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Kokousaika: Maanantai    30.11.2020    kel lo   14.15 – 17.24 
Kokouspaikka: Teams-kokous 

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

X Hannula Ahti      1. vpj.     Rahkonen Pirjo  
X Kangas Terhi       2. vpj.  Haikara Hanna  
X Ahola Ari              3. vpj.  Rieskaniemi Kimmo  
X Honkala Kari, liittyi klo 14.22 § 157  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  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
- Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja  
- Rossi Päivi hallintopäällikkö   
X Pöllä Päivi arkistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä   
X Korkeakangas Marja kunnankamreeri, paikalla klo 14.15-15.53 § 156-158   
X Pelkonen Teemu vs. koulutoimenjohtaja, paikalla klo 14.15-15.53 § 156-158   
X Santavuori Outi vapaa-aikasihteeri, paikalla klo 14.15-15.53 § 156-158  
X Puputti Sami vs. tekninen johtaja, paikalla klo 14.15-16.30 § 156-164    

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    156   172  Sivut:    1   31 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Myllyoja ja Tapani Korkeakangas sekä varalle 
Merja Ruuttula. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Pöllä  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 3.12.2020 
 
 
Jarkko Myllyoja  Tapani Korkeakangas  

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 8.12.2020. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 12.11.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 30.11.2020  §  156 
 
”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 12.11.2020  §:t 48-61 

48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
50 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021 
51 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021 
52 Valtuutettujen lukumäärästä päättäminen 
53 Hallintorakenneuudistus 
54 Eron myöntäminen luottamustoimesta Sointu Harjulle ja luottamushenkilön valinta hänen tilalleen 
55 Sievin Teollisuuspuisto Oy:n kuntayritystodistus-ohjelman takaus 
56 Lainan myöntäminen Louekeskus Ky / Kari Niemi 
57 Tilintarkastussopimuksen option käyttö 
58 Lausunnot arviointikertomukseen 2019 
59 Sidonnaisuusilmoitukset 
60 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 
61 Tapio Salonsaaren valtuustoaloite kunnan vetovoimaisuuden ylläpidon ja markkinoinnin kehittämiseksi 

 
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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TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2023 
 

Kunnanhallitus 17.8.2020 § 98 
 
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 2021 valtionosuus olisi ennakkoarvioiden mukaan peräti 0,87 milj. euroa vähemmän kuin 
2020 vuonna, jolloin valtionosuutta korotettiin koronan vuoksi, nyt osa korotuksesta ollaan peri-
mässä takaisin. Verotulojen määrässä ei olisi nousua nykyisillä veroprosenteilla vuonna 2020 arvi-
oituun toteutuvaan tasoon. Rahoituskuluihin ei arvioida merkittävää nousua, poistojen määrän ar-
vioidaan nousevan hieman vuoden 2020 tasosta. Palkkoihin odotetaan nousua 1,4% syksyn 2020 
tasosta ja hintoihin 2,3% nousua. 
 
Kaikki nämä edellä mainitut seikat aiheuttavat kovaa korotuspainetta veroprosentteihin, säästöpai-
netta käyttötalouteen sekä painetta investointien tarveharkintaan. Hallintokuntien ja palvelujen tuot-
tajien on etsittävä ne mahdollisimman edulliset tavat tuottaa palveluja. Kehyslaskelmaesitys on py-
ritty laatimaan realistisesti ja tasapuolisesti, jolloin siihen sisältyy kaikkien hallintokuntien todellisia 
säästöjä sekä verojen korotuksia. Näillä keinoin vuosikate saadaan plussan puolelle, mutta esitys 
talousarviokehyksestä jää reilusti alijäämäiseksi. 
 
Lautakunnissa tulee muistaa selvittää esitettyjen investointien käyttökustannusvaikutukset ja ta-
lousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä kehyksen mukainen ta-
lousarvio voidaan laatia vuodelle 2021. Investointitahti on ollut viime vuosina Sievissä niin kova, et-
tä kaikki aikaisemmin suunnitelmavuosille 2021-2022 merkityt investoinnit ja niiden toteutusajan-
kohta laitetaan uudestaan tarpeellisuusharkintaan.  
 
Oheismateriaalina: Taloussuunnitelman 2020-2022 investointiohjelma 
 
 

KH: 61/2020§ 157, KH 30.11.2020 14:15 Sivu 3



 

Liitteenä: 
- Talousarvion 2021 raamiesitys (pöytäkirjan liite 1) 
- Talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet sekä investointiesityslomakkeet 2021 
(pöytäkirjan liite 2) 
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa talousarvion laadintaohjeet ja 
kehystavoitteet seuraavasti: 
 
1. 31.8. (ma) mennessä hallintokuntien on annettava sisäisiä palveluja koskevat pe-

rustiedot ja pyynnöt; kiinteistöjen korjaukset, atk-tarpeet, oppilasennusteet ruoka-
huoltoon ym. pohjatiedot.  

2. 17.8. (ma) kunnanhallitus päättää tekniset talousarvion laadintaohjeet ja tavoiteke-
hykset 

3. 15.9. (ti) sisäiset erät ovat valmiit ja jätetään kunnankamreerille 
4. 30.9. (ke) lautakunnat jättävät taloussuunnitelmaehdotuksensa luvut kunnankam-

reerille. 
5. 19.10. (ma) Kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely, jossa talousarviotekstit mu-

kana, jatkokokoukset tarpeen mukaan. 
6. 9.11. (ma) kunnanhallitus jossa kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, sekä esitys ve-

roprosenteista. 
7. 12.11. (to) valtuusto päättää veroprosentit 
8. 30.11. (ma) kunnanhallitus esittää talousarvion valtuustolle 
9. 10.12. (to) valtuusto hyväksyy talousarvion  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus 3.11.2020 § 140 
 
Esitellään kunnanhallitukselle talousarvion 2021 laadintatilanne kunnanhallituksen antamaan laa-
dintaohjeen mukaan.  
 
Oheismateriaalina ovat: 
  -käyttötalouden talousarvioesitykset tavoitekehykseen verrattuna lautakunnittain 
  -käyttötalouden talousarvioesitykset tehtävittäin ja lautakunnittain 
  -lautakuntien talousarvioiden käsittelypäätökset 
  -investointiesitykset sekä yhteenveto niistä   
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarviotilanteen tiedoksi ja ohjeis-
taa jatkokäsittelyn tarpeen 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 157 
 
Talousarviossa 2021 ja -suunnitelmassa 2021–2022 on tehtäväalueittain esitetty kuntastrategiaan 
ja toimintasuunnitelmiin perustuvat toiminnalliset tavoitteet sekä esitetty tehtäväalueiden määrära-
hat ja tuloarviot. Taloussuunnitelma perustuu kunnanvaltuuston 12.11.2020 vahvistamiin veropro-
sentteihin.  
 
