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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 14.6.2022 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 90 
 
”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 14.6.2022  §:t 25-31 

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
27 Arviointikertomus vuodelta 2021 
28 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 
29 Hyvinvointiraportti 2021 
30 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 
31 Esa Kukkosen valtuustoaloite: Sievin tuulivoimastrategian laatiminen 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa 
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 

  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄRAHAMUUTOS INVESTOINTIOHJELMAAN: JALKAPALLOKENTÄN REMONTTI 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 91 
 
Valtuusto on hyväksynyt (Kv 02.12.2021 §89) investointiohjelmaan 2022-2024 jalkapallokentän 
remonttia varten 2022 vuodelle 233 414 € suuruisen määrärahan ja suunnitelmavuodelle 2023 
233 414 € eli yhteensä 466 828 €, vuodelle 2022 hankkeeseen on arvoitu tulona 140 048€ avus-
tus. 
 
Ehdotus investointiohjelmaan tehtiin vuonna 2019 teetetyn suunnitelman pohjalta. Valtuuston hy-
väksyttyä investointiohjelma suunnitelmaan pyydettiin kustannusarvion päivitys suunnitelutoimistol-
ta valtionavustushakemusta varten. Päivitetty kustannusarvio remontille on 502 323 €.  
 
Valtionavustushakemukseen lisättiin myös suunnitelma kentän valaistuksen ja äänentoiston raken-
tamisesta sekä kahden siirrettävän katsomoelementin hankkimisesta. Lisäykset tehtiin AVIn ohjeis-
tusten mukaisesti, jotta kyseiset hankinnat on mahdollista huomioida avustuksessa. Valaistuksen 
kustannusarvio on 60 000 €, äänentoiston 20 000 € ja siirrettävien katsomoiden 16 000 €. Lisäys-
ten myötä hankkeen kokonaiskustannusarvioksi tulee 598 323 €.  Pohjois-Suomen aluehallintovi-
rasto on päättänyt 09.06.2022 myöntää tälle 598 323 euron hankkeelle valtionavustusta 120 000 €. 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta tuli täydennyspyyntö 1.6.2022 koskien omarahoitusosuuden 
täydennystä. Sievin kunnan 3.6.2022 lähettämässä vastineessa todettiin, että lisämäärärahan tar-
ve viedään valtuuston käsiteltäväksi. Puuttuva omarahoitusosuus voitaisiin kattaa kasvaneilla vero-
tuloilla ja kassavaroilla.  
 
Lisämenomäärärahan tarve olisi siten 131 495 € ja tukea hankkeeseen saataisiin 20 048€ vähem-
män kun talousarviossa.  
 
Investointiosan muutosesitys talousarvioon: 
 
  Menojen 

lisäys 
Menojen 
vähennys 

Tulojen 
lisäys 

Tulojen 
vähennys Kunnanhallitus 

Vuoden 2022 talousarviomuutos:     
8806.1130.620      Jalkapallokentän remontti  131 495 €    20 048€ 
     
Vuodelle 2023 taloussuunnitelmaan muutos:     
8806.1130.620      Jalkapallokentän remontti      
Yhteensä  131 495€           20 048€ 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy määrära-
hojen muutokset esittelyn mukaisesti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUKSET AJALLA 20.6. - 31.12.2022 
 
Kunnanhallitus 20.6.2022  § 92 

  
Hallintosäännön 14 luvun 141 §: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. 
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus 
  
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään sähköisenä teams-kokouksena tai kunnan-

talolla pääsääntöisesti maanantaisin klo 14.15 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 
20.6., 15.8., 12.9., 3.10.,17.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. 

  
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään osin sähköisenä 

teams/hybridi-kokouksena tai kunnantalon valtuustosalissa torstaisin klo 19.00 seuraavan oh-
jeellisen aikataulun mukaisesti: 25.8., 22.9., 20.10.,17.11. ja 8.12. 

  
Päätös: Hyväksyttiin.    
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi   
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SELVITYS TASA-ARVOVALTUUTETULLE KORPELAN VOIMAN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN VA-
LINNASTA 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 93 
 
Tasa-arvovaltuutettu on toimittanut kuntaan selvityspyynnön 10.6.2022. Selvityspyyntö koskee ta-
sa-arvovaltuutetulta pyydettyä lausuntoa siitä, onko Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymävaltuus-
ton kokoonpano naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun alin (609/1986, jäljempänä tasa-
arvolain) mukainen. Selvityspyynnön liitteenä jäljennös lausuntopyynnöstä. 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan muun muassa kunnallisissa ja kuntien välisen yhteis-
toiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
paakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 mo-
mentin mukaan, jos kuntaenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luotta-
mushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia 
että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 
 
Oheismateriaalina tasa-arvovaltuutetun selvityspyyntö ja lausunnon pyytäjän yhteydenotto.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
Sievin kunnanhallitus antaa selvityspyynnössä esitettyihin seikkoihin seuraavat selvitykset:  
 
1. Selvitys siitä, miten Korpelan Voima kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat Halsua, Kalajoki, Kannus, 
Kaustinen, Lestijärvi, Sievi ja Toholampi ovat ottaneet huomioon tasa-arvolain vaatimukset nime-
tessään jäsenet ja varajäsenet Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymävaltuustoon. 
 
