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KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN TURVAAMINEN SIEVIN KUNNAN ALUEELLA 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 143 
 

Sievin kunta on myynyt lämpölaitosomaisuuden Korpelan Voima kuntayhtymälle ja samalla sopinut 
kaukolämmön hinnoittelusta ja lämmöntoimittamisessa noudatettavista periaatteista 1.2.1991 alle-
kirjoitetulla sopimuksella (Kv 31.1.1991 § 6). 
 
Edellä mainittu sopimus on kumottu, lukuun ottamatta sopimuksen kohtia ll 3 ja ll 4 (lämpölaitoksen 
kauppa), uudella 14.6.2002 allekirjoitetulla sopimuksella lämpölaitostoiminnassa Sievin kunnan 
alueella noudatettavista periaatteista (Kv 5.6.2002 § 28). 
Sopimus on periaatesopimus ja osa kokonaisuutta, jolla pyritään parantamaan aluelämpötoimin-
nan taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä sekä kaukolämmön hintakilpailukykyä Sievin kunnan 
alueella. 
 
Sopimuksen kohdan 5 (Sopimuksen muuttaminen ja purkaminen) mukaan: 
”Tätä sopimusta voidaan muuttaa yhteisellä kirjallisella sopimuksella silloin kun lämmöntoimituksen 
periaatteissa, ympäristössä tai olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, joita ei kohtuudella ole 
tätä sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon, ja jotka johtavat taloudellisesti tai teknisesti koh-
tuuttomuuksiin. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa: 
- kunnan kaavoitusmonopolin murtuminen tai  
- Korpelan Voiman päätös lakata kehittämästä lämpötoimintaa. 
Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tämän sopimuksen periaatteiden ja sisällön muutoksista 
päämääränä molempien osapuolien etujen suojaaminen ja molempien osapuolien vahinkojen mi-
nimoiminen.” 
 
Edelleen sopimuksessa todetaan sen olevan voimassa toistaiseksi kahden vuoden irtisanomisajal-
la. Lisäksi todetaan, ettei sopimusta voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijaosapuo-
len suostumusta. 
 
Korpelan Voima kuntayhtymän valtuusto on 17.2.2022 hyväksynyt kuntayhtymässä noudatettavan 
uuden strategian, jonka mukaan lämpöliiketoiminta ei ole Korpelan Voiman ydinliiketoimintaa.  
Edelleen Korpelan Voiman yhtymähallitus on 9.8.2022 päättänyt käynnistää strategian mukaisen 
tarkastelun Lämpö Korpela Oy:n osalta ja hyväksynyt sopimusluonnoksen liiketoimintakauppoihin 
erikoistuneen toimijan kanssa sopimuksesta liiketoiminnan myymisestä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Sievin kunnanhallitus: 
1. Toteaa, että Korpelan Voima kuntayhtymä on ryhtynyt toimiin, joiden tarkoituksena on luopua 

kaukolämpötoiminnasta Sievin kunnan alueella, ja pitää edellä mainittuja toimia sellaisina, jot-
ka sekä vuonna 1991 että vuonna 2002 Sievin kunnan ja Korpelan Voima kuntayhtymän välil-
lä solmittujen sopimusten mukaan ovat peruste käynnistää neuvottelut ko. sopimusten periaat-
teiden ja sisällön muutoksista ja purkamisesta. 
 

2. Päättää käynnistää neuvottelut Korpelan Voima kuntayhtymän kanssa kaukolämpötoiminnan 
jatkon turvaamisesta Sievin kunnan alueella mukaan lukien toimintojen palauttaminen kunnan 
omistukseen. 
 

3. Päättää nimetä Sievin kunnan edustajaksi neuvotteluryhmän, jonka jäseniksi tulevat viranhalti-
joista kunnanjohtaja ja tekninen johtaja sekä luottamushenkilöistä kunnanvaltuuston puheen-
johtaja. 
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4. Päättää, että neuvotteluryhmä voi hankkia tarvittaessa konsultointipalvelua laki- ja sopimus-
teknisiin asioihin. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Puheenjohtaja Rami Rauhala poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) ennen tämän asian hyväksymis-
tä asialistalle sekä asian käsittelyn ajaksi klo 14.18–14.35. Puheenjohtajana toimi 1. varapj. Merja 
Ruuttula ja toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimi Ari Ahola. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024–2025 
 

Kunnanhallitus 15.8.2022 § 103 
 
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta-
lousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä 
tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alus-
ta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä 
mainittuna ajanjaksona katetaan. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot se-
kä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in-
vestointi- ja rahoitusosa. 
 
Taloudellisten riskien ja sitoumusten määrä tulee olla kunnan kokoon ja taloudelliseen kantokykyyn 
nähden hallittava. Hallintokuntien tulee seurata toimintansa tuloksellisuutta ja kehittää sen arvioin-
tivälineitä. Toimintamme on tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannuste-
hokkaasti, laadukkaasti ja työssä jaksaminen on hyvällä tasolla.  
 
Verotulot, valtionosuudet ja rahoituskulut sekä poistot luovat raamin nettokäyttömenoille. Talousar-
vion 2023 valtionosuus perustuu viimeisimpään (8.7.2022) ennakkolaskelmaan, sen mukaan valti-
onosuusarvio vuodelle 2023 on 7 112 434,00€, jossa laskua tämän vuoden ennusteeseen 
13 969 256,00€. Kuntien veroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 2023 alussa, 
Kuntaliiton arvion mukaan verotulot vuodelle 2023 on 10 500 000,00€. Vuodelle 2023 kunnilla ei 
ole mahdollisuutta korottaa tai laskea kuntaveroa. Rahoituskulut arvioidaan nousevan korkokehi-
tyksen vuoksi. Poistot nousevat arvion mukaan 212 650,00€ verrattuna vuoteen 2022. Poistot pe-
rustuvat investointiohjelman mukaisiin investointeihin. Kunta-alan kolmivuotinen palkkojen sopi-
musratkaisu vuosille 2022-2025 aiheuttaa nousua palkkoihin v. 2022 1,76 prosenttia. Vuonna 2023 
nousua on keskimäärin 3,05 prosenttia ja vuonna 2024 keskimäärin 3,11 prosenttia. Vuosi 2023 tu-
lee olemaan hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa niin menojen kuin tulojenkin kehityksen osal-
ta. Sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousme-
noista siirtyy pois noin puolet. Sote-uudistuksen jälkeen valtaosa kuntatalouden jäljelle jäävistä 
kustannuksista syntyy varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä. Syntyvyyden alenemi-
nen on kääntänyt koulutuksen palvelutarpeen laskuun. Jotta palvelutarpeen pieneneminen toteu-
tuisi menosäästöinä, kunnissa tulee olla valmiutta tarkastella palvelutuotantoaan palvelutarpeen 
muuttuessa. Laskelmassa on otettu huomioon tiedossa olevat toiminnan rakeenteelliset muutok-
set.  
 
Kaikki nämä edellä mainitut seikat aiheuttavat säästöpainetta käyttötalouteen sekä investointien 
tarkkaan tarveharkintaan. Hallintokuntien ja palvelujen tuottajien on etsittävä ne mahdollisimman 
tehokkaat tavat tuottaa palveluja. Kehyslaskelmaesitys on pyritty laatimaan realistisesti ja tasapuo-
lisesti.  
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Lautakunnissa tulee muistaa selvittää esitettyjen investointien käyttökustannusvaikutukset ja ta-
lousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä kehyksen mukainen ta-
lousarvio voidaan laatia vuodelle 2023. Suunnitelmavuosille merkityt investoinnit ja niiden toteu-
tusajankohta laitetaan uudestaan tarpeellisuusharkintaan.  
 
Oheismateriaalina:  
- Talousarvion 2023 raamiesitys  
- Talousarvion ja -suunnitelman 2023-2025 laadintaohjeet sekä investointiesityslomakkeet   
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa talousarvion laadintaohjeet 
(liite 1) ja kehystavoitteet (liite 2) sekä päättää alustavan aikataulun seuraavasti: 
 
1. 15.8 (ma) kunnanhallitus päättää tekniset talousarvion laadintaohjeet ja tavoiteke-

hykset 
2. 29.8. (ma) mennessä hallintokuntien on annettava sisäisiä palveluja koskevat pe-

rustiedot ja pyynnöt; kiinteistöjen korjaukset, atk-tarpeet, ym. pohjatiedot.  
3. 9.9. (pe) sisäiset erät ovat valmiit ja jätetään taloustoimistoon 
4. 30.9. (pe) lautakunnat jättävät taloussuunnitelmaehdotuksensa luvut taloustoimis-

toon 
5. 17.10. (ma) kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely, jatkokokoukset tarpeen mu-

kaan. 
6. 14.11. (ma) kunnanhallitus, jossa on kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, sekä esi-

tys veroprosenteista. 
7. 17.11. (to) valtuusto päättää kiinteistöveroprosentit 
8. 28.11. (ma) kunnanhallitus esittää talousarvion valtuustolle 
9. 8.12. (to) valtuusto hyväksyy talousarvion  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Asiantuntijana kuultiin vs. talouspäällikkö Merja Haavistoa. 
 
Lisätietoja:  vs. talouspäällikkö Merja Haavisto, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 144 
 
Esitellään kunnanhallitukselle talousarvion 2023 laadintatilanne kunnanhallituksen antaman laadin-
taohjeen mukaan.  
 
Oheismateriaalina: 
-talousarvio-ohje  
-annettu talousarvioraami 
-lautakuntien talousarvioiden käsittelypäätökset 
-käyttötalouden numero-osa; talousarvioesitykset tavoitekehykseen verrattuna lautakunnittain, ta-
lousarvio tileittäin ja tiliryhmittäin sekä talousarvioraportti tehtävittäin.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarviotilanteen tiedoksi ja ohjeis-
taa jatkokäsittelyn tarpeen. 
 
Päätös: Talousarviotilanne merkittiin tiedoksi. 
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Kari Honkala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.36. 
 
