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Kokousaika:
Kokouspaikka:
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14.12.2020 kello 14.15 – 16.58
Teams-kokous (kunnanjohtajan huone (K))
Maanantai

Saapuvilla olleet:
X
X
X
X
X
X
X
X

Muut saapuvilla olleet:

X
X
X
X
X
X
X
X

Jäsenet:
Rauhala Rami pj.
Hannula Ahti
1. vpj.
Kangas Terhi
2. vpj.
Ahola Ari (K) 3. vpj. saapui klo 14.38 § 173
Honkala Kari liittyi klo 14.43 § 173
Huovari Piritta
Koski Jenny
Korkeakangas Tapani (K) saapui klo 14.47 § 173
Ruuttula Merja
Linna Jukka
Känsälä Pasi
Jussila Mauno
Korhonen Eero
Ranto Mauno (K)
Rossi Päivi
Pöllä Päivi
Puputti Sami
Pelkonen Teemu
Mickos Ari

Varajäsenet:
Känsälä Pasi
Rahkonen Pirjo
Haikara Hanna
Rieskaniemi Kimmo
Kariniemi Anne
Salonsaari Tapio (kv 3.9.2020 § 37)
x Myllyoja Jarkko
Jokitalo Jukka
Luomala Elisa

kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)
kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)
kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja liittyi klo 14.51 § 173
kunnanjohtaja
hallintopäällikkö
arkistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
vs. tekninen johtaja paikalla klo 14.15-15.20 § 173-175

vs. koulutoimenjohtaja paikalla klo 16.00-16.09 § 181 (osittain)
Sievin Teollisuuspuisto Oy:n tj. paikalla klo 16.11-16.22 § 182 (osittain)

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

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

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 173

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Ruuttula ja Ahti Hannula sekä varalle Terhi
Kangas.

184

Sivut: 1

19

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus:

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

Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Päivi Pöllä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 15.12.2020

