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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 25.8.2022 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 19.9.2022 § 124 
 
”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 25.8.2022  §:t 32-38 

32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
34 Määrärahamuutos investointiohjelmaan: jalkapallokentän remontti 
35 Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokoukset ajalla 20.6. - 31.12.2022 
36 Sievin kuntastrategia vuosille 2022-2025 
37 Sievin kunnan sosiaalisen median ohjeistus 2022-2023 
38 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 

 
 
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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LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIA- JA ILMASTOVAIHEMAAKUNTAKAAVASTA 
 

Kunnanhallitus 19.9.2022 § 125 
 
Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on edennyt valmisteluvaiheen kuu-
lemiseen. Kaava käsittelee aluerakennetta, energiantuotantoa ja -siirtoa, liikennejärjestelmää ja lo-
gistiikka-alueita, viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita, energiamurroksen vaikutuksia maan-
käytön suunnitteluun, ilmastovaikutusten arviointia sekä muita tarpeellisia kokonaisuuksia. 
  
Maakuntahallitus päätti 21.6.2022 (§ 97) asettaa Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihe-
maakuntakaavan valmisteluaineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 
julkisesti nähtäville. Kaava-aineistoon on tehty päätöksen mukaiset tekniset tarkistukset.  Valmiste-
luaineisto on nähtävillä 8.8.-23.9.2022 välisenä aikana Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla. 
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytäyt viranomaisilta ja jäsenkunnilta kirjallista lausuntoa valmistelu-
aineistosta kuulemisaikana. Samoin kaavan osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaava-
luonnoksesta. 
 
Sievin kunnan osalta Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa on esitetty 
uusia seudullisesti merkittäviä tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Tuulivoima-alueiden määri-
tyksessä on käytetty valmisteluaineistona TUULI-hankkeen aikana laadittuja taustaselvityksiä (vi-
herrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys, linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys, susireviiri-
selvitys ja sähkönsiirtoselvitys), jotka valmistuivat joulukuussa 2021 ja sijainninohjausmalli valmis-
tui kesäkuun alussa 2022. Sijainninohjausmallissa tuulivoimalle soveltuvat alueet on tunnistettu 
poissulkumenetelmää käyttäen. 
 
Sijainninohjausmallissa on tunnistettu 6 kokonaan Sievin kunnan alueelle sijoittuvaa tuulivoimatuo-
tantoon soveltuvaa aluetta ja 4 osittain Sievin kunnan alueelle sijoittuvaa aluetta. Tuulivoimatuotan-
toon soveltuvien alueiden sijoittamisesta maakuntakaavaluonnokseen on lähdetty siitä, että alue 
on seudullisesti merkittävä tuulivoima-alue. Seudullisesti merkittävän tuulivoima-alueen rajana 
maakuntakaavassa on esitetty 7 km2 tai 7 voimalaa. 
 
Esityslistan oheismateriaalina lausuntopyyntö ja luonnos Sievin kunnan lausunnoksi valmisteluai-
neistosta.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 1 mukaisen lausunnon Pohjois-Pohjanmaan energia- ja il-
mastovaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätiedot:  tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263, sp etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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 Sievin kunnanhallitus 19.9.2022 § 125            LIITE 1 

Sievin kunnan lausunto energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan 
valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta 

 

Yleisesti valmisteluaineistosta 

Sievin kunnan mielestä on tärkeää, että energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa tarkastellaan 
maakunnallisella tasolla energiantuotantoon ja sähkönsiirtoon liittyviä asioita laajasti. 
Energiaomavaraisuuden edistäminen valtakunnallisesti on tärkeää ja maakuntakaavatyön tulee 
tukea tätä tavoitetta. Tuulivoimatuotannon lisäksi maakuntakaavavalmistelussa olisi hyvä selvittää 
myös aurinkoenergian keskitettyyn tuotantoon soveltuvat alueet ja selvittää onko sen osalta 
tarvetta maakunnalliseen ohjaukseen. 

TUULI-hankkeen aikana laaditut taustaselvityksissä ja sijainniohjausmallin rakentamisessa on 
tehty kattavasti maakuntakaavavalmistelua tukevaa selvitystyötä. Aineistot ovat hyviä työkaluja 
mahdollisten tuulivoimaan soveltuvien alueiden löytämiseen maakunnan alueelta mutta niihin 
tulee suhtautua paikoitellen kriittisesti. Mahdolliset muuttuneet tiedot kaavoituksen aikana tulee 
huomioida kaavasuunnittelun edetessä ja vuorovaikutus kuntien kanssa on tärkeää koko 
kaavaprosessin ajan. 

