ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella kun-
nanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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TIEDOKSIANTOASIAT  
 
Kunnanhallitus 17.06.2019  § 99 

 
1. Valtiovarainministeriö, 6.6.2019: Lausuntopyyntö HE-luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muut-

tamisesta. 
2. Jam advisors, 31.5.2019: Kuukausiraportti – Matti S. rahasto. 
3. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto 1/2019 03.06.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 2/2019 10.06.2019 
 Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen jätelautakunta 2/2019 16.04.2019 

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

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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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:   81– 83, 97–99 
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät:  84–96 
 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
Pykälät:    84–96 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2 
momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42841 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
   
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos 
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa 
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain 
(434/2003) 12 §:ssä/Hallintolainkäyttölain (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 

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

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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