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Kokousaika: Maanantai    28.09.2020    kel lo   14.15 – 16.12  
Kokouspaikka: Valtuustosali 

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

- Hannula Ahti      1. vpj.     Rahkonen Pirjo  
X Kangas Terhi       2. vpj.  Haikara Hanna  
X Ahola Ari              3. vpj.  Rieskaniemi Kimmo  
X Honkala Kari   Kariniemi Anne  
X Huovari Piritta  Salonsaari Tapio  (kv 3.9.2020 § 37)  
- Koski Jenny X Myllyoja Jarkko  
X Korkeakangas Tapani  Jokitalo Jukka  
X Ruuttula Merja  Luomala Elisa 
 

Muut saapuvilla olleet: X Toivola Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja  
X Linna Jukka kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja, poistui esteellisenä § 129               

klo 14.59-15.08, poistui kokouksesta klo 15.55    
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
X Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja  
X Rossi Päivi vs. hallintopäällikkö   
X Korkeakangas Marja  kunnankamreeri, paikalla §:t 127-129 klo 14.15-15.08   
     

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    127   138  Sivut:    1  17 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Ruuttula ja Terhi Kangas sekä varalle Ari Aho-
la. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 30.9.2020 
 
 
Merja Ruuttula   Terhi Kangas  

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 6.10.2020. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 3.9.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 

Kunnanhallitus 28.9.2020  §  127 
 
”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 3.9.2020  §:t 29-39 

29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
31 Osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2020 
32 Laaja hyvinvointikertomus 2021-2023 
33 Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi 
34 Asemakaavan muutos korttelit 21,22,53, Hannulankuja, Kantolantien, Haikolatien,Ylivieskantien ja 
35 Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen 
36 Eron myöntäminen luottamustoimesta Riku Somerolle ja luottamushenkilön valinta hänen tilalleen 
37 Eron myöntäminen luottamustoimista Teemu Pelkoselle ja uusien luottamushenkilöiden valinta hänen 
38 Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset ajalla 1.7.-31.12.2020 
39 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 Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.8.2020 
 

Kunnanhallitus  28.9.2020  §  128 
 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 31.8.2020. 
Osavuosikatsaus sisältää selvityksen vuoden 2020 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden to-
teutumisesta, sekä investointivertailun ja tietoja rahoituseristä. 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2020. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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 VESIKOLMIO OY:N TAKAUSANOMUS (KALAJOKILAAKSON KESKUSPUHDISTAMO- JA SIIRTOVIEMÄRI-
HANKE) 

 
Kunnanhallitus 28.9.2020  §  129 

 
Vesikolmio Oy hakee osakaskuntien takauksia 10 milj. euron kiinteäkorkoiselle 10 vuoden lainalle. 
Takaus kattaa lainan pääoman mahdollisine korkoineen, viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. 
Takaus ei ole yhteisvastuullinen, vaan takaajat vastaavat edellä mainituista maksuvelvoitteista 
omistusoikeuksiensa suhteessa. 
  
Vesikolmio Oy:n Kalajokilaakson keskuspuhdistamo ja siirtoviemäri Ylivieskasta Kalajoelle valmis-
tuivat vuonna 2018. Hankkeet on rahoitettu osin kuntien takaamalla Kuntarahoituksen kuntayritys-
todistus-ohjelman mukaisella rahoituksella. Kuntayritystodistus-ohjelman limiitti on 20 milj. euroa ja 
siitä on nyt käytössä 16,9 milj. euroa. Limiitin määrää ei järjestelyillä muuteta, mutta sen käyttötar-
ve vähenee nyt noin 6,9 milj. euroon. Rahoitusjärjestelyllä pyritään korkoriskin hallintaan, sekä ta-
louden vakauttamiseen ja parempaan ennustettavuuteen 
 
Vesikolmio Oy harjoittaa kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä ja 
kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluja, eikä sen toiminta vääristä kilpailua.  
 