Sähkönsiirtoselvityksessä sivulla 46 mainituista Sievin kunnan alueelle sijoittuvista hankkeista 
Jakostenkallio on jo kytketty sähköverkkoon ja Puutikankankaan rakennustyöt ovat käynnissä. 

Seudullisesti merkittävän tuulivoimarakentamisen rajan laskeminen maakuntakaavassa 
seitsemään voimalaan (7 km2) ei ole perusteltua vaan rajana tulisi säilyttää vähintään aiemmissa 
kaavoissa määritetyssä kymmenessä voimalassa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaisesti tuulivoimahankkeet tulisi toteuttaa mahdollisimman suurina kokonaisuuksina. Rajan 
pienentäminen tarkoittaa sitä, että ilman maakuntakaavaan ohjausta toteutettavien hankkeiden 
koko pienenee, jolloin maakuntakaavan ohjaus heikentää valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita. 

Kaavaselostuksessa on mainittu, että tuulivoimarakentamisen edellytysten luominen edellyttää 
aina yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Valmisteluvaiheen aineiston perusteella tehdyt 
tuulivoima-aluerajaukset tulisi esittää maakuntakaavassa sijainninohjausmallia laajempina, joita 
kuntakaavoituksen yhteydessä tehtävillä selvityksillä tarkennetaan. Edellä olevat seikat 
huomioiden tulisi maakuntakaavatasolla jättää riittävästi liikkumatilaa kuntatason kaavoitukselle 
ja maakuntakaavan yleispiirteisyyttä tulee korostaa. 

Sievin kunnan alueelle esitetyt tuulivoima-alueet 

Sievin kunta katsoo, että nyt luonnoksessa esitetyt tuulivoima-alueet tulee säilyä 
maakuntakaavassa valmistelun edetessä. Alueet tulee osoittaa maakuntakaavassa riittävän 
laajana siten, että kuntakaavoituksessa tuulivoima-alue voitaisiin lähtökohtaisesti kaavoittaa 
aluerajauksen mukaisesti, siten ettei kuntakaavoituksessa ole tarvetta merkittävästi poiketa 
maakuntakaavan mukaisesta aluerajauksesta.  

Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen hankealue tulee huomioida maakuntakaavassa 
tuulivoimarakentamiseen soveltuvana alueena ja kyseiseltä alueelta saatava tarkempi 
selvitysaineisto tulee huomioida maakuntakaavan valmistelussa. Myös muilta mahdollisesti 
myöhemmin käynnistyviltä hankealueilta saatavat selvitysaineistot tulee huomioida 
maakuntakaavan valmistelussa. 

Lisäksi kunnan luoteisosassa sijaitseva sijainninohjausmallin mukainen alue nro 209. Kalajoki-Sievi: 
Linttineva tulee maakuntakaavassa osoittaa tuulivoimarakentamiseen soveltuvaksi alueeksi. 
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SIEVIN KUNNAN SELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLE; SOPIMUSTEN TARKISTUS 
 

Kunnanhallitus 21.2.2022 § 9 
 
1. Selvityksen taustaa 
 
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä 
siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Pohjanmaan kunnilta/ kuntayhtymil-
tä vastuu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä kos-
kevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 
1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan/kuntayhtymän on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvin-
vointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoi-
men käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. 
Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän 
henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 
 
Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoi-
mea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 
 
Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan/kuntayhtymän antaman selvityksen viimeistään 
31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vas-
tuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §). 
 
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjo-
ja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallin-
taan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastus-
toimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §). 
 
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siir-
tyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen 
antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 
§). 
 
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokir-
jaa (VPL 40 §).  
 
Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan selvityksen antaa kunnan valtuusto, 
mikäli hallintosäännössä ei toisin määrätä. 
 
 
2. Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoi-
men käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialu-
een hallintaan. Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähintään kolme 
vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella.  
 
Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran laskentaperiaatteista kunnan ja hy-
vinvointialueen välissä vuokrasopimuksissa. Asetusluonnos on lausunnolla kunnissa 24.1.2022 
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saakka. Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023–
2026) vuokrasopimuksen vuokran määrittelyssä. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan vuokran on ka-
tettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia vuokraamisesta 
tai vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 
 
Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 
olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle. 
Sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai 
lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvin-
vointialue eivät toisin sovi. 
 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Sievin kunnan osalta ilmoitetaan 
kohdassa vuokravastuut, luettelo liitteeksi. 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistamat toimitilarakennukset siirtyvät kokonaisuudes-
saan hyvinvointialueen omistukseen. 
 
Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän jälkeenkin tapahtuvat muu-
tokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 
 
 
3. Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen järjestämisvastuulle 
kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koske-
vat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  
Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen pää-
toimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. 
Selvitys Sievin kunnan siirtyvästä omaisuudesta ilmoitetaan kohdassa siirtyvä irtain omaisuus. 
 
 
4. Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 
Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 1.1.2023 sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat 
sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.  
 
Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat 
vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan 
tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöinkin hyvinvointialue ja 
kunta voivat sopia asiasta toisin.  
 
Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seu-
raavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022. 
 
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut Cloudia-
sopimustenhallintajärjestelmän, johon kunta on tallentanut siirtyvät sopimukset. Siirtyvät tilavuok-
rasopimukset ja muut sopimukset ilmoitetaan erillisellä liitteellä, jonka hyvinvointialue toimittaa kul-
lekin kunnalle erikseen Cloudia sopimustenhallintajärjestelmästä. Kunta antaa sopimuksista lisä-
tiedot myös selvityspohjassa sopimuksista pyydettyihin kysymyksiin.  

KH: 14/2021§ 126, KH 19.9.2022 14:15 Sivu 6



 

 
Sievin kunta ehdottaa, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvät liitteessä mainitut so-
pimukset. 
 
 
5. Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
Sievin kunta ehdottaa, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvät liitteessä mainitut so-
pimuksiin ym. liittyvät vastuut. 
 
Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jääviin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, 
kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvin-
vointialueen välillä sopimuksen voimassaoloajan. 
 
 
6. Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvoin-
tiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kun-
tayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvin-
vointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.  
 
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoi-
tavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puo-
let on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.  
 
Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siir-
tyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimin-
tamenettelyssä.  
 
Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset että määräaikaiset, joiden 
palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.  
 
Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy 31.12.2022, katsotaan 
olevan liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli hänen palvelussuhdettaan jatketaan ilman päivänkään 
keskeytystä. Määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti 
jatketa, vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen / viranhoitomääräyksen mukaisesti, ellei sitä 
erikseen uusita.  
 
Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaalla olevat siirtyvät myös liik-
keenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen palvelukseen 
 
Sievin kunta antaa oheismateriaalina olevan arvion Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirty-
vän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. 
 
Oheismateriaalina 1 - tietopyyntölomake_SIEVI, 2 - osakeluettelo_SIEVI ja 3 - vuokra ym vas-
tuut_SIEVI. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuus-
to: 
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1. antaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle oheismateriaalien 1 - 3 mukaisen selvityksen,  
 
2. esittää, että oheismateriaaleissa mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 
Sievin kunnalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, 
 
3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja  
 
4. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset oheismateriaali-
na oleviin selvityksiin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kari Honkala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.21. 
 
 

Kunnanvaltuusto 24.2.2022  §  6 
 
Liitteinä 1 - tietopyyntölomake_SIEVI, 2 - osakeluettelo_SIEVI ja 3 - vuokra ym vastuut_SIEVI. 

 
Päätös: Kunnanvaltuusto 
 
1. antaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle liitteiden 1 - 3 mukaisen selvityksen,  
 
2. esittää, että oheismateriaaleissa mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 
Sievin kunnalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, 
 
3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja  
 
4. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset liitteinä oleviin 
selvityksiin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 

Kunnanhallitus 19.9.2022 § 126 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä kos-
kevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (voimaanpanolaki, jatkossa VPL) 26 §:n mu-
kaan kuntien on tullut antaa hyvinvointialueelle selvitys siirtyvistä sopimuksista. Selvitys on tullut 
antaa 28.2.2022 mennessä. Aluevaltuusto on 21.3.2022 (§ 27-61) merkinnyt selvitykset tiedoksi ja 
edellyttänyt, että kunnat täydentävät selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Edelleen aluevaltuusto on 
päättänyt, että aluehallituksen tulee tuoda sopimusten siirtoa koskeva asia sen päätettäväksi 
30.9.2022 mennessä. 
 