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Merja Haavistoa. 
 
Lisätietoja:  talouspäällikkö Merja Haavisto, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022  §  145 
 

Kuntalain 111§: n mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnalle suori-
tettavat verot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta ja osuudesta yhteisöveroon. Kunnan 
tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden mar-
raskuun 17. päivänä. 
 
Vuoden 2023 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti tulee siis ilmoittaa Verohallinnolle viimeis-
tään torstaina 17.11.2022. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja 
siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien verotulojatuloja siirretään 
valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloveroja siirretään noin 13,6 miljardia 
euroa ja yhteisöveroja noin 0,9 miljardia euroa vuoden 2023 tasossa arvioituna. Ansiotuloverotuk-
seen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovel-
vollisten verotuksen tasoon. Uudistuksella ei ole tarkoitus keventää eikä kiristää kenenkään vero-
tusta.  
 
Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon eli 12,64 prosenttiyk-
sikköä. Sievin kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 21,75 %. Näin ollen Sievin kunnan tulo-
veroprosentti vuodelle 2023 tulee olemaan 9,11%. Asiantuntijana kuullaan talouspäällikkö Merja 
Haavistoa. 

 
 Oheismateriaalina: 
 Vuoden 2022 veroprosenttien vertailu alueen kuntiin.  
 Alustava käyttötalouden tuloslaskemaosa vuodelle 2023 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se mää-
rää Sievin kunnan tuloveroprosenttiksi ensi vuodelle 9,11%. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Merja Haavistoa. 

 
Lisätietoja: talouspäällikkö Merja Haavisto, puh. 044 4883 202, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 §  146 
 

Kunnanvaltuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kiinteistöve-
roprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kuntien tulee ilmoittaa vuoden 2023 kiinteistöve-
roprosentit Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä 2022. 
 
Kiinteistöverolaissa säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiinteistöverosta. Kiinteistöve-
ro on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Verovelvollinen on se, joka omis-
taa kiinteistön kalenterivuoden alussa. Yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen 
maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä edellä säädettyä alhaisemmaksi. Tällaisen kiin-
teistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös nolla. Asuntorakentamiseen kaavoitetulle 
rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan määrätä erityinen kiinteistöveroprosentti, jos sitä ei 
ole määrätty vero määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan.  Kuntien on vuosittain ilmoi-
tettava verotuksen toimittamista varten nämä korotetun kiinteistöveroprosentin piiriin kuuluvat ra-
kennuspaikat. 
 
Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella 
vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat: 
 
  *   Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 % 
  *   Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 % 
  *   Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 % 
  *   Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 % 
  *   Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 % (kiinteistöveropro-
sentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt). Rakentamattoman rakennuspaikan 
kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa 
kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %) 

 
Erittely 2023 talousarvioesityksen kiinteistöverolajeista: 
 
Kiinteistövero  Ta 2022       Esitys ta 2023 Raja-arvot    
Yleinen kiinteistövero 0,93 % 0,93 % 0,93 - 2,00 %    
Vakituiset asunnot 0,7 % 0,7 % 0,41 - 1,00 %    
Muut asuinrakennukset 1,3 % 1,3 % 0,93 - 2,00 %   
Rakentamattomat rak.paikat ei määr. ei määr. 2,00 - 6,00 %    
Voimalaitokset  3,1 % 3,1 %               0,93-  3,10 %      
 
Kiinteistöveroja tilitettiin kunnalle vuonna 2021 1,12 milj. euroa, vuonna ta 2022 verottajan ennuste 
oli 1,05 milj. euroa ja vuoden 2022 talousarviossa kiinteistöveroon on merkitty 1,2 milj. euroa. 
 
Sievin kiinteistöveroprosenteista yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä raja-arvojen alara-
jalla eli 0,93 % muiden kiinteistöveroprosenttien ollessa sen yli. Talousarvioesitys on tämän hetki-
sessä valmisteluvaiheessa ylijäämäinen ja vuoden 2022 tilinpäätös tulee olemaan positiivinen, 
pääosin selittävänä tekijänä on odotuksia paremmat verokertymät. Kiinteistöveroprosentteihin ei 
esitetä korotusta vuodelle 2023.  
  
Oheismateriaalina on vuoden 2022 veroprosenttien vertailu alueen kuntiin. Asiantuntijana kuullaan 
talouspäällikkö Merja Haavistoa. 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se mää-
rää vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 
 
- yleinen   0,93 % 
- vakituiset asuinrakennukset  0,7 % 
- muut asuinrakennukset  1,3 % 
- yleishyödylliset yhteisöt  0,0 % 
- voimalaitokset  3,10 % 
- rakentamaton rakennuspaikka ei määrätty. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Merja Haavistoa. 

 
Lisätietoja: talouspäällikkö Merja Haavisto, p. 044 4883 202, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 147 
 
Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimusta on päivitetty.  
 
Kuntayhtymän aikaisempi perussopimus on hyväksytty omistajakunnissa vuonna 2021 ja se on as-
tunut voimaan 1.8.2021. Perussopimuksen muuttaminen on omistajakuntien päätösvallassa oleva 
asia. 
 
Ehdotettu perussopimus on vanhan perussopimuksen päivitys, eikä näin ollen sisällä sellaisia 
muutoksia palveluihin, joilla olisi laajamittaisia vaikutuksia käyttäjien tai kuntien osalta. Muutokset 
koskevat 8 § ja 9 §, eli päätösvaltaisuutta ja kokouskutsua.  
 
Oheismateriaalina on päivitetty perussopimus hyväksyttäväksi jäsenkuntien valtuustoille sekä pöy-
täkirjaote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta asian käsittelyn osalta. 
 
Perussopimuksen päivityksen hyväksynnän takaraja on 30.11.2022.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Korpelan 
Voima kuntayhtymän päivitetyn perussopimuksen oheismateriaalin mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ARI-PEKKA KREIVIN JA 12 MUUN VALTUUTETUN JA KAHDEN VARAVALTUUTETUN ALOITE LEPPÄLÄN 
KOULUN TOIMINNAN JATKAMISESTA 
 

Kunnanvaltuusto 16.5.2022 § 24 
 

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

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

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

 
Kunnanhallitus 18.10.2022 § 148 
 

Leppälän koulun toiminnan jatkamisesta on tehty aloite keväällä 2022 ja asiaa on käsitelty kun-
nanhallituksen kokouksessa 20.6.2022. Kunnanhallitus päätti kesäkuun kokouksessa, että aloitetta 
ei ole syytä siirtää valmisteluun, koska tilanne ei ole päätöksentekohetkestä (18.2.2021) muuttunut 
ja oppilasmäärä on edelleen laskussa. 
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Kuntaan on saapunut 10.8.2022 päivätty esitys ”Kunnanvaltuuston koolle kutsuminen liittyen Ari-
Pekka Kreivin aloitteen käsittelyyn” sekä 27.9.2022 päivätty esitys ”Kunnanvaltuuston koolle kut-
suminen liittyen Leppälän ala-asteen toiminnan jatkamiseen syksyllä 2023”.  
 
Sievin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.2.2021 päättänyt yksimielisesti LeppäIän koulun 
lakkauttamisesta 3.6.2023 ja sen tiivistämisestä Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023. Samalla sovit-
tiin, että kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittaessa mahdollisilla toimenpiteil-
lä.  
 
Valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä sivistyslautakunnan jäsenille ja varajäsenille pidettiin 5.9.2022 
valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin kouluverkkoasiaa. Seminaarissa todettiin mm. seuraavia seik-
koja: 
- perusopetuksessa olevien lasten lukumäärä vähentyy ja valtionosuudet laskevat merkittävästi 

useamman vuoden jatkuneen syntyvyyden laskun myötä,  
- kouluverkkoa tulee tarkastella kokonaisuutena,    
- tilojen ja resurssien optimaalisella hyödyntämisellä saadaan opetus järjestettyä lapsen oppi-

misympäristön kannalta parhaalla tavalla ja taloudellisesti kestävästi,  
- perusopetusta voidaan kehittää resurssien paremmalla suuntaamisella,   
- Leppälän koulun tilat voidaan hyödyntää varhaiskasvatusyksikkönä.  

 
Asiaa käsitellään lisäksi valtuuston talousseminaarissa 17.10.2022. 
 
Oheismateriaalina 10.8.2022 ja 27.9.2022 päivätyt esitykset kunnanvaltuuston koolle kutsumisesta 
sekä sivistysjohtajan Sievin kouluverkko -diaesitys valtuustoseminaarissa 5.9.2022. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että aloitetta 
Leppälän koulun toiminnan jatkamisesta ei ole syytä siirtää valmisteluun. Perusteluna on mm. 
5.9.2022 pidetyssä valtuustoseminaarissa esille tulleet kouluverkon tarkastelussa huomioon otet-
tavat seikat. 
 
Ari Ahola teki ehdotuksen, että valtuustolle esitetään aloitteen siirtämistä valmisteluun. Ehdotusta 
ei kannatettu. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA ILKKA HARRILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA 
TILALLE 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 149 
 
Ilkka Harri on toimittanut eroanomuksen Sievin kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton 
vuoksi. Harri on muuttanut pois Sievistä 1.10.2022. 
 
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta ky-
seinen kunta on. Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on 
sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Val-
tuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.  
 
Ilkka Harrin luottamustoimet: 
Valtuusto    jäsen 
Valtuuston vaalilautakunta   Kari Honkalan henk.koht. varajäsen 
Sivistyslautakunta   jäsen (varajäsen Risto Särkijärvi) 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän valtuusto jäsen (varajäsen Jarmo Sandholm) 
 
Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan 
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti, jos valtuuston toimikau-
den aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täyte-
tyksi, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. 
 
Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisten toimielimien jäsenistä sekä naisia että mie-
hiä tulee olla vähintään 40 prosenttia. Vaatimusta ei kuitenkaan tarvitse huomioida valtuuston ko-
koonpanossa. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että  
 
1. valtuusto toteaa Ilkka Harrin luottamustoimet Sievin kunnassa päättyneeksi paikkakunnalta muu-

ton vuoksi ja että päätös pannaan täytäntöön heti, 
2. valtuuston puheenjohtaja kutsuu Vihreä Liitto r.p.:n 1. varavaltuutetun Anne Sormusen varsi-

naiseksi valtuutetuksi, 
3. valtuusto toteaa, että Vihreä Liitto r.p.:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuu-

tetuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä, 
4. valtuusto valitsee Kari Honkalalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston vaalilautakun-

taan,  
5. valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 

sekä 
6. valtuusto valitsee Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän valtuustoon uuden jäsenen ja hä-

nelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883201, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUKSET AJALLA 20.6. - 31.12.2022 
 
Kunnanhallitus 20.6.2022  § 92 

  
Hallintosäännön 14 luvun 141 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 
  
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
  
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus 
  
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään sähköisenä teams-kokouksena tai kunnan-

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

  
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään osin sähköisenä 

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

  
Päätös: Hyväksyttiin.    
 

Kunnanvaltuusto 25.8.2022  §  35 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 

  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi   

 
Kunnanhallitus 18.10.2022 § 150 

 
Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston ohjeellisiin kokousaikatauluihin on mm. talousarviovalmis-
telun kannalta tullut muutostarpeita.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus 
 
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään 14.11. ja 7.12. klo 14.15 alkaen sekä lisäksi 

tarvittaessa muuna ajankohtana, 
 
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään kunnantalon valtuustosalissa 

tiistaina 22.11. klo 19 alkaen ja torstaina 15.12. klo 17.30 alkaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN KUNNAN LAUSUNTO OX2 FINLAND OY:N PAJUKOSKI II TUULIVOIMAPUISTON (YLIVIESKA) YM-
PÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 151 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa Pajukoski II tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta. 
Lausunto tulee antaa 7.11.2022 mennessä. Ympäristövaikutusten arviointi koskee Ylivieskan kau-
pungin alueelle sijoittuvaa Pajukoski II tuulivoimapuistohanketta. Ylivieskan kaupunki on käynnis-
tänyt hankealueen kaavoituksen ja yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
samanaikaisesti YVA-ohjelman kanssa. 
 
YVA-ohjelman mukaisesti hankealueelle suunnitellaan tuulivoimapuistoa, johon selvitetään vaihto-
ehtoisesti joko 18 tai 9 tuulivoimalan sijoittamista. Lisäksi ympäristövaikutusten osalta tarkastellaan 
myös vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Hankealue sijoittuu Ylivieskan kaupungin eteläosaan 
ja rajautuu osittain Sievin kunnan kuntarajaan. Hankealuetta lähin asumiskeskittymä on Sievin 
kunnan puolella sijaitseva Lahdenperän kyläalue. 
 
Oheismateriaalina luonnos Sievin kunnan lausunnoksi arviointiohjelmasta ja lausuntopyyntö. 
Arviointiohjelma on luettavissa osoitteesta: www.ymparisto.fi/pajukoski2tuulivoimaYVA  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 1 mukaisen lausunnon Pajukoski II tuulivoimapuiston ympä-
ristövaikutusten arviointiohjelmasta.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätiedot:  kunnanjohtaja Kai Korhonen, puh. 044 4883 200, sp etunimi.sukunimi@sievi.fi 

tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263 
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  Kunnanhallitus 18.10.2022 § 151, liite 1 

Sievin kunnan lausunto OX2 Finland Oy:n Pajukoski II tuulivoimapuiston 
(Ylivieska) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 

 

Yleisesti YVA-ohjelmasta 

Arviointiohjelmassa esitetyt lähtötiedot hankkeen ympäristövaikutusten selvittämiseksi on kuvattu 
riittävän kattavasti. Hankealue sijoittuu Sievin kuntarajaa vasten ja Sievin kunnan puolella 
sijaitseva Lahdenperän kylä on lähin hankealuetta oleva tiheämpi asuinalue. Tästä syystä 
Lahdenperän aluetta koskevat ympäristövaikutukset tulee erityisesti huomioida hankkeen 
suunnittelussa. Sievin kunnan mielestä on tärkeää, että hankkeen etenemisestä tiedotetaan 
riittävästi ja hankkeen aikana saadut palautteet otetaan huomioon suunnittelussa. 

 

Voimalapaikat 

Voimaloiden sijoittelussa tulee erityisesti huomioida Leppälä - Lahdenperän kylä alue ja sille 
kohdistuvat ympäristövaikutukset. Voimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa siten, että 
melumallinnuksen mukainen 40dB melualue jää tuulivoimayleiskaava-alueen sisäpuolelle. Kahden 
Sievin rajaa lähimpänä olevaa tuulivoimalan sijaintia tulee tarkastella kriittisesti. 

 

Sähkön siirto 

Arviointiohjelman mukaisesta sähkönsiirron vaihtoehdosta SVE3b tulee luopua jo 
hankesuunnittelun tässä vaiheessa. Siirtolinja kulkee pääosin Sievin kunnan pelto ja metsäalueilla 
sekä Lahdenperän kyläasutuksen läpi. Siirtolinjojen tulee noudattaa jo olemassa olevia 
johtokäytäviä niiltä osin kun mahdollinen siirtolinja sijoittuu Sievin kunnan alueelle. Mikäli 
siirtolinjaa ei voida toteuttaa olemassa oleviin johtokäytäviin, tulee siirtolinjat Sievin kunnan 
alueella toteuttaa maakaapeleilla. 
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LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2023 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 152 
 

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos pyytää lausuntoa palvelutasopäätösluonnoksesta. Lausuntoa 
pyydetään mm. pelastustoimen alueen kunnilta ja kuntalaisilta, Pohjois-Suomen aluehallintoviras-
tolta, pelastuslaitosten luottamusmiehiltä, työsuojeluvaltuutetuilta ja sivutoimisen henkilöstön edus-
tajilta. Kuntalaisille myös tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta palvelutasopäätökseen Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialueen www-sivujen kautta toteutella kyselyllä.  
 
Palvelutasopäätökseen on kirjattu ne pelastustoimen palvelut, joita on lakisääteisesti tarjottava tai 
joita halutaan tarjota pelastuslaitosta ympäröivälle yhteiskunnalle. Palveluiden tasolla tarkoitetaan 
mm. palveluiden määrää ja laatua sekä palveluiden sijaintia, viiveitä ja maksullisuutta kuvaavia te-
kijöitä. Palvelutasopäätös on työkalu pelastustoimen kehittämiseen, mutta sillä on myös informatii-
vinen tarkoitus. Sen yksittäiset ihmiset, alueen yritykset, laitokset ja yhteisöt voivat palvelutasopää-
töksen avulla tarkastella pelastuslaitoksen tarjoamien palveluiden saatavuutta ja samalla arvioida 
palveluja täydentävien, omaehtoisten turvallisuusjärjestelyjen tarvetta omassa ympäristössään. 
 
Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialuestrategian 2.5.2022. Turvallisuus-
lautakunta on käsitellyt Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnosta 
14.9.2022. Aluehallitusta on informoitu palvelutasopäätöksen valmistelusta 20.9.2022. Lausunnot 
pyydetään siten, että lausuntokooste ja lausuntojen perusteella tarkistettu palvelutasopäätös voi-
daan käsitellä aluehallituksessa 3.11.2022 ja aluevaltuustossa 21.11.2022. 
 
Oheismateriaalina palvelutasopäätösluonnos 2023 ja lausuntoluonnos. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Tiina Timlin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.30. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi,fi 
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SIEVIN KUNNAN LAUSUNTO KOSKIEN POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN 
PALVELUTASOPÄÄSTÖSLUONNOSTA 

Sievin kunnanhallitus päättää 18.10.2022 kokouksessaan lausua seuraavaa. 

 

Sievin kunta pitää tärkeänä, että palvelutasopäätöksessä ja pelastuslaitoksen tulevan toiminnan 
suunnittelussa kiinnitetään huomiota riskiluokituksen ajantasaisuuteen. Toimintavalmius Sievissä ja koko 
pelastuslaitoksen alueella on kyettävä säilyttämään vähintään nykytasolla. Tämä edellyttää saumatonta 
yhteistyötä alueen kuntien, eri viranomaisten ja yhteisöjen kesken myös tulevaisuudessa. 

Pelastuslaitoksen olisi hyvä myös varmistaa ja opastaa yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa alueen 
kuntia yhteensopivien viestintävälineiden ja verkkojen hankinnassa sekä kehittämisessä. 

Pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueen vastuulle on tärkeää, että pelastustoimen resurssit turvataan, 
sekä varallaolojärjestelmän tilalle tulleen palkkausjärjestelmän käyttöönottoa seurataan tiiviisti ja tehdään 
siihen tarvittaessa korjauksia, mikäli epäkohtia esiintyy. 

Lisäksi olisi kiinnitettävä kokonaisuutena erityistä huomiota osaavan henkilöstön saatavuuteen, 
kehittämiseen ja rekrytointiin. Myös palokuntanuorisotyö olisi hyvä huomioida paremmin, sillä sieltä kasvaa 
tulevaisuuden pelastusalan tekijät. 

Sievin kunta pitää hyvänä palvelutasopäätösluonnoksen esitystä siitä, että tilannekeskus välittäisi 
tarvittaessa onnettomuus- ja häiriötilanteiden tilannekuvaa kuntien johdolle sekä muille viranomaisille ja 
osapuolille.  

Sievin kunta pitää myös hyvänä ja tärkeänä, että teknisten palveluiden osalta huoltotoimintoihin varatut 
varsinaiset korjaamotilat säilyvät Sievin uudella paloasemalla. Tällä on merkitystä pelastustoimen 
toimintavarmuudelle koko Pohjois-Pohjanmaan eteläosien kannalta. 
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ARVIOINTIKERTOMUS 2021, KUNNANHALLITUKSEN VASTINE ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN 
 
Kunnanhallitus 18.10.2022 § 153 
 

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 6.6.2022 antanut arviointikertomuksensa vuodesta 2021 ja toivonut kaikilta 
hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa nostettuihin havaintoihin lokakuun loppuun 2022 
mennessä.  
 
