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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2022 
 

Kunnanhallitus 5.9.2022 § 113 
 
Puolivuosikatsauksen on sisällettävä kunnan tuloslaskelma, tase sekä tilinpäätösennuste. Lisäksi 
puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion to-
teutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista. Katsauksen laadinnassa on noudatet-
tava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 
 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 30.6.2022. 
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. talouspäällikkö Merja Haavistoa. 

 
Lisätietoja:  Vs. talouspäällikkö Merja Haavisto puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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RYHTI -RESILIENSSI, YHTEISTYÖ JA TYÖHYVINVOINTI -HANKE (CENTRIA, TTL) 
 

Kunnanhallitus 5.9.2022 § 114 
 
Centria-ammattikorkeakoulu Oy hakee yhdessä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa uudella  
ohjelmakaudella Uudistuva ja osaava Suomi 2021 2027 -ohjelmasta, joka tukee elinkeino-,  
energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden  
vastaista työtä. Edellä mainitusta ohjelmasta haetaan toimintalinjan neljä mukaisesti: Työllistävä,  
osaava ja osallistava Suomi (ESR+) jossa tavoitteena on tukea työllisyyttä, osaamista, työelämän  
kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja.  
 
Työllisyyskentän muutosten aiheuttamat epävarmuustekijät kuormittavat työyhteisöjä ja niissä on  
tunnistettu kehittämistarpeita organisaatioresilienssin eri osa-alueilla. Monen hallinnonalan  
välinen ja keskeinen muutosten ketju vaatii erityistä koordinointia, yhteistyön järjestelmällistä  
kehittämistä sekä muodostuvien työyhteisöjen resilienssin varmistamista. Tapahtuneet muutokset  
sekä epävarmuus tulevasta toimintamallista ja työnantajatahosta haastavat työhyvinvointia. 
 
Haettavassa RYHTI (Resilienssi, yhteistyö ja työhyvinvointi) -hankkeessa päätavoitteena on luoda  
organisaatioihin sellaisia työyhteisöjen toimintatapoja, jotka tukevat/edistävät työntekijän  
motivaatiota, työssä jaksamista ja työkykyä. Osatavoitteita ovat: Kehittää yhteistyötä uusien  
muodostuvien työyhteisöjen sisällä ja niiden välillä maakunnan alueella, tukea työyhteisöjä  
uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisessä ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa, kehittää  
työntekijöiden ammatillista osaamista, joka tukee työssä jaksamista ja työkykyä, tuoda uusia  
toimintatapoja oppimiseen ja verkostoyhteistyöhön. 
 
RYHTI-hankkeessa keskeistä on luoda uudenlaista yhteisöllisyyttä samaa työtä eri organisaatiois-
sa tekevien kesken sekä turvata hyvä yhteistyö organisaatiomuutoksessa. Hankkeella tuetaan työ- 
ja elinkeinotoimijoita hankealueella hallinnollisen muutosvaiheen yli sekä kokeillaan erilaisia keino-
ja rakentaa ja vahvistaa yhteistyötä sekä yhteisöllisyyttä. 
Hankkeen tuloksena syntyy uusia työtapoja ja toimintatapoja, joiden avulla edistetään  
työntekijöiden asiantuntijuutta organisaatioresilienssin eri osa-alueilla.  
 
Alustava Centrian hallinnoima osuus budjetista on noin 444 000 € ja omarahoitusosuutta haetaan 
kunnilta, joille hankkeen toimenpiteet kohdistetaan. Rahoitusosuus on suhteutettu asukaslukuun ja 
noin n.130-3000 €/vuosi, mikäli kaikki hankealueen kunnat ovat mukana. Kuntarahoitusta haetaan 
Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Haapaveden-Siikalatvan ja Raahen seutukuntien alueen kunnista. 
Kuntarahoitusosuudet suhteutetaan asukasluvun perusteella. 
 
