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Kunnanhallitus 

Kokousaika: Maanantai  17.09.2018 kel lo 14.15 – 15.56 

Kokouspaikka: Kunnanhall i tuksen 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 
 
X Ahola Ari              3 vpj. − 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  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
X Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja  
X Rossi Päivi vs.hallintopäällikkö   
X Korkeakangas Marja   kunnankamreeri, klo 14.15-14.35   
X Hankonen Paavo         tekninen johtaja, klo 14.38-15.20   
   
    
 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    106 −  115  Sivut:    1 −  18 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Ahola ja Kari Honkala sekä varalle Piritta Huovari. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 21.9.2018 

 

 
Ari Ahola  Kari Honkala                       Piritta Huovari 
§:t 106 – 113 ja 115                                                           § 114 

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 25.9.2018. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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  toimitettu  12.9.2018 

Kunnanhallitus 

Aika: Maanantaina     17.09.2018       kello    14.15 

Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone K a h v i  kokoushuoneessa klo 14.00 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

 
Käsitel tävät asiat:  

 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
§ : t                                                                                                                                                                       Sivut 

106 §  Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan lainojen takaus............................................................................... 3 

107 §  Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018 ................................................................................................................. 6 

108 §  Kerttu Saalasti säätiön rahoitusosuus 2019-2021 .......................................................................................... 7 

109 §  Lausunto Pajukosken II vaiheen tuulivoimapuistoN (Ylivieska) OAS:n riittävyydestä .................................... 8 

110 §  Rakennustarkastajan koulutusanomus ........................................................................................................ 10 

111 §  Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset .......................................................................................... 11 

112 §  Tiedoksiantoasiat ......................................................................................................................................... 12 
 
Lisäasiat: 

113 §  Osallistuminen My Way II –hankkeeseen .................................................................................................... 13 

114 §  Maakuntaviesti 2021 - järjestelytoimikunnan jäsenen ero ja uuden valinta .................................................. 14 

115 §  Yhteistyösopimus Sievi Futsalin kanssa 2018-2019 .................................................................................... 16 

 
 

I n f o t: I n f o t: I n f o t: I n f o t:     

----        lehdistölle   ti   18.9.2018  kello  09.30  (kunnanjohtajan huone)    
-  toimistoille  ti  18.9.2018  kello  13.15   (kunnantalon ruokala) 
 

 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa tiistaina  25.9.2018.  
 
 
 
RAMI RAUHALA  Päivi Rossi 
puheenjohtaja,  mtty  vs.hallintopäällikkö 
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Kunnanhallitus 17.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Dnro KH:109 /02.05.06/2017 
 
106 §  JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINOJEN TAKAUS 

 
Kunnanhallitus  17.09.2018 § 106 

 
Kunnanvaltuusto on päättänyt (kvalt 10.4.2014 § 9) Sievin kunta perii takausprovision kaikista 
10.4.2014 jälkeen myöntämistään omavelkaisista takauksista. Takausprovision määrä on tytäryh-
tiöiltä 0,5 %. Muille takausprovision määrä päätetään takauksen yhteydessä vaihteluvälin ollessa 
0,5 % - 3 %. Takausprovisio maksetaan vuosittain ja lasketaan jäljellä olevalle pääomalle. 
 
Kunnanvaltuuston päätöksellä (kvalt 28.1.2016, § 5) Sievin kunta on päättänyt ottaa valokuituver-
kon rakentamisen ja ylläpitämisen tehtäväkseen kuntalain (410/2015) 7 §:n antaman itsehallinnon 
nojalla. Hanketta ja sen ottamista kunnan tehtäväksi perusteltiin mm seuraavasti: Laajakaistan ra-
kentaminen on tärkeä elinkeinopoliittisesti sekä haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kan-
nalta. Perimmäisenä tavoitteena on kansalaisten ja yritysten tasa-arvoisuus asuin- ja sijaintipaikas-
ta riippumatta. Yritystoiminnan edellytykset ja kilpailukyky sekä kansalaisten palveluiden saanti ja 
osallistumismahdollisuudet paranevat, mikä mahdollistaa uusien palveluiden ja liiketoiminnan ke-
hittämisen. Erityisesti maaseudun elinkeinot tarvitsevat nykyaikana luotettavaa ja nopeaa verkko-
yhteyttä. Tarve maaseudulla voi olla jopa suurempi kuin taajamissa, todetaan hallituksen esityk-
sessä 176/2009 vp., s. 3. Myös kuntien tarvitsemat ja tarjoamat verkkopalvelut voidaan siirtää uu-
teen rakennettavaan verkkoon, mikä mahdollistaa merkittävät säästöt alueen kunnille. Tätä kuitu-
verkon rakentamista ja ylläpitoa varten valtuusto samalla päätti olla mukana perustamassa Joki-
laaksojen Kuituverkko-osuuskunnan. 
 