Oheismateriaalina arviointikertomus sekä lausuntoluonnos.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle liitteen 3 
mukaisen lausunnon.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200 
 hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Ari Mickos, p. 044 4883 203 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ARVIOINTIKERTOMUS 2021 

Kuntalain 121.2 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston 
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Tarkastuslautakunta on 6.6.2022 antanut arviointikertomuksensa vuodesta 2021 ja toivonut 
kaikilta hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa nostettuihin havaintoihin lokakuun 
loppuun 2022 mennessä. 

Jokainen hallintokunta (sivistys, hyvinvointi ja tekninen) on käsitellyt arviointikertomusta omissa 
kokouksissaan ja ovat antaneet asiasta omat lausuntonsa.  

 

HALLITUS, VALTUUSTO JA KUNNANJOHTO 

Tietohallinto 

IT-infran ja –palvelutuotannon henkilöresursointi on työmäärään ja tehtäviin nähden pahasti 
alimitoitettu. Tämä aiheuttaa merkittävän riskin koko kunnan toiminnoille, koska tietohallinto 
tukee käytännössä kaikkea kunnan toimintaa. Riski on tietohallinnossa tiedostettu jo pitkään ja 
huoli asiasta on välitetty eteenpäin, mutta 2021 tilanne on edelleen ollut varsin haavoittuva. 
Lisäksi IT-henkilöresurssien puute on paikoitellen ajanut koko IT-ympäristön pirstaleiseksi, kun 
työaika kuluu “tulipalojen sammuttamiseen” eikä pitkäjänteiselle kehitystyölle jää aikaa. 

Laitteiden ja muun tekniikan hallinnoinnin lisäksi tietohallinnon pitäisi kyetä huolehtimaan 
käyttäjien koulutuksesta sekä perustyökalujen hallinnan, että laajemmin mm. tietoturvakulttuurin 
osalta ja tässäkin on nähtävissä puutteita resurssien vähäisyyden johdosta. 

 Tietohallinnon haavoittuvuuden riskit tunnistettu ja yhteistyömahdollisuuksien 
selvittäminen eri yhteistyökumppaneiden kanssa on aloitettu vuoden 2022 aikana. 

 

Markkinointi 

2018 voimaantulleessa kuntastrategiassa mainitaan markkinointi aivan erityisesti: “tunnistettiin 
heikkouksiksi tai uhiksi markkinoinnin puute”. Kunnan asettaman markkinointityöryhmän tuloksia 
ei ole toistaiseksi ollut juurikaan nähtävillä, tai niistä ei ole ainakaan tiedotettu. Työryhmän 
toimintaan on toki vaikuttanut vahvasti sekä valtuustokauden että kunnanjohtajan vaihtuminen, 
mutta konkreettiset toimet ovat silti jääneet hieman vaatimattomiksi. 

 Sievin uudessa kuntastrategiassa yhdeksi kärkitavoitteeksi on nostettu vuoden 2022 aikana 
”Itsenäinen Sievi maailman kartalle”. Strategian mukaisesti tavoitteena on Sievin 
tunnettavuuden lisääminen maanlaajuisesti.  
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 Markkinointiin varatut määrärahat ovat olleet hyvin maltilliset ja seuraavissa talousarviossa 
panostuksia on tavoitteena lisätä. Markkinointiryhmä on kokoontunut vuoden 2021 aikana 
neljä kertaa. 

 Opinnäytetyö ”Sievin kunnan viestintä – Sievin kunnan viestinnän toimintamalli” valmistui 
vuonna 2022. 

Talous 

Yleisen korkotason mahdollinen nousu ja sen vaikutukset kunnan sekä konserniyhtiöiden 
talouteen ovat herättäneet keskustelua ja huolenaihetta. Lautakunta toteaa, että kuntakonsernin 
velkataakkaa tulee seurata tarkasti. 

 Sievin kunnan velkataakkaa seurataan säännöllisesti. Vuoden 2022 tapahtuneen korkojen 
nousun takia velkapääomaa on pienennetty 4.000.000,00 euroa. 

 

Keskushallinto 

Lautakunnan kuulemisissa on tullut varsin selväksi, että kunnan työyhteisö on toimiva ja 
henkilöstöhallinnon toimintaa on kiitetty useaan otteeseen työntekijöidenkin toimesta. 

 Henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista on tuettu mm. erilaisilla liikuntamahdollisuuksilla ja 
lisäpanostuksille ePassiin. Lisäksi henkilöstön omaehtoisen oppimisen ja kehittymisen 
mahdollisuuksia on parannettu hankkimalla koulutuslisenssi Hallintoakatemian 
koulutuksiin. 

 

PPKY Kallio 

Hyvinvointialueiden valmistelu eteni vuoden 2021 aikana. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella 
on vastuu sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. 
Peruspalvelukuntapalvelukuntayhtymä Kallio ja Jokilaaksojen pelastustoimi järjestävät 
siirtymäajan loppuun nykyiset palvelut Sievin kunnalle. Pelkästään PPKY Kallion kustannusten 
osuus on 52,3% kunnan kokonaismenoista. 

Vuoden 2021 toimintaa edelleen haastoi Covid-19 –pandemia. Sievissä on valtakunnallisestikin 
erittäin alhainen rokotekattavuus, mikä on haastanut sairaanhoitoa ja nostanut tautitapauksia. 
Henkilökuntaa on siirretty muista tehtävistä koronan hoitoon. Tämä on myös siirtänyt vaativia 
erikoissairaanhoidon kuluja kuten leikkauksia. Kallion kuntayhtymän johtaja Möller arvioi 
tarkastuslautakunnalle kulusiirtymän olevan 1,5 miljoonan euron kokoluokkaa mikä näkyy 
säästönä ja hoitojonopidentymänä. On huomioitava, että kun hoitojonoja puretaan, 
erikoissairaanhoidon kuluosuus voi toteutua korkeampana, kun pandemian takia hoitamatta 
jääneiden potilaiden tila on saattanut heikentyä. Väistämättä korona on heikentänyt myös yleistä 
terveydenhoitoa, kun hoitoon ei ole tautiriskin vuoksi hakeuduttu taikka toimenpiteitä on jouduttu 
siirtämään. 
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Alueella on jatkuvaa hoitajapulaa ja hoitopaikkoihin on pitkät jonot. Lautakunta on lisäksi 
huolissaan kuntalaisten lähipalveluiden saatavuudesta. Sievin terveysasemalla on vain vähän 
saatavilla lääkäriaikoja. Hoitoa on ohjattu Nivalan ja Ylivieskan yksiköihin. Sieviin on kuitenkin 
avattu uusi muutoin toimiva hyvinvointikeskus. Sievi on pinta-alaltaan suuri kunta, ja olisi hyvä 
varmistaa toimivat lähipalvelut kunnassa, jossa on paljon lapsiperheitä ja ikäihmisiä, mutta ei 
julkista liikennettä. 

 Kallion vuoden 2021 toimintaa vaikutti voimakkaasti edelleen Covid-19 –pandemia. 
Vuoden aikana hoitojonot kasvoivat, mikä tosin myös väliaikaisesti toi kustannussäästöjä. 
Henkilöstöpula vaikuttaa koko terveydenhuoltoalan toimintaan, ei pelkästään Kallion 
toimintaan. 

 

Konserniyhtiöt 

Sievin kunnan tarjoamat elinkeinopalvelut ja niiden resurssit ovat niukat. Tarkastuslautakuntaan 
saapuneiden yhteydenottojen perusteella yritystoiminnan aloittaminen ja kehittäminen ovat 
Sievissä haasteellista. Tarkastuslautakunta haluaa muistuttaa toimivan ja tehokkaan 
konserniohjauksen ja selkeiden konsernitavoitteiden tärkeydestä jatkossakin. 

 Korona-aika väritti osaltaan vuoden 2021 toimintaa. Sievin Teollisuuspuisto osallistui 
valtion korona-avustusten jakamiseen ja hallinnointiin. Investointien liikkeellelähtöjä 
jarrutti viruksen aiheuttama shokki talouteen. Hanketyö supistui voimakkaasti 
rahoituskauden lopun lähestyessä. Uusien hankkeiden saaminen vaikeutui vuodelle 2021, 
koska rahoituksesta oli jo sidottuna merkittävän suuri osuus. 

 Ylivieskan seutukunnan jättämää aukkoa pyritty paikkaamaan Sievin Teollisuuspuiston 
omalla toiminnalla. Lisäksi tehty selvitystyötä yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseksi 
Raahen seutukunnan, Haapavesi-Siikalatvan seutukunnan ja Nivala- Haapajäven 
seutukunnan kanssa.  

 Sievin Teollisuuspuiston vuokraamien tilojen käyttöaste oli käytännössä 100 %. 
 KOy Sievin Jussin käyttöaste oli vuoden 2021 aikana hyvä, mutta velkaa ja korjausvelkaa 

yhtiössä on edelleen huolestuttavasti. KOy Sievin Kenkäkankaan käyttöaste oli vuonna 
2021 suunniteltua alhaisempi ja korjausvelkaa merkittävästi. 
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KUNTA-AKKUNA OMISTAJAKUNTIEN VÄLISEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 154 
 
Kunta-Akkuna-hanke päättyy 31.10.2022. Ohjausryhmä on neuvotellut Kunta-Akkunan jatkokehit-
tämisestä sekä Kunta-Akkunan käyttöön liittyvästä ylläpidosta ja käytön tuesta. Hankkeessa mu-
kana olevat 12 kuntaa ovat solmimassa Kunta-Akkuna kuntien välisen yhteistyösopimuksen, jolla 
voidaan turvata portaalin käyttö ja edelleen kehittäminen. Kunta-Akkuna-portaali koostuu Kunta-
Akkuna-sivustosta, joka on julkinen kuntalaisille suunnattu sivusto; koontityökalusta, joka on kun-
nan työntekijöiden oma sivusto sekä ilmoittautumistoiminnosta, jolla kunnan työntekijät voivat teh-
dä ilmoittautumislomakkeita. 
  