Tavoitteena on, että aluevaltuusto käsittelee lokakuussa 2022 VPL 28 §:n mukaisesti kuntien selvi-
tykset ja tekee päätöksen sopimusten siirtymisestä hyvinvointialueelle ja sen vastuulle. 
Aluevaltuusto voi käsitellä vain ne sopimukset, jotka kunta esittää hyvinvointialueelle siirtyviksi. Li-
säksi kunnan on täytynyt tallettaa sopimukset Cloudiaan 30.6.2022 mennessä. 
 
Oheismateriaalina tarkastettu sopimuslistaus. Listaus tulee palauttaa viimeistään 23.9.2022.  
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
Kunnanhallitus antaa liitteen 2 mukaisen sopimuslistauksen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueel-
le. Listaus on täydennys kunnan aiemmin antamaan selvitykseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Jätä tämä sarake tyhjäksi, jos esitätte 

edelleen sopimusta siirtyväksi ja se on 

käsitelty toimielimessä 23.9.2022 mennessä. 

Muutoin valitse sopiva vaihtoehto valikosta.

Tarkenna tässä halutessasi A-

sarakkeessa antamiasi tietoja. Sopimuksen nimi Sopimuksen kuvaus Luontipäivämäärä

Sopimuksen 

tunniste Yksikkö Sopimustyyppi Sopimusosapuoli B - Toinen osapuoli

Sopimuskauden 

alkamispäivä

Sopimuskauden 

päättymispäivä Sopimuskauden tyyppi

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Ateriapalvelusopimus, PPKY Kallio Ateriapalvelut 23.1.2022 2022.1629.1 Sievin kunta Muut palvelusopimukset Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 1.1.2022 Toistaiseksi voimassaoleva (aloituspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi

Tämä sopimus ”ei tässä muodossaan 

muodollisesti ole enää täysimääräisesti 

voimassa.” ”Palveluiden käytön osalta 

erityinen sopimus on myös tullut 

tarpeettomaksi…” ("Soiten 

vastauksesta"). Peruspääomat on myös 

jo palautettu kunnille. Hoitosopimus

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Alavieskan, 

Kalajoen, SReisjärven ja Sievin kunnat sekä Haapajärven, Nivalan ja 

Ylivieskan kaupungit, joista käyetään nimitystä Kalajokilaakson 

kunnat, sopivat erikoissairaanhoitopalvelujen järjestämisestä ja Keski-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä olevista kuntien 

pääomaosuuksien lunastamisesta seuraavaa 21.2.2022 2022.3559.1 Sievin kunta Yhteistyösopimukset Ylivieskan kaupunki 24.2.1997 Toistaiseksi voimassaoleva (aloituspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Keittiösiivousaineet, Finntensid Oy, Sievin kunta Ruokapalveluille keittiösiivousaineiden hankinta 22.2.2022 2022.3611.1 Sievin kunta Muut tarvike- ja tavarasopimukset Finntensid oy 1.1.2022 31.12.2023 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Mattopalvelu, Lindström oy Vuokramattojen puhtaanapitopalvelu 22.2.2022 2022.3599.1 Sievin kunta Siivous ja tekstiilihuollon palvelut Lindström Oy 1.2.2022 31.12.2023 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Pehmopaperit, Finntensid Oy, Sievin kunta Pehmopaperit puhtaanapitoon 22.2.2022 2022.3602.1 Sievin kunta Apuvälineet Finntensid Oy 1.1.2022 31.12.2023 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi

Pohjois-Pohjanmaan liiton 

"hallinnoima" sopimus, jonka osapuolia 

P-P:n liitto, P-PSHP, P-S AVI ja Ppky 

Kallio. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025

Tämä kumppanuussopimus on asiakirja, jossa sopimusosapuolet 

ilmaisevat halunsa edistää ja kehitää pohjoispohjalaisten ihmisten 

hyvinvointa. 21.2.2022 2022.3558.1 Sievin kunta Yhteistyösopimukset Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 31.10.2019 31.5.2025 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Puhtaanapitopalvelusopimus, PPKY Kallio Puhtaanapitopalvelusopimus 23.1.2022 2022.1628.1 Sievin kunta Siivous ja tekstiilihuollon palvelut PPKY Kallio 1.1.2022 Toistaiseksi voimassaoleva (aloituspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Ruokapalvelukuljetukset / Liikenne Huovari Oy Ruokapalvelukuljetussopimus 18.1.2022 2022.1260.1 Sievin kunta Kuljetus- ja liikennöintipalvelut Liikenne Huovari Oy 1.10.2020 30.9.2023 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Ruokapalvelut, elintarvikehankinnat, Meira Nova oy Elintarvikkeiden hankinta Kalajokilaakson hankintarenkaan kuntiin 24.1.2022 2022.1701.1 Sievin kunta Elintarvikkeet Meira Nova oy 10.9.2020 28.2.2023 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Ruokapalvelut, elintarvikkeet, Atria Suomi oy Elintarvikkeiden hankkiminen ruokapalveluille 26.1.2022 2022.1785.1 Sievin kunta Elintarvikkeet Atria Suomi oy 2.9.2020 28.2.2023 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Ruokapalvelut, elintarvikkeet, Fazer Leipomot oy Elintarvikehankinta ruokapalveluille 26.1.2022 2022.1790.1 Sievin kunta Elintarvikkeet Fazer Leipomot oy 8.7.2020 28.2.2023 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Ruokapalvelut, elintarvikkeet, Kesko oyj Kespro Elintarvikkeiden hankinta 26.1.2022 2022.1798.1 Sievin kunta Elintarvikkeet Kesko Oyj Kespro 18.8.2020 28.2.2023 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Ruokapalvelut, omavalvonta, Fredman Ruokapalvelut, omavalvonta, Fredman. Ohjelman nimi Chefstein 24.1.2022 2022.1676.1 Sievin kunta Muut ict- sopimukset Fredman Perfect Kitchen oy 3.6.2021 Toistaiseksi voimassaoleva (aloituspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Ruokapalvelut, pahvinpuristin, Europress

Ruokapalveluilla pahvinpuristin yhteiskäytössä sekä sotekohteisiin 

että kunnan kohteisiin 24.1.2022 2022.1668.1 Sievin kunta Koneet ja laitteet Europress Group oy 21.4.2020 20.4.2026 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi

Ruokapalvelut,ruokaperunat, Kotirannan Vihannesjaloste 

oy Ruokaperunat ja ruokaperunajalosteiden ostosopimus 26.1.2022 2022.1784.1 Sievin kunta Elintarvikkeet Kotirannan Vihannesjaloste Oy 1.3.2020 28.2.2022 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Siivousaineet, Finntensid Oy, Sievin kunta Puhtaanapitopalveluille siivousaineiden hankinta 22.2.2022 2022.3613.1 Sievin kunta Muut tarvike- ja tavarasopimukset Finntensid oy 1.1.2022 31.12.2023 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi Siivoustyönmitoitusohjelma CleanNet CleanNet @ siivouksen- ja kiinteistönhoidon mitoitusohjelma 21.1.2022 2022.1516.1 Sievin kunta Lisenssit ja ohjelmistot Clean Basic oy 16.6.2015 15.6.2018 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Sopimus arkistoaineiston luovutuksesta, tietopalveluista ja 

rekisterinpidosta, PPKY Kallio

PPKY Kallio on ottanut vastatakseen Alavieskan, Sievin, Ylivieskan ja 

Nivalan lakisääteisistä sosiaali- ja erveydenhuollon palveluista mukaan 

luettuna ympäristöterveydenhuolto ja varhaiskasvatuspalvelut. 21.2.2022 2022.3560.1 Sievin kunta Hallinnon sopimukset Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 1.1.2008 Toistaiseksi voimassaoleva (aloituspvm)

Sopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, PPKY 

Kallio

Kuntouttavan työtoiminnan mukaisen kuntouttavan työtoiminnan 

järjestäminen 21.2.2022 2022.3561.1 Sievin kunta Kuntouttava työtoiminta Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 1.12.2021 Toistaiseksi voimassaoleva (aloituspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi

Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelan 

hoidettavaksi jo vuoden 2017 alusta.

Sopimus perustoimeentulotuen valtionosuuksien 

maksamisesta peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle

Kunnat ovat siirtäneet kaikkien lakisääteisten sosiaali- ja 

terveyenhuollon palveluiden järjestämisvastuun kuntayhtymälle. 21.2.2022 2022.3563.1 Sievin kunta Viranomaissopimukset Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 1.4.2010 Toistaiseksi voimassaoleva (aloituspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi

Sopimus päättyy 31.12.2022 (Sievin kh 

15.8.2022 § 107)

Sopimus työterveyshuollosta hankittavista palveluista, PPKY 

Kallio PItkäaikaistyöttömille työnhakijoille tarjottavat terveystarkastukset. 21.2.2022 2022.3564.1 Sievin kunta Muut terveyspalvelut Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 25.1.2016 Toistaiseksi voimassaoleva (aloituspvm)