Merja Ruuttula

Ahti Hannula

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa
tiistaina 22.12.2020.
Mari Yrttikoski
toimistosihteeri
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SÄHKÖN HANKINTA 1.1.2022 ALKAEN
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 173
Sievin kunta on toteuttanut sähköenergian hankinnan suorahankintana Korpelan Energia Oy:ltä.
Nykyinen hankintasopimus on voimassa 31.12.2021 asti. Sähkön hankintahinta on ollut sopimuskauden mittainen kiinteä hinta €/MWh ilman käyttöpaikkakohtaista perusmaksua. Kiinteähintaisen
määräaikaisen sopimuksen etuna on, että hintataso on tiedossa koko sopimuskauden ajan. Tällaisissa sopimuksissa hintariski on kuitenkin suuri, kun määräaikainen sopimus päättyy ja sähköenergian markkinahinnat voivat olla tuolloin aiempaa sopimusta huomattavasti kalliimpia. Määräaikaisen kiinteähintaisen sopimusjakson aikana voivat myös edullisimmat hintajaksot jäädä hyödyntämättä.
Sievin kunnan sähkön hankintahinta on vaihdellut sopimusvuosien 2018 – 2021 aikana välillä 34,6
– 45,8 €/MWh. Kolmen edellisen sopimusvuoden keskimääräinen sähkönkulutus on ollut 3 297
MWh vuodessa. Hinnanvaihtelun vaikutus hankinnan kokonaishintaan keskimääräisellä kulutuksella on enimmillään 36 926€ vuodessa.
Yhä useampi hankintayksikkö on siirtynyt sähköenergian hankinnassa hajautettuun hankintamalliin. Hajautetun hankintamallin hintasuojausten tarkoituksena on tasata ja vähentää sähköenergian
hinnan heilahtelua ja tätä kautta saavuttaa vakaa ja ennustettava hintataso. Kyseinen hankintatapa
voi yksittäisinä vuosina aiheuttaa sen, että kiinnitetty energiahinta on laskevalla markkinalla markkinahintaa kalliimpi. Toisaalta taas laskumarkkinoilla voidaan toteuttaa edullisia kiinnityksiä tulevaisuuteen. Nousevalla markkinalla salkun hinta on usein markkinahintaa edullisempi, koska kiinnityksiä on tehty hajautetusti myös halvemmilla hinnoilla.
Muita vaihtoehtoisia hankintatapoja ovat mm. spot-osto, jossa hinta määräytyy aina kulloisenkin
markkinatilanteen mukaan. Tällöin hinta voi muodostua yksittäisinä kuukausina joko hyvin korkeaksi tai matalaksi. Tässä hankintamallissa hankintayksikkö ottaa riskin hinnan suurista vaihteluista
ja hinnan ennustettavuuden heikkenemisestä.
Mikäli Sievin kunnan sähkönhankinnassa käytetään jatkossa hajautettua hinnankiinnitysmallia, tulisi uusi hankintamenettely seuraavasta 1.1.2022 alkavasta sopimuskaudesta aloittaa mahdollisimman pian. Tällöin mahdollistetaan hinnankiinnitysten seuranta ja toteutus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sähköenergian hankintaan olisi järkevää liittää mukaan myös kuntakonsernin tytäryhteisöt, jolloin saadaan nostettua hankintavolyymia. Tytäryhteisöjen on mahdollista liittyä hankintaan, vaikka heillä olisi voimassa oleva määräaikainen hankintasopimus, mikäli sopimus päättyy
nyt kilpailutettavan hankintajakson aikana. Hankintajakson pituus määritetään tarjouspyynnön laadinnan yhteydessä. Sähköenergian toimittajasta kunnanhallitus tekee kilpailutuksen perusteella
erillisen hankintapäätöksen.
Suomen hallituksen asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet on syytä huomioida tulevassa hankintamenettelyssä osana tarjouspyynnön määrittelyä. Edellä mainitut tavoitteet huomioiden on perusteltua pyytää tarjoukset sähköenergian osalta sekä vapaasta tuotantomuodosta että uusiutuvasta
tuotantomuodosta.
Sähkön kilpailuttaminen ja hankinta käyttäen hajautettua hinnankiinnitysmallia, edellyttää riittävää
asiantuntemusta sähkömarkkinoista ja sähkönhankintaprosessista. VENI Energy Oy on jättänyt
Sievin kunnalle tarjouksen sähköenergia hankintapalvelusta hintaan 2 €/MWh alv 0%. Palvelu sisältää: tarjouspyynnön luonnin, sähkön marginaalien kilpailutuksen, markkina-analyysin, kiinnitys-
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toimet asiakkaan edun mukaisesti sekä raportoinnin. VENI Energy Oy on pohjoismaiden johtava
sähkönhankintapalveluiden tuottaja.
Esityslistan oheismateriaalina VENI Energy Oy:n tarjous ja sopimusluonnos.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) toteuttaa sähköenergian hankinnan 1.1.2022 alkavalla sopimuskaudella hajautetulla hinnankiinnitysmallilla
2) hyväksyä VENI Energia Oy:n tarjouksen sähkönhankintapalvelusta
3) pyytää kuntakonsernin tytäryhtiöitä ilmaisemaan kiinnostuksen 31.12.2020 mennessä hankintaan liittymisestä
Päätös: Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja pyytää tarjouksia muiltakin toimijoilta.
Kokoukseen liittyivät/saapuivat tämän asian käsittelyn aikana: Ari Ahola klo 14.38, Kari Honkala
klo 14.43, Tapani Korkeakangas klo 14.47 ja Eero Korhonen klo 14.51.
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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PELTOMAAN ANTAMINEN VUOKRALLE

TE: 7/2020
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KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEELTA

Kunnanhallitus 14.12.2020 § 174
Tekninen johtaja on neuvotellut
kanssa peltomaan vuokraamisesta Kirkonkylän asemakaava-alueelta viljelyskäyttöön. Vuokrattavat määräalat sijaitsevat kunnan omistamilla kiinteistöillä 746-402-36-8, 746-402-33-8 ja 746-402-52-7. Määräalat sijoittuvat asemakaavan mukaiselle
maa- ja metsätalousalueelle sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueelle. Vuokrattava alue on yhteensä noin 1,5ha.
Vuokrattavalla peltoalueelle sijoittuu Korpelan Voiman sähkökaapeli sekä vähäinen määrä puustoa. Edellä mainitut seikat ja asutuksen läheisyys rajoittavat jonkin verran pelto-alueen viljelykäyttöä. Kunnan vuokraamien peltojen vuokrahinta on ollut kohteesta riippuen 180 - 210 €/ha vuodessa.
Toimivalta kiinteän omaisuuden vuokraamisessa on kunnanhallituksella (Hallintosääntö § 22, kohta
2)
Kartta vuokra-alueesta

Oheismateriaalina vuokrasopimusluonnos ja kartta.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää vuokrata peltoalueet vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti ja valtuuttaa
teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa:
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Kunnanhallitus päättää, että ko. peltoalueita ei vuokrata, vaan ne pidetään puistomaisena alueena
ja niille istutetaan puita tuulensuojaksi.
Päätös: Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.
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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SIEVIN KUNNAN OSALLISTUMINEN VYYHTI -VERKOSTOON VUOSINA 2021 – 2023
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 175
VYYHTI -verkosto on toiminut viime vuosien ajan aktiivisesti koko Pohjois-Pohjanmaan alueella tukien paikallisia vesistökunnostustoimijoita ja edistäen paikallisia kunnostushankkeita. Sievin kunnan alueella on aiempina vuosina edistetty mm. Korhosjärven kunnostusta järjestämällä alueella
työnäytös. Sievin kunnan alueella sijaitsee useita vesistöjä, joiden nykyistä parempi tila ja sen
myötä parantuvat virkistyskäyttömahdollisuudet edistävät alueen elinvoimaisuutta.
Verkostoituminen tarjoaa kunnille monia hyötyjä ja on avainasemassa tulevien haasteiden ratkaisemisessa. Osallistumalla verkoston toimintaan, kunta voi ohjata paikallisiin kunnostuskohteisiin
liittyviä yhteydenottoja verkoston koordinaattorille. Verkoston ja sen koordinaattorin kautta on saatavissa asiantuntija-apua (rahoituskanavien ja yhteistyötahojen kartoitusta, tausta-aineistojen ja
tehtyjen selvitysten kokoamista) erilaisiin kunnostusta tarvitseviin vesien- ja ympäristönhoitokohteisiin liittyen. Verkoston kautta voidaan myös koota ja välittää tietoa kuntiin esimerkiksi hulevesien
käsittelyvaihtoehdoista sekä niihin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista.
VYYHTI -verkosto on tunnettu vaikuttavasta, alan edelläkävijänä tekemästään työstä. Verkoston
koordinaattori toimii aktiivisesti yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa sekä osana valtakunnallista vesistökunnostusverkostoa. Osallistumalla verkoston toimintaan on mahdollisuus nostaa valtakunnan tason keskusteluun oman alueen ongelmia ja rahoitustarpeita. Verkoston toiminta
tarjoaa myös mahdollisuuksia osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.
VYYHTI -verkosto on rakennettu ja sen toimintaa on kehitetty hankerahoituksella. Hankerahoitus
päättyy vuoden 2020 lopussa, joten nyt kootaan verkoston toiminnan seuraavat kolme vuotta
(2021-2023) turvaava rahoituspohja. Laaditussa rahoitusmallissa ovat osallisina valtio (50%), Pohjois-Pohjanmaan toimijat (kunnat 25% ja yksityinen sektori 25%). Kuntien maksuosuudet on määritelty asukasluvun mukaan. Sievin kunnan asukasluvun mukainen maksuosuus olisi 1 000 €/vuosi.
Neuvottelut valtion rahoitusosuuksista ovat parhaillaan käynnissä ja niiden etenemiseksi tarvitaan
alustavia sitoumuksia verkostotoiminnan rahoitukseen Pohjois-Pohjanmaan toimijoilta ja kunnilta.
Alustavat sitoumukset vahvistetaan siinä vaiheessa, kun valtion osuuteen liittyvät neuvottelut on
saatu päätökseen.
Esityslistan oheismateriaalina VYYHTI –verkoston kustannustehokkuus ja hyödyt esittely