Sievin kunnalta haetaan kuntarahoitusta hankkeen kolmelle vuodelle yhteensä 1 839 €, joka  
tarkoittaa 613 €/vuosi vuosilta 2023 - 2025. Centria pyytää kunnilta myönteistä päätöstä hankkeel-
le. Tämä hanke toteutuakseen tarvitsee kaikkien suunniteltujen kuntien osallistumista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Sievin kunta osallistuu Centrian 
hallinnoimaan RYHTI-hankkeeseen vuosien 2023 – 2025 aikana. Hankkeen mahdollisen ohjaus-
ryhmän edustajana Sievin kunnasta on hyvinvointijohtaja Outi Santavuori. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että Sievin 
kunta osallistuu Centrian hallinnoimaan RYHTI-hankkeeseen vuosien 2023 – 2025 aikana. Hank-
keen kuntarahoitusosuus Sievin kunnan osalta vuosilta 2023-2025 on 1.839 e. Hankkeen mahdol-
lisen ohjausryhmän edustajana Sievin kunnasta on hyvinvointijohtaja Outi Santavuori. 
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 Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ÄLYPILOT - ÄLYKKÄIDEN MIEHITTÄMÄTTÖMIEN JÄRJESTELMIEN PILOTOINNIT POHJOIS-
POHJANMAALLA -HANKE 
 

Kunnanhallitus 5.9.2022 § 115 
 

Tietoisuus miehittämättömistä järjestelmistä, kuten droneista (UAV) ja etäohjattavista maassa 
liikkuvista laitteista (UGV) on noussut erityisesti viime vuosina. 
 
Eri toimialoilla on herännyt ajatuksia, miten näitä sähköllä toimivia järjestelmiä voitaisiin  
hyödyntää ja käyttää vaihtoehtoisina ratkaisuina korvaamaan nykyisiä menetelmiä tai  
luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa. Usein ongelmana miehittämättömien järjestelmien  
hyödyntämisessä liiketoiminnan kasvattamiseksi on tiedon puute liittyen teknologioihin,  
käytänteisiin ja säädöksiin liittyen. Uuden teknologian käyttöönotto on haaste, varsinkin pienille  
yrityksille, joilla aika menee yrityksen päivittäisten toimintojen pyörittämiseen. 
 
Droneilla, kuten myös muilla miehittämättömillä järjestelmillä on jo olemassa satoja eri  
käyttötarkoituksia, mutta kaupallinen liiketoiminta on pientä ja yleensä osana muuta yrityksen  
toimintaa. Siksi on tärkeää löytää tai kehittää ratkaisuja, jotka ovat kaupallisesti käytettäviä,  
kannattavia ja kestäviä. Sähkökäyttöiset dronet ja maa-ajoneuvot voivat olla nopeampia,  
päästöttömämpiä sekä ympäristöä vahingoittamattomampia vaihtoehtoja perinteisiin ratkaisuihin  
monissa erilaisissa käyttötapauksissa. 
 
Älypilot-hankkeen päätavoitteena on tunnistaa tarvelähtöisesti miehittämättömien järjestelmien  
käyttötapauksia maa- ja metsätalouden, sekä teollisuuden tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaan  
alueella. Hankkeessa selvitetään ja yhteiskehitetään ratkaisuja toimijoiden kanssa, sekä  
pilotoidaan ratkaisuja. Pilotointien myötä tuotetaan osaamista ja innovaatioita, jotka  
mahdollistavat alueen yrityksille oman toiminnan laajentamista tai jolla voidaan tarjota uusille  

 yrityksille toiminnan avauksia. 
  

Hankkeen päätoteuttaja on Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajia ovat Nivala-
Haapajärven seutu NIHAK ry, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä sekä Sievin Teolli-
suuspuisto Oy. Hankkeessa toteutuskuntina ovat Sievi ja Ylivieska. Hankkeen suunniteltu aloitus-
päivä on 1.10.2022 ja arvioitu lopetuspäivä 30.9.2025. 
 