Kunnanvaltuuston päätöksellä (kvalt 25.2.2016 § 12) Sievin kunta päätti antaa Jokilaaksojen Kui-
tuverkko-osuuskunnalle 20 vuoden pituisen takaussitoumuksen yhteensä enintään 4.247.674 eu-
ron lainoille. Osuuskunnan edellytettiin pyytävän vähintään kolme eri lainatarjousta ja 
että Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta hakee yrityskiinnityksen Sievin kunnan alueelle raken-
nettavaan tietoliikenneverkkoon ja sen hallintaa luovuttamatta antaa panttivelkakirjan 4.247.674 
euron määrästä vastavakuutena kunnalle. 
Kunnanhallitus oikeutettiin tämän päätöksen täytäntöönpanona hyväksymään valtuuston myöntä-
män takauksen rajoissa kilpailutettujen lainojen lainaehdot sekä antamaan Jokilaaksojen Kuitu-
verkko-osuuskunnalle luvan lainannostoon takausehtojen mukaisesti. 
 
Kunnanvaltuustoa tiedotettiin (kvalt 26.2.2018 § 10) Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan pe-
rustamisen ja takauksen myöntämisen jälkeen siellä tapahtuneista ja tapahtuvista muutoksista.  
Yhteisösääntöjen päivittämistä on valmisteltu ja sääntöihin on lisätty määräykset mahdollisesta 
ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä ja menettelystä osuuskunnan purkautuessa. Päätök-
senteon demokratiaa lisätään laajentamalla osuuskunnan hallitus vähintään nelijäseniseksi ja mää-
räämällä hallitusjäsenet valittavan osuuskunnan kunta-/kaupunkijäsenten keskuudestaan ehdolle 
nimeämistä henkilöistä. Erillistä käyttäjäosuuskuntaa ei tulla perustamaan.  
 
Kunnanvaltuusto on päätöksellään (kvalt 23.3.2017 § 9) hyväksynyt Sievi I-hankkeen ”Nopea laa-
jakaista Sieviin” 10 %:n kuntarahoitusosuuden 175 177 € vuodelle 2017 ja 2018 vuodelle 66 290 €. 
 
Kunnanvaltuusto on päätöksellään (kvalt 12.4.2018 § 20) sitoutunut Sievi II-alueen hankkeeseen ja 
Viestintävirastolta haettavan tuen ehtojen mukaiseen kuntarahoitusosuuteen 355 292,58 €. 
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Kunnanhallitus 17.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

 Sievi II-hankkeessa suunnitelman mukaiset verkon tukikelpoiset kustannukset ovat enintään 1 631 
279,10 €. Haettavan valtiontuen enimmäismäärä on 44,22 %, joka on 721 351,62 €. Laajakaistatu-
kiehtojen mukaisesti kunnan maksuosuuden enimmäismäärä on 21,78 % eli 355 292,58€. Osuus-
kunnan maksuosuus on 34 % eli 554 634,90€. Tukikelvottomien kustannusten osuudeksi arvioi-
daan 312 627,30€. 
 
Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan tarvitsema lainojen takausmäärä oli alkuperäisessä pää-
töksessä 4,2 milj.€, nyt tarveharkinnan jälkeen takausmäärää voidaan pienentää 3,0 milj. euroon 
samalla kun takausehtoja tarkennetaan. Osuuskunnalle tulevien Ely:n ja viestintäviraston tuet sekä 
kunnan rahoitusosuudet pienetävät takaustarvetta. Kunnan takaama lainamäärä jaetaan kahteen 
erilliseen lainaan ja eri korkosidonnaisuuksilla, eli I-hankkeeseen 1,5 milj. € ja II-hankkeeseen 1,5 
milj.euroa. Näistä I-hanke on aloitettu ja laina on osittain nostettu.  
 