Kuntarahoituksen toimintaa säätelee Euroopan komission päätös, joka taas ei koske liikepankkeja 
vaan vain kuntien yhteistä varainhankintajärjestelmää. Laki kuntien takauskeskuksesta määrittää 
rajat Kuntarahoituksen myöntämälle rahoitukselle. Tällöin kuntien 100% takaus Kuntarahoituksen 
lainalle on mahdollinen. Rahoitettavan investoinnin tulee kuulua kunnan lakisääteiseen toimialaan 
tai paikallisten erityisolosuhteiden tulee olla sellaiset, että investoinnilla turvataan välttämättömien 
palvelujen saatavuus tai tehokas tuottaminen. Rahoitusta hakevan yhtiön on oltava kunnan yli 50-
prosenttisesti omistama ja kunnan määräysvallan alaisena. Vesikolmio Oy on 100-prosenttisesti 
kuntien omistama. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. 
 
Vastavakuutena Vesikolmio hakee kiinteistökiinnityksen Kalajokilaakson keskuspuhdistamolle, tä-
mä jaetaan takausten suhteessa kunnille. 
 
Osakassopimuksen mukaan kunnilla on oikeus periä enintään 0,5% vuosiprovisio takaamastaan 
lainasta.  
 
Sievin kunnan osuus Vesikolmion 10 milj. euron lainasta on 955 000€, tästä vastavakuutena saa-
daan kiinteistökiinnitystä Kalajokilaakson keskuspuhdistamosta ja oikeus periä takausprovisiota 
0,5%. Takauksen myöntäminen ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille säädetyistä tehtävistä, eikä 
siihen sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Takaukseen ei sisälly Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa tarkoitettua kiellettyä valtiontukea. 
 
Oheismateriaalina: Vesikolmio Oy:n takausanomus 1.9.2020. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se  
myöntää Vesikolmio Oy:lle 955 000 euron omavelkaisen takauksen Kuntarahoitukselta otettavaan 
lainaan, jonka vastavakuutena saadaan kiinteistökiinnitystä Kalajokilaakson keskuspuhdistamoon. 
Lainan takauksesta peritään osakassopimuksen mukainen takausprovisio. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Jukka Linna poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi 
klo 14.59-15.08. 
 
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta. 
 
Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN TILASTA KULTALA 746-406-1-189 
 

Kunnanhallitus 28.9.2020 § 130 
 
MTY Hannula /                       on jättänyt Sievin kunnalle ostotarjouksen määräalasta koskien tilaa 
Kultala 746-406-1-189. Noin 0,65 ha määräala sijaitsee Kukonkylällä ja alueella ei ole voimassa 
olevaa kaavaa. Ostotarjouksen mukaisesti määräalan hankinta mahdollistaisi yrityksen tuotantoti-
lan laajennuksen toteuttamisen.  
 
Tarjoushinta määräalasta on 5200€. 
 
Sievin kunta on kuntastrategian painopisteissä kohdan 2 mukaisesti päättänyt, että kunnan maan-
käyttö ja alueiden suunnittelu vastaavat yrityselämän tarpeisiin. Tämä määräala kauppa edistää 
yrittäjän tuotantotilojen laajennuksen investointia, jolloin se on kunnan strategian mukainen. 
 
Kunnanhallitus päättää asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden, rakennusten 
ja laitteiden ostamisesta, vaihtamisesta ja lunastamisesta sekä päättää tarpeellisten alueiden, ra-
kennusten, laitteiden ja osakkeiden ostamisesta, myymisestä, vuokraamisesta, vaihtamisesta ja 
lunastamisesta valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa (hallintosääntö 22§). 
 
Ostotarjous 7.9.2020 oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että n. 0,65 ha:n määräala 
tilasta Kultala 746-406-1-189 myydään MTY Hannula/                     5 200 euron kauppahinnalla. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA JUHO NIVALALLE JA UUSIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 
VALINTA HÄNEN TILALLEEN 
 

Kunnanhallitus 28.9.2020  §  131 
 

Juho Nivala on ilmoittanut sähköpostiviestillään 20.9.2020 eroavansa Sievin kunnan luottamusteh-
tävistä. Nivala on alueellisen maaseutulautakunnan jäsen, ympäristölautakunnan varajäsen ja 
maaseudun kehittämistoimikunnan puheenjohtaja. 
 