Hankkeen kokonaisnettokustannukset ovat 106.209 euroa, johon haetaan 70 % rahoitusta EU:lta 
ja valtiolta. Sievin kunnan omarahoitusosuus (30 %) jakautuisi hankevuosille seuraavasti: 
4.656 euroa (2022), 10.621 euroa (2023), 10.621 euroa (2024) ja 7.965 euroa (2025). Hankkeelle 
on tarkoitus palkata Sieviin osa-aikainen työntekijä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Sievin Teollisuuspuisto Oy osallis-
tuu Centria-ammattikorkeakoulun ”ÄlyPilot - Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit 
Pohjois-Pohjanmaalla” –hankkeeseen. Kustannukset katetaan kustannuspaikalta Yritysneuvonta-
palvelut (1100). 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNTALAISALOITE: 5 KM SUOJAETÄISYYS TUULIVOIMALAN JA ASUINRAKENNUSTEN VÄLILLE 
 

Kunnanhallitus 5.9.2022 § 116 
 
Kuntalaisen aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oi- 
keus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oi- 
keus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.  
 
Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman 
aiheetonta viivytystä. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimen- 
piteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan 
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Sievin kuntaan on saapunut ”5 km suojaetäsyys tuulivoimalan ja asuinrakennuksen välille”–
niminen kuntalaisaloite 15.8.2022.  
 
”Sieviin ollaan kaavailemassa Rahkonnevan tuulivoimahanketta. Myllyjä ollaan sijoittamassa liian 
lähelle asutusta. Etäisyydet vakituisiin asuntoihin ovat pienimmillään alle kilometrin sekä n. 1,5 ki-
lometrin päässä sijaitsee kymmeniä asuntoja useilta eri kyliltä. 
 
TUULIVOIMALAN VAIKUTUS KIINTEISTÖN ARVOON 
Kesällä 2021 on julkaistu Ruotsissa tehty tutkimus tuulivoimaloiden vaikutuksesta kiinteistöjen ar-
voon. Tuulivoimala vaikutti arvoa alentavasti jopa 8 kilometrin päässä voimaloista. Mikäli kyseessä 
on yli 10 voimalaa käsittävä tuulivoima-alue, kiinteistön arvo 2 kilometrin säteellä alueesta on 30% 
alhaisempi. Mikäli kiinteistön lähellä sijaitseva voimala on korkeampi kuin 173 metriä, alensi se 
kiinteistön arvoa jopa 40% kahden kilometrin päästä voimalasta. On myös riski, että alueen lähellä 
sijaitsevaa kiinteistöä ei halua ostaa kukaan ja se on sitten arvoton. 
Tuulivoimateollisuusalueen toteuttaminen liian lähellä vakituisia asuntoja aiheuttaa varallisuuden 
arvon romahtamisen ja asettaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Tuulivoimahanke ei voi olla vai-
kuttamatta alueen asumisviihtyvyyteen ja kiinnostukseen lähialuetta kohtaan. 
 
MELU JA TERVEYS 
Elinympäristön äänillä on vaikutus ihmisen elimistön toimintoihin suoraan tai kuuloaistin kautta. 
Osa vaikutuksista voi aiheuttaa pysyviä muutoksia, haittaa tai toiminnanvajausta. Melu häiritsee 
unta ja stressin välityksellä lisää useiden kroonisten sairauksien riskiä. 
Tuulivoimamelun häiritsevyyttä lisää äänen pulssimainen luonne ja melulähteen havaittavuus. Ha-
ja-asutusalueilla tuuliturbiinien äänet ärsyttävät matalalla äänentasoilla taustamelun ollessa vähäi-
sempää. Voimaloiden ääni johtuu pääasiallisesti koneiden käyntiäänen muodostamasta mekaani-
sesta melusta sekä ilmavirran ja lapojen vuorovaikutuksen muodostamasta aerodynaamisesta me-
lusta. 
 