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää sitoutua VYYHTI –verkoston rahoitukseen 1000 €/vuosi vuosille 2021 –
2023 edellyttäen, että hankerahoitus toteutuu rahoitusmallin mukaisena.
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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KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUKSET AJALLA 1.1.-30.6.2021
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 176
Hallintosäännön 14 luvun 143 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen 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 kunnantalolla maanantaisin klo 14.15 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 25.1., 15.2., 15.3.,
29.3., 19.4., 17.5. ja 7.6.
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään osin sähköisenä teams/hybridikokouksena tai kunnantalon valtuustosalissa torstaisin klo 19.00 seuraavan ohjeellisen aikataulun
mukaisesti: 18.2., 8.4. ja 17.6.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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YHTEISTYÖSOPIMUS POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) VUODELLE 2021
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 177
Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä on kokouksessaan 23.11.2020 hyväksynyt yhteistyösopimuksen vuodelle 2021. Sopimus noudattaa vuosien
2016-2018 ja 2019-2020 sopimuksia, jotka on hyväksytty kaikissa alueen kunnissa. Sopimuksen
muutokset koskevat vuonna 2021 alkavan työllisyyden kuntakokeilun huomioimista sopimuksessa
sekä TYP:n asiakirjahallintoa vuonna 2020 voimaan tulleet lakimuutokset huomioiden.
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta
ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta
tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessiin etenemisestä ja
seurannasta. Toiminnan tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.
Alun perin malli perustuu lakiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(1369/2014) ja sen nojalla annettuun asetukseen (1377/2014).
Oheismateriaalina on päivitetty sopimus.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen vuodelle
2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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SIEVIN KUNNAN ILMOITUKSET JA TIEDOTTAMINEN SIEVILÄINEN -LEHDESSÄ 2021
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 178
Sievin kunnan ilmoitukset julkaistaan kuluvan valtuustokauden loppuun asti valtuuston 12.12.2019
§ 162 tekemän päätöksen mukaisesti yleisessä tietoverkossa ja tarpeen vaatiessa paikallislehdessä joko kokonaan tai lyhennettyinä ja viittaamalla yleisessä tietoverkossa olevaan täydelliseen ilmoitukseen.
Paikallislehti Sieviläinen on tehnyt vuoden 2021 ilmoitusten julkaisemisesta tarjouksen. Tarjous on
saman sisältöinen kuin kuluvalle vuodelle. Viestintä- ja markkinointisuunnitelmatyöryhmä on käsitellyt tarjousta kokouksessaan 26.11.2020 ja esittää sen hyväksymistä.
Sievin kunnan hallintosäännön 1 luvun 7 §:n mukaan kunnan viestintää ja tiedottamista johtaa
kunnanhallitus ja 24 §:n mukaan kunnanjohtaja päättää markkinointiin liittyvien ilmoitusten antamisesta.
Oheismateriaalina Sieviläisen tarjous 18.11.2020.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä paikallislehti Sieviläisen tarjouksen kunnan ilmoitus- ja viestintämallista.
Päätös: Hyväksyttiin.
Ari Ahola ja Eero Korhonen (yhteisöjääviys) poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
klo 15.26-15.28.
Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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SIEVIN KUNNAN SLOGAN
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 179
Sievin nykyinen slogan on otettu käyttöön vuonna 1990. Uudesta sloganista järjestettiin kilpailu
kuntalaisille, ja viestintä- ja markkinointisuunnitelmatyöryhmä käsitteli saapuneita ehdotuksia, mutta päätyi kuitenkin suunnittelemaan sloganin erikseen kunnan syksyistä verkkomainontamateriaalia
valmistettaessa.
Työryhmä esittää kunnan uudeksi sloganiksi: ”Sievi

kuin kotiin tulisi”