Sievin kunnanvaltuusto on päätöksellään 9.9.2021 § 65 valinnut seuraavat henkilöt Korpelan Voi-
ma kuntayhtymän yhtymävaltuustoon: 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Ahti Hannula  Tapio Salonsaari 
Merja Ruuttula  Terhi Kangas 
Jarkko Myllyoja Ari Ahola 
 
Päätöksessä on huomioitu tasa-arvolain 4 a §:n mukainen naisten ja miesten osuus Sievin kunnan 
osalta. 
 
2. Selvitys siitä, millä perusteella Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymävaltuustoon on nimitetty 
jäsenet ja varajäsenet 
  
Sievin kunnanvaltuusto on jakanut luottamushenkilöedustuksensa kuntayhtymävaltuustoihin puo-
lueiden kuntavaaleissa 2021 saamien äänimäärien mukaisesti. Puolueet ovat tehneet ehdotuksen-
sa parhaiksi katsomiensa edustajien osalta. Ehdotetut edustajat ovat antanut kuntalain 70 §:n mu-
kaisen suostumuksensa toimen vastaanottamisesta. Valtuusto on tehnyt valinnat näiden ehdotus-
ten mukaisesti. 
 
Kunnanhallitus toteaa, ettei asiaan liity muita asiakirjoja, kuin mitä tasa-arvovaltuutetun saamassa 
yhteydenoton liitteistä ilmenee. 
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Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Sievin kunta on valmis käymään Korpelan Voima kuntayhtymän 
omistajakuntien kanssa neuvottelut Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen-
ten/paikkajakauman saattamisesta tasa-arvolain 4 a §:n mukaiseksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kunnanhallituksen pj. Rami Rauhala ja 1. varapj. Merja Ruuttula sekä kunnanvaltuuston puheen-
johtajat Ahti Hannula, Terhi Kangas ja Jarkko Myllyoja poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys) ko-
kouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 14.48-14.55. Puheenjohtajana tässä asiassa toimi 
2. varapj. Juho Hiltula ja toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Annu Pärkkä. 
 
Lisätietoja: Hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883201, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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LAUSUNTO HE-LUONNOKSESTA JULKISTEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUIDEN UUDELLEEN JÄR-
JESTÄMISESTÄ (TE-PALVELUT 2024 -UUDISTUS) 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 94 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoi-
ma- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntoa pyydetään 
viimeistään 27.6.2022 klo 9 mennessä. 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädet-
täisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkises-
ta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin.  
  
Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirret-
täisiin pääosin kunnille. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät la-
kisääteiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien ra-
hoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi 
koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmark-
kinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan 
rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään 
palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin.  
  
Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnal-
lisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvi-
oinnista sekä laillisuusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset tie-
tojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja.  
  
Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin ja niiden nykyisin 
hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirrettäväksi kunnille, sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uu-
delleen pääosin KEHA-keskuksen tehtäviksi. Poikkeuksena olisivat työ- ja elinkeinotoimiston ny-
kyisin hoitamat työntekijän oleskeluluvan osalupaan liittyvät tehtävät, jotka siirrettäisiin Maahan-
muuttovirastolle.  
  
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kumottaisiin ja korvattaisiin uudella 
lailla työllistymistä edistävästä monialaisen tuen yhteistoiminnasta. 
 
Oheismateriaalina Sievin kunnan kannanotto lakiesitykseen (=lausuntoluonnos), TEM:n lausunto-
pyyntö sekä hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen jär-
jestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Sievin kunnanhallitus antaa liitteen 1 mukaisen lausunnon. 
Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittaessa pieniä muutoksia tai tarkennuksia 
lausuntoon kunnanhallituksen hyväksynnän jälkeen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi 
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 Kunnanhallitus 20.6.2022 § 94 LIITE 1 
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Sievin kunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle julkisten työvoima- 
ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi 

Huomionne hallituksen esityksen luvusta 2 Nykytila ja sen arviointi: 

TE2024 –uudistus on sinänsä kannatettava. Työllisyyden vahvistamiseksi ja 
työllisyysasteen lisäämiseksi uudistus, jossa työllisyyspalvelut tuodaan kuntiin 
lähemmäksi asiakkaita, on keskeinen ja hyvä keino. Kunnissa on tehty vuosia 
töitä työllisyyden edistämiseksi ja on syntynyt erilaisia hyviä käytänteitä, joita 
tulee voida jatkossakin hyödyntää.  