MAISEMAVAIKUTUS 
Voimalat ovat todella kookkaita. Voimalat tulisivat hallitsemaan maisemaa voimakkaasti. Voimalat 
näkyisivät selkeästi lukuisten asukkaiden ikkunoista ja pihoista. Sivukylille vakituiseen asumiseen 
talonsa ostaneet, remontoineet ja rakentaneet kuntalaiset ovat tehneet tietoisen valinnan sijainnin 
osalta arvostaen mm. luontoa, rauhaa ja hiljaisuutta. 
 
ESITÄN ETTÄ: 
Kunta asettaa asukkaidensa hyvinvoinnin etusijalle ja luopuu tuulivoima-alueiden lisäkaavoittami-
sesta, kunnes alueella on tehty selvitys tuulivoiman soveltuvuudesta kyseiseen alueeseen. 
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Selvityksessä huomioitava asukkaiden viihtyvyys, muut alueen elinkeinot sekä ympäristö. Selvityk-
sessä on huomioitava myös vähintään 5 km suojaetäisyys kaikkeen asutukseen.” 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi saaduksi ja siirtää asian valmistelun tekniselle lauta- 
kunnalle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 
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KUNTALAISALOITE RAHKONNEVAN TUULIVOIMAHANKETTA KOSKIEN 
 

Kunnanhallitus 5.9.2022 § 117 
 
Kuntalaisen aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oi- 
keus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oi- 
keus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. 
 
Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman 
aiheetonta viivytystä. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimen- 
piteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan 
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Sievin kuntaan on saapunut ” Sievin Rahkonnevan tuulivoimahanke” –niminen kuntalaisaloite 
15.8.2022. 
 
”Puhurin suunnitteleman Sievin Rahkonnevan tuulivoima hankkeen osalta on pidetty yleinen 
maanomistajatilaisuus 12.7.2022. Suunnittelualueen maanomistajia on informoitu myös 
kirjeellä. Suunnittelualueen tuntumassa olevia asukkaita ei ole hankkeesta edes tiedotettu. 
Asukkaiden ottaessa yhteyttä Puhurin maankäytön suunnittelija Jonna Lahtiseen, hän on 
ilmoittanut, että Sievin kunta ei ole määrittänyt tuulivoimaloiden rakentamiselle minimietäisyyttä 
asutuksesta. Sievissä on voimassa ainoastaan meluraja 40 desibeliä. Lahtinen on myös 
ilmoittanut, että Puhurilla ei ole tämän vuoksi tarvetta keskustella alueen asukkaiden kanssa. 
 
Suunnittelualuetta lähimmät vakituiset asunnot sijaitsevat alle kilometrin päässä ja reilun 
kilometrin päässä sijaitsee kymmeniä taloja usealta eri kyliltä. Sievissä on vaikea löytää yhtä 
laajaa suunnittelualuetta keskeisemmältä paikalta suhteessa asutuksiin. 
 
Sievin Rahkonnevan hankkeen toteuttaja Puhuri Oy on jo suunnitteluvaiheessa yhteistyöhaluton ja 
piittaamaton hankkeen vaikutuksista alueen asutukselle, vaikka suunnittelualueen sijainti on hyvin 
keskeinen suhteessa asutukseen. 
Alueen asukkaina vaadimme, että Sievin kunta ei viranhaltijoiden toimesta edistä Puhurin 
käynnistämää Sievin Rahkonnevan suunnitteluhanketta, ennen kuin Puhuri on valmis 
neuvottelemaan hyväksyttävästi toteutusratkaisusta asukkaiden kanssa. 
 
Sievissä kunta ja kuntapäättäjät ovat suhtautuneet myötämielisesti tuulivoimaloiden 
rakentamiseen. Pienelle kunnalle tuulivoimaloista saatavat kiinteistöverotulot ovat 
merkittäviä ja myös useat päättäjinäkin toimivista maanomistajista hyötyvät hankkeiden 
toteuttajien maksamista vuokrista/korvauksista ja tieverkkojen rakentamisesta. Moni kunta 
on päättänyt, että alle 2 km etäisyydelle asutuksesta ei rakenneta tuulivoimaloita. Sekin on 
liian vähän ja useissa hankkeissa selvitysvaiheessakin kartoitetaan vähintään 3 km säteellä 
oleva asutus. Tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä ei paranneta tuulivoimaloiden 
aiheuttamien haittojen vähättelyllä tai velvoittamalla ihmiset sietämään tuulivoimaloita 
lähipiirissä. Ainoa kestävä tapa on tuulivoimaloiden haittojen tunnustaminen ja tuulivoimaa koske-
vien säädösten korjaaminen ja toimintamallien muuttaminen siten, ette haitat 
estyvät huomioiden uusimmat tutkimukset niin terveyteen kuin taloudellisiin seuraamuksiin 
liittyen. 
 