Sievin II- hankkeeseen kohdistuvan lainan takaus voi nykysäännösten vuoksi olla vain 80 % lainan 
pääomasta, jotta hankkeelle on mahdollista saada Viestintäviraston tukea. Tämän vuoksi alkupe-
räistä takauspäätöstä joudutaan muuttamaan niin, että Sievin kunnan 1,5 milj. euron takaus Sievi 
II-hankkeelle tulee olemaan 80 % lainan pääomasta. 
 
Yritykselle, josta kunta omistaa vähintään 25 %, voi kunta myöntää vain markkinaehtoisen takauk-
sen. Komissio on antanut tiedonannon SEUT 107 ja 108 artiklan soveltamisesta valtiontukiin ta-
kauksina (2008/C 155/02). Tiedonannon 3.2. kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttyminen 
riittää osoittamaan, ettei yksittäinen takaus sisällä valtiontukea. 
  

1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa;  

 – Ehdot täyttyvät, yrityksellä ei ole luottotietojen mukaan julkisia maksuhäiriöitä (luottotie-
dot liitteenä). Rating Alfa luottoluokituksen (liitteenä) mukaan yritys on saanut luokituksen 
A, eli tyydyttävä. Aloittelevana yrityksenä Jokilaaksojen kuituverkolla ei ole taloudellisia 
vaikeuksia, joskaan ei juurikaan liikevaihtoa. 

2. Takauksen laajuus voidaan myöntöhetkellä mitata asianmukaisesti. 

– Ehdot täyttyvät, takaus liittyy rahalaitoksen myöntämään lainaan Jokilaaksojen kuitu-
verkko-osuuskunnalle Sievin kunnan alueen valokuituverkon rakentamiseksi. Takauspää-
töksessä on rajattu takausmäärä ja takausaika 20 vuotta. 

3. Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainasaamisen tai rahoitussitoumuksen määrästä. 
(ennen 15.7.2017 kilpailutettujen hankkeiden osalta takaus voi kuitenkin kattaa 100 % lai-
nan pääomasta) 

– Ehdot täyttyvät, kun kunnan takaus pienenee niin, että se on vain 80 % lainan pääomas-
ta Sievi II-hankkeen osalta. 

4. Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta (verrattava vastaavan takaamatto-
man lainan markkinahintaan) 

– Ehdot täyttyvät ja takaus on markkinaperusteinen, kun lainasta tullaan perimään vuosit-
tain tarkistettava takausprovisio, jolloin osuuskunta ei saa korkohyötyä kunnan takaukses-
ta. 
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Kunnanhallitus 17.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Viestintäviraston tuen määrittelyn yhteydessä tulee huomioitavaksi se, että kunnan takaus on 
markkinaehtoinen, kunnan takauksesta lainalle peritään takausprovisio, joka vastaa määrältään si-
tä taloudellista etua, jonka yritys takauksen myötä taatun lainan hinnassa saa. 
Takauksen hinnan voidaan katsoa olevan markkinaehtoinen, jos kunta yrityskiinnitysten lisäksi pe-
rii Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnalta takausprovision, jonka määrä tarkistetaan ja makse-
taan vuosittain takauksen jäljellä olevalle pääomalle. Takausmaksu on komission vahvistaman 
Suomen referenssikoron + Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan luottoluokituksen mukaisen ris-
kilisän ja lainasta perityn koron erotuksen (korkohyödyn) verran. Jokilaaksojen Kuituverkko-
osuuskunnan luottoluokitus on tällä hetkellä tyydyttävä A (luokitus välillä AAA – A) ja vakuustaso, 
tappio-osuus tavanomaisia, jolloin riskilisä on 0,75 %. Komission vahvistama Suomen referenssi-
korko on 1.8.2018  - 0,18 %. Joten jos todellinen lainan korko alittaa viitekoron, joka on (viitekorko 
=riskilisä lisättynä referenssikorolla) 0,75 % - 0,18 % = 0,57 %, peritään takausmaksuna takauksen 
myötä saatu korkohyöty, jolloin takaus ei sisällä valtiontukea. Takausprovisiona peritään kuitenkin 
vähintään 0,5 %. 
Riskilisätaulukko ja laskentaesimerkit löytyvät TEM:in oppaasta de minimis – tuista, joka on oheis-
materiaalina. Referenssikorko julkaistaan komission sivulla Reference and discount rates since 

01.08.1997.  (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

1. Alkuperäisestä takauspäätöksestä (kvalt 25.2.2016 § 12) poiketen Sievin kunta takaa Jo-
kilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan lainoja yhteensä vain 3,0 milj.euroa. 