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä viestintä- ja markkinointisuunnitelmatyöryhmän esityksen kunnan uudeksi sloganiksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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TYÖRYHMÄ VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISUUNNITELMAN TEKEMISEKSI; TÄYDENNYS
Kunnanhallitus 15.01.2018 § 8
Johtoryhmä on käsitellyt viestintä- ja markkinointisuunnitelman tarvetta 8.1.2018 ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että sen laatimiseksi perustetaan viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva
työryhmä. Syksyllä 2017 tehdyn kunnan vetovoimakyselyn vastauksissa asian tärkeys tuli esiin.
Laaja-alaisen näkemyksen vuoksi työryhmän olisi toivottavaa koostua sekä luottamushenkilöistä
että viran- tai toimenhaltijoista. Työryhmä voisi kutsua kokouksiinsa yhteistyökumppaneita päätöksensä mukaan. Johtoryhmän jäsenistä tässä vaiheessa työryhmään halukkuutensa ovat ilmoittaneet vt. kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus
1. päättää perustaa työryhmän viestintä- ja markkinointisuunnitelman tekemiseksi,
2. nimeää työryhmän jäsenet
3. valtuuttaa vt. kunnanjohtajan tarpeen mukaan kutsumaan ryhmän jäseniksi kunnan johtavia viranhaltijoita tai heidän esityksestään muita kunnan palveluksessa olevia henkilöitä.
Päätös:

1. hyväksyttiin
2. em. mainittujen viranhaltijoiden lisäksi Rami Rauhala ja Kari Honkala
3. hyväksyttiin.

Lisätietoja:

vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Kunnanhallitus 02.09.2019 § 115
Työryhmään ovat kuuluneet Rami Rauhalan ja Kari Honkalan lisäksi vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, tekninen johtaja Paavo Hankonen, Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Mikko
Heickell sekä Kiinteistö Oy Sievin Jussin toimitusjohtaja Jarkko Mehtälä sekä vt. kunnanjohtajan
kutsumana Teemu Pelkonen ja Eeva Hietala. Hanna Salminen, Mikko Heickell ja Jarkko Mehtälä
eivät ole tällä hetkellä kunnan palveluksessa.
Kunnanhallituksen nimeämä strategiatyöryhmä on työskentelyssään käsitellyt myös kuntamarkkinointia. Strategiatyöryhmä esittää viestintä- ja markkinointisuunnitelmatyöryhmän täydentämistä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää työryhmään jäsenet Hanna Salmisen,
Mikko Heickellin ja Jarkko Mehtälän tilalle.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi jäseniksi työryhmään edellä mainittujen tilalle Ari Mickoksen, Taina
Pakkalan, Marika Ahonniskan ja Mauno Rannon.
Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Kunnanhallitus 14.12.2020 § 180
Työryhmän jäsenistä Paavo Hankonen on jäämässä eläkkeelle vuodenvaihteessa. Marika Ahonniska puolestaan on siirtymässä määräaikaisena työntekijänä valtionavustuksella hankerahoitet-
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§ 180, KH 14.12.2020 14:15