Tuulivoimaloiden haitat ovat monisäikeinen kokonaisuus, joista epämiellyttävät äänet ovat 
vain yksi ongelma. Kaikkein suurimmat haitat muodostuvat maisemien turmeltumisesta ja 
lähiluonnon tuhoutumisesta ja välillistä taloudellisista vaikutuksista. Sievissä sivukylille 
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vakituiseen asumiseen talonsa ostaneet, remontoineet tai rakentaneet kuntalaiset ovat 
tehneet tietoisen valinnan sijainnin osalta arvostaen mm. luontoa, rauhaa ja hiljaisuutta. 
Vuonna 2021 teetetyn ruotsalaistutkimuksen mukaan (https://www.md pi.com/2071- 
1050/L3 /12/6892) kiinteistöjen arvot laskivat jopa 30-40% tuulivoimaloiden noustessa 
maisemaan - ja tämä vaikutus ylettyi peräti kahdeksan kilometrin päähän voimaloista.” 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi saaduksi ja siirtää asian valmistelun tekniselle lauta- 
kunnalle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 
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SIVISTYSJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 5.9.2022 § 118 
 
Kunnanhallitus valitsi 16.5.2022 § 80 Teemu Pelkosen sivistysjohtajan virkaan. Valinta on ehdolli-
nen ja virkaan valitun on vaalin vahvistamista varten toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan ennen viran vastaanottamista. 
 
Virkasuhteessa noudatettavan kuuden (6) kuukauden koeajan kunnanhallitus katsoi Teemu Pelko-
sen kohdalla jo kuluneen koulutoimenjohtajan/sivistysjohtajan viransijaisena toimiessaan. Viranhoi-
to jatkuu viransijaisuutena 30.11.2022 asti ja 1.12.2022 alkaen vakituisena. 
 
Teemu Pelkonen on toimittanut 16.6.2022 päivätyn hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydenti-
lastaan. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus vahvistaa sivistysjohtajan virkavaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883201, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 5.9.2022 § 119 
 
Kunnanhallitus valitsi 9.5.2022 § 79 Merja Haaviston talouspäällikön virkaan. Valinta on ehdollinen 
ja virkaan valitun on vaalin vahvistamista varten toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus tervey-
dentilastaan ennen viran vastaanottamista. 
 
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koe-
aikaa. Viranhoito on alkanut viransijaisuutena 1.6.2022 ja jatkuu 1.10.2022 alkaen vakituisena. 
Koeaika katsotaan alkaneen 1.6.2022. 
 
Merja Haavisto on toimittanut 18.7.2022 päivätyn hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydenti-
lastaan. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus vahvistaa talouspäällikön virkavaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883201, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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AJANKOHTAISET ASIAT 
 

Kunnanhallitus 5.9.2022 § 120 
 
 
 Päätös: Kunnanhallitus kuuli ajankohtaiset asiat. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  
 
Kunnanhallitus 5.9.2022 § 121 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta 4/2022 11.8.2022 
 
 

Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: 

 10/2022, 23.8.2022 Pohjois-Pohjanmaan TE2024-uudistuksen asiantuntijaselvitysten käynnisty-
minen ja Sievin kunnan yhteyshenkilön nimeäminen. 