Sopimusta ei esitetä siirtyväksi

Sopimus päättyy 31.12.2022 (Sievin kh 

15.8.2022 § 107) Työterveyspalveluiden järjestäminen, PPKY Kallio PPKY Kallion ja Sievin kunnan välinen työterveyshuoltosopimus 21.2.2022 2022.3566.1 Sievin kunta Muut terveyspalvelut Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 18.5.1995 Toistaiseksi voimassaoleva (aloituspvm)

Vuokrasopimus - Hyvivointikeskus, SBB Finland oy

Sievi kunta vuokrannut PPKY Kalliota varten toimitilat yksityiseltä 

vuokranantajalta, eli SBB Finland oy:ltä (sama rakennus sitten 

vuokrattu edelleen PPKY Kalliolle) 21.2.2022 2022.3575.1 Sievin kunta Tiloja koskevat vuokrasopimukset SBB Finland Oy 1.1.2020 1.1.2040 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)

Vuokrasopimus - Terapiakeskuksen tilat, Kotilainen Riitta, 

Sirpa, Aleksi ja Mira

Sievin kunta vuokraa toimitilat Kotilaiselta ja edelleen vuokraa 

erillisellä sopimuksella PPKY Kalliolle. 21.2.2022 2022.3576.1 Sievin kunta Tiloja koskevat vuokrasopimukset Kotilainen Riitta 1.2.2019 Toistaiseksi voimassaoleva (aloituspvm)

Vuokrasopimus, paloasema, Jokilaaksojen Pelastuslaitos Vuokrasopimus 25.2.2022 2022.3738.1 Sievin kunta Tiloja koskevat vuokrasopimukset Jokilaaksojen pelastuslaitos 1.8.2018 Määräaikainen (aloitus- ja lopetuspvm)
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SIEVI KASVAA JA KANSAINVÄLISTYY –HANKE (SIEVIN TEOLLISUUSPUISTO OY) 
 

Kunnanhallitus 19.9.2022 § 127 
 

Sievi kasvaa ja kansainvälistyy –hankkeen tavoitteena on saada uusi yrityksiä ja yrittäjiä Sieviin. 
Eläköityvät yrittäjät kaipaavat jatkajia tai heiltä jääneet liiketoiminta-alueet halutaan täyttää paikalli-
sin voimin. Etätyömahdollisuuksien kasvattamisella haluamme houkutella myös työntekijöitä eri yri-
tyksistä vähentämään autolla liikkumista ja kokeilemaan hajautetun toimintamallin ideaa.   
 
Lisäksi Pkt yritysten kansainvälistäminen vaatii myös panostuksia. Hankkeella halutaan yhteisölli-
sen tekemisen tukena madaltaa kynnystä kansainvälistyä. Hankkeella haetaan myös yhteistyön li-
säämistä alueen muiden hautomoiden/etätyöpisteiden välillä. 
 
Tällä hetkellä Sievissä ei ole ollut yrityskehittämiselle yhteisöllisiä tiloja. Tilojen on tarkoitus mah-
dollistaa yrittäjien ja toimijoiden törmäyttämistä ja siten mahdollistaa myös uusien innovatiivisten  
kokeilujen alkaminen. Lisäarvona haemme uusien yritysten synnyttämistä, kehittymistä ja  

 pidemmällä ajalla yritysten kansainvälistymistä sekä kasvua. 
 

Hankkeen hakijana ja toteuttajana on Sievin Teollisuuspuisto Oy ja hanke on tarkoitus toteuttaa 
vuosien 2022 – 2024 aikana. Hanke toteutetaan ns. yhden toteuttajan hankkeena. Hanketta ei to-
teuteta ilman valtion tai EU:n tukea. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 79 657 euroa, mistä Sievin Teollisuuspuisto Oy:n 
osuus on 30 %, eli 23 897 euroa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Sievin Teollisuuspuisto Oy hakee 
EU:lta sekä valtiolta Sievi kasvaa ja kansainvälistyy –hankkeeseen 55 760 euroa. Sievin kustan-
nusten omavastuuosuus eli 23 897 euroa katetaan kustannuspaikalta Yritysneuvontapalvelut 
(1100). Hanketta ei toteuteta ilman valtion ja EU:n tukea. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Mickos, p. 044 4883 203, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ENERGIAN SÄÄSTÖTALKOOT 
 
Kunnanhallitus 19.9.2022 § 128 
 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan energiatilannetta. Energian saatavuudella ja 
hinnalla on vaikutusta jokaisen suomalaisen arkeen. Siksi Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkei-
noministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra käynnistävät energiansäästö-
kampanjan lokakuussa Energiansäästöviikolla. 
 