Talousarvion 2021 laadinta on pohjautunut kunnanhallituksen 17.8. antamaan ohjeistukseen ja 
raamiin. 
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Talousarvioesityksen mukaan toimintakate on ensi vuonna – 35 356 169 € (-34 516 109 € v. 2020), 
vuosikate 715 707 € (900 321 v. 2020). 
 
Poistojen ja varausten jälkeen talousarvioesitys on alijäämäinen   -399 883 € (-189 869 € v. 2020).  
 
Käyttötalouden nettomenot ovat talousarvioesityksessä nousseet 2,4% verrattuna 2020 talousarvi-
oon ja 6,2 % verrattuna 2019 ja tilinpäätökseen. Käyttömenojen iso nousu edelliseen tilinpäätök-
seen selittyy pääosin Kallion menojen kasvulla, joka on 7,5 % ja 1,4 milj. euroa.  
 
Vuoden 2021 verotuloihin on merkitty 16 037 000 €, joka on 0,1 % prosenttia enemmän kuin edel-
lisen vuoden varsinaisessa talousarviossa (16 023 000 €). Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 
2021 vuonna 20 059 126 €, missä on nousua vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 11,9 % 
(17 922 137 €). Vuonna 2020 valtionosuuksien lopullista määrää nostavat useat valtion lisätalous-
arvioissa myönnetyt koronatuet. Vuoden 2021 valtionosuus on jo 0,839 milj. € pienempi kuin vuon-
na 2020.   
 
Talousarvioesitys vuodelle 2021 sisältää 1 067 000 euron investointimenot. Teiden rakentamiseen 
ja peruskorjaamiseen esitetään 557 000 € sekä maanhankintaan 200 000€, lisäksi sitten on vielä 
muita pienempiä hankkeita. Kirjastoauton hankintaan vuosille 2021-2022 esitetään yhteensä 
225 000 euron nettomenoa. Kunnanhallitus tekee kirjastoauton hankinnasta vielä erillisen päätök-
sen. 
 
Suunnitelmavuosille 2022 - 2023 esitetään 1 873 280 euron nettoinvestointimenoja, joista isoimpia 
ovat Kuuselan tilamuutokset 600 000€, ja jalkapallokentän peruskorjaus 326 780 €, teiden raken-
taminen ja peruskorjaus 565 000 €. 
  
Vuoden 2021 lopussa lainojen kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 20 223 000€ eli 4187 € 
asukasta kohti. Leasing-rahoitus sopimuksilla tai muilla pitkillä vuokraussopimuksella tehdyt han-
kinnat näkyvät tehtyjen sopimusten suuruisena vastuiden kasvamisena.  
 
Ensi vuoden talousarviossa on pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin varattu 615 520 €. Lyhytaikaisia 
lainoja käytetään pitkäaikaisen rinnalla kuntatodistusohjelman mukaisesti turvaamassa maksuval-
miutta ja alentamassa korkomenoja.  
  
Nyt esitettävä vuoden 2021 alijäämäinen talousarvio toteutuessaan vähentää taseen 2,45 milj. eu-
ron ylijäämää 0,4 milj. eurolla. Korona-ajan jäätyä taakse tulee vuosikate nostaa reippaasti poistoja 
suuremmaksi taseen puskurin vahvistamiseksi. 
 
Vuodesta 2020 on viimeisten ennusteiden mukaan tulossa jo reilusti ylijäämäinen, näin valtion-
osuuksien lisäysten myötä. Peruspalvelujen valtionosuutta on korotettu vuonna 2020 koronan 
vuoksi peräti 1,24 milj. euroa, ja yhteisöveron jako-osuutta on nostettu 10 prosenttiyksiköllä. Kallion 
alueella koronan sotemenoja nostava vaikutus on onneksi ollut vielä odotettua vähäisempi.  
 
Vuonna 2021 valtionosuuden sisältämä koronatuki pienenee huomattavasti, jolloin valtionosuuden 
määrä on 0,84 milj. vähemmän vuonna 2021 kuin 2020. Yhteisöveron jako-osuuden korotus jää 
vuoden 2021 loppuun, yhteisöverossa kompensoidaan myös varhaiskasvatus maksujen alennusta 
2 prosenttiyksiköllä vuoden 2021 alusta. 
 
Lähivuosina ja jo suunnitelmakaudella on tärkeää hillitä käyttömenojen kasvua, sopeuttaen palve-
lutaso muuttuneeseen palvelutarpeeseen. Kouluikäisten määrän kääntyessä laskuun tulee koulu-
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toimen menojen seurata laskua samassa suhteessa, valtionosuusrahoituksen vähetessä. Talous-
suunnitelmassa on arvioitu kustannusvaikutus Leppälän koulutoiminnan siirtymisestä Lauri Haiko-
lan tiloihin vuonna 2023. Vuosien 2020-2021 valtionosuuksien tasosta ja yhteisöveron tuotosta tul-
laan todennäköisesti reippaasti alaspäin koronan laannuttua. 
 
Oheismateriaalina on talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023, investointiesitykset sekä 
lautakuntien käsittelypykälät. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
 
1. hyväksyy lyhytaikaisena rahoituksena kuntatodistuslainojen käytön pankkikohtaisten sopimusten 
mukaisesti 
 
2. vahvistaa vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023,  
 
3. valtuuttaa kunnankamreerin tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kari Honkala liittyi Teams-kokoukseen tämän pykälän aikana klo 14.22. 
 
Asiantuntijoina kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta, vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pel-
kosta, vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta ja vs. tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET TALOUSARVIOON VUODELLE 2020 
 

Kunnanhallitus  30.11.2020  §  158 
 
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu-
raavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edel-
lytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.  
Mikäli talousarviossa toimielimelle osoitetut määrärahat osoittautuvat riittämättömäksi, on talousar-
viota muutettava huomioiden rahoitustarpeen kattamissäännöt. 
 