 

Huomionne hallituksen esityksen luvusta 3 Tavoitteet: 

Jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee kiinnittää erityistä huomiota 
siihen, että käytettävissä oleva rahoitus ja resurssit ovat riittävät.  

 

Huomionne hallituksen esityksen luvusta 4.1 Keskeiset ehdotukset: 

4.1.1 Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun uudistaminen ja 
4.1.2 Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu 

Siirryttäessä kuntapohjaiseen työvoimapalvelumalliin on myös 
järjestämisvastuun siirryttävä jokaiselle kunnalle. On tärkeää, että kunnat 
pystyvät muodostamaan oman näköisiä ja tarpeenmukaisia toimenpiteitä ja 
palveluita lakisääteisten palveluiden puitteissa ja aidosti myös vaikuttamaan 
niihin itse. Liian tiukasti ohjaavaa säätelyä tulee välttää. Uudistuksen 
lähtökohtana tulee olla kokeiluiden hyvät käytänteet ja niissä saavutetut 
toimintamallit ja palveluprosessit. 

Erityisen tärkeänä nähdään toimivien lähipalveluiden saatavuus kunnassa. Osan 
siirtyvistä palveluista kunta voi tuottaa itse, mutta osa edellyttää laajempaa 
alueellista yhteistyötä ja nämä voidaan tuottaa sopimuksiin perustuen. Pakollisia 
yhteistoiminta-alueita emme näe tarpeellisina, koska kunnat voivat tehdä 
sopimuksien myötä yhteistyötä palvelujen tuottamiseksi muutoinkin. Vaatimus 
yhdenvertaisista palveluista ohjaa jo itsessään kunnat vapaaehtoisesti 
hakeutumaan yhteistyöhön niiden palveluiden kohdalla, kuten hankinnat, 
maahanmuuttajien palvelut yms., joissa tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä. 
Valtiolla on kuitenkin hyvä olla mahdollisuus varmistaa, että palvelut ja niiden 
saatavuus toteutuvat suunnitellulla tavalla. 20 000 (tai 17 000) henkilön 
työvoimapohjalle emme näe perustetta. Oleellisempaa on että palvelut saadaan 
tuotettua laissa vaaditulla tavalla ja tämän suhteen uskomme kuntien kykyyn 
tehdä yhteistyötä ja sopimuksia muiden kuntien kanssa. 

Sivu 8§ 94, KH 20.6.2022 14:30 / Liite: Lausunto (Liite 1)



 Kunnanhallitus 20.6.2022 § 94 LIITE 1 

 
 Lausuntopalvelu.fi 2/4 

 

 

Esityksessä pitää tuoda selkeämmin esille, mitkä tehtävät siirtyvät valtiolta 
kunnille, mitkä loppuvat ja mitä uusia tehtäviä tulee tilalle. Lisäksi pitää olla 
tiedossa, mikä on siirtyvien henkilöiden määrä eri tehtävissä. Siirtyviä tehtäviä 
tulee tarkastella asiakaslähtöisesti niin, että niistä muodostuu selkeä ja 
johdonmukainen palvelukokonaisuus. 

 

4.1.3 Kunnille siirtyvien tehtävien rahoitus 
 
Siirtyvien tehtävien kustannuksien laskenta-ajankohtaa on syytä siirtää ja tehdä 
se vuoden 2024 talousarvioiden perusteella. TE-palveluissa on siirrytty uuteen 
asiakaspalvelumalliin, mikä on nostanut kustannuksia, eikä näy nykyisen 
lakiluonnoksen laskelmassa. Nykyisessä luonnoksessa rahoitusta lasketaan 
työikäisen väestön (70%) ja laajan työttömyyden (30%) määrien kautta. 
Rahoituksen suhteen olisi tärkeää ja perusteltua muuttaa laskennallista 
painotusta esitetystä 70/30 suhteesta 50/50 suhteeseen. Tämä toisi tarvittavaa 
liikkumavaraa suhdannevaihteluiden varalle ja turvaisi paremmin laadukkaiden 
palveluiden tuottamisen. 

 

4.1.4. Kunnan vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta 

Työttömyysturvaan liittyvää kunnan rahoitusvelvollisuutta tulee tarkastella 
uudelleen ja rahoitusvastuuta tulee siirtää myös hyvinvointialueille, jotka osittain 
asiakkaiden palveluista vastaavat. Kaikilla työttömillä työnhakijoilla ei ole 
edellytyksiä työllistyä avoimille työmarkkinoille.  