 
 

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 5.9.2022 §  122 

 
1. Opetushallitus, 15.8.2022: Opetus- ja kulttuuriministeriön täydennys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-

sesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaisiin esi- ja perusopetuksen yksikköhintoihin vuonna 2022. 
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 23.8.2022: Lausuntopyyntö lukiokoulutuksen laatustrategian luonnokses-

ta. 
3. Sosiaali- ja terveysministeriö, 8.8.2022: Lausuntopyyntö – Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valti-

onavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkus-
tannuksiin vuonna 2022. 

4. Valtiovarainministeriö, 30.8.2022: Lausuntopyyntö – Suositus salassa pidettävien asiakirjojen käsittelys-
tä. 

5. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), 24.8.2022: Päätös aravarajoitusasiassa dnro ARA-
05.01.01-2022-73- 

6. Kunta-akkuna -hanke, 19.8.2022: Sitoumuspyyntö Kunnan Työpöytä ja Kunta-Appi hankkeeseen. 
7. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry., 23.8.2022: NIHAK seutuhallituksen pöytäkirja Sievin hyväksymi-

sestä NIHAK ry:n jäseneksi. 
8. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus 7/2022 18.8.2022 
 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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SIEVIN KUNNAN TUULIVOIMAOHJELMA; EDUSTAJAT OHJAUSRYHMÄÄN 
 

Tekninen lautakunta 30.8.2022 § 39 
 
Suomi on ollut pitkään riippuvainen sähkön tuontienergiasta. Tuontienergiaa Suomeen on tullut 
pääasiassa Ruotsista, Norjasta sekä merkittävä määrä Venäjältä. Venäjän tuonnin keskeytyminen 
on lisännyt painetta kasvattaa tuontia muista Pohjoismaista sekä lisätä Suomen sähköntuotannon 
omavaraisuutta. Eurooppalaisen sähkömarkkinan kriisin ja sähkön hintatason nousemisen myötä 
myös Suomessa on vireillä runsaasti uusia energian tuotantoon tähtääviä hankkeita. Pohjois-
Pohjanmaa on ollut jo pitkään Suomen tuulivoimatuotannon kärjessä. Tuulivoiman tuotantoa on 
edistetty sekä alueellisesti että kuntien toimesta. Energian hinnannousun myötä ja voimaloiden te-
hon kasvaessa voimalamäärältään yhä pienemmät tuulivoimahankkeet tulevat kannattaviksi. Pie-
nemmälle voimalamäärälle myös löytyy helpommin hanketoimijoiden tarkastelussa sijoituspaikkoja 
kuntien alueilta. 
 
Sievin kunnassa on tällä hetkellä toiminnassa Jakostenkalliolla 7 tuulivoimalaa ja Puutikankankaan 
8 voimalaa otetaan käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi kunnassa on rakennusluvi-
tettu Tuppuranevalle 4 voimalaa, joiden rakennuslupa raukeaa joulukuussa 2022. Vireillä olevia 
hankkeita Sievin kunna alueella on useita eri puolella kuntaa. Semecon Oy:n Kenkäkankaan hank-
keessa on ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä ja kaavoitus käynnistyy syksyn aika-
na. Lisäksi kahden hankkeen osalta kuntaan on saapunut kaavoitushakemus, joita ei vielä ole käsi-
telty. 
 
Valtuustoaloite 
 
Valtuutettu Esa Kukkonen on jättänyt 14.6.2022 valtuustoaloitteen Sievin kunnan tuulivoimastrate-
gian laatimiseksi. Kunnanhallitus on siirtänyt asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi (Kun-
nanhallitus 15.8.2022 § 109). 
 
Valtuustoaloitteen keskeinen esitys on, että Sieviin laaditaan erillinen tuulivoimarakentamista kos-
keva strategia, joka ei yksityiskohdissaan lukitse tulevaa tuulivoiman sijoittamista, mutta linjaa pe-
riaatteita, joiden täyttyessä mahdollisten tulevien hankkeiden valmistelua voidaan edistää kunnan 
toimesta. Yksi keskeisistä periaatteista voisi olla esim. rakentamisen keskittäminen siten, ettei tuu-
livoima pieniksi yksiköiksi hajautettuna eri puolille kuntaa rajoittaisi kohtuuttoman laajasti muuta 
maankäyttöä Sievissä ja että rakentamisessa otettaisiin huomioon myös naapurikuntien puolelle, 
lähelle Sieviin rajaa valmistellut hankkeet. 
 