Käyttötalousosaan esitetään muutokset: 
 
  menojen 

lisäys 
menojen 
vähennys 

tulojen 
vähennys Kunnanhallitus 

Kelan korvaus työterveyshuollosta     10 000 € 
        

      
  menojen 

lisäys 
menojen 
vähennys 

tulojen 
vähennys Vapaa-aikatoimi 

Työmarkkinatukimaksujen nousu 86 400 €     
Työllistämisen myyntituotot     8 000 € 
Työllistämistuki     25 600 € 
TT-hankeen valtionavustus, hankkeen alkaminen viivästyi     43 000 € 
Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta, koronatilanne     6 000 € 
TT-hankeen  palkat, hankkeen alkaminen viivästyi   16 000 €   
Työllistettyjen palkat, koronatilanne   28 000 €   
TT-hankkeen palvelujen ostot   6 000 €   
Liikuntapaikkamaksujen vähennys koronan vuoksi     20 000 € 
Liikuntapalveluissa säästyvä määräraha   6 000 €   
Liikuntapalveluissa säästyvä määräraha   11 000 €   
Liikuntapalveluissa säästyvä määräraha   3 000 €   
Louekallion ison hissin vetolaitteiden uusiminen, 24 700 €     
sähköjen kunnostaminen rinnealueella, hiihtoladun       
valaistuksen korjaaminen       
Nuorisopalv. koronan vuoksi järjestämättä jääneet tapahtumat     4 600 € 
Nuorisopalv. koronan vuoksi järjestämättä jääneet tapahtumat   4 500 €   
Kulttuuripalv. koronan vuoksi järjestämättä jääneet tapahtumat     4 000 € 
Kulttuuripalv. koronan vuoksi järjestämättä jääneet tapahtumat   4 000 €   
vapaa-aikatoimi yhteensä 111 100 € 78 500 € 111 200 € 

    
  menojen 

lisäys 
menojen 
vähennys 

tulojen 
vähennys Tekninen toimi 

Paloaseman myyntitappio 44 200 €     
Kakaravaaran päiväkodin myyntitappio 21 200 €     
Jalkinealueen purku 8 900 €     
Jalkinealueen purkujäte 23 300 €     
Tekninen toimi yhteensä 97 600 € 0 € 0 € 
        
Kaikki yhteensä 208 700 € 78 500 € 121 200 € 
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Käyttötalousosan muutosesitys on 251 400€ nettokäyttömenoja lisäävä. 
 Kaikki muutokset esitetään katettavaksi peruspalvelujen valtionosuuden muutoksella. 
 

Oheismateriaalina esityksen erittely kustannuspaikka/ tili kohtaisesti.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy määrära-
hojen muutokset esittelyn mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Asiantuntijoina kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta, vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pel-
kosta, vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta ja vs. tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA ANTTI TOIVOLALLE JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VA-
LINTA HÄNEN TILALLEEN 
 

Kunnanhallitus 30.11.2020  §  159 
 
Antti Toivola anoo eroa Sievin kunnan luottamistehtävistä henkilökohtaisista syistä kirjeellään 
9.11.2020. Antti Toivola on seuraavissa luottamustehtävissä: 
- Suomen Keskusta r.p.:n valtuutettu ja valtuuston puheenjohtaja 
- Jorma Kultalan rahaston toimikunnan puheenjohtaja 
- kunniamerkkitoimikunnan varapuheenjohtaja 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät-
tää luottamushenkilön valinnut toimielin.   
 
Kuntalain 17 §:n mukaan, jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kut-
suu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puoleen järjestyksessä ensimmäi-
sen varavaltuutetun. 
 
Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisten toimielimien jäsenistä sekä naisia että mie-
hiä tulee olla vähintään 40 %. Vaatimusta ei huomioida valtuuston kokoonpanossa. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 
 
Oheismateriaalina kahden em. toimikunnan valintapäätökset 17.6.2019. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää  
1. myöntää Antti Toivolalle eron Jorma Kultalan rahaston toimikunnan ja kunniamerkkitoimikunnan 
luottamustehtävästä 
2. valita Jorma Kultalan rahaston toimikuntaan uuden jäsenen ja nimetä puheenjohtajan 
3. valita kunniamerkkitoimikuntaan uuden jäsenen ja nimetä varapuheenjohtajan 
4. ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Antti Toivolalle eron valtuutetun luottamustoimesta 
5. ehdottaa valtuustolle, että sen 1. varapuheenjohtaja kutsuu Suomen Keskusta r.p.:n ensimmäi-
sen varavaltuutetun Ilse Eskolan Toivolan tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi 
6. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa, että Suomen Keskusta r.p.:n vaalilistalla ei ole enää henki-
löä, jota pyytää varavaltuutetuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun 
määräämiseksi ei tehdä. 
 
 Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää  
1. myöntää Antti Toivolalle eron Jorma Kultalan rahaston toimikunnan ja kunniamerkkitoimikunnan 
luottamustehtävästä sekä Ppky Kallion veteraaniasiain neuvottelukunnan luottamustehtävästä 
2. valita Jorma Kultalan rahaston toimikuntaan uuden jäsenen ja nimetä puheenjohtajan 
3. valita kunniamerkkitoimikuntaan uuden jäsenen ja nimetä varapuheenjohtajan 
4. valita Ppky Kallion veteraaniasiain neuvottelukuntaan uuden jäsenen 
5. ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Antti Toivolalle eron valtuutetun luottamustoimesta 
6. ehdottaa valtuustolle, että sen 1. varapuheenjohtaja kutsuu Suomen Keskusta r.p.:n ensimmäi-
sen varavaltuutetun Ilse Eskolan Toivolan tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi 
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7. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa, että Suomen Keskusta r.p.:n vaalilistalla ei ole enää henki-
löä, jota pyytää varavaltuutetuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun 
määräämiseksi ei tehdä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ja valittiin Jukka Linna jäseneksi Jorma Kultalan rahaston toimikuntaan, kun-
niamerkkitoimikuntaan ja Ppky Kallion veteraaniasiain neuvottelukuntaan sekä nimettiin hänet 
Jorma Kultalan rahaston toimikunnan puheenjohtajaksi ja kunniamerkkitoimikunnan varapuheen-
johtajaksi. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi  
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI KAUDELLE 12/2020 – 5/2021 
 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 160 
 
Valtuuston puheenjohtaja Antti Toivola on 09.11.2020 ilmoittanut anovansa eroa Sievin kunnan 
luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä. 
 
Kuntalain (410/2015) 4 luvun 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt 
lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa  
vaalitoimituksessa. 
 
Hallintosäännön 99 §:n mukaan ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjoh-
tajien lukumäärästä.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa  
kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaalin kaudelle 12/2020–5/2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KAAVOITUSKATSAUS 
 

Tekltk 27.10.2020 § 37 
 
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä 
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. 
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset 
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisäl-
töön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla (MRL 7§). 
 
Kaavoituskatsauksella ja siitä tiedottamisella vahvistetaan kuntalaisten mahdollisuutta osallistua ja 
esittää mielipiteensä kunnassa vireillä oleviin kaavahankkeisiin. 
 
Sievissä kaavoituskatsauksesta tiedottaminen hoidetaan asettamalla kaavoituskatsaus julkisesti 
nähtäville. Kaavoituskatsauksesta kuulutetaan Sieviläinen-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja 
kunnan internet sivuilla. 
 