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota näihin tilanteisiin:  

o Kun henkilö on sairauslomalla, mutta ei saa sairauspäivärahaa ja on sen 
vuoksi työttömyysturvalla, ei kuitenkaan työmarkkinoiden käytettävissä. 
Kunnalla ei ole tässä tilanteessa mahdollisuutta vaikuttaa asiakkaan 
työllistymiseen. 

o Henkilö ei pääse eläkkeelle työkyvyttömyydestä huolimatta. 
o Kun henkilö on osa-aikatyössä ja saa sen vuoksi soviteltua 

työttömyysturvaa. 
o Kun henkilö on sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteissä/tutkimuksissa, 

eikä sen vuoksi toistaiseksi työmarkkinoiden käytettävissä. Tällöin 
palvelutarpeet kohdistuu hyvinvointialueen tuottamille palveluille 
pääasiassa.  

o Henkilö ei ole muutoin autettavissa työllisyyspalvelun keinoin esim. 
pitkäaikaisen päihdeongelman tai sairauksien takia. Näiden asiakkaiden 
tarvitsemat palvelut ovat käytännössä hyvinvointialueiden tuottamia 
palveluita.  
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Työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalle laajentunutta rahoitusvastuuta on 
hyvä tarkastella vielä uudelleen. Kannustavassa rahoitusjärjestelmässä on tärkeä 
huomioida positiiviset sijoittumiset myös laajemmin kuin pelkän työllistymisen 
näkökulmasta, kuten opintoihin sijoittuminen.  

 

Palkkatuki 

Kunnat ovat tähän saakka olleet merkittävässä roolissa heikommassa 
työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä palkkatuella. Esityksen mukaan 
kunnat eivät enää jatkossa saisi varsinaista palkkatukea. On kuitenkin tärkeää, 
että jonkinlainen tukityöllistämisen status edelleen kunnassa säilyy ja tätä kautta 
kunnan työllistämät henkilöt luetaan edelleen laajan työttömyyden määritelmän 
sisään kuuluviksi. Muutoin on riskinä, että kuntien oma työllistämistoiminta ja tätä 
kautta tapahtunut jatkopolutus kohti avoimia työmarkkinoita vaarantuu, 
heikentäen tällöin erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilannetta. 
Tämän kuntien tukityöllistämisstatuksen tulee mahdollistaa varsinaisen 
palkkatuen myöntämisen mahdollisuus jatkopolkuna työllistettäessä henkilöä 
avoimille työmarkkinoille. 
 

4.1.10 Asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut sekä 
palvelualusta 

On tärkeää, että tieto siirtyy tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaan muuttaessa 
paikkakunnalta toiselle. Jotta asiakkaan tiedot olisivat varmasti käytettävissä 
riippumatta siitä mille paikkakunnalle asiakas muuttaa, on yhden järjestelmän 
malli perusteltu. Tämä tukee myös järjestelmän päivitettävyyttä ja 
ajanmukaisuutta sekä vertailukelpoisten tilastotietojen saatavuutta.  

TE2024 -toimintaympäristö muodostuu monitoimijaiseksi verkostoksi. Näin ollen 
lainsäädännön tulee varmistaa, että tarpeellisia tietoja voidaan siirtää eri 
toimijoiden välillä laadukkaan, tavoitteellisen ja katkeamattoman asiakaspalvelun 
turvaamiseksi. 

 

Huomionne hallituksen esityksen luvusta 12 Suhde perustuslakiin ja 
säätämisjärjestys: 

Kunnilla on perustuslaillinen oikeus järjestää toimintansa parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Hallituksen esityksen ns. perälautamalli, jossa valtio määrää 
järjestämisalueesta, rikkoo tätä kuntien perustuslaillista oikeutta. Tässäkin 
yhteydessä voidaan luottaa kuntien omaan harkintaan ja kykyyn toteuttaa 
palvelut tarkoituksenmukaisella tavalla yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa. 
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Luvussa 7 säädettäisiin työvoimakoulutuksesta.  
 
Työvoimakoulutuksen ajalta kunnalla ei tule olla työttömyysturvan 
rahoitusvastuuta, koska työvoimakoulutukseen (ml. rekrykoulutus) ohjaaminen 
parantaa asiakkaan työllistymismahdollisuuksia olennaisella tavalla ja on 
asiakaslähtöistä toimintaa. 

Luvussa 9 säädettäisiin työttömyysetuudella tuetusta työnhakijan 
omaehtoisesta opiskelusta. 

 
Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ajalta kunnalla ei tule olla 
työttömyysturvan rahoitusvastuuta, koska kouluttautuminen parantaa asiakkaan 
työllistymismahdollisuuksia olennaisella tavalla ja on asiakaslähtöistä toimintaa.   

 

Luvussa 10 säädettäisiin työnantajalle myönnettävistä tuista (palkkatuki, 
55-vuotta täyttäneiden työllistämistuki, työolosuhteiden järjestelytuki). 