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Eron 
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Saman pykälän mukaan luottamus-
toimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus 
1. myöntää Juho Nivalalle eron maaseudun kehittämistoimikunnan luottamustehtävästä 
2. valitsee maaseudun kehittämistoimikuntaan uuden kunnanhallituksen edustajan ja nimetä pu-
heenjohtajan 
3. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Juho Nivalalle eron ympäristölautakunnan ja alu-
eellisen maaseutulautakunnan luottamustehtävistä 
4. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee ympäristölautakuntaan Leena Sikkilälle uuden vara-
jäsenen 
5. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee alueelliseen maaseutulautakuntaan uuden jäsenen 
ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Päätös: Kunnanhallitus  
1. myönsi Juho Nivalalle eron maaseudun kehittämistoimikunnan luottamustehtävästä 
2. valitsi maaseudun kehittämistoimikuntaan kunnanhallituksen edustajaksi alueelliseen maaseutu-
lautakuntaan valittavan uuden jäsenen ja nimesi puheenjohtajaksi Veikko Jokitalon. 
3. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Juho Nivalalle eron ympäristölautakunnan ja alu-
eellisen maaseutulautakunnan luottamustehtävistä 
4. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee ympäristölautakuntaan Leena Sikkilälle uuden vara-
jäsenen 
5. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee alueelliseen maaseutulautakuntaan uuden jäsenen 
ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SITOUMUS LEADER-TOIMINTAAN JA KUNTARAHOITUSOSUUTEEN OHJELMAKAUDELLA 2021-2027 
 

Kunnanhallitus 28.9.2020  §  132 
 
Rieska-Leader pyytää 09.09.2020 saapuneella kirjeellä toimialueensa kunnilta sitoumusta tulevan 
ohjelmakauden 2021-2027 toimintaan. 
 
Rahoituskehys kaudelle 2021-2027 on arviolta samaa tasoa kuin päättyvällä kaudella eli noin 8,5 
milj. €. Kuntien rahoitusosuus tulee olemaan entinen 20 prosenttia, mikä tarkoittaa kuluvan kauden 
toteuman perusteella noin 5 euroa/asukas/vuosi osuutta. Vuosittain tarvittavat euromäärät voidaan 
päättää myöhemmin, kun tiedetään vuosittaisten rahoituskehysten suuruus. 
 
Tuleva ohjelmakausi käynnistyy siirtymäkauden rahoituksella vuosina 2021 ja 2022, jolloin nouda-
tetaan päättyneen kauden säädöksiä ja ohjeita, mutta käytetään uuden kauden rahoitusta. 
 
Oheismateriaalina Rieska-Leaderin kirje. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua Leader-toimintaan ohjelma-
kaudella 2021–2027 vuosittain erikseen päätettävällä summalla. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023 
 

Kunnanhallitus 28.09.2020  §  133 
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää 15.09.2020 saapuneella lausuntopyynnöllä lausuntoa liiton ta-
lous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2021-2023. Lausunto tulee toimittaa Pohjois-
Pohjanmaan liittoon viimeistään 13.10.2020. 
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on maakuntavaltuuston 
hyväksymä strategia vuosille 2020-2024.  
 
Oheismateriaalina on lausuntopyyntö sekä luonnos Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toiminta-
suunnitelmaksi vuosille 2021-2023. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Pohjois-Pohjanmaan liitolle, että 
talous- ja toimintasuunnitelman liikennejärjestelmätyötä koskevaan osioon lisätään maakuntien vä-
listä yhteistyötä toteuttavaksi toimijaksi Oulaisten ja Ylivieskan kaupunkien sekä Sievin kunnan pe-
rustama 86/63 aluekehitys ry. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 
 

Kunnanhallitus 28.09.2020 § 134 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää 15.09.2020 saapuneella lausuntopyynnöllä alueen kunnilta 
lausuntoa pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen ajalle 2021-2024. Pelastuslaitoksen johtokunta 
on käsitellyt palvelutasopäätöksen luonnosversiota kokouksessaan 11.09.2020. Lausunto tulee 
toimittaa pelastuslaitokselle sähköpostitse viimeistään 06.10.2020. 
 
Jokilaaksojen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä kuvataan kaikkein keskeisimmät lakisäätei-
set ja sopimusperusteiset palvelut, joita pelastuslaitos tuottaa palvelutasopäätöksen voimassaolo-
aikana. 
 