Kaavoituskatsauksen hyväksyy tekninen lautakunta. Hallintosääntö § 36. 
 
Oheismateriaalina Sievin kunnan vuoden 2020 kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsaus esitellään ko-
kouksessa. 
 
Vs. teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen ja päättää antaa 
katsauksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Lautakunta päättää asettaa kaa-
voituskatsauksen julkisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 161 
 
 Oheismateriaalina Sievin kunnan vuoden 2020 kaavoituskatsaus. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kaavoituskatsauksen tiedoksi ja an-
taa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Sami Puputti puh. 044 4883 263, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 228 (JUSSINMÄENTIE) 
 

Tek.ltk 16.06.2020 § 28 
 
Asemakaavan muutos ja laajennusalue sijaitsee kirkonkylän itäosassa Jussinmäentie itäpuolella. 
Asemakaavan laajennus koskee Haikolankylän tiloja: 11-21, 5_27, 11-174, 122-2 ja 122-1. 
 
Korttelin 228 osalta on tullut tarvetta muuttaa asemakaavaa, jotta kortteliin voidaan rakentaa palve-
lutalon laajennus. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista muuttaa myös korttelin asemakaa-
vamerkinnät vastaamaan korttelin nykyisiä käyttötarkoituksia ja kiinteistöjakoa.  
Muutosalueen voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 17.5.1982. Korttelin pohjoisosa on osoi-
tettu asemakaavassa teollisuusalueeksi, jolle sallitaan lisäksi 400 k-m2 asuntokerrosalaa. Eteläosa 
on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Alueella olevista 
entisistä rivitaloista pohjoisempi on rakennettu jo ennen asemakaavan vahvistumista vuonna 1981 
ja eteläisempi asemakaavan voimassa ollessa vuonna 1987. 
Sievin Kimppakoti on ostanut Osuuskunta Maitokolmion asuinrakennuksen sekä eteläpuolella ole-
van rivitalon Sievin kunnalta ja kunnostanut molemmat rakennukset palveluasunnoiksi. 
 
Kasvaneen kysynnän vuoksi Kimppakoti tarvitsee toimintansa kehittämiseen lisää tilaa palvelujen 
tuottamiseen. Yhtiön tarkoituksen on laajentaa meijeriltä ostettua yksikköä ja rakentaa laajennuk-
seen palveluasuntoja. Asemakaavan muutos on tullut tarpeelliseksi, koska teollisuustontilla ei ole 
tähän rakennusoikeutta. 
 
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja 
kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. 
Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla (MRL 
63). 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos (8.6.2020) ovat oheismateriaalina. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman ja asemakaavaluonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden 
viikon ajaksi ja suorittaa osallisten kuulemisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Tek.ltk. 17.11.2020 § 44 

 
Jussintien asemakaavan muutos on valmisteltu ehdotuksena nähtäville asetettavaksi. Luonnosvai-
heen palaute on huomioitu valmistelussa. Luonnosaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 24.6.2020 – 
24.7.2020 välisenä aikana. Luonnosaineistosta saatiin 4 lausuntoa. Mielipiteitä aineistosta ei jätet-
ty. 
 
Palautteen perusteella kaavanlaatija on tehnyt kaava-aineistoon tarvittavat muutokset. Kaavanlaa-
tijan vastineet lausuntoihin on esitetty kaavaehdotuksen liitteessä 3. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
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1. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan vastineet kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta pa-
lautteesta. 
 
2. Kunnanhallitus hyväksyy Jussintien asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen 27.10.2020 päivä-
tyn kaava-aineiston ja päättää asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtä-
ville ja pyytää aineistosta tarvittavat lausunnot. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 162 
 

Oheismateriaalina on ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Lisätietoja vs. tekninen johtaja Sami Puputti puh. 044 4883 263, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKYLÄLLÄ 
 

Tek.ltk 8.1.2020 § 1 
 
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tehdä mahdolliseksi kenkätehtaan säilyminen ja laajenta-
minen nykyisellä tehdasalueella laajentamalla teollisuusaluetta tehtaan itäpuolelle ja osoittamalla 
uusi pysäköintialue Latokankaantien varrelle. Työssä tutkitaan myös Tehtaan puistokadun ja Järvi-
tien yhdistämistä uudella katuyhteydellä. 
Asemakaavan muutos- ja vaikutusalueen rajaukset on esitetty alustavasti osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa. Asemakaavan muutosalueen lopullinen rajaus täsmentyy tarkemmin työn kulues-
sa. Suunnittelutyön edetessä arvioidaan asemakaavan muutoksen vaikutukset kohdealueella sekä 
sen lähiympäristössä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaisesti. 
 
Asemakaava muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelytilaisuus järjestetään 
14.1.2020 klo 18.00 Korhosen koululla asemakylällä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on oheismateriaalina. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden viikon ajaksi ja suorittaa 
osallisten kuulemisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Tek ltk 18.2.2020 § 11 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä teknisessä toimistossa 22.1 – 5.2.2020 välisenä 
aikana.  Asiakirjat olivat myös nähtävillä Sievin kunnan internet-sivuilla osoitteessa 
https://www.sievi.fi/kaavoitus. Lisäksi asemakaavan muutoksen vaikutusalueen maanomistajille lä-
hetettiin kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma kirjeitse. Lausuntopyynnöt lähetettiin osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
Korhosen koululla järjestettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelytilaisuus 14.1.2020 klo 
18.00. Tilaisuudesta laadittu muistio on oheismateriaalina. 
 
Lausunnot ja kaavanlaatijan vastine-ehdotukset: 
Lausunnot ovat oheismateriaalina. 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Alueidenkäyttöryhmä, Elina Saine, 5.2.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Asemakaavamääräyksiin, asemakaavan selostukseen sekä OAS:an lisätään tieto, että asemakaa-
van muutosalue sijaitsee pohjavesialueella. Varsinaisen muodostumisalueen raja merkitään ase-
makaavakartalle.   
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos, Saila Kauppinen, 30.1.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Lausunnossa ei ole huomautettavaa tähänastista kaavaprosessia kohtaan. 
 
Pohjois-Pohjanmaan museo, Pasi Kovalainen ja Juhani Turpeinen, 4.2.2020. 
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Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Pohjois-Pohjanmaan museon esittämät rakennukset inventoidaan museon toivomalla tavalla. 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Piia Junnikkala, 31.1.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Sievin Jalkine Oy:n antaman tiedon mukaan tehtaan laajentaminen asemakaavan muutoksen 
mahdollistamalla tavalla ei mainittavasti aiheuta lisää raskasta liikennettä. Työntekijöiden henkilö-
liikenne tulee lisääntymään jonkun verran. Alhaisista nopeuksista johtuen sen melu ei kuitenkaan 
nouse häiritseväksi. Tehtaan toiminnasta ei aiheudu ohjearvot ylittävää melua rakennuksen ulko-
puolelle. Rautatien melu asemakaavan muutosalueella olevissa asuntokortteleissa jää tehdyn sel-
vityksen mukaan ohjearvojen alapuolelle.  
 