Kunnat ovat tähän saakka olleet merkittävässä roolissa heikommassa 
työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä palkkatuella. Esityksen mukaan 
kunnat eivät enää jatkossa saisi varsinaista palkkatukea. On kuitenkin tärkeää, 
että jonkinlainen tukityöllistämisen status edelleen kunnassa säilyy ja tätä kautta 
kunnan työllistämät henkilöt luetaan edelleen laajan työttömyyden määritelmän 
sisään kuuluviksi. Muutoin on riskinä, että kuntien oma työllistämistoiminta ja 
tätä kautta tapahtunut jatkopolutus kohti avoimia työmarkkinoita vaarantuu, 
heikentäen tällöin erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilannetta. 
Tämän kuntien tukityöllistämisstatuksen tulee mahdollistaa varsinaisen 
palkkatuen myöntämisen mahdollisuus jatkopolkuna työllistettäessä henkilöä 
avoimille työmarkkinoille. 
 
 

Luvussa 11 säädettäisiin henkilöasiakkaalle myönnettävistä tuista ja 
korvauksista (starttiraha, työhön tai palveluun hakeutumisesta aiheutuvien 
kustannusten korvaus, palveluun osallistumisesta aiheutuvien 
kustannusten korvaus). 

Kulukorvaus on pysynyt muuttumattomana niin pitkään, että se ei enää vastaa 
toimenpiteessä olevan kuluja. Kulukorvauksen tulisi vastata nykyistä tilannetta ja 
nousseita kustannuksia. Lisäksi omaehtoisen opiskelun ajalle tulisi palauttaa 
kulukorvaus, jotta kouluttautuminen olisi taloudellisesti kannustavaa. 
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SIEVIN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PERUSTETTAVAN ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN IN-
HOUSE -YHTIÖN HALLITUKSEEN 

 
Kunnanhallitus 20.6.2022 § 95 

 
Sievin kunta on päättänyt (kh 9.5. § 72 ja kv 16.5.2022 § 22) sitoutua alueellisen ateria- ja puh-
tauspalveluja tuottavan in-house -yhtiön perustamiseen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen ja muiden yhtiön osakkaiksi sitoutuvien organisaatioiden kanssa. Noin puolet Pohjois-
Pohjamaan alueen kunnista on lähdössä mukaan perustettavaan yritykseen ja yrityksen perusta-
minen on ajankohtaista juuri nyt kesän 2022 aikana. 
 
Hankkeen nimitystoimikunta on pyytänyt kuntia nimeämään perustettavan yhtiön hallitukseen 
edustajan ja tälle varahenkilön. Valittavilla henkilöillä tulisi olla vahvaa toimialaan tai talousasioihin 
liittävää osaamista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Sievin kunnan edustajaksi pe-
rustettavan ateria- ja puhtauspalveluja tuottavan in-house –yhtiön hallitukseen teknisen johtajan ja 
hänelle varahenkilöksi talouspäällikön. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää nimetä Sievin 
kunnan edustajaksi perustettavan ateria- ja puhtauspalveluja tuottavan in-house –yhtiön hallituk-
seen teknisen johtajan. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ELINVOIMALUPAUS VALTUUSTOKAUDELLE 2021-2025 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 96 
 
Sievin Yrittäjät ry:n ja Sievin kunnan kesken on noussut esille Suomen Yrittäjien elinvoimalupauk-
sesta sopiminen ja allekirjoittaminen. Elinvoimalupauksessa kunta sitoutuu toimivaan vuoropuhe-
luun, sujuviin kaavoitus- ja lupaprosesseihin, yrittäjämyönteisiin hankintoihin, sekä yritysvaikutus-
ten arviointiin ja yrittäjyyteen kannustamiseen. Myös Kuntabarometrin tuloksia voidaan hyödyntää 
yhteistyön kehittämiseksi. 
 
Elinvoimalupauksella kunta sitoutuu yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään 
yrittäjäystävällistä ilmapiiriä, vahvistamaan elinvoimaisuutta, sekä kehittämään Sievin veto- ja pito-
voimaa.  
 
Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla pyritään konkreettisesti parantamaan yritysten toi-
mintaedellytyksiä ja siten vahvistamaan kunnan elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista 
seurataan jokavuotisten tapaamisten yhteydessä kunnan edustajien ja yrittäjäyhdistyksen välillä. 
 
Oheismateriaalina malli elinvoimalupauksesta. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Sievin kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalupauksen ja päättää 
allekirjoittaa sitoumuksen (liite 2). 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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 Kunnanhallitus 20.6.2022 § 96 
 

LIITE 2 

    
 

 
 

Elinvoimalupaus  
XX.XX.2022 
 
 
Kunnan nimi ja Yrittäjä-yhdistyksen nimi 

(Kunnan nimi) ja (yhdistyksen nimi) ovat solmineet elinvoimalupauksen tälle valtuustokaudelle. Tällä 
lupauksella kunta sitoutuu yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään 
yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että 
kuntamme veto- ja pitovoima vahvistuvat.  
 