Astetta alemmas -kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia säästämään energiaa. Tavoitteena on 
saavuttaa merkittävä energiansäästö. Organisaatiot ja yhteisöt haastetaan mukaan tekemään 
omat energiatekonsa ja myös valtio on mukana energiansäästössä. Senaatti-konserni aloittaa laa-
jan energiansäästöohjelman valtion kiinteistöissä. 
 
Syksyllä ja talvella tarvitaan konkreettisia energiansäästötekoja kaikilta  yrityksiltä, yhteisöiltä ja 
yksilöiltä. Kun jokainen suomalainen tekee pieniä muutoksia arjessaan, yhteisvaikutus on suuri.  
 
Kampanja käynnistyy täydellä teholla 10.10.2022, kun ilmat viilenevät ja lämmityskausi alkaa. 
”Astetta alemmaksi – viileesti vaan” kampanjassa suomalaisia kannustetaan säätämään energian-
kulutustaan astetta alemmas. Se tarkoittaa arkisia tekoja energian, kuten sähkön ja polttoaineiden, 
säästämiseksi. Näitä tekoja ovat esimerkiksi matalampi ajonopeus liikenteessä, huonelämpötilan 
säätäminen alemmaksi tai lämpimän käyttöveden säästäminen. 
 
Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa. Pi-
demmän aikavälin tavoite on pysyvästi alhaisempi energiankulutus ja sähkön kulutushuippujen 
madaltaminen. 
 
Energian hinnalla on suuri vaikutus myös Sievin kunnan toimintaan sekä talouteen, joten Sievin 
kunta pyrkii myös omalla toiminnallaan ja esimerkillään osallistumaan yhteisiin energian säästötal-
koisiin. Sievin kunta käyttää vuosittain sähkö- ja lämmityskuluihin yli 700.000 euroa. Käytännön 
toimenpiteitä voisivat olla mm: 
- lämpötilan laskeminen kunnan kiinteistössä yhdellä asteella, 
- katu- ja latuvalaistusaikojen tarkentamisella 
- kunnantalon ja kunnantalon ruokalan pitäminen suljettuna perjantaisin (vrt korona-

aika). 
 
Mikäli kunnantalo pidetään suljettuina perjantaisin, työntekijät olisivat pääasiassa etätyössä ja ta-
voitettavissa puhelimitse sekä sähköpostitse. Suljettuna pitäminen ei estä työskentelyä kunnanta-
lolla.  
Kunnantalon suljettuna pitäminen kuuluu kunnanhallituksen päätäntävaltaan. Muista mahdollisista 
käytännön toimenpiteistä tehdään päätökset johtoryhmässä ja ao.lautakunnissa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Sievin kunta osallistuu valtakunnallisiin energiansäästötalkoisiin 
ja päättää, että yhtenä käytännön toimenpiteenä kunnantalo pidetään suljettuna perjantaisin 
1.10.2022 alkaen toistaiseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 04 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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AJANKOHTAISET ASIAT 
 

Kunnanhallitus 19.9.2022  §  129 
 
 
 Päätös: Kunnanhallitus kuuli ajankohtaiset asiat. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  
 
Kunnanhallitus 19.9.2022  §  130 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Hyvinvointilautakunta 5/2022 1.6.2022 
Sivistyslautakunta 7/2022 30.8.2022 
Tekninen lautakunta 7/2022 30.8.2022 

 
 

Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: 

 11/2022, 11.9.2022 Kunnanjohtajan sijaisuus 18.7.-7.8.2022. 
2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 

 10/2022, 6.9.2022 Lyhytaikaisen lainan ottaminen. 
 11/2022, 13.9.2022 Lyhytaikaisen lainan ottaminen. 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhal-
tijapäätökset tiedokseen ja toteaa, että kunnanhallituksen puheenjohtaja on käyttänyt otto-oikeutta 
teknisen lautakunnan päätökseen 30.8.2022 §  39. Muita ottokelpoisia päätöksiä ei oteta kuntalain 
92 §:n perusteella kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 19.9.2022 §  131 