Sievin kunnan ympäristölautakunta, 11.2.2020 3 §. 
Ympäristölautakunta puoltaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymistä sekä kaavatyön 
jatkamista esitetyn mukaisesti. 
 

 Jätetyt muistutukset ja kaavanlaatijan vastine-ehdotukset: 
 
                                   4.2.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Naapurien tasapuolisen kohtelun vuoksi rakennusalueen rajat on syytä merkitä vähintään neljän 
metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajoista. Tällainen merkintä turvaa naapureille tasapuoliset ra-
kentamismahdollisuudet niin, että kumpikaan ei voi rajoittaa toisen osapuolen rakentamismahdolli-
suuksia. Rakennusvalvonta voi myöntää asemakaavaan merkityistä rajoista poikkeuksen jos naa-
puri antaa siihen suostumuksensa. Katualueenkin rajalla neljän metrin rakentamisrajoitus on tai-
heellinen yhtenäisen katuympäristön takaamiseksi sekä sen vuoksi, että rakentamistyö voidaan 
suorittaa tontilta ja kaikki rakennukseen liittyvät osat, kuten salaojat ja routasuojaukset sijoittuvat 
tontille. Asemakaavan luonnokseen on rakennusalueen rajat piirretty tasan neljän metrin päähän 
rajoista. 
 
                                  , 1.2.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Suunniteltu varastotorni voi aivan keskikesän iltoina estää joidenkin auringonsäteiden pääsyn mie-
lipiteen esittäjien pihalle. Suunnitellun varastotornin varjo lankeaa rakennuksen kohdalle n. klo 
21:15 kesäaikaa. Aurinko on tuohon aikaan keskikesälläkin jo hyvin matalalla ja rakennuspaikalla 
on muutenkin jo varjoista.   Muilta osin mielipiteen esittäjien huoli asuinympäristön muutoksesta on 
oikeutettua. Esitämme neuvottelua kiinteistön kaupasta. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Laaditussa alustavassa varjostustarkastelussa uudet varastotornit lisäävät mielipiteen esittäjän 
etupiha-alueen varjoisuutta maalis-huhtikuulla ja syys-lokakuulla enintään noin kahden tunnin ajan 
vuorokaudessa. noin 70 vuorokautena. Varjo osuu pihapiiriin n. 16:45–18:45 kesäaikaa. Noina 
kuukausina ja kellonaikoina on pilvistä tai melkein pilvistä 55% ajasta, joten selvempää varjoisuu-
den lisäystä voi aiheutua n. 85 tunnin ajan vuodessa. Aurinko on noin aikoina jo aika matalalla, jo-
ten kasvillisuuskin voi aiheuttaa jo varjoa. Auringonpaistetunteja on vuodessa kaikkiaan n. 1600–
1700, joten haittaa voi pitää kohtuullisena. 
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Asemakaavan muutoksella halutaan turvata Sievin Jalkineen toiminta ja laajennusmahdollisuudet 
Asemakylällä pitkälle tulevaisuuteen. Asemakaavaluonnoksen mukainen sijoittelu tekee mahdol-
liseksi laajentaa tehdasta vielä lisää kaukaisemmassa tulevaisuudessa. 
 
                                  , 3.3.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Laaditussa alustavassa varjostustarkastelussa uudet varastotornit lisäävät mielipiteen esittäjän 
etupiha-alueen varjoisuutta maalis-huhtikuulla ja syys-lokakuulla enintään noin kahden tunnin ajan 
vuorokaudessa. noin 70 vuorokautena. Varjo osuu pihapiiriin n. 16:45–18:45 kesäaikaa. Noina 
kuukausina ja kellonaikoina on pilvistä tai melkein pilvistä 55% ajasta, joten selvempää varjoisuu-
den lisäystä voi aiheutua n. 85 tunnin ajan vuodessa. Aurinko on noin aikoina jo aika matalalla, jo-
ten kasvillisuuskin voi aiheuttaa jo varjoa. Auringonpaistetunteja on vuodessa kaikkiaan n. 1600–
1700, joten haittaa voi pitää kohtuullisena. 
Asemakaavan muutoksella halutaan turvata Sievin Jalkineen toiminta ja laajennusmahdollisuudet 
Asemakylällä pitkälle tulevaisuuteen. Asemakaavaluonnoksen mukainen sijoittelu tekee mahdol-
liseksi laajentaa tehdasta vielä lisää kaukaisemmassa tulevaisuudessa. 
 
                                  , 30.1.2020 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Asemakaavan laatimistyössä tullaan tutkimaan korkeiden varastorakennusten vaikutuksia ja sijain-
teja pyrkien minimoimaan niistä aiheutuvia haittoja naapurustolle. Tehtaanpuistokadun ja Korhos-
järvenkadun yhdyskadun linjausta selvitetään myös pyrkien saamaan katu mahdollisimman kauas 
uimarannasta. Katuun varautumista asemakaavassa on pidetty kuitenkin tärkeänä, jotta tehdas-
alue voidaan tarvittaessa aidata. Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) ei 
käsitä koko Asemakylää, vaan on rajattu osa kylästä. Asemakaava rajautuu RKY-alueeseen, mutta 
ei ulotu sille. 
 
                                  , 2.2.2020. 
 
Kaavan laatijan vastine-ehdotus: 
Asemakaavan laatimistyössä tullaan tutkimaan korkeiden varastorakennusten vaikutuksia ja sijain-
teja pyrkien minimoimaan niistä aiheutuvia haittoja naapurustolle. Tehtaanpuistokadun ja Korhos-
järvenkadun yhdyskadun linjausta selvitetään myös pyrkien saamaan katu mahdollisimman kauas 
uimarannasta. Katuun varautumista asemakaavassa on pidetty kuitenkin tärkeänä, jotta tehdas-
alue voidaan tarvittaessa aidata. 
Kaavatyön yhteydessä tehdään rakennuskannan inventointi, johon voidaan ottaa mukaan myös 
mielipiteen esittäjän rakennus. Kunta neuvottelee maatalousalueeksi merkittävän asuntotontin os-
tosta kunnalle. 
 