Yhdessä olemme sopineet, että panostamme alla mainittujen painopistealueiden edistämiseen. 
Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla haluamme konkreettisesti parantaa yritysten 
toimintaedellytyksiä, mikä vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista 
seurataan jokavuotisten tapaamisten yhteydessä kunnan edustajien ja Yrittäjä-yhdistyksen välillä.  
 
 Yhteiset painopistealueet  

1. Toimiva vuoropuhelu 
 
Kunta sitoutuu käymään aktiivista vuoropuhelua yrityskentän kanssa. Yhdessä Yrittäjien 
edustajien kanssa sovitaan vuoropuhelun keinoista.  

2. Sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessi 
 
Lupaprosessien- ja kaavoitusprosessien tulee olla sujuvia. Kaavahankkeissa yritysten näke-
mykset ja ajatukset huomioidaan valmistelun toimesta varhaisessa vaiheessa.  

3. Yrittäjämyönteiset hankinnat 
 
Kunta kartoittaa markkinat enne jokaista hankintaa sekä sitoutuu vuoropuhelun järjestämi-
seen. Kunta pyrkii jakamaan mahdollisuuksien mukaan hankintoja sellaisiin kokonaisuuksiin, 
mikä mahdollistaa mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin.  

4. Yritysvaikutusten arviointi 
 
Päätöksenteossa huomioidaan jatkuvasti vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin. Tukena 
yritysvaikutusten arvioinnissa käytetään Suomen Yrittäjien laatimaa käsikirjaa.  

5. Yrittäjyyteen kannustamminen ja Kuntabarometrin hyödyntäminen  
 
Kunta sitoutuu yhdessä Yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiri. 
Seuraamme Kuntabarometrin tuloksia ja laadimme toimenpiteitä tulosten pohjalta.  
 
 

Elinvoimalupauksen on hyväksytty kunnan ja Yrittäjä-yhdistyksen puolesta ___/___.2022 
 

______________________________  __________________________________ 
Kunnan edustaja      Yrittäjäyhdistyksen edustaja 
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YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN NIHAK RY:N KANSSA 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 97 
 
NIHAK on seudullinen kehitysyhdistys, joka tuottaa yritys- ja aluekehityspalveluja Pohjois-
Pohjanmaan eteläosassa. Yhteistyökuntia ovat Nivala, Reisjärvi, Haapajärvi, Kärsämäki ja Pyhä-
järvi. NIHAK palvelee alueen yrityksiä niiden kaikissa vaiheissa aina perustamisesta kasvuun ja 
kansainvälistymiseen.  
 
Yhdistys on myös mukana tutkimuksen rahoittajana ja että osatoteuttajana useissa eri tutkimus-
hankkeissa. Yhteistyökumppanina tutkimuksessa ovat mm. Oulun Yliopisto (Kerttu Saalasti Insti-
tuutti) ja Centria. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa kuten Jedu, sekä alu-
een lukiot, yläasteet ja opistot. 
 
Aluekehitystä NIHAK toteuttaa aktiivisen projektitoiminnan avulla, jonka painopisteenä on kilpailu-
kykyisemmän toimintaympäristön luominen yrityksille. NIHAK ry:n tavoite on tuottaa yhdistyksen 
asiakaskunnille asiantuntevia ja osaavia yrityspalveluja sekä kehittää kuntien elinvoimaisuutta ja 
monipuolistaa alueen elinkeinoelämää. Hanketoiminnan erillisten kehittämisprojektien kautta toteu-
tetaan asioita, joilla on yksittäistä jäsenkuntaakuntaa laajempaa alueellista merkitystä ja joita muu-
toin on vaikea saada käynnistettyä. 
 
Seudulliset yrityspalvelut ovat teemoiltaan kuntakohtaisia yrityspalveluita yleisempiä ja osaamis-
vaatimuksiltaan erikoistuneempia kuten esimerkiksi kansainvälistymiseen ja yritysten henkilöstön 
täydennyskoulutuksiin liittyviä. Seudulliset yrityspalvelut keskittyvät yritysten yleisten toimintaedel-
lytysten parantamiseen, verkostojen luomiseen, yhteistoiminnan parantamiseen ja kyvykkyyden 
kehittämiseen. 
 
NIHAK:n aluekehityksen hankkeet sekä paikalliset yrityspalvelut tukevat toisiaan ja muodostavat 
laaja-alaisemman palvelukokonaisuuden alueen elinkeinoelämän kehittämiseksi. 
 