Sievin kunta on 17.08.2020 antanut ennakkolausunnon palvelutasopäätösluonnoksesta. 
 
Oheismateriaalina palvelutasopäätöksen luonnosversio 0.91. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Jokilaak-
sojen pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen ajalle 2021-2024. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2019 ESITETTYIHIN HAASTEISIIN 
 
Kunnanhallitus 28.09.2020 § 135 
 

Kuntalain 121.2 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston aset-
tamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta 
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
Tarkastuslautakunta on 18.5.2020 antanut arviointikertomuksensa vuodesta 2019 ja esittänyt, että 
eri hallintokunnat antavat lausuntonsa siinä esitettyihin strategisten tavoitteiden saavuttamisen 
haasteisiin 30.9.2020 mennessä.  
 
Oheismateriaalina arviointikertomus ja luonnos annettavasta lausunnosta.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tehtäväalueeltaan liitteen nro 1 
mukaisen lausunnon tarkastuslautakunnalle.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 kunnankamreeri Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 toimitusjohtaja Ari Mickos, p. 044 4883 203 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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 Kunnanhallitus 28.9.2020 § 135 LIITE 1 
  

1 
  _________     _________ 

 
Yleishallinnon lausunto arviointikertomuksessa 2019 esitettyihin haasteisiin  

 

HYVINVOIVIEN IHMISTEN JA TURVALLISEN MAASEUDUN SIEVI 
 
Negatiivinen väestökehitys ja huoltosuhteen muutos tuovat ison haasteen kunnan palvelutuotantoon ja 
kuntatalouteen. Palvelu- sekä hallintorakennetta tulee muuttaa vastaamaan väestökehitystä ja näiden 
valmistelu on kunnanhallituksen huhtikuussa 2019 asettamilla työryhmillä meneillään. Työryhmät tuovat 
esityksensä 8.10.2020 järjestettävään valtuustoseminaariin ja päätöksiä tulee tehdä jo tämän vuoden 
puolella, jotta suunta on selkeä ennen uuden valtuustokauden alkua. Väestön vähentymisen 
pysäyttämiseksi, kuntamarkkinointiin tulee panostaa ja miettiä keinoja, jolla esim. lähikunnista Sievissä 
työssä käyvät valitsisivat Sievin myös kotikunnakseen. 
 
COVID-19 epidemia tuo myös haasteita kuntatalouteen sosiaali- ja terveysmenojen kasvun, verotulojen 
vähentymisen ja palvelumyyntitulojen pienentymisen vuoksi. Kertaluonteisena ja kuluvan vuoden 
henkilöstömenoihin vaikuttavana, kunnanhallitus päätti 1.6.2020 yt-neuvottelujen tuloksen mukaisesti 
lomauttaa koko henkilöstön 15 kalenteripäivän ajaksi 31.12.2020. Tällä lomautuksella tavoiteltiin n. 
300.000 euron säästöä henkilöstömenoista. Lomautukset on suurelta osin toteutettu menneen kesän 
aikana.  
 
ELINVOIMAISTEN YRITYSTEN JA AHKERAN YRITTÄJYYDEN SIEVI 
 
Ari Mickos, toimitusjohtaja 

Uudet avaukset elinkeinoelämässä esim. Sievissä on 7 Natura-aluetta, joita voitaisiin hyödyntää 
luontomatkailussa 

Uutena selvitettävänä alueena olemme selvittäneet bioenergian tuotanto ja käyttömahdollisuuksia 
Sievissä. Suuren kapasiteetin laitosta tuskin tullaan Sieviin rakentamaan, mutta mielenkiintoiselta 
vaikuttaisi biokaasulaitoksen taloudellisen kannattavuuden selvittäminen. Raaka-aineena voisimme käyttää 
maatalouden sivuvirtoja (lehmänlantaa, ylijäämä rehu, biojätteet, muut?). Laitokseen voisi tarkastella myös 
liitettäväksi anaerobisella poltolla saatavat kiertotalouden mahdollisuudet sekä mahdollisen grafiitin 
tuottaminen akku- ja paristoteollisuudelle. Vaatii vielä selvittelyä ja koepoltot esim. Centrialla/Oulun 
Yliopistolla, jota selvitämme lopputuotteen laadun ja sen käytettävyyden teollisuuden raaka-aineena. 
Kansainvälistä tutkimus aineistoa löytyy jonkin verran, mutta kotimaiset hankkeet näyttävät olleen 
yritysvetoisia ja he eivät todennäköisesti ole valmiita jakamaan tätä tietoa muille. Mielenkiintoisi 
tutkimuskohteita voisivat olla puuteollisuuden ja maatalouden sivuvirrat (ehkä yhdistettynä kaukolämmön 
tuotantoon). 