Kaavan laatija on laatinut alueelle asemakaavaluonnoksen ja luonnoksen asemakaavaselostuk-
sesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman lähtökohtien mukaan ja lisäksi luonnossuunnitelmassa 
on huomioitu kaavan laatijan vastine-ehdotuksissa esitetyt asiat. 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta päättää asettaa asemakaavan muutosluonnoksen 
nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden viikon ajaksi osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Tek.ltk. 17.11.2020 § 45 
 
Jalkinetehtaan alueen asemakaavan muutos on valmisteltu ehdotuksena nähtäville asetettavaksi. 
Luonnosvaiheen palaute on huomioitu valmistelussa. Luonnosaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 
26.2.2020 – 12.3.2020 välisenä aikana. Luonnosaineistosta saatiin 4 viranomaislausuntoa ja 6 
mielipidettä. Luonnosvaiheessa järjestettiin Korhosen koululla keskustelutilaisuus 4.6.2020. 
 
Palautteen perusteella kaavan laatija on tehnyt kaava-aineistoon tarvittavat muutokset. Kaavan 
laatijan vastineet lausuntoihin on esitetty kaavaehdotuksen liitteessä 4. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
 
1. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan vastineet kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta pa-
lautteesta. 
 
2. Kunnanhallitus hyväksyy Jalkinetehtaan asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen 27.10.2020 
päivätyn kaava-aineiston ja päättää asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville ja pyytää aineistosta tarvittavat lausunnot. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 163 
 

Oheismateriaalina on ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Lisätietoja vs. tekninen johtaja Sami Puputti puh. 044 4883263, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA SEPPÄLÄ 746-402-3-52´ 
 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 164 
 

Sievin kunta on neuvotellut kiinteistön määräalakaupasta. Neuvottelun kohteena on Sievin kunnan 
Hannunkankaalla sijaitseva määräala tilasta Seppälä 746-402-3-52. Määräalan pinta-ala on noin 
6,6 ha ja kauppahinnaksi on neuvoteltu 32 000,00€. Sievin kunta on ostanut aiemmin samasta ti-
lasta erottamattoman määräalan asemakaava-alueelta. 
 
Kaupan kohde sijaitsee Kirkonkylän yleiskaava-alueella. Määräala sijoittuu kaavassa TPY-
merkinnällä olevalle työpaikka-alueelle, A-merkinnällä olevalle asuntoalueelle, V-merkinnällä ole-
valle virkistysalueelle ja M-merkinnällä olevalle maa- ja metsätalousalueelle. 
 
Toimivalta kiinteistökaupassa on kunnanhallituksella (Hallintosääntö 22 §, kohta 2). 
 
Esityslistan oheismateriaalina on kauppakirjaluonnos, puustoarvio, ostotarjous, lainhuuto- ja rasi-
tustiedot sekä kiinteistörekisteriote. 
 
Yleiskaavakartta ja ostettava määräala 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy määräalan oston tilasta Seppälä 746-
402-3-52 kauppahinnalla 32 000,00 €. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Lisätiedot: vs. tekninen johtaja Sami Puputti puh. 044 4883 263., etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KALLION ALUEEN IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN PÄIVIT-
TÄMISEN OHJAUSRYHMÄÄN 
 

Kunnanhallitus 30.11.2020  §  165 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus on 06.11.2020 § 96 päättänyt pyytää jäsenkuntia 
nimeämään luottamushenkilö- sekä viranhaltijaedustajansa työryhmään, jonka tehtävänä on koor-
dinoida Kallion alueen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vuosille 2021-
2024. 
 
Laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta (980/28.12.2012), ns. 
vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäk-
käiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suun-
nitelma on laadittava osana kunnanstrategista suunnitelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy ja se 
on tarkistettava valtuustokausittain. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajat Kallion alueen ikääntyneiden 
hyvinvointisuunnitelman päivittämistä koordinoivaan työryhmään. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ja nimettiin luottamushenkilöedustajaksi Mauno Jussila ja viranhaltijaedusta-
jaksi toimistosihteeri Anne Huhtala. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN KUNNAN PERUSTAJAJÄSENYYS PERUSTETTAVASSA KANTATIE 86/63 VAIKUTUSALUEEN KE-
HITYSYHDISTYKSESSÄ (SÄÄNTÖJEN KORJAAMINEN) 

 
Kunnanhallitus 17.08.2020  §  106 
 

Ylivieskan ja Oulaisten kaupungit sekä Sievin kunta ovat valmistelleet kantatie 86/63 edunvalvon-
nan ja alueen kehittämisen tueksi perustettavaa yhdistystä. Yhdistyksen tarkoituksena on mm. 
yhteistyössä jäsenkuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten ja muiden viranomaisten 
kanssa edistää kantatien vaikutusalueen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja edun-
valvontaa. 
 
Kantatie 86/63 alueen kunnat ovat jo vuosia tehneet asiassa yhteistyötä ja jättäneet mm. liikenne- 
ja viestintäministeriöön esityksen kantatien numeroinnin yhtenäistämisestä ja tien luokituksen nos-
tamisesta valtatieksi. Tällä hetkellä on menossa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
laatiminen, mitä kaikki uudistukset odottavat. Suunnitelman on tarkoitus sisältää 12-vuotinen toi-
menpideohjelma, mihin kirjataan sekä valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää 
koskeva rahoitusohjelma. Suunnitelmasta on tarkoitus päättää keväällä 2021. 
 
Liitteenä nro 3 olevien yhdistyksen sääntöluonnoksen mukaan yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi 
voivat liittyä kantatien vaikutusalueella olevat kunnat ja ns. kannattajajäseniksi kuntien elinkeinoyh-
tiöt, muut yhtiöt ja yhteisöt. Kuntajäsenten vuosittaiset jäsenmaksut olisivat kunnan asukasluvun 
mukaan enintään 700-1200 euroa. 
 
Suomen yhdistyslain mukaan, kun yhdistys perustetaan, allekirjoitetaan perustamiskirja, johon liite-
tään säännöt. Perustamiskirjan allekirjoittaa vähintään kolme perustajajäsentä. Ylivieskan ja Ou-
laisten kaupungit sekä Sievin kunta toivovat myös muiden kantatien vaikutusalueen kuntien lähte-
vän mukaan yhdistyksen perustajajäseniksi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy, että Sievin kunta osallistuu 
perustajajäsenenä uuteen kantatie 86/63 edunvalvonnan ja alueen kehittämisen 
tueksi perustettavaan yhdistykseen ja esittää, että muut kantatie 86/63 
vaikutusalueen kunnat voivat ilmoittaa osallistumisestaan 31.8.2020 mennessä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 166 
 

Patentti- ja rekisterihallitus on lähettänyt yhdistykselle sääntöjen korjauskehotuksen. Oheismateri-
aalina saatu korjauskehotus ja ehdotus korjauksiksi. Korjausehdotuksessa on yliviivattuna vanha 
teksti ja vihreällä korostusvärillä uusi ehdotus. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdotetut korjaukset yhdistyksen 
sääntöihin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. Hyväksytyt korjausehdotukset liitteenä nro 1. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi  
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OSALLISTUMINEN NHG:N LAPSIBUDJETOINNIN PILOTOINTIIN JA VERTAISKEHITTÄMISEEN 
 
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 167 
 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on neuvotellut Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa osallis-
tumisesta lapsibudjetoinnin pilotointiin ja vertaiskehittämiseen. Lapsibudjetointi tarkastelee lapsiin 
kohdistettuja rahavirtoja kokonaisuutena ja sillä vahvistetaan lapsen oikeuksien toteutumista.  
 