 
1. Oikeusministeriö, 14.9.2022: Vuoden 2023 eduskuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä 

ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaalin, vaalikoulutus ym. 
2. Sisäministeriö, 8.9.2022: Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; pysäköintivirhemaksun korot-

taminen. 
3. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, 15.9.2022: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämis-

suunnitelman luonnoksesta voi antaa lausuntoja 30.9.2022 saakka 
4. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 7/2022 2.9.2022 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 7/2022 22.8.2022 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 7/2022 29.8.2022 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Ahti Hannula poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.00. 
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / SIEVIN KUNNAN TUULIVOIMAOHJELMA 
 

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 
 

 
Kunnanhallitus 19.9.2022 § 132 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala on 14.9.2022 toimittanut päätöksen otto-oikeuden 
käyttämisestä teknisen lautakunnan päätökseen 30.8.2022 § 39. Samalla kumoutuu myös kun-
nanhallituksen päätös 5.9.2022 § 123 kunnanhallituksen edustajien nimeämisestä. 
 
Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy ko-
konaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään 
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tavalla sido kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin 
alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen.  
 
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 kunnan alueella on useita eri puolella kuntaa. Semecon Oy:n Kenkäkankaan 
hankkeessa on ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä ja kaavoitus käynnistyy syksyn 
aikana. Lisäksi kahden hankkeen osalta kuntaan on saapunut kaavoitushakemus, joita ei vielä ole 
käsitelty. 
 
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 
ohjaavat tuulivoiman rakentamista. Viimeisimmän 3. vaihemaakuntakaavan lainvoimaiseksi tulon 
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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 laadinnan ajaksi voidaan perustaa ohjausryhmä, jonka tehtävänä on määrittää ohjelman 
keskeinen sisältö ja työn tavoitteet sekä seurata ja ohjata työn etenemistä. Laatimisen käytännön 
työ voidaan tarvittaessa antaa konsultin tehtäväksi. Valmistelun aikana tulee huolehtia riittävästä 
kuntalaisten ja sidosryhmien osallistamisesta. 
 
Oheismateriaalina kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhalan päätös 14.9.2022 otto-
oikeuden käyttämisestä. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus:   
 Kunnanhallitus päättää 

1. käynnistää Sievin kunnan tuulivoimaohjelman laatimisen 
2. tarvittaessa kilpailuttaa konsultin, joka vastaa ohjelman laadinnan käytännön työstä 
3. perustaa ohjausryhmän 
4. nimetä ohjausryhmään teknisen johtajan, ympäristösihteerin, teknisen lautakunnan puheenjoh-

tajan, lupajaoston puheenjohtajan ja teknisen lautakunnan jäsenistä Liisa Vesisenahon ja Pirjo 
Rahkosen 

5. nimetä edustajansa ohjausryhmään. 
 
 
Juho Hiltula ehdotti, että muita kuin maakuntakaavan mukaisilla tuulivoima-alueilla sijaitsevia uusia 
tuulivoimahankkeita ei edistetä ennen kuin valtuusto on hyväksynyt tuulivoimaohjelman. 
Ari Ahola kannatti ehdotusta. 
 
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asias-
ta tulee järjestää äänestys. 
Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat kunnanjoh-
tajan ehdotusta äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat Juho Hiltulan ehdotusta, äänestävät ”EI”: 
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Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai 4 ääntä (Rami Rauhala, Merja Ruuttula, 
Kari Honkala ja Annu Pärkkä) ja Hiltulan ehdotus 2 ääntä (Juho Hiltula ja Ari Ahola). 
Kunnanhallitus päätti äänin 4-2, että Hiltulan ehdottamaa lisäystä ei tehdä. 

 
Päätös:  

 Kunnanhallitus päätti 
1. käynnistää Sievin kunnan tuulivoimaohjelman laatimisen 
2. tarvittaessa kilpailuttaa konsultin, joka vastaa ohjelman laadinnan käytännön työstä 
3. perustaa ohjausryhmän 
4. nimetä ohjausryhmään teknisen johtajan, ympäristösihteerin, teknisen lautakunnan puheenjoh-

tajan, lupajaoston puheenjohtajan ja teknisen lautakunnan jäsenistä Liisa Vesisenahon ja Pirjo 
Rahkosen 

5. nimetä tuulivoimaohjelman ohjausryhmään kunnanjohtajan, Annu Pärkän, Rami Rauhalan ja Ari 
Aholan. 

 
 Lisätietoja:  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: 124-126, 129-131 

 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: 127, 128, 132 
 
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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