2.  Sievi II-hankealueeseen kohdistuvaa nostamatonta 1,5 milj. euron lainaa kunta takaa 80 
% lainan pääomasta. Pankille luovutetaan lisävakuutena riittävä määrä Jokilaaksojen kui-
tuverkko-osuuskunnan yrityskiinnityksiä. 

3. Kaikista Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnalle myönnetyistä lainojen takauksista peri-
tään takausprovisio, jota tarkastellaan vuosittain. Takausprovisio on komission vahvista-
man Suomen referenssikoron + Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan luottoluokituksen 
mukaisen riskilisän yhteismäärän (nyt 0,57 %) ja lainasta perityn koron erotus, kuitenkin 
vähintään 0,5 %, jolloin takaus ei sisällä valtion tukea. 

  
Päätös: Hyväksyttiin. 
  
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Jukka Linna poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja pää-
töksenteon ajaksi. 
 
Kunnankamreeri Marja Korkeakangas oli paikalla asiantuntijana klo 14.15-14.35. 
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Kunnanhallitus 17.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Dnro KH:52 /02.02.02/2018 
 
107 §  OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2018 

 
Kunnanhallitus 17.09.2018 § 107 

 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 30.6.2018. 
Osavuosikatsaus sisältää selvityksen vuoden 2018 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden to-
teutumisesta, sekä investointivertailun ja rahoituslaskelman. 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2018. 
 
kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Kunnankamreeri Marja Korkeakangas oli paikalla asiantuntijana klo 14.15-14.35. 
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Kunnanhallitus 17.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Dnro KH:63 /02.05.02/2018 
 
108 §  KERTTU SAALASTI SÄÄTIÖN RAHOITUSOSUUS 2019-2021 

 
Kunnanhallitus 17.09.2018  §  108 

 
Alueen kuntien, koulutusorganisaatioiden ja Oulun yliopiston perustama Kerttu Saalasti -säätiön 
tavoitteena on edistää osaltaan Oulun Eteläisen elinkeinoelämän monipuolistumista ja kilpailuky-
kyä sekä tukea alueella tapahtuvaa yliopistollista tutkimus- ja koulutustoimintaa. Säätiö rahoittaa 
koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa perustajakuntiensa rahoitusosuudella sekä hakemal-
laan hankerahoituksella. Säätiön kotikunta, Nivala, maksaa puolet kuntien rahoitusosuudesta, 
muiden kuntien osuudet määräytyvät asukasmäärien suhteessa. 
 
Kerttu Saalasti -säätiö on esittänyt rahoituksen varaamista perustajakuntien talousarvioihin vuosille 
2019 - 2021. Sievin maksuosuudeksi vuosille 2019 - 2021 tulee jakoesityksen mukaisesti 2739 € / 
v. Vuoden 2019 rahoitusosuudet laskutetaan helmikuun 2019 loppuun mennessä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetyn rahoitusosuuden ja 
esittää varattavaksi vuoden 2019 talousarvioon kunnan asukasmäärän mukaisesti 2739 euroa 
Kerttu Saalasti -säätiön kuntarahoitusosuudeksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää 2739 euron vuotuis-
ta varausta suunnitelmavuosille 2020 - 2021. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Kunnanhallitus 17.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Dnro KH:64 /00.04.01/2018 
 
109 §  LAUSUNTO PAJUKOSKEN II VAIHEEN TUULIVOIMAPUISTON (YLIVIESKA) OAS:N RIITTÄ-

VYYDESTÄ 
 

Kunnanhallitus 17.09.2018  §  109 
 
Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta on pyytänyt Sievin kunnan lausuntoa Paju-
kosken II-vaiheen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.   
 
TM Voima Oy suunnittelee alueelle enintään 18 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. 
TM Voima Oy on tehnyt osayleiskaavan laadinnasta aloitteen Ylivieskan kaupungille, joka on hy-
väksytty 23.3.2015 § 40. Teknisten palveluiden lautakunta on päätöksellään 23.3.2015 § 40 laitta-
nut osayleiskaavan vireille. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukai-
sena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun etene-
minen, osallistumismahdollisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. 
 