Kehittämisrahojen tehokkaampi hyödyntäminen 

Uuden aluekehitysorganisaation perustaminen liittyi osana tämän ongelman ratkaisuun. Yksin olemme liian 
pieniä saadaksemme pidempikestoisia hankkeita. Myös Leader rahoitusta olemme pyrkineet 
hyödyntämään enemmän. 

EU rahoituskausi on vaihtumassa ja uusien aluekehittämishankkeiden läpi saaminen on nyt tänä ja ensi 
vuonna erityisen haasteellista. Koronan mahdollistamat lisärahoitukset eivät kaikilta osin ole vielä selvillä.  

 
Uuden osaavan työvoiman rekrytoinen haasteet 

Kotimaisen työvoiman saaminen alueelle ei ole onnistunut. Nyt on tarkoitus kääntää katseet ulkomaille. 
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 Kunnanhallitus 28.9.2020 § 135 LIITE 1 
  

2 
  _________     _________ 

 
 
 
TASAPAINOISEN JA VASTUULLISEN TALOUDENHOIDON SIEVI 
 
Kiinnitetään huomiota parempaan ja ajantasaisempaan tiedonkulkuun, silloin kun talousarvion 
noudattamisessa on ollut haasteita johtuen sisäisten erien laskennasta ja laskuttamisesta. Esimerkiksi 
koululautakunnalla tulisi olla riittävästi tietoa ja aikaa hakea talousarvion muutosta, mikäli koulujen 
kiinteistöillä on jouduttu toteuttamaan yllättäviä kiireellisiä ja välttämättömiä remontteja. Kuitenkin 
tämmöisen remontin sattuessa ihan loppuvuoteen, lisämäärärahan haku on hankalaa kokousaikataulujen 
vuoksi. Talousarviota noudatetaan, eikä koulujen kiinteistöille voida tilata mitään kiireettömiä talousarvion 
ylittäviä remontteja tai hankintoja. 

Talousarvio on jo vuosikausia laadittu niin kireäksi kuin mahdollista, koska veroprosentteja ei ole haluttu 
nostaa nykyisestä tasosta, tällöin lautakunnilla ei ole yllättäviin ja kiireellisiin menoihin varattu juuri mitään, 
jolloin ylitysten vaara on olemassa. 

Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeet ja kehystavoitteet 17.8.2020 ja 
talousarvion laadinta on hallintokunnissa meneillään. Talousarvio 2021 tuo mukanaan kovaa 
korotuspainetta veroprosentteihin, säästöpainetta käyttötalouteen sekä painetta investointien 
tarveharkintaan. Hallintokuntien ja palvelujen tuottajien on etsittävä ne mahdollisimman edulliset tavat 
tuottaa palveluja. Kehyslaskelmaesitys on pyritty laatimaan realistisesti ja tasapuolisesti, jolloin siihen 
sisältyy kaikkien hallintokuntien todellisia säästöjä sekä verojen korotuksia. 
 
 
OSAAVAN JA MOTIVOITUNEEN HENKILÖSTÖN SIEVI 
 
Sievin kunnan henkilöstöpolitiikan kestäviä arvojamme ovat tehokas ja joustava toimintakulttuuri, työkyvyn 
säilyttäminen muuttuvassa ympäristössä, nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle ja henkilöstön 
mahdollisuus vaikuttaa työtään koskeviin asioihin. 
 