Nykyisin eri toimialojen, kuten sosiaali-, terveys- tai sivistyspalvelujen, kustannuksia on seurattu 
omina kokonaisuuksinaan ilman tarkempaa tietoa siitä, miten eri palvelut ja niiden kustannukset ja-
kautuvat väestöryhmien välillä. NHG:n kehittämän mallin ja siihen kytketyn työkalun avulla lapsiin 
ja lapsiperheille kohdistettujen julkisten määrärahojen tarkastelu onnistuu yhteismitallisesti. Lapsi-
budjetoinnissa toteutetaan organisaatioriippumaton palvelurakenne ja palveluiden kohdennuksen 
malli, jossa kaikki lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvat menot jaetaan niin sanotun liikennevalo-
luokittelun mukaan. 
 
Ensi vaiheessa pilotointiin osallistuisi PPKY Kallion jäsenkunnista vain Sievi. Pilotoinnin kustan-
nukset PPKY Kalliolle ja Sieville ovat NHG:n tarjouksen mukaan vuonna 2021 yhteensä 10 000 €, 
mistä Sievin kunnan maksuosuus olisi 5 000 €. 
 
Oheismateriaalina on NHG:n esitys ja tarjous lapsibudjetoinnista PPKY Kalliolle ja Sievin kunnalle. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Sievin kunta osallistuu yhdessä 
PPKY Kallion kanssa Nordic Healthcare Groupin lapsibudjetointi -työkalun pilotointiin ja kehittämi-
seen. Sievin kunnan rahoitusosuus pilotoinnista on 5 000 € vuonna 2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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YRITTÄJÄPALKINTO (NRO 40) JA MAATALOUSTUOTTAJAPALKINTO (NRO 31) VUONNA 2020 
 
Kunnanhallitus 30.11.2019  §  168 

 
Sievin Yrittäjä- ja Maataloustuottajapalkinto jaetaan vuosittain. Palkintojen jakamisesta ei ole ole-
massa erityisiä säännöksiä. Jakokriteereinä on aikaisempina vuosina käytetty mm. seuraavia seik-
koja: yrityksen vakaa kehitys, työllistävä vaikutus ja merkitys kunnan taloudelle sekä edistyminen 
yritystoiminnassa kyseisenä vuonna. Aikaisemmin palkinnon ovat saaneet: 
 

V u o s i  Nro  Yr i t tä jäp alkin to  Nro  M a a t a l o u s t u o t t a j a p a l k i n t o  

1981 1 SIEVIN  JALKINE  KY   
1982 2 MAANSIIRTOLIIKE  VELJEKSET  PAKKALA   
1983 3 POHJANMAAN  KONESUODATIN  OY   
1984 4 SCANFIL  OY   
1985 5 SÄHKÖLIIKE  E.  KOTILAINEN  KY   
1986 6 RAKENNUSLIIKE  A.  SOMERO  KY   
1987 7 ELEMENTTIVALIMO  O. KURRA KY   
1988 8 MAANSIIRTOLIIKE  VELJEKSET  E. & K.  OJALA   
1989 9 SORVI-POJAT  KY   
1990 10 K-HALLI  MASA / KAUPPIAS  MATTI  NEVALA 1 KOIVUOJA SIRPA JA JUKKA  
1991 11 KULJETUSLIIKE PÖLLÄ KY/TEUVO JA MATTI PÖLLÄ 2 RAUHALA   RITVA  
1992 12 KONEPURISTIN  J.  HAMARI  KY 3 VIITASALO   ERKKI  JA  SILPA  
1993 13 ASUSTELIIKE  SIEVIKKI / EEVA-LIISA  SAUKKO 4 RUUTTULA   TEIJO  JA  MERJA  
1994 14 AUTOILIJAT  PINOLA  PENTTI & POJAT 5 HAAPANIEMI   JUHA  JA  ARJA  
1995 15 SIEVIN  SAVI  OY 6 OJALA   AARO  JA  ELVI  
1996 16 SIEVIN PELTI AY (EERO, MATTI JA JUKKA MUHOLA) 7 HANNULA   AHTI  
1997 17 ERKIN  RAUTA  OY 8 IISAKKILA   KAARLO  JA  LEENA  
1998 18 KULJETUSLIIKE  MARTTI  TAKANEN  KY 9 VILJAMAA   SIMO  JA  SIRPA  
1999 19 SIEVIN  KENKÄKAUPPA / SEIJA  KYLMÄ 10 JOKITALO   KARI  JA  AILA 
2000 20 SIEVIN  PUUTUOTE  OY / JUHA  TÖLLI 11 HEISKANEN   ARTO  JA  MAIRE  
2001 21 SIEVIN MUOTIKULMA AVOIN YHTIÖ / MARTTI MANU 12 SIKKILÄ  SAKARI  JA  LEENA  
2002 22 SOMERO-TRADING OY / AIRI JA ARTO SOMERO 13 HONKALA  JUHA  MATIAS 
2003 23 T.  ERKA / RIITTA  JA  ERKKI  HIMANKA 14 VISURI  TARMO  LEINO  TAPANI 

2004 24 CELERMEC OY 15 MAATALOUSYHTYMÄ TIMO JA KYÖSTI 
HUITULA 

2005 25 TAXIPALVELU MIRJA JA MARKKU KORKIA-AHO KY 16 KEIJO JA ULLA RÄTTYÄ 
2006 26 AUTOHUOLTO VÄHÄSALO & KORPI 17 HELGE JA ANJA PELKONEN 
2007 27 MAASYDÄMEN MATKAILU 18 PAULI JA TIINA LAAKKO 

2008 28 T:MI SIEVIN KIRJA- JA PAPERIKAUPPA /  
KAIJA-LEENA HIETASAARI 

19 TARMO JA ANNA-LIISA LEPPÄLÄ 

2009 29 PEKKA SALMELA OY 20 OSMO JA TARJA JOKITALO 
2010 30 TEHO FILTER OY 21 MAITOKANGAS AY 
2011 31 KONEKORJAUS H. PETÄJISTÖ 22 ERKKI JA MINNA PAJUKOSKI 