Pajukoski II tuulivoimapuisto kattaa noin 2000 hehtaarin laajuisen alan. Hankealue sijaitsee noin 6 
kilometriä Ylivieskan keskustasta etelään ja noin 6 kilometriä Sievin keskustasta koilliseen. Tuuli-
voimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien ja Ylivieskan seurakunnan maille. 
 
Suunnittelualue on Ylivieska – Sievi välisen kantatien (nro 63) itäpuolella. Alue rajoittuu lounais-
osastaan Sievin kunnan rajaan ja kaakkoisosastaan Nivalan kunnan rajaan. 
 
Hankealueen välittömään läheisyyteen on tehty Pajukosken I-vaiheen tuulivoimayleiskaava yhdek-
sälle tuulivoimalalle. Ylivieskan kaupunginvaltuusto on 10.12.2013 § 85 hyväksynyt Pajukosken I-
vaiheen tuulivoimapuiston osayleiskaavan. I-vaiheen tuulivoimapuisto on rakennettu ja toiminnas-
sa. 
 
TM Voima Oy suunnittelee Ylivieskan Pajukosken alueelle enintään 18 tuulivoimalasta muodostu-
vaa tuulivoimapuistoa. Voimalamäärä ylittää YVA-kynnyksen. Alueelle laaditaan YVA-lain mukai-
nen ympäristövaikutusten arviointimenettely ja YVA-prosessin kanssa rinnakkain alueen tuulivoi-
mayleiskaava. Suunnitellut II-vaiheen tuulivoimalat tulevat olemaan enintään 280 metriä korkeita ja 
tornirakenteeltaan yhtenäisiä (teräslieriö tai hybriditorni) 
 
Tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, ilmajohtoja ei rakenneta. Tuulivoima-
puistossa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla hankealueen itäpuolella sijaitsevalle Uusnivalan 
sähköasemalle. Pajukoski I-vaiheen 110 kV sähköasemaa laajennetaan Pajukoski II-hankkeen 
tarpeita vastaavaksi. Liityntä valtakunnan verkkoon tapahtuu Uusnivalan 400/110 kV sähköasemal-
la. Maakaapeliyhteyden pituudeksi Pajukoskelta Uusnivalaan tulee noin 15 kilometriä. 
 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihekaavassa osayleiskaava-alue on osittain esitetty tuulivoimaloiden 
alueeksi (tv-1). Merkinnällä osoitetaan alueita, jotka soveltuvan tuulivoimapuistojen rakentamiseen. 
 
Oheismateriaalina Ylivieskan kaupungin lausuntopyyntö 28.8.2018. 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Sievin kunnanhallitus merkitsee Pajukoski II-vaiheen tuulivoi-
mapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa, 
ettei sillä ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyihin osallisiin tai vaiku-
tusten arviointeihin. 
 
Kunnanjohtajan täydennetty päätösehdotus kokouksessa: Sievin kunnanhallitus merkitsee 
Pajukoski II-vaiheen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tie-
doksi. Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
esitettyihin osallisiin tai vaikutusten arviointeihin.  
Kunnanhallitus pyytää Ylivieskan kaupunkia kiinnittämään huomiota riittävään tiedottamiseen vai-
kutusalueen sieviläisille asukkaille ja maanomistajille. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Tekninen johtaja Paavo Hankonen oli asiantuntijana paikalla klo 14.38-15.20. 
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Dnro KH:13 /01.03.00/2018 
 
110 §  RAKENNUSTARKASTAJAN KOULUTUSANOMUS 

 
Kunnanhallitus 17.09.2018  §  110 

 
Rakennustarkastaja Harri Häivälä anoo pääsyä FCG:n järjestämille rakennusvalvontapäiville  
7.-9.11.2018. Rakennusvalvontapäivät on kohdennettu rakennustarkastajille ja rakennusvalvonnan 
asiantuntijoille ja ne järjestetään Helsingissä. Kurssikokonaisuuden hinta on 710€ sisältäen ope-
tuksen, materiaalin ja ohjelmassa mainitut ateriat. 
 
Sievin kunnan hallintosäännön § 22 kohdan 17 mukaan kunnanhallitus päättää esimiestä kuultu-
aan kustannuksiltaan yli 600 euron koulutuksista. Ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi puoltaa ano-
musta. 
 