Tuulivoimakaavoitus Sievissä 
 
Sievissä on tällä hetkellä kaksi voimassa olevaa tuulivoimarakentamisen mahdollistavaa yleiskaa-
vaa, joista toinen sijaitsee Jakostenkalliolla ja toinen Puutikankankaalla. Kiiskilän kylän länsipuolel-
le sijoittuvan Kenkäkankaan tuulipuiston kaavoitus on käynnistymässä syksyn 2022 aikana. Kaa-
voituksen ohjaamiseksi kunnassa ei ole tehty periaatteellisia linjauksia. Lähtökohtana kaavoituk-
seen ryhtymisessä on yritysten ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Hankkeen ympäristövaiku-
tukset ja kaavan hyväksymisen edellytykset tarkastellaan kaavaprosessin sekä mahdollisen YVA-
menettelyn edetessä. 
 
Maakuntakaavoitus 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella on maakuntakaavoitusta tehty vaihemaakuntakaava-
periaatteella. Hyväksyttyjä vaihemaakuntakaavoja on kolme, joista 1. ja 3. vaihemaakuntakaava 
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ohjaavat tuulivoiman rakentamista. Viimeisimmän 3. vaihemaakuntakaavan lainvoimaiseksi tulon 
myötä Sievin kunnan alueella on yksi seudullisesti merkittävän tuulivoima-alueen mahdollistava 
alue, joka sijaitsee kunnan eteläosassa Kenkäkankaan alueella. 
 
Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan liitossa on vireillä seuraava vaihemaakuntakaava, joka etenee 
nimellä Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava. Kaavan keskeinen sisältö on 
uusien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden määrittämisessä. 
 
Kaavan tausta-aineistona käytetään liiton hallinnoiman TUULI-hankkeen aikana koottuja materiaa-
leja ja niiden pohjalta laadittua sijainninohjausmallia ja hankekortteja. Kaavaluonnoksessa Sievin 
kunnan alueelle on esitetty yhteensä 4 seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoon soveltuvaa 
aluetta, joista kaksi on jo yleiskaavoitettuja alueita. 
 
Tuulivoimaohjelma 
 
Lähtökohtaisesti kunnan toimintaa ohjaamaan laaditaan yksi strategia, joka on kuntalain mukainen 
kuntastrategia. Strategian lisäksi voidaan laatia erilaisia ohjelmia ja ohjeita tai antaa yksittäisiä lin-
jauspäätöksiä, jotka ohjaa tulevien asioiden valmistelua. Tuulivoimarakentamisen kehityksen vuok-
si on tarpeellista selvittää ja mahdollisesti myös tehdä linjauksia Sievin kuntaan rakennettavan tuu-
livoiman sijoittelun periaatteista. Tuulivoimaohjelmassa voidaan maakuntakaavaa ja lainsäädäntöä 
tiukemmin asettaa reunaehtoja uusien tuulivoimaloiden sijoittamiseen. Lisäksi ohjelman laadinnan 
aikana voidaan selvittää myös muiden energiantuotannonmuotojen sijoittumista kunnan alueelle. 
Ohjelmassa on tärkeää myös tarkastella sähkön siirtoon liittyviä kysymyksiä. 
 