Kunta-Akkunan omistajakunnat ovat sopimassa sopimuksella Kunta-Akkuna-portaalin omistajakun-
tien yhteistyöstä, ohjausryhmän toiminnasta, Kunta-Akkuna-portaalin sisällöstä ja kehittämisestä 
sekä kustannusten jakamisesta. Ohjausryhmä päättää Kunta-Akkunan kehittämisestä ja kustan-
nusten jakamisesta. Ohjausryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Lisäksi peruste-
taan tekninen työryhmä, joka suunnittelee kehityskohteita ja tuo ehdotukset ohjausryhmälle. Oh-
jausryhmään kuuluvat kaikki omistajakunnat ja tekniseen työryhmään osallistuminen on vapaaeh-
toista. 
 
Oheismateriaalina Kunta-Akkuna omistajakuntien välinen yhteistyösopimus (luonnos). 
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kunta-Akkuna omistajakuntien välisen yhteistyösopimuksen (liite 
4) ja valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883201, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Kunta-Akkuna omistajakuntien yhteistyösopimus 

 

Sopimuksen osapuolet 

Alavieskan kunta (y-tunnus 0184674-5)   

Pappilantie 1, 85200 Alavieska   

Yhteyshenkilö: Sanna-Mari Vesanen, 044 5395 250, sanna-mari.vesanen@alavieska.fi  

  

Haapajärven kaupunki (y-tunnus 0209756-3)  

Kirkkokatu 2, 85801 Haapajärvi  

Yhteyshenkilö: Unto Vesamäki, 044 4456 132, unto.vesamaki@haapajarvi.fi  

 

Haapaveden kaupunki (y-tunnus 0184872-4)  

Tähtelänkuja 1, 86601 Haapavesi  

Kimmo Hinno, 044 7591 307, kimmo.hinno@haapavesi.fi  

 

Kalajoen kaupunki (y-tunnus 0185924-7) 

Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki 

Juha Matilainen, 044 4691 350, juha.matilainen@kalajoki.fi 

 

Kärsämäen kunta (y-tunnus 0186511-0) 

Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki 

Tuukka Kuisma, 044 445 6804, tuukka.kuisma@karsamaki.fi 

 

Muhoksen kunta (y-tunnus 0186646-3) 

Asematie 14, 91500 Muhos 

Rauno Piippo, 044 4970 003, rauno.piippo@muhos.fi 

 

Nivalan kaupunki (y-tunnus 0186757-0) 

Kalliontie 15, 85500 Nivala 

Liisa Hankonen, 040 3447 201, liisa.hankonen@nivala.fi 
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Oulaisten kaupunki (y-tunnus 0186852-2) 

Oulaistenkatu 12, 86300 Oulainen 

Suvi Koskenlaine, 044 4793 201, suvi.koskenlaine@oulainen.fi 

 

Pyhäjoki (y-tunnus 0189127-1) 

Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki 

Antero Tervonen, 040 359 6101, antero.tervonen@pyhajoki.fi 

 

Pyhäjärvi (y-tunnus 0210261-7) 

Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi 

Sami Laukkanen, 044 4457 684, sami.laukkanen@pyhäjärvi.fi 

 

Sievi (y-tunnus 0189615-2) 

Haikolantie 16, 85410 Sievi 

Päivi Rossi, 044 4883 201, paivi.rossi@sievi.fi 

 

Ylivieska (y-tunnus 0190557-3) 

Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska 

Nina Savolainen, 044 4294 212, nina.savolainen@ylivieska.fi 

 

Sopimuksen tarkoitus 

Tällä sopimuksella sovitaan Kunta-Akkuna-portaalin omistajakuntien yhteistyöstä, ohjausryhmän 

toiminnasta, Kunta-Akkuna-portaalin sisällöstä ja kehittämisestä sekä kustannusten jakamisesta. 

 

Yleiset sopimusehdot 

Muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti ja ne tulevat voimaan, kun sopijaosapuolet ovat ne 

allekirjoituksellaan vahvistaneet. 

 

Erimielisyydet ja sovellettava laki 

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla ja 

toissijaisesti Oulun käräjäoikeudessa. 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia; ei kuitenkaan Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.  
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Sopimuksen voimassaolo 

Tämä Yhteistyösopimus liitteineen tulee voimaan 1.11.2022, kun sopimuksen kaikki osapuolet ovat 

allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on 6 kk. 

Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti Kunta-Akkunan ohjausryhmälle. Irtisanomisaika lasketaan 

sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. 

Osapuoli voi purkaa tämän Yhteistyösopimuksen välittömästi, jos  

a) toinen Sopijapuoli asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan taikka muuten 

lakkauttaa maksunsa taikka 

b)  toinen Sopijapuoli rikkoo olennaisesti Yhteistyösopimuksen tai Palvelusopimuksen sopimusehtoja, 

eikä neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta korjaa sopimusrikkomustaan.  

 

Kunta-Akkuna-ohjelmiston omistus ja sisältö 

Tähän sopimukseen liittyvät kunnat omistavat yhdessä Kunta-Akkuna-portaalin. Portaali koostuu Kunta-

Akkuna-sivustosta, joka on julkinen kuntalaisille suunnattu sivusto; koontityökalusta, joka on kunnan 

työntekijöiden oma sivusto sekä ilmoittautumistoiminnosta, jolla kunnan työntekijät voivat tehdä 

ilmoittautumislomakkeita. Kunta-Akkuna-portaalin tarkempaa teknistä kuvausta pidetään yllä kuntien 

yhdessä sopimassa sähköisessä sijainnissa. 

 

Kunta-Akkunan kehittäminen  

Kunta-Akkuna-portaalin kehittämisestä sovitaan ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmä sopii 

kehittämisen kohteista ja suuruudesta. Kehitysprojektien etenemistä seurataan ohjausryhmän kokouksissa. 

 

Ohjausryhmän toiminta 

Jokainen kunta nimeää ohjausryhmään yhden edustajan ja varaedustajan. Ryhmä valitsee joukostaan 

puheenjohtajan. Kokouksista ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia. 

Ohjausryhmä päättää Kunta-Akkunan kehittämisestä ja kustannusten jakamisesta. Ohjausryhmä kokoontuu 

3-4 kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Puheenjohtaja kutsuu ohjausryhmän koolle. Ensimmäisen 

toimintavuoden aikana ohjausryhmä sopii ohjausryhmän toimintatavasta. 

 

Teknisen työryhmän toiminta  

Tekninen työryhmä suunnittelee kehityskohteita ja tuo ehdotukset ohjausryhmälle. Työryhmään osallistuu 

kaikki kunnat, jotka haluavat osallistua työryhmän toimintaan. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa. 

Kokouksista ei makseta kokouspalkkioita, eikä matkakorvauksia. 
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Kunta-Akkunan kustannusten jakaminen 

Kuntien kunta-Akkunan kuukausikustannukset jakautuvat kunnille neliöjuuri asukasluvusta mallin 

mukaisesti. Tytäryhtiöiden kuukausikustannuksista on sovittu erikseen ohjausryhmässä. Ohjausryhmä 

päättää kustannusten jakautumisen muutoksista. 

 

Uuden kunnan liittyminen sopimukseen ja tytäryhtiöt 

Ohjausryhmä käsittelee kokouksessaan uuden kunnan liittymisen Kunta-Akkuna-portaalin omistajaksi. Uusi 

kunta allekirjoittaa tämän yhteistyösopimuksen. 

Kun kunnan tytäryhtiö haluaa käyttää Kunta-Akkuna-ohjelmistoa, niin kunta tekee erillisen Kunta-Akkuna 

yhteistyösopimuksen tytäryhtiön kanssa. Kunta tuo sopimuksen tiedoksi ohjausryhmälle. Tytäryhtiö ei 

omista Kunta-Akkuna-ohjelmistoa eikä ole mukana ohjasuryhmän toiminnassa eikä päätä ohjelmiston 

kehittämisestä. 

 

Allekirjoitukset 
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JOKI ICT:N JA SIEVIN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTA-AKKUNAPORTAALIN PALVELUISTA 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 155 
 
Kunta-Akkuna hankkeessa kehitetty Kunta-Akkuna portaali vaatii jatkossakin ylläpitoa, kehittämistä 
ja käytön tukipalvelua. Kunta-Akkuna hankkeeseen osallistuneet 12 kuntaa ovat neuvotelleet Joki 
ICT oy:n kanssa Kunta-Akkuna portaalin tuesta ja kehittämisestä. Tämän pykälän liitteenä on so-
pimusluonnos, jolla Nivalan kaupunki ja Joki ICT Oy sopisivat Joki ICT:n Nivalan kaupungille tuot-
tamien kuukausilaskutettavien Kunta-Akkunaportaalin palveluiden sisällöstä ja niihin liittyvistä eh-
doista. Saman sisältöinen sopimus tehdään kaikkien Kunta-Akkunaportaalin ohjausryhmän jäsen-
kuntien kanssa.  
  
Sopimus kattaa kaksi Joki ICT Oy:n tuottamaa palvelua: Kunta-Akkunaportaalin kehittämispalvelun 
sekä tuki- ja ylläpitopalvelun. Palvelut ovat erottamattomia eikä niitä voi tilata erikseen. Palvelujen 
sopimushinta Sievin kunnalle on yhteensä 2.698,90 e/vuosi, josta kehittämispalvelun vuosihinta on 
753,14e ja tuki- ja ylläpitopalvelun vuosihinta 1.945,76 e.    
 