Harri Häivälän anomus 10.9.2018 liitteineen esityslistan oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennustarkastaja Harri Häi-
välän anomuksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Dnro KH:9 /00.02.01/2018 
 
111 §  LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 
Kunnanhallitus  17.09.2018 § 111 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Rakennustoimikunta, Sievitalo 8/2018 04.09.2018 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös: 

 3/2018, 17.8.2018 TTJ Systems Oy:n markkinointituki 

2. Kunnankamreerin viranhaltijapäätös: 

 11/2018, 5.9.2018 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitun pöytäkirjan ja viran-
haltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n 
perusteella kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Päätös:    Hyväksyttiin. 
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112 §  TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 17.09.2018 § 112 
 

1. Valtiovarainministeriö, 20.08.2018: Lausuntopyyntö VM183:00/2017: Luonnos hallituksen esitykseksi 
laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laiksi. 

2. Valvira, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Invalidiliiton Asu-
mispalvelut Oy. 

3. Valtiokonttori, 20.08.2018, Maksukehotus takaajalle, Sievin Vanhustenkotiyhdistys ry. 

4. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus, 03.09.2018: Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta: Saarenlan 
laie / YSA241185 

5. Sievin kunta, 05.09.2018, Kirje Pohjois-Pohjanmaan liitolle asiasta: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaoh-
jelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen vuosille 2019-2020. 

6. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 6/2018 31.08.2018 

 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 7/2018 20.08.2018 

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

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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Dnro KH:65 /02.05.02/2018 
 
113 §  OSALLISTUMINEN MY WAY II –HANKKEESEEN 

 
Kunnanhallitus 17.09.2018 §  113 
 

Centria-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Jedu, Koulutuskeskus Brahe sekä neljä Pohjois-
Pohjanmaan eteläisen alueen seutukuntaa ovat yhteistyössä valmistelleet ESR –rahoitteista My 
Way II –hanketta, jonka tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
työllistymisen parantaminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen kasvualoilla. Ky-
seessä on jatkohanke 28.2.2019 päättyvälle My Way –hankkeelle, jossa Sievin kunta on ollut mu-
kana Ylivieskan seutukunnan kautta. 
 
Hankkeen toimenpiteiden osa-alueet ovat seuraavat: 

1. Työllistymispolku työnhakijoille 
2. Rekrytointiverstas työnantajille 
3. Monialainen verkosto 

 
Hankeaika on 1.4.2019-31.3.2022 ja kokonaisbudjetti 540 000 €, josta haettava ESR-rahoitus 
muodostaa 80 %. Rahoitussuunnitelman mukaan Sievin kunnan osuus vuodelle 2019 on 396 € ja 
koko hankeajalle yhteensä 1582 €. Hankkeen hallinnoijana toimii Centria-ammatikorkeakoulu. 
 
Hanke-esittely on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Sievin kunta sitoutuu My Way II -
hankkeeseen rahoitussuunnitelman mukaisesti yhteensä 1582 euron rahoitusosuudella. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Dnro VA:8 /12.04.00/2018 
 
114 §  MAAKUNTAVIESTI 2021 - JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN JÄSENEN ERO JA UUDEN VALINTA 

 
Vapaa-aikalautakunta 22.3.2018 § 11 

 
Keski-Pohjanmaan Maakuntaviestiä on hiihdetty nykymuodossaan vuodesta 1952 lähtien. Ensim-
mäiset maakuntaviestit on hiihdetty alueella jo 1920-luvulla. Sievissä maakuntaviesti on järjestetty 
edellisen kerran vuonna 2001. 
 
Keski-Pohjanmaan Maakuntaviestin taustaorganisaatio on Keski-Pohjanmaan liitto. Maakuntaliitto 
on nimennyt maakuntaviestityöryhmän, jonka tehtävänä on toimia viestin kehittäjänä, sääntöjen 
laatijana, järjestelyoikeuksien myöntäjänä ja tuomarineuvostona.  
 
Maakuntaviestityöryhmä tiedusteli vuonna 2014 Sievin kiinnostusta järjestää hiihdon maakunta-
viesti vuorollaan. Yhteistyökumppaneiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen maakuntaviesti-
työryhmälle vastattiin, että Sievi on halukas ottamaan järjestämisvastuun vuoden 2021 Keski-
Pohjanmaan maakuntaviestistä (Kh 19.1.2015 § 28). Maakuntaviestityöryhmä päätti kokoukses-
saan 11.5.2015, että vuoden 2021 maakuntaviesti järjestetään Sievissä.  
 