KH: 5/2018

tuun tehtävään, joten hän ei voi toimia työryhmässä. Marika Ahonniska on toiminut työryhmän sihteerinä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää työryhmään uudet jäsenet.
Päätös: Uusiksi jäseniksi nimettiin Sami Puputti ja Mari Yrttikoski (sihteeri) sekä Tapio Salonsaari,
Jarkko Myllyoja ja Ari Sipilä.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Sivu 12
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KANNANOTTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE ALUEEN SUSITILANTEESTA
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 181
Susien määrä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosissa on lisääntynyt voimakkaasti ja syksyn
aikana sudet ovat tappaneet alueella useita metsästyskoiria. Maa- ja metsätalousministeriöstä
saadun tiedon mukaan kuluvana talvena 2020 – 2021 susia ei kuitenkaan metsästetä kannanhoidollisin perustein. Tällä hetkellä susia voi poistaa ainoastaan Suomen riistakeskuksen niin sanotuilla vahinko- ja turvallisuusperusteisilla poikkeusluvilla.
Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä eri sidosryhmien kanssa työstämässä pohjaa malliksi,
jolla suden kannanhoidollinen metsästys voitaisiin sallia. Kannanhoidollinen metsästys olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan talvella 2021 – 2022.
Nivalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 07.12.2020 § 361 päättänyt lähettää kirjelmän Maa-ja
metsätalousministeriölle. Kirjelmässä esitetään susien kannanhoidollisen metsästämisen mahdollistamista nykyistä helpommin. Nivalan kaupunki esittää kirjelmässä myös, että valtion tulee osallistua jatkossa koululaisten susikuljetuksista aiheutuviin mahdollisiin lisäkustannuksiin.
Nivalan kaupunginhallituksen kirjelmä on oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää
1.
ilmoittaa Maa- ja metsätalousministeriölle tukevansa Nivalan kaupungin esityksiä, ja
2.
pyytää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosan kuntia ilmaisemaan tukensa
Nivalan kaupungin esityksille.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää
1.
ilmoittaa Maa- ja metsätalousministeriölle tukevansa Nivalan kaupungin esityksiä,
2.
pyytää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosan kuntia ilmaisemaan tukensa
Nivalan kaupungin esityksille ja
3.
kutsua pikaisesti koolle keskustelutilaisuuden alueen susitilanteesta. Tilaisuuteen
kutsutaan Suomen Riistakeskuksen ja Sievin metsästysseurojen edustajat. Tavoitteena on todeta Sievin susitilanne ja pyyntilupien hakeminen Sieviin. Lisäksi
MMM:lle menevän kannanoton saatekirjeeseen tulee tieto akuutista vaaratilanteesta
Kiiskilässä ja susien aiheuttamista ongelmista karjan laidunnukselle sekä metsästyksen tärkeydestä sieviläisten harrastuksena.
Päätös: Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus. Nivalan kaupunginhallituksen
kirjelmä liitteenä nro 1.
Asian käsittelyn aikana kuultiin vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkosta.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi

§ 181, KH 14.12.2020 14:15 / Liite: Nivalan
kirjelmä
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 69

LIITE 1

KANNANOTTO 1.12.2020

Nivalan kaupunginhallitus esittää Maa- ja metsätalousministeriölle susien
kannanhoidollisen metsästämisen mahdollistamista nykyistä helpommin. Nivalan
kaupunki edellyttää myös, että valtion tulee osallistua jatkossa koululaisten
susikuljetuksista aiheutuviin mahdollisiin lisäkustannuksiin.
Susien määrä on lähialueilla ja Nivalassa lisääntynyt huomattavasti viimeisen viiden
vuoden aikana. Ravintotilanteen heikentyessä susien häiriökäyttäytyminen on
lisääntynyt ja havainnot siirtyneet lähelle asutusta. Sudet ovat jo tappaneet alueella
useita metsästyskoiria. Erityisesti asutuksen lähellä liikkuvat susilaumat ja yksittäiset
suden aiheuttavat pelkoa kuntalaisissa. Alueen laumoista kaksi liikkuu Nivalan
alueella. Toisessa laumassa on noin kymmenen yksilöä ja toisessa neljä. Kartoituksen
jälkeen on syntynyt uudet pentueet ja lisäksi uusia havaintoja on tehty jo Kalajoen
eteläpuolella Sievin suunnalla, johon todennäköisesti on syntymässä uusi lauma.
Alueen susitilanteesta on kuultu paikallista riistanhoitoyhdistyksen
toiminnanohjaajaa. Asia on ollut esillä sekä opetuslautakunnassa (11.11.2020) että
kaupunginhallituksessa (7.12.2020). Turvatakseen koululaisten koulumatkoja
opetuslautakunta on muuttanut koululaiskuljetusten reittejä siten, että oppilaiden
matkat lähimmälle pysäkille olisi mahdollisimman lyhyet. Yksittäisiä hakemuksia
oppilaiden uusille kuljetuksille kotipihasta on ollut käsittelyssä, mutta kuljetuksia ei
ole vielä myönnetty. Uudet kuljetukset tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia.
Nivalan kaupunki vaatii valtion ratkaisuja, että alueen susitilanteeseen voidaan
puutua ja kuntalaisten turvallisuus taata jatkossakin sekä valtion osallistumista ns.
ylimääräisin susikuljetuksiin mitä runsas susikanta tulee aiheuttamaan.
Kunnioittavasti
Nivalan kaupunginhallitus