Ohjelman laatimisen käytännön työ voidaan antaa konsultin tehtäväksi ja laadinnan ajaksi voidaan 
perustaa ohjausryhmä, jonka tehtävänä on määrittää ohjelman keskeinen sisältö ja työn tavoitteet 
sekä seurata ja ohjata työn etenemistä. Valmistelun aikana tulee huolehtia riittävästä kuntalaisten 
ja sidosryhmien osallistamisesta. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta päättää 
1. käynnistää Sievin kunnan tuulivoimaohjelman laatimisen 
2. kilpailuttaa konsultin, joka vastaa ohjelman laadinnan käytännön työstä 
3. perustaa ohjausryhmän konsulttityön tueksi 
4. nimetä ohjausryhmään teknisen johtajan, ympäristösihteerin, teknisen lautakunnan puheenjoh-

tajan, lupajaoston puheenjohtajan ja yhden lautakunnan jäsenen sekä 
5. pyytää kunnanhallitusta nimeämään edustajansa ohjausryhmään. 
 
Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: 
Tekninen lautakunta päättää 
1. käynnistää Sievin kunnan tuulivoimaohjelman laatimisen 
2. kilpailuttaa konsultin, joka vastaa ohjelman laadinnan käytännön työstä 
3. perustaa ohjausryhmän 
4. nimetä ohjausryhmään teknisen johtajan, ympäristösihteerin, teknisen lautakunnan puheenjoh-

tajan, lupajaoston puheenjohtajan ja yhden lautakunnan jäsenen sekä 
5. pyytää kunnanhallitusta nimeämään edustajansa ohjausryhmään. 
 
Liisa Vesisenaho esitti, että päätökseen lisätään kohta 6. Uusia tuulivoimahankkeita ei edistetä en-
nen kuin valtuusto on hyväksynyt tuulivoimaohjelman. Risto Mattola kannatti tehtyä ehdotusta. 
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Liisa Vesisenaho esitti, että kohta 2. muutetaan muotoon kilpailuttaa konsultin, joka toimii asiantun-
tijana ohjausryhmätyöskentelyssä. Esitetystä ei kannatettu. 
 
Risto Mattola esitti kohtaan 4, että valitaan 2 lautakunnan jäsentä. Liisa Vesisenaho ja Anni Vä-
häsöyrinki kannattivat ehdotusta. 
 
Risto Mattola esitti lautakunnan jäseniksi ohjausryhmään Liisa Vesisenahoa ja Pirjo Rahkosta. 
Jukka Muhola kannatti ehdotusta. 
 
Kannatettujen ehdotusten osalta puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan kantaa tehtyihin ehdotuksiin. 
Tiedustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että lautakunta hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. 
 
Päätös: 
Tekninen lautakunta päätti 
1. käynnistää Sievin kunnan tuulivoimaohjelman laatimisen 
2. kilpailuttaa konsultin, joka vastaa ohjelman laadinnan käytännön työstä 
3. perustaa ohjausryhmän 
4. nimetä ohjausryhmään teknisen johtajan, ympäristösihteerin, teknisen lautakunnan puheenjoh-

tajan, lupajaoston puheenjohtajan, Liisa Vesisenahon ja Pirjo Rahkosen, 
5. pyytää kunnanhallitusta nimeämään edustajansa ohjausryhmään 
6. että, uusia tuulivoimahankkeita ei edistetä ennen kuin valtuusto on hyväksynyt tuulivoimaohjel-

man. 
 

 Lisätiedot: tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Kunnanhallitus 5.9.2022 § 123 

 
Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Sievin kunnan tuulivoimaohjelman laatimisen. Tuuli-
voimaohjelman laatimisen ja konsulttityön tueksi lautakunta on perustanut ohjausryhmän. Tekninen 
lautakunta valitsi omat edustajansa ohjausryhmään ja lisäksi lautakunta on pyytänyt kunnanhalli-
tusta nimeämään omat edustajansa ohjausryhmään.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä tuulivoimaohjelman ohjausryh-
mään kunnanjohtajan, sekä 2 – 3 kunnanhallituksen jäsentä.  
 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi tuulivoimaohjelman ohjausryhmään kunnanjohtajan, Annu Pärkän, 
Rami Rauhalan ja Ari Aholan. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 

tekninen johtaja Sami Puputti, p. 044 4883 263, 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: 113, 116, 117, 120, 121, 122 

 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: 114, 115, 118, 119, 123 
 
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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