Kunnassa toteutettiin henkilöstökysely helmikuussa 2020. Kyselyn toteutus ostettiin Heini Salmu 
Valmennuskumppani Oy:ltä ja tulokset esiteltiin johtoryhmälle maaliskuun alkupuolella. Esimiehille 
suunnattu kehittämistyön käynnistystyöpaja jouduttiin perumaan koronaviruspandemian tulon myötä. 
Nämä esimiesten työpajat on tarkoitus käynnistää syksyn aikana. Työpajoissa käydään läpi kyselyn tulokset; 
vahvuudet ja kehittämiskohteet kyselyn mukaisilla työyhteisötasoilla ja suunnitellaan ja ohjeistetaan 
kehittämistoimenpiteiden käynnistämistä ja käytännön toteutusta. Kyselyn tulokset olivat yleisesti ottaen 
hyvällä tasolla. Tuloksia hyödyntäen kehittämistoimenpiteillä saadaan työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia 
edelleen nostettua. 
 
Kunnassa laaditaan vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen 
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Aloite koulutukseen hakeutumisesta voi tulla työntekijältä, hänen 
esimieheltään tai koulutuksesta päättävältä viranhaltijalta. Koronan vaikutuksesta lähikoulutukset 
peruuntuivat keväästä lähtien ja siirtyivät mahdollisuuksien mukaan verkkokoulutuksiksi. 
Verkkokoulutuksien tarjonta on edelleen suurta ja tämä mahdollistaa koulutuksiin osallistumisen 
edullisemmin ja matkoihin aikaa käyttämättä.    
 
Meneillään olevassa hallintorakenteen muutoksessa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös 
työn tasainen jakautuminen ja esim. toimistosihteereiden ns. varahenkilöjärjestelmä. Lisätehtäviin 
tarvittavaan lisäresurssiin tulee varautua jo talousarviota tehdessä.    
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 28.9.2020  § 136 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit seuraavista asioista: 

- yksinyrittäjähakemuksia tullut 25 kpl, joista 20 hyväksyttyjä 
- tarjouksen tekeminen teollisuusalueeseen rajoittuvasta kiinteistöstä 
- Kallion toteumasta ja talousarviosta. 
 
Jukka Linnan poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.55. 

 
 

 

KH: 14/2020§ 136, KH 28.9.2020 14:15 Sivu 14



 

LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus  28.9.2020  §  137 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Koululautakunta 9/2020 2.9.2020 
Tekninen lautakunta 2/2020 18.2.2020 
Tekninen lautakunta 4/2020 26.5.2020 
Tekninen lautakunta 5/2020 16.6.2020 
Tekninen lautakunta 6/2020 3.9.2020 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös: 

 11/2020, 18.9.2020 Sopimus polkujuoksutapahtumasta Sievin Sisu ry. 
 12/2020, 22.9.2020 Osallistuminen Kunta-Akkuna –hankkeeseen. 

 
 

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 28.9.2020  § 138 

 
1. Sosiaali- ja terveysministeriö, 11.9.2020: Lausuntopyyntö – Tartuntalain muutokset. 
2. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 
a. 7.9.2020: Lausuntopyyntö Päällysnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 114/08/2 päästötarkkai-

lumääräysten muuttaminen, Sievi. 
b. 15.9.2020: Lausuntopyyntö Osmalamminnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 74/08/2 päästö-

tarkkailumääräysten muuttaminen, Sievi. 
3. Pohjois-Pohjanmaan liitto, 10.9.2020: Tuuli-hankkeen rahoituspäätös. 
4. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus, 15.9.2020: Lausuntopyyntö Toholampi-Lestijärvi tuulivoima-alueen ko-

konaisnimellistehon korotus, harkintapyyntö YVA-menettelyn tarpeesta. 
5. JAM Advisors, 31.8.2020: Kuukausiraportti elokuulta Matti S. rahasto. 
6. Teknisen johtajan virkaan valitun 25.8.2020 annettu lääkärinlausunto terveydentilasta. 
7. Sievin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 
25.9.2020. 

8. Pöytäkirjajäljennökset: 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän hallitus 10/2020 17.9.2020 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 12/2020 14.9.2020 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 9/2020 11.9.2020 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 127–130, 131 (kohdat 3-5), 133–138 

 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: 131 (kohdat 1-2), 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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