2012 32 ANNEN HIUSKULMA 23 MAATALOUSYHTYMÄ JUHO, MIKKO JA 
KAIJA NIVALA 

2013 33 SIEVIN OSUUSPANKKI 24 JOUKO JA PÄIVI HUHTALA 
2014 34 SIEVITALO OY 25 ANNE JA MIKKO TAKANEN 
2015 35 KONEURAKOINTI ANTTI MÄKIKAUPPILA 26 PEKKA JA ANITTA JUSSILA 
2016 36 RAKENNUSLIIKE RIIHIMÄKI OY 27 RAMI JA JOHANNA RAUHALA 
2017 37 KALLIO TRANSPORT OY 28 VEIKKO JA IRINA JOKITALO 
2018 38 SIEVIN KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU KY 29 ISOKUMMUN LAMMASTILA 
2019 39 JOKILAAKSON SÄHKÖ OY 30 SEPPO JA KAIJA NIVALA 

 
Maaseudun kehittämistoimikunta on Sievin kunnan hallintosäännön § 38 mukaisesti valinnut ko-
kouksessaan 28.10.2020 vuoden 2020 Maataloustuottajapalkinnon saajaksi Lakasen tilan / Antti 
Kangas ja Jenika Kovanen. 
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Sievin Yrittäjät ry esittää kokouksessaan 30.11.2020 vuoden 2020 Yrittäjäpalkinnon saajan. 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä maaseudun kehittämistoimi-
kunnan päätöksen tiedokseen ja valita Yrittäjäpalkinnon saajaksi Sievin Yrittäjät ry:n esittämän yri-
tyksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 
Tieto 1.12.2020: Sievin Yrittäjät ry esitti Yrittäjäpalkinnon saajaksi Kiurunkangas Oy:tä. 
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KUNNANTALON SULKEMINEN JOULUNAIKAAN 2020 
 
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 169 
 

Kunnantalo on ollut viime vuosina joulunaikaan yleisöltä suljettuna varsinaisten pyhäpäivien lisäksi 
myös niin sanottuina välipäivinä. Henkilöstön vuosilomia ja työajantasausvapaita on voitu näin 
keskittää aikaan, jolloin asiakaspalvelun tarvekin on vähentynyt. Lisäksi Sievissä tänä talvena jär-
jestettävä maakuntaviesti työllistää kunnantalon henkilöstöä ennen loppiaista. 
 
Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa. 
Lisäksi valtuusto on päättänyt (12.6.2017 § 110) julkaista kunnalliset ilmoitukset mm. julkisten kuu-
lutusten ilmoitustaululla. Ko. ilmoitustaulu voi olla sulkemisaikana kirjastolla ja siellä on myös use-
ampi asiakaspääte tietoverkkoon pääsyä varten. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnantalo pidetään yleisöltä sul-
jettuna 21.12.2020 – 6.1.2021. 
 
Esityslistan lähettämisen jälkeen koronaepidemia on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaalla leviämisvai-
heeseen. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että kunnanta-
lo pidetään yleisöltä suljettuna 1.12.2020 – 6.1.2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 30.11.2020  § 170 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

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

- kunnanjohtaja kertoi koronatilanteesta ja mm. siitä, miten PPSHP:n alueellisen 
covid-19 koordinaatioryhmän suositukset on Sievin kunnassa huomioitu 

- kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi lyhyesti Korpelan Voiman yhtymäkokoukses-
ta 27.11.2020 

- viestintä- ja markkinointityöryhmän kokoonpanosta ja lähiajan tehtävistä keskustel-
 tiin ja asia tuleekin seuraavaan kunnanhallitukseen käsittelyyn. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus  30.11.2020  §  171 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Vapaa-aikalautakunta 7/2020 28.10.2020 
Tekninen lautakunta 8/2020 27.10.2020 
Tekninen lautakunta 9/2020 17.11.2020 
Ympäristölautakunta 7/2020 24.11.2020 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös: 

 14/2020, 12.11.2020 Valtuutusoikeuden myöntäminen 
2. Kunnankamreerin viranhaltijapäätös: 

 17/2020, 19.11.2020 Matti Saviluoto rahaston varojen sijoittaminen 
 18/2020, 24.11.2020 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 

 
 

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 30.11.2020  § 172 

 
1. Liikenne- ja viestintäministeriö, 19.11.2020: Lausuntopyyntö – Valtioneuvoston asetus maksuosuudes-

ta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeesta. 
2. Sosiaali- ja terveysministeriö, 10.11.2020: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi edus-

kunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. 
3. Valtiovarainministeriö, 12.10.2020: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan 

direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä. 
4. Vaasan Hallinto-oikeus: 
a. 11.11.2020: Päätös kunnallisvalitukseen - Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokous 26.6.2020 § 13. 
b. 11.11.2020: Päätös kunnallisvalitukseen - Korpelan Voima kuntayhtymä yhtymäkokous 26.8.2020 § 7. 
5. Jokilaaksojen jätelautakunta, 29.10.2020: Ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuden päätöksestä. 
6. Kaustisen kunta, 20.11.2020: Ote kunnanhallituksen 16.11.2020 kokouksen pöytäkirjasta § 178 – Kaus-

tisen kunnan perustajajäsenyys kantatie 86/63 vaikutusalueen kehitysyhdistykseen. 
7. Kalajoen kaupunki, 16.11.2020: Lausuntopyyntö Kalajoen kaupungin rakennusjärjestyksestä. 
8. Ylivieskan kaupunki, 9.11.2020: Lausuntopyyntö – Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan ehdo-

tusvaiheen aineisto nähtävillä. 
9. JAM Advisors, 31.10.2020: Kuukausiraportti lokakuulta Matti S. rahasto. 

10. Sievin kunnan ja Pirjon Pakari Ylivieska Oy:n välinen, 11.11.2020 allekirjoitettu sponsorisopimus Kes-
ki-Pohjanmaan maakuntaviestiin 2021. 

11. Sievin kunnan 4.11.2020 lähettämä lomake Työ- ja elinkeinoministeriöön palautettavan yksinyrittäjän 
korona-avustuksen vahvistamiseksi. 

12. Pöytäkirjajäljennökset: 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän hallitus 12/2020 29.10.2020 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymävaltuusto 3/2020 29.10.2020 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 12/2020 6.11.2020 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 15/2020 26.10.2020 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 16/2020 3.11.2020 
 Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen jätelautakunta 2/2020 29.9.2020 
 Ylivieskan kaupunki, Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 3/2020 13.10.2020 

 
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: 156-158, 159 kohdat 5-7, 160-163, 168, 170-172 

 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: 159 kohdat 1-4, 164-167, 169 
 
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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