Onnistuneen tapahtuman aikaansaamiseksi käytännön valmistelut on aloitettava mahdollisimman 
pian. Tapahtuman järjestelyiden organisoimiseksi on tärkeää perustaa asiantunteva järjestelytoimi-
kunta. Järjestelytoimikunta tulee tekemään tiiviistä yhteistyötä maakuntaviestityöryhmän kanssa.  
 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se pe-
rustaa järjestelytoimikunnan Sievissä vuonna 2021 järjestettävää hiihdon maakuntaviestiä varten. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus  17.04.2018  §  64 
 
 Päätös:  Hyväksyttiin ja järjestelytoimikuntaan nimettiin (suluissa alustavasti työryhmä, jonka 

vastuuhenkilöksi ajateltu): 
  

Kari Koivisto  puheenjohtaja 
Kirsi Paaso  jäsen (kilpailutyöryhmä) 
Eija Kangasoja jäsen (ravintolatyöryhmä) 
Merja Haavisto jäsen (taloustyöryhmä) 
Hannu Kopola  jäsen (ratatyöryhmä) 
Mari Yrttikoski  jäsen (kisakansliatyöryhmä) 
Jarkko Kivioja  jäsen (tekninen työryhmä)  

 Outi Santavuori  sihteeri  
 

Vapaa-aikalautakunta valtuutetaan päättämään järjestelytoimikunnan sisäisestä työnjaosta ja työ-
ryhmien nimistä.  
 
Lisätietoja:  vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310 

outi.santavuori@sievi.fi  
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Kunnanhallitus  17.09.2018  §  114 
 

Järjestelytoimikunnan jäsen Merja Haavisto on pyytänyt eroa toimikunnan jäsenyydestä.  
 

 Haaviston vastuualueella on taloustyöryhmän vetäminen. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää eron Merjan Haavistolle järjes-
telytoimikunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen hänen tilalleen. 
 
Päätös:  Kunnanhallitus myönsi eron Merja Haavistolle ja valitsi Haaviston tilalle maakuntaviesti 
2021 –järjestelytoimikunnan jäseneksi Marika Aholan. 

 
Lisätietoja:  Kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Ari Ahola ja Eero Korhonen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätök-
senteon ajaksi. 
 
Ari Aholan tilalla, toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Piritta Huovari. 
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Dnro KH:66 /02.05.01/2018 
 
115 §  YHTEISTYÖSOPIMUS SIEVI FUTSALIN KANSSA 2018-2019 

 
Kunnanhallitus 17.09.2018  §  115 

 
Sievin kunta on ollut jo vuodesta 2008 lähtien Sievi Futsalin pääkumppani. Sievi Futsal on tarjon-
nut syksyn 2018 aikana yhteistyösopimusta myös kaudelle 2018–2019 siten, että Sievin kunta 
maksaisi laskua vastaan tulevana kautena yhteensä 4.000 euroa. 
 
Sievi Futsal puolestaan tarjoaa Sievin kunnalle: 
logoa pelipaidan rintaan, 
15 kappaletta kausikortteja Sievin kunnan työntekijöille kaudelle 2018–2019, 
nimetyn kummipelaajan,  
alakoululaisille vapaan pääsyn kaudella 2018–2019 Sievi Futsalin kotiotteluihin,  
www-linkin Sievi Futsalin Internet-sivuilla yhteistyökumppanit-osiossa,  
yhden otteluisännyyden (sisältäen vapaaliput 30 kunnan kutsuvieraalle) kaudella 2018–2019 
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 2018 – 2019. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 106, 107, 109, 111, 112 
 
 
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-
siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 108, 110, 113 – 115  
 
 
 
 
 
 

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

 
OIKAISUVAAT IMUSOHJEET  
 

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: 108, 110, 113 – 115 
 
 
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 §). 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja toimit-
taminen 

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:  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
PL 86, 90101 Oulu  
Faksi: 08 816 2869  

Valitusaika 
____ päivää 
 
 
 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

   

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö ja toimit-
taminen 

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 oikai-
suvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-
sen/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 tekijäl-
le/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/HLL (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 pyhä-
päivä, 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 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli 
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireil-
lepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