Oheismateriaalina sopimusluonnos ja palvelukuvaus. 
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Joki ICT Oy:n ja Sievin kunnan välisen sopimuksen Kunta-
Akkunaportaalin palveluista (liite 5) ja valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Tuki- ja ylläpitopalvelu ja Kunta-Akkunaportaalin 
kehittämispalvelu 

 

Sopimuksen osapuolet 

 

Joki ICT Oy (y-tunnus 1068473-3)  

Ratakatu 1, 84100 Ylivieska  

Yhteyshenkilö: Petri Kinnunen, 044 729 1419, petri.kinnunen@jict.fi 

 

Sievin kunta (y-tunnus 0189615-2) 

Haikolantie 16, 85410 Sievi 

Päivi Rossi, 044 4883 201, paivi.rossi@sievi.fi 

 

Sopimuksen tarkoitus  

Tällä sopimuksella sovitaan Joki ICT:n (Toimittaja) Sievin kunnalle (Tilaaja) tuottamien 
kuukausilaskutettavien Kunta-Akkunaportaalin palveluiden sisällöstä ja niihin liittyvistä 
ehdoista. Saman sisältöinen sopimus tehdään kaikkien Kunta-Akkunaportaalin 
ohjausryhmän jäsenkuntien kanssa. Tämä sopimus kattaa kaksi Toimittajan tuottamaa 
palvelua: Kunta-Akkunaportaalin kehittämispalvelun sekä Tuki- ja ylläpitopalvelun. 
Palvelut ovat erottamattomia eikä niitä voi tilata erikseen.  

Palvelujen tarkemmat kuvaukset käyvät ilmi sopimuksen liitteestä 1 Kunta-Akkunaportaalin 
palvelukuvaus. Palvelukuvauksessa on kuvattu kuukausilaskutettavat työt, jotka sisältyvät 
tähän sopimukseen ja ne työt, jotka laskutetaan erikseen tuntilaskutuksena.  

Tuki- ja ylläpitopalvelujen sisältö  

Tuki- ja ylläpitopalvelu koostuu seuraavista palveluista: 

• Palvelinpalvelut kolmelle Kunta-Akkunaportaalin palvelimelle (portaali-, 
koontityökalu- ja tietokantapalvelin)  

• Portaalin ja koontityökalun ylläpitopalvelut 

• Integraatioalustaan liittyvät palvelut 

• Tilaajan henkilöstön käyttötuen palvelu 

• Käyttöohjeiden päivityspalvelu 

• Teknisen dokumentaation ylläpitopalvelu 

• Sertifikaatit, akkuna.fi domainin nimipalvelu sekä lisenssipalvelut kahdelle 
sähköpostiosoitteelle (portaali@akkuna.fi ja palaute@akkuna.fi) 

 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 155, liite 5
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 Kunta-Akkunaportaalin kehittämispalvelun sisältö  

Kunta-Akkunaportaalin kehittämispalvelu tukee Kunta-Akkunaportaalin ohjausryhmän ja 
teknisen työryhmän toimintaa ja auttaa uusien ominaisuuksien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa Akkunaportaaliin. Toimittaja nimeää Kunta-Akkunaportaalin 
kehittämispalvelulle palvelupäällikön.  Kunta-Akkunaportaalin kehittämispalvelun 
palvelupäällikkö toimii Toimittajan edustajana kehittämistyössä. Palvelupäällikkö 

• osallistuu Kunta-Akkunaportaalin teknisen työryhmän kokouksiin asiantuntijana 
kutsuttaessa 

• osallistuu kutsuttuna ohjausryhmän kokouksiin 

• vastaanottaa ohjausryhmän tekemät työtilaukset ja käynnistää Toimittajan sisäiset 
toimenpiteet kehittämispalvelun tuottamiseksi 

• laskee palvelukustannusten kuntaosuudet vähintään kuntaosuudet kahden vuoden 
välein tai tarvittaessa ja toimittaa hinnaston sekä päivitetyt kuntaosuudet 
ohjausryhmälle 

• toimii projektipäällikkönä Toimittajalta tilattuihin kehitysprojekteihin tai huolehtii, 
että projekteilla on vastuullinen projektipäällikkö, joka on vastuussa 
kehittämistehtävän suorittamisesta 

• raportoi suunnitteluun ja kehittämiseen käytettyjen henkilötyöpäivien määrän 
ohjausryhmälle vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan  

• huolehtii dokumentaatiosta ja ohjeiden laatimisen uusien toiminnallisuksien osalta  

• ylläpitää Kunta-Akkunaportaalin Teams-ryhmää Toimittajan ympäristössä 

Toimittajan tekniset asiantuntijat ja projektipäälliköt osallistuvat teknisen työryhmän 
kokouksiin tarvittaessa erikseen kutsuttuna. 

Palveluiden hinnat 

Tuki- ja ylläpitopalvelun kokonaisarvo Kunta-Akkunaportaalin ohjausryhmän 
jäsenorganisaatioille on sopimushetkellä 27 282,00 €/vuosi. Palvelun kustannukset 
jaetaan kahdentoista (12) Kunta-Akkunaportaalin ohjausryhmän jäsenorganisaation 
kesken. 

 
%osuus* €/kk €/vuosi 

Sievin kunnan osuus 7,13 % 162,15   1 945,76   

 

Kehittämispalvelun kokonaisarvo sopimushetkellä 10 560,00 €/vuosi. 

 
%osuus* €/kk €/vuosi 

Sievin kunnan osuus 7,13 % 62,76  753,14  

 

Palvelujen kokonaisarvo tarkistetaan yhdessä Kunta-Akkunaportaalin ohjausryhmän 
kanssa vähintään kerran vuodessa. Kustannusten koostuminen ja kuntaosuuksien 
jakoperusteet on kuvattu liitteessä 2 Kunta-Akkunaportaalin hinnasto. 
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Laskutus  

Laskutus alkaa 1.11.2022. Laskutus tapahtuu kuukauden jaksoissa etukäteen 
verkkolaskuna. Maksuehto on 14 pv / netto.  

Lisätyönä tuotettavasta asiantuntijatyöstä sovitaan erikseen ja tunnit laskutetaan samalla 
laskulla kuukausilaskutettavien palveluiden kanssa. Mahdolliset matkakulut perustuvat 
Verohallinnon kulloinkin voimassa oleviin taksoihin ja ne laskutetaan toteutuneen 
mukaisesti samalla laskulla kuukausilaskutettavien palveluiden kanssa.  

Yleiset sopimusehdot 

Sopimukseen liittyen sovelletaan JIT2015 yleisiä sopimusehtoja sekä JIT2015 erityisehtoja 
palveluista. Sopimusten tulkinnassa noudatetaan seuraava järjestystä: 1) Palvelusopimus 
2) JIT2015 Erityisehdot 3) JIT2015 Yleiset sopimusehdot  

Riita-asiat  

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä 
neuvotteluilla ja toissijaisesti Oulun käräjäoikeudessa.  

Sopimuksen voimassaolo  

Tämä sopimus liitteineen tulee voimaan heti, kun molemmat sopimuksen osapuolet sekä 
kaikki Kunta-Akkunaportaalin ohjausryhmän 11 muuta jäsenorganisaatiota ovat 
allekirjoittaneet saman sisältöisen sopimuksen Toimittajan kanssa. Palvelusopimus on 
voimassa toistaiseksi molemminpuolisen irtisanomisajan ollessa 6 kuukautta.  

Osapuoli voi purkaa tämän sopimuksen välittömästi, jos toinen osapuoli rikkoo 
olennaisesti tätä sopimusta ja sen liitteenä olevaa palvelukuvausta eikä korjaa 
rikkomustaan kohtuullisen ajan, kuitenkin vähintään 30 päivän, kuluessa sitä koskevan 
kirjallisen huomautuksen vastaanottamisesta. Osapuolella on myös oikeus irtisanoa 
sopimus välittömästi, jos toinen osapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan, 
velkasaneeraukseen tai maksukyvyttömäksi. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä 
kirjallisesti.  

Liitteet  

LIITE 1 Palvelukuvaus  

LIITE 2 Hinnasto 

 

Allekirjoitukset 

 

Ylivieskassa  

 

Joki ICT Oy 

Petri Kinnunen 

toimitusjohtaja 

Sievin kunta 

Päivi Rossi 

hallintojohtaja 
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KUNTALAISALOITE: MAASYDÄMEN ALUEEN VESIHUOLLON KUNNALLISTAMINEN SIEVIN VESIOSUUS-
KUNNAN TOIMINNAKSI 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 156 
 
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 ”Maasydämen alueen vesihuollon kunnallistaminen Sievin Vesiosuus-
kunnan toiminnaksi” –niminen kuntalaisaloite. Kuntalaisaloite on oheismateriaalina. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi saaduksi ja siirtää 
asian valmistelun tekniselle lautakunnalle. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa:  
Kunnanhallitus toteaa, että kuntalaisaloitetta ei voi siirtää kunnan toimielimen valmisteluun. Aloit-
teessa vaaditaan alueen vesihuollon kunnallistamista, eikä Sievin Vesiosuuskunta ole kunnan 
omistama yhteisö.  