_____________

_____________

Sivu 14

§ 182, KH 14.12.2020 14:15

KH: 14/2020

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 182
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajankohtaiset raportit.
Päätös: : Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit seuraavista asioista:
kunnanjohtaja kertoi tämänhetkisestä koronatilanteesta
Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Ari Mickos kertoi valmistelussa olevista
hankkeista, mm. Yrityshautomo-hankkeesta, jolle kh näytti alustavasti vihreää valoa
keskusteltiin, olisiko syytä vaatia Soitea palauttamaan aikanaan Keski-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiriin sijoitettu peruspääoma kunnalle ja päätettiin ottaa asia seuraavaan kunnanhallitukseen
Jukka Linna kertoi Ylivieskan kaupungin kiinnostuksesta Jokilaaksojen Kuituverkkoosuuskuntaa kohtaan.

Sivu 15

§ 183, KH 14.12.2020 14:15

KH: 15/2020

Sivu 16

LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 183
Lautakuntien pöytäkirjat
Koululautakunta
Yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta

12/2020
3/2020

24.11.2020
26.11.2020

Viranhaltijapäätökset
1. Kunnankamreerin viranhaltijapäätös:
19/2020, 1.12.2020

Lyhytaikaisen lainan ottaminen

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

§ 184, KH 14.12.2020 14:15
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TIEDOKSIANTOASIAT
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 184
1. Maa- ja metsätalousministeriö, 7.12.2020: Lausuntopyyntö kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja
sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta.
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö:
a. 26.11.2020: Päätös lukiokoulutuksen yksikköhinnoista sekä erityisten koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rajoituksesta vuonna 2021
b. 10.12.2020: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi.
3. Sosiaali- ja terveysministeriö, 4.12.2020: Lausuntopyyntö vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän
ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi.
4. Valtiovarainministeriö:
a. 19.11.2020: Päätös – Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2020,
mom. 28.90.30.
b. 7.12.2020: Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020.
c. 30.11.2020: Lausuntopyyntö – Suositus luotettavuuden varmistamisesta (TiHL 12§), kommentointipyyntö.
d. 1.12.2020: Lausuntopyyntö – Suositus tietojen siirtämisestä yleisessä tietoverkossa sekä vastaanottajan
tunnistamisesta (TiHL 14.1§), kommentointipyyntö.
5. Ympäristöministeriö, 24.11.2020: Lausuntopyyntö – Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
päivitysinventointi, täydentävä kuuleminen.
6. Kruunupyyn kunta, 1.12.2020: Ote kunnanhallituksen 23.11.2020 kokouksen pöytäkirjasta § 217 koskien 86/63 aluekehitys ry:n sääntöjen muutosta.
7. Ylivieskan kaupunki, 4.12.2020: Lausuntopyyntö – Keskustan osayleiskaava 2030 muutosehdotus Taanilan alueella nähtävillä 9.12.2020-22.1.2021.
8. Pöytäkirjajäljennökset:
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus
10/2020
16.11.2020
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus
17/2020
16.11.2020

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 9998, KH 14.12.2020 14:15
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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:

173, 176, 181-184

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 174,

175, 177-180

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 tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 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
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
puh: 029 56 42800 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
____ päivää
Valitusaika
____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät:

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.

§ 9998, KH 14.12.2020 14:15
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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-/ Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
valituskirjelmän
– päätös, johon haetaan muutosta
sisältö
– 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-/ Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusvalituskirjelmän
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on
toimittaminen
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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) mukaisesti.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