NIHAK:n rahoittaminen tapahtuu jäsenkuntien maksamien jäsenmaksujen sekä kaikille jäsenkun-
nille tuotettavien yhteisten seudullisten yrityspalveluiden maksuista. Kustannukset jäsenkunnille 
rakentuvat seuraavasti: 
a) hankemaksu 15,5 €/asukas (Sievi 4 783 asukasta -> 74 137 €/vuodessa) 
b) seudulliset palvelut 1 €/asukas + 17.000 € (Sievi 4 783 asukasta -> 21 783 €/vuodessa). 
Sievin kunnan kustannukset vuositasolla olisivat kokonaisuutena noin 100 000 € vuodessa. 
 
Kehityshankkeiden kustannukset pyritään kattamaan ensisijaisesti ulkopuolisella julkisella projekti-
rahoituksella, joita täydennetään yhdistyksen omarahoitusosuuksilla. 
 
Oheismateriaalina NIHAK:n säännöt ja esittelymateriaali. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. että Sievin kunta tekee yhteistyösopimuksen NIHAK ry:n kanssa viimeistään 1.1.2023 alkaen ja 
2. huomioida yhteistyökustannukset vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. 
 
Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn aikana klo 15.45-15.53. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää 
3. että Sievin kunta hakee NIHAK ry:n jäsenyyttä viimeistään 1.1.2023 alkaen ja 
4. huomioida jäsenyyden kustannukset vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. 
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Päätös: Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ARI-PEKKA KREIVIN JA 12 MUUN VALTUUTETUN JA KAHDEN VARAVALTUUTETUN ALOITE LEPPÄLÄN 
KOULUN TOIMINNAN JATKAMISESTA 
 

Kunnanvaltuusto 16.5.2022 § 24 
 

Ari-Pekka Kreivi ja 12 muuta valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua jättivät seuraavanlaisen valtuus-
toaloitteen: 
 
Leppälän koulun toiminnan jatkaminen 
Uuden kuntastrategian laatimisvaiheessa on tärkeä pysähtyä myös kouluverkkoasian äärelle. Kou-
lujen suhteen tehtävät linjaukset vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisena näemme kotikuntamme 
tulevien vuosien aikana ja mihin suuntaan olemme sitä kehittämässä.  
 
Sievin vahvuuksina ovat pitkään olleet elinvoimaiset kylät ja väestön nuori ikärakenne. Kunnan ke-
hittämistyössä on otettava huomioon näiden vahvuuksien säilyttäminen. Kylien elinvoimaisina py-
syminen ei ole itsestään selvää, vaan kehittymiselle on annettava mahdollisuus ja riittävä tuki. Ky-
läkoulujen säilyttäminen ylläpitää yhteisöllisyyttä ja ihmisten aktiivisuutta. Kunnan asukkaista yli 
puolet asuu muualla kuin keskustan alueella. Panostamalla eri kylillä oleviin palveluihin, lisätään 
kuntalaisten arjen sujuvuutta ja hyvinvointia, jokaiselle mielekkäässä asuinympäristössä.  
 
Viittaus Sievin kunnanvaltuuston päätökseen 18.2.2021 § 6  
- kohta 2: "LeppäIän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023."  
- kohta 3: "Kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä."  

 
Edellä mainittujen päätösten tekovaiheessa kevyenliikenteenväylän valmistumisesta Leppälään 
vuonna 2022 ei ollut tietoa. Tältä osin tilanne on muuttunut merkittävästi. Asiaa tulee nyt tarkastel-
la uudelleen ja reagoida tarvittavilla toimenpiteillä. Leppälän kylälle vuosikymmeniä suunnitteilla ol-
lut pyörätiehanke saadaan viimeinkin toteutettua ja tienkäyttäjien turvallisuus paranee huomatta-
vasti. Näin suuren investoinnin (2,05 milj. €) toivoisi palvelevan myös tulevia, uusia kuntalaisia. 
Asukkaiden houkuttelemiseksi ei riitä pelkästään hyvät kulkuyhteydet. Kylän vetovoimaan vaikuttaa 
merkittävästi koulun säilyttäminen yhdessä kevyenliikenteenväylän kanssa. Tämä asia tulisi huo-
mioida tulevaisuuden tavoitteiden laatimisessa ja antaa mahdollisuus kylän elinvoimaisuuden säi-
lyttämiseen.  
 
Kuntastrategiaan on hyvä sisällyttää pitkän tähtäimen suunnitelma ja huomioida se, että kylien ke-
hittämiseen menee aikaa eikä tilanne välttämättä muutu 1-3 vuoden aikana. Kunnan vetovoimaa ja 
uskottavuutta ei luo se, että vuosiluvut koulujen sulkemiselle ovat useita vuosia etukäteen päätet-
tynä. Jotta mahdollisuudet kehittämistyölle ovat käytännössä toteutettavia ja realistisia, on linjaus-
ten oltava myönteisesti tulevaisuuteen katsovia.  
 
Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että LeppäIän koulun toiminta jatkuu ja tämä asia 
otetaan käsittelyyn pikaisella aikataululla. Koulun jatkuminen on käsiteltävä ennen syksyn talousar-
viota, jotta LeppäIän koulun toiminta saadaan mukaan vuoden 2023 budjettiin. Kouluverkkoasias-
sa on edettävä kuntalaisia palvellen ja heidän tarpeensa huomioon ottaen. Kyseessä on koko kun-
nan kannalta merkittävä asia, sillä se antaa suunnan sille, mihin meidän kaikkien yhteistä Sieviä ol-
laan kehittämässä. Tämän päivän suunnitelmissa ja päätöksissä näkyy kuntalaisten sekä heitä 
edustavien päättäjien tahtotila. Myönteisen asenteen ja yhdessä tekemisen kautta voimme säilyt-
tää elinvoimaisen maaseutupitäjän vahvuudet myös tulevaisuudessa.  
 

KH: 56/2022§ 98, KH 20.6.2022 14:30 Sivu 17



 

Aloitteen allekirjoittajana valtuutetut Ari-Pekka Kreivi, Tapio Salonsaari, Tarmo Leppälä, Risto Mat-
tola, Ari Ahola, Jarkko Myllyoja, Ari Sipilä, Mikko Kankaanpää, Jukka Muhola, Harri Ilkka, Tiina 
Timlin, Juho Hiltula ja Jukka Jokitalo ja varavaltuutetut Kirsi Nurkkala ja Erkki Löf. 
 
Päätös: Aloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valmisteltavaksi. 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 98 
 
Sievin kunnan hallintosäännön mukaisesti (§ 136) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn 
jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja 
hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 
 
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi 
päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo val-
tuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuo-
den loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii-
den johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Sievin kunnanvaltuustossa on 16.5.2022 (§ 24) tehty aloite Leppälän koulun toiminnan jatkamises-
ta. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi saaduksi ja siirtää 
asian valmistelun sivistyslautakunnalle. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että aloitetta 
ei ole syytä siirtää valmisteluun, koska tilanne ei ole päätöksentekohetkestä muuttunut ja oppilas-
määrä on edelleen laskussa. 
 
Taneli Voltti esitti, että aloite siirretään sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Tiina Timlin kannatti esi-
tystä. 
 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanjohtajan muutettua päätösehdotusta kannattivat 
Rami Rauhala, Merja Ruuttula, Juho Hiltula, Kari Honkala ja Annu Pärkkä. Taneli Voltin esitystä 
kannattivat Tiina Timlin ja Taneli Voltti. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti äänin 5-2, että aloitetta ei siirretä valmisteluun. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi 
 
Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.41-16.48. 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022  §  99 
 

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

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit. 
 
 Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia klo 16.48-17.01. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  
 
Kunnanhallitus 20.6.2022 § 100 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Sivistyslautakunta 5/2022 11.5.2022 
Sivistyslautakunta 6/2022 7.6.2022 

 
 

Viranhaltijapäätökset 
 
1. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 

 8/2022, 7.6.2022 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 
 9/2022, 14.6.2022 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 

 
2. Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset: 

 7/2022, 20.6.2022 Metsästysoikeuden vuokraaminen Jyringin metsästysseura ry:lle 
 8/2022, 20.6.2022 Metsästysoikeuden vuokraaminen Sievin metsästysseura ry:lle 
 9/2022, 20.6.2022 Metsästysoikeuden vuokraaminen Kiiskilammin metsästysyhdistys ry:lle 
 10/2022, 20.6.2022 Metsästysoikeuden vuokraaminen Joenkylän Metsästysyhdistys ry:lle 
 11/2022, 20.6.2022 Metsästysoikeuden vuokraaminen metsästysseura Erä Saukolle 

 
 

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 20.6.2022 § 101 

 
1. Opetus- ja kultuuriministeriö, 6.6.2022: Lausuntopyyntö – Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi. 
2. Vaasan hallinto-oikeus, 7.6.2022: Päätös kunnallisvalitukseen dnro 20901/03.04.04.04.10/2021 koskien 

Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokouksen 4.6.2021 päätöstä § 8.  
3. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän valtuusto 1/2022 2.6.2022 
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus 6/2022 9.6.2022 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 5/2022 20.5.2022 
 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 4/2022 31.5.2022 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 90-94, 98-101 

 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: 95-97 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
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HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen (tarjouskilpailuun osallistunut 

tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa) voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua (Hankintalaki 1397/2016 § 135) tai tehdä kuntalain (410/2015 
§ 134) mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsen voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälä: - 
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, voi asianosainen saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
tekemällä valituksen (Hankintalaki 145-146 §). 
 
Pykälä: - 
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314  
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
toimittaminen 

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

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen 
tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on 
joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään/valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain (434/2003) 
12 §:ssä/Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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