  
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 Kari Honkala ja Ari Ahola poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys) kokouksesta tämän asian käsitte-

lyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.07–16.22. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Perusteluna owt varihuohohin vrstdnen ep{tise-arvoinen kuluttaiien kohtelu, aptselvyydet
laskutukisn oikaisupyynn6istS hudimana, vilrin tehdyt liskut, uhkaulset kuluttaiia kohtaan,
perf$tmit ir valheellisia kirpitukia kuluttaiayiranomaiselle ja puheita muille hankilOille seki
erityiaen utlinpitlmttt6my!,s ia yllmiellsyys kuluttriia kohtaan. Oemme erittiin huolissamrne

toiminnan harloiftamisen eplvamuudesta ja luotettawudeste, Xlta osoittaa yrigfuen niennlinen
vaihtaminen toiseen osittaln samoim omistafien yritytseen, plla yritsttSn $umuttaa kuluttajia ia
tekemiin laiil vastairia sopimuksia v5flrill5 tiedoilla.

t{ykyisen vastuuta pakenevan MaasydtnjSrven vesija Jltevesi Oy:n ja uutta sopirnusta esittivin
V€siia luonto Oy:n ennen sopimusta uhkailevaan toimintaan ei Maasyddmen alueen yrittfjilH ia
m6k*ltiiEillf, olc luottamusnulan vuoksl maMollkuutta Emal kuluttaJitsi mukaan. Yrinilien ja
m6l*ilSigten rn$rtsehtoin€n tolmintamalli on rakennuttaa tlyrin omat jfiriestelm&, poraka'vot ia *
umpinaiset i5tevesiastiat nopeallalin aikataululla seki vaatia palauttamaan maksetut wsi-ia
jitevesien liittymismakut. Me disimma halunned ainoastaan yhden tulevan samakokoisen

vesiputken ja yhden lihtevin samakokoisen Jttaputten periaatteen mukaisen *lkein laskun,
jossa on kaikille sama tasa€rlroinen perusmalsu F kiytrdmalsu, irka di$ ollut al,ointa ia tasa-

arvoistl, firlloin luottamus olisi rroinut palautua. 5e luottamut on alueen Wittiijhn ia m6kkilSbten

suuntain menryt Maasydimen Vesi ja iStevesi Oy ja Vesija Luonto Oy:n omistajien aiheuttamien
kokemustemme vuoksi lopullisesti. Viimeinm luotlamusta haittaava tako on ollut liihettiiS osalle

kuluttajista uhkakirje slhkiipostilla, joka on tullut kaihen lisiksi eri kuluBaJien s$hk6postien kauBa.

Osa kuluttajista ei ole saanut kyseistt postia.

Tilinpldt0stletojen mukaan nykyisen toimilan liiteuaihdon kasvaessa kuluttaiien kustannuksilla

ovat flHtteen wosittaiset tepparlt *arvaneet. Se tarkoittaa sit5, etti toiminnan siirtyessi toiselle

osiftain samojen omistajien yrity*selle, kuluttriahintoien tiytyisi nousta viihintSSn !10 96, iolloin
yritys olisi vasta nollatu}okessa. lvlytir talouden hoito on ollut heikkoa verrattuna aikaisempaan,
jolloin l5hes puolet pienemmillS liikevaiMolla tuli nollaubs, Selin hertttiS epehottamusta.

Ep$selvyys vesi- ja jlteverim ny&ylsen tolmintamallln iatluessa ia tullessa negetiivisena
julkisuuteen ja mahdolliseen frrultokantGeseen disi mytis kova isku Sievin kunnan elinvoimalle ja

imagolh, irrta tunnetaan erinomaiesti iuuri Maasydimen alueesta ja Urjanlinnasta. My6s

Maasydlmen alueen sinnikls, mutta jatkuva kehittiminen pysihtry, kun sen sijaan se pit{isi saeda

loistavien adellytysten myBta markkinoitua olentoon', My{is MetsShallitus on ilmoittanut
tyytymstt6myytensi seki yrittiiille ettd m6kkiliisille vesi- ia jStevesitoimintoien joutumista

n
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rylqflseelr tihnte€s€€n ia odottaa Sievin kunnan alcftteellisuutte eshn huntom saattamiselei

ennsr li$panostusta alucen kchittlmiseen-

Maarydtmur aluten tulevaisuus on ydrylr.roo Skuvuuden, hirintialueen liinnostelfl,tuden la
mot*iliistenlth kannatta hyrin vakrwlh llaakaladalla ny*yisten ylattyiste* v€si- ja

jiterresitoimiioiden tiydallisen luottamuspulen vuo*si, frrten me vailimme viliHinti vesF la

f.a"tx"r-hu.*rch

'p okr, / l;nc a

/*& *

)-

jitevesien kunnallistamista-Sryin vasiosuuskuntaan.

Sivu 35§ 156, KH 18.10.2022 14:15 / Liite: Maasydämen yrittäjien ja mökkiläisten aloite 24.9.... 



Sievi, Maarydlmen Ma*ailu Oyn yittijet ja Maarydiimen alueen m6ttiEiset / 24.9.2022

\hhuuta m me Risto Mattola n a I lekirjoithmaan pu olestam me Eatimu ksen Sievi n

kunnalle Maasydimen alueen veden ja jitewden palvelulen kunnallistamisesta

Sievin vesiosuuskunna n alaiseksi toiminnaki ny&ylsten toimiloiden luottamuspulan
vuoki.

Eminndnmiki9, Sievi

Paikka ja piiivmys

Kokkola, 24.9.2022

*

M6kkilSiset

3
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Vahuutammc Risto Mattolan allakiflolttamaen puolestamme vaetimulscn SIG{rin
kunnall. M..sydimen alueen \,,edcn ja ietrveden pahduFn kunnallistamiserta
Sievin vEsiosuuskunnan araisck3i toiminnaksi nylyisten toimijoiden ruottamuspurrn
wofsi.

-tl
Kr i,r' {+'r lr, DJJIu; 14Xiinteisto

Pailka ja piivays

M6kkiltiset

Ce"^.._ l[.hU/F

*

httsrJ/n il.goqb..nri'rdtuElf$.l^r.f&F@=t

Y
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sievl, Mexydtn:n M&ils Oyn yritt{ft p frerydlmen alucen nrilrldlllsat / 2tt.9.1t22

Valtuutamme RBto Mattolen rllcld$Jttrmaen puolestemme veatlmukscn Sievin
kunnalle MarsVd6men alueen reden ia iileucdcn palvelupn kunnellistamisesta
Slevin lrctiosuuskunnan alaiseltsl toiminnaksi ny&ylsten tolrniJoiden luottamurpulen
woksi.
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Sievl, Maasydtnen Mettailu Oy:n yrittiist h Maasydimen eluten mf*kiltiret / 24.9.?fi22

Valtuutamme Risto Mattolan allekirioittamaan puolestamrre vaatimuksen Sievin

kunnalle Maasydimen alueen ved€n ja itterreden pahrcluien kunnallistami$sta

Sievin vesiosuuskunnan alaiseksi toiminnaksi nykyisten toim{oiden luoGamuspulan

vuoksi.
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9evi, MaatydSmen Matkilu Oy:n yitttiet p Maasydarnar alrren mottilei*t / Z{.9,20t2

Valtuutamme Risto Mattolan allekirioittamaan puolestamme vaatamuken Siwin
kunnalle MaasydSmen alueen veden ja jitoreden pahrelujen kunnallistamiresta
Sievin vesiosuuskunnan alaiseki toiminnaksi nykyisten toimiioiden luottamuspulan
vuoksi.

URJAN KuMPU 
'

Paikka ia piiv{ys

M6kkilIls€t

6*4 -;".-i eeija kNvuTrLFl

t

q

Sivu 42§ 156, KH 18.10.2022 14:15 / Liite: Maasydämen yrittäjien ja mökkiläisten aloite 24.9.2... 



Siari, ltlaasydlmen Mrtkrih fi:n yritl5Jiit ia Mmrtdlmen alutrn mi,iltkilii*t / l{"9.4r21

Valtuutamms Risto Mattolan allekirioittamaan puolsstemmevaatimuksen Sievin
kunnalle Maasyd$men alueen veden ia lsteueden pafuelujen kunnallistamiresta
Sievin vesiosuuskunnan alaiseksitoiminnaksi nykylsten toamiloidcn luottam$pul.n
vuoksi.
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Paikka ia piiivilys
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Sirwi, Meaqf,lrnen Mrtlelh Oy:n ydBf$t ia Ma*ydlman elucen fl!0|rllllbst / 24.9.2022

Valtuutamme Riito Mattolan allekirpittamaan puolelstamme vaatimuksen Sienin

kunnalh Maasydimen alueen veden ja jitanden pahrcluFn kunnallistamisesta
Sievin vesiosuuskunnan alaiseksi tolmlnnaksi nykyisten toimljoiden luottamuspulan
vuoksa.
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Kuntalaisaloite

Risto Mattola < risto.mattola @g ma il.com >

ma 26.9.2022 20.26

Vastaanottaja: Kirjaamo < kirjaamo@sievi.fi>

I 14 tiitett:, (r9 Mt)

lmagejpg; lmage (2)jp9; lmage (3)jpg; lmage (4)jpg; lmage (5)jp9; lmage (6Up9; lmage (7)jpg; lmage (8)jp9; lmage
(9)jp9; lmage (10)jpgi lmage (11)jpg; lmage (12)jpg; lmage (13)jpg; lmage (14)jp9;

Ldhetdn ku nta laisaloitteen liitetiedostona ku nnan hallituksen kdsiteltdvdksi.

Ystdviillisin terveisin
Risto Mattola
MSkitie 8

85410 Sievi

040 847 88 72
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Vattuutamme Risto Mattohn alletirpimnaan puolestamme yiratimulsen Sievin
kunnalh Maarydinren alueen ueden p jiitanden palvelujen lunnallista6iseste
Sievin nesioauuskrnnan ahltetsi toiminnaksl nyk|risten bimiioiden luottamusgtlan
Yuoksi.

Aarrc*elgai 12

Paikka ja paiviys Ktrsimiki 27S.ZOZ2

Mokrdrret 1ffi<2i
Mertti Pietfkf,inen
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Re: Automaattinen vastaus: Kuntalaisaloite

Risto Mattola < risto.mattola@gmail.com >

ti 27.9.2022 21.51

Va sta a n ottaj a : Ki rj a a m o < ki rj a a m o @ s i evi.f i >

Eiliseen aloitteeseen yksi valtakirja lisae

Terveisin Risto Mattola

ma 26. syysk. 2022 klo 20.26 Kirjaamo &!4jaamo@sievi.fi) kirjoitti:
Sievin kunnan kirjaamo on vastaanottanut sdhkopostiviestinne.
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Sieyi, Maasydemen Marlailu Oy:o yritejet ja Maasydimen alueen m6kkilitiset / 24.9.2O22

SIEVIN XUNTA / Kunnanhallitus
Haikolantie 1O 85410 Sievi

Sievin Vesiosuuskunta /Hallitus
Vahtolantie 5, 85410 Sievi 1P,U 2!tt1.

M€ .llcklri.dti.n.et lyt..svdlmcn M.tk ilu OV:n yrlttiiit ir Meatydlmen alueen mttllllls€t
vaadimme vilitrhtl M..iydtrn n .lu..tt urdhuolloq puhtaen vedelr l. ,Stercden palueluion

kunnalllst nbt ia.yin urdcushrrrn$.hit ld toandnn l3i ryMncr! tolm[.i.]€n
luott mu3puLn wold-

Perusteluna ovrt vesihuoltolain \artainen €pitasa-arvoinen ksluttaiien kchtelu, €patekyydet
laslutuksissa oik isup!rynnaiine huolimatta, vearin tehdyt lastut, uhkaulset kulutt.jia kohtaan,

pertttdmii ja valheellisia kirjoitukia tulutt.Fviranomais€lle ja puheita muille henkikiille seki

erityinen vdlinpit{mgttdmyys ja yllmiel}sfys kuluttajie tohtaan. Olemme etittiin huolissamme

toiminnen harioittamisen ep{varmuudesta ia luoiettewudeJta, irta osoittaa yrityksen nienniinen
valhtaminen toiseen osittaln samoien omistaiieo yrit!*seen, i)lla yritetaan sumuttea kuluttiiia F
tekemeSn bin vastaisia sopimuksia vaerilli tiedoilla.

Nytyisen vastuuta paken€van Maasydanjeryen veii ja Jatevesi Oy:n ja uutta sopimusta esittavin

vesira luonto Oy:a ennen sopirnusta uhkailevaan toimint an ei Measydtmen alu€en Witteiilla Ja

m6kkiliisill{ de luottamBpulan woksl mahdollisuutta lihtea kuluttajiksi mukaan. Yrittijien ja

mdkkil5isien vaihto.htoinen toimintamalli on ralennuttaa ttFin omar iedest€lm&, porakaivot ja !
umpinaiset jitevesiastiat nopeallatin aikataululla sela vaatia palauttamaan maksetut vesi-ia
jitevesien liittymismaksut. M€ disimme halunne€l ainoastaan yhden tuleyan samakokoisen

vesiputtfi F yhden lihteven samakokoisen jAeputlefl pedaattsen mukeisen selkean laskun,

jossa o'r kaikill€ sama tasilarv(inen petusmaku ia k51rtlom.ksu, lrta ollsi ollut avointe ja tasa-

arvoista, jolloin luottamus olisi ircinut pal3utua. Se luottamu! on alueen y.ittdjaen ia molkileisten

suuntaan mennyt Maasydimen Vesi ia iare\resi Oy ia Vesi ia Luonto OY:n omistajien aiheuttamiefl

kokemustemme vuoksi lopullisesti. Viimeinen luottamusta haittaava teko on ollut lihettea osalle

kuluttaiista uhkakiri€ sehkiipostilla, joka on tullut kaiken lisiksi eri kuluttajien s{hk6?ostien kautta.

Osa kuluttaiista ei ole saanut kyseiste postia.

Tilinpe,tostietoien mukaan nykyisen tdmiFn liikevaihdon kasvaessa luluttajien kustannuksilla

ovat yllStteen vuorittais€t tappiot kasveneet. Se tarkoittaa sita, ett{ toiminnan siirtyesse toiselle

osittain samojen omistajien yritykselle, kuluttaiahinto.ien taytyisi nousta vahinteen 30 %, iolloin
yritys olisi vasta nollatuloks€ssa. MWs tatouden hoito on ollut heikkoa verrattuna aikaisemPaan,

iolloin lShes puolet pienemmillS liikevaihdolla tuli nollatulos. s€lin heriittea epaluottamusta.

Epesefuyys \€si- ia ietevesien nytyis€n tolmintamallin jatku€ssa ia tull€ssa neBatiMs€na

iulkisuuteen ia mahdolliseen Fulkolante€seen olisi myt s kova isku Sievin kunnan elinvoimalle ie
imatolle, ioka tunnetaan erinomais€stiiuuri Maasydemen alueesta ja Urjanlinnasta. My6s
Maasydlmen alueen sinnikas, mutta jakuva lehittaminen pys,htyy, kun sen siiaan se pitaisi saada

loistavi€n edellytyrten mydta ma*tinoitua "lentoon-. My6s Metsehallitus on ilmoittanut
tyytymiitornyyt€nsa sekS yrittejille ette mokkiEisille vesi- ia jiteyssitoiminioien joutumista

SIEVIN KUNTA

"-"^ )-Lt 1 zo'.L1
;;: T&1@t:-yr"^L
Kesrtelty: kh ' /- 20- S 

-kv 

-/- 
20- $ 

-
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Sievi, Maasydamsn Matkaih Oy:n Yrittaiat it Maasydamen alueen malkilEiet / 2tl'9 2022

nykyis€en tilanteeseen F odottaa Sievin kunnan abitteellisuutta asian kuntoon saattamiseki

ennan lisepanostusta alueen kehittamiseen.

Maasydimen alue€n tulevaisuus on yd#s€n jatkuwude$, leirintaalue€n kiinnostavuud€n la
motkiltistenkin krnnalta hwin vakavalla vaakalaudalla nykYist.n ykMsten v€sF ja

jitev€sitoimiioiden tiydellis€n luottamuspul3n vuoki, ioten me vaadimme valtiintii vesi' ia
jiilevesien kunnallistamistasiQyin-vesiosuus*untaan.

r -'
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TIETOHALLINTOPALVELUJEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA YT-MENETTELY 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 157 
 

Tietohallintopalvelut on Sievin kunnassa järjestetty pääosin kunnan omana toimintana. Kunnassa 
on tietohallintopalveluissa kaksi työntekijää, tietohallintopäällikkö ja ATK-tukihenkilö. Lisäksi Sievin 
kunta on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä tietohallintopalveluiden turvaamiseksi mm. Joki ICT Oy:n 
ja Datakolmio Oy:n kanssa. 
 
Sievin kunnassa on kartoitettu erilaisia vaihtoehtoja tietohallintopalveluiden varmistamiseksi ja tur-
vaamiseksi. Vaihtoehtoina ovat olleet mm: 
- yhteistyön tiivistäminen entisestään nykyisten yhteistyökumppanien kanssa, 
- in-house –aseman hyödyntäminen ja toimintojen ulkoistaminen Joki ICT:lle, 
- palvelujen kilpailuttaminen ja toimintojen ulkoistaminen jollekin ulkopuoliselle yritykselle. 
 
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449) mukaisesti 
”Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka 
koskevat: 
1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hy-
vinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden väli-
sessä yhteistyössä; 
2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työvoiman käy-
töstä tai liikkeen luovutuksesta johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaikutuksia;”. 
 
Saman lain 5 §:n ”Yhteistoimintamenettely” mukaisesti  
”Ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava 
yhteistoiminnan hengessä valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoeh-
doista niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. 
Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. (20.12.2013/1138)” 
 
Sievin kunnan tietohallintopalveluissa on tällä hetkellä kaksi työntekijää: tietohallintopäällikkö ja 
ATK-tukihenkilö. Tietohallintopalvelujen uudelleen järjestelyllä ei tavoitella taloudellista hyötyä eikä 
toimintojen karsimista vaan palveluiden saatavuuden varmistamista ja turvaamista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää tietohallintopalvelujen henki-
löstöä koskevan yt-menettelyn tietohallintopalvelujen toiminnan mahdollisen uudelleen järjestämi-
sen eri vaihtoehdoista, perusteista ja vaikutuksista. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883201, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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AJANKOHTAISET ASIAT 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022  §  158 
 
 
 Päätös: Kunnanhallitus kuuli ajankohtaiset asiat. 

 
Jarkko Myllyoja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.52. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT  
 
Kunnanhallitus 18.10.2022  §  159 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Hyvinvointilautakunta 6/2022 28.9.2022 
Tekninen lautakunta 9/2022 29.9.2022 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen 
ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 

KH: 8/2022§ 159, KH 18.10.2022 14:15 Sivu 55



 

TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 18.10.2022  §  160 

 
1. Vaasan hallinto-oikeus: 
a. 5.10.2022: Päätös 1094/2022 kunnallisvalituksesta koskien Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäko-

kouksen 27.11.2022 § 12 päätöstä. 
b. 5.10.2022: Päätös 1096/2022 kunnallisvalituksesta koskien Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäko-

kouksen 27.11.2022 § 9 päätöstä. 
c. 7.10.2022: 5.10.2022: Päätös1095/2022 ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain yhteiskäsittelyn piiriin 

kuuluvasta lupa-asiasta koskien Sievin ympäristölautakunnan 2.2.2021 § 6 päätöstä. 
2. Ylivieskan kaupunki: 
a. 29.9.2022: Lausuntopyyntö Ylivieskan Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavasta ja osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta. 
b. 10.10.2022: Jokilaaksojen pelastuslaitoksen jäsenkuntien vastuu pelastuslaitoksen työntekijöiden varalla-

oloon liittyvistä mahdollisista palkkasaatavista. 
3. Toholammin kunta, 11.10.2022: Uutiskirje Toholammin lomituspalvelujen paikallisyksikön muodostami-

sesta. 
4. Nivalan kaupunki, 5.10.2022: Ote alueellisen maaseutulautakunnan 29.9.2022 kokouksen § 14 – Muut 

asiat / Lomituspalveluiden järjestäminen siirtyy 1.1.2023 Toholammin kunnalle ja alueellisen maaseutulau-
takunnan esitys yhteistoiminta-alueen kunnille, että vuodelle 2023 varataan määrärahaa maksullisen 
lomituksen tukemiseen. 

5. Pöytäkirjajäljennökset: 
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhtymähallitus 9/2022 6.10.2022 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 8/2022 30.9.2022 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 8/2022 26.9.2022 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 8/2022 3.10.2022 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tie-
toonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 144-153, 156-160 

 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: 143, 154, 155 
 
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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