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Kokousaika: Torstai   18.02.2021 ke llo  19.00 –  21.19 
Kokouspaikka: Valtuustosali (V) / Teams-kokous 

Jäsenet: Jäsenet: 
 X Ahola Ari X Känsälä Pasi    1. varapj.      
 - Eskola Ilse    (kv 10.12.2020 § 66)   X Linna Jukka (V)    puheenjohtaja      
 X Haikara Hanna X Luomala Elisa (V)      
 X Hannula Ahti X Myllyoja Jarkko      
 X Honkala Kari Tapani (V) X Päivärinta Markus      
 X Huovari Piritta X Pärkkä Annu      
 X Jokitalo Jukka X Rauhala Rami      
 X Jussila Mauno    2. varapj. - Rieskaniemi Kimmo      
 X Kangas Terhi X Ruuttula Merja      
 X Kariniemi Anne X Salonsaari Tapio    (kv 3.9.2020 § 37)      
 X Kinnunen Juha    (kv 31.1.2019 § 4) X Sipilä Ari      
 X Korhonen Eero    3. varapj. X Tölli Lea Kaarina      
 X Korkeakangas Tapani (V) X Viljamaa Simo      
 X Koski Jenny                 
   Varajäsenet: Muut  saapuvilla  olleet: 
    X Ranto Mauno (V) kunnanjohtaja           
    - Rossi Päivi hallintopäällikkö           
    X Pöllä Päivi  (V) arkistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä           
    X Puputti Sami tekninen johtaja           
    X Pelkonen Teemu vs. koulutoimenjohtaja           
                 
                 
                 
                 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    1    7 Sivut:    1    22 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisa Luomala ja Jarkko Myllyoja. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

   
Jukka Linna Päivi Pöllä 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 23.2.2021 
 
 
Elisa Luomala Jarkko Myllyoja 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 25.2.2021. 
 
 
 Mari Yrttikoski 
 toimistosihteeri 

Kunnanvaltuuston päätösten 
laillisuustarkkailu: Kunnanhallitus ___/___ 2021 

Pöytäkirjasta on  ___/___.2021 lähetetty jäljennös kirjastoon ja kirjastoautoon. 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kunnanvaltuusto 18.2.2021 § 1 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, asetettu 
kunnan ilmoitustaululle 11.2.2021 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 17.2.2021. 
 
Kuntalain (365/1995) 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) valtuutetuista (=18 hlöä) on saapuvilla. 
 
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto. 

 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 25 valtuutet-
tua. 
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SIEVIN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 18.2.2021 

 

LIITE  NRO  1 

 

SIEVIN KUNNANVALTUUSTON 

NIMENHUUTO-  JA  ÄÄNESTYSLUETTELO 

TOIMIKAUDEKSI  6/2017 – 5/2021  LÄSNÄ = X 

 POISSA = – 

Ä Ä N E S T Y S :  

 

§ 6: 
Kouluverkkomuutokset Sievissä 

(Leppälän koulun lakkauttaminen) 
 

PUOLUE:    J Ä S E N E T :  

JAA  

kunnanhallituksen 
ehdotus 

EI 

Ari Aholan 
ehdotus 

PS. Ahola Ari X  x  

KESK. Eskola Ilse   (kv 10.12.2020 § 66) -    

KESK. Haikara Hanna X x   

KESK. Hannula Ahti X x   

VAS. Honkala Kari Tapani X x   

KESK. Huovari Piritta X esteellinen  

KESK. Jokitalo Jukka X  x  

KOK. Jussila Mauno X x   

KESK. Kangas Terhi X x   

VAS. Kariniemi Anne X x   

KESK. Kinnunen Juha   (kv 31.1.2019 § 4) X x   

PS. Korhonen Eero X  x  

KESK. Korkeakangas Tapani X x   

PS. Koski Jenny X  x  

KESK. Känsälä Pasi X x   

KESK. Linna Jukka X x   

KESK. Luomala Elisa X x   

PS. Myllyoja Jarkko X  x  

KESK. Päivärinta Markus X x   

KESK. Pärkkä Annu X x   

KESK. Rauhala Rami X x   

PS. Rieskaniemi Kimmo -    

KESK. Ruuttula Merja X x   

KESK. Salonsaari Tapio   (kv 3.9.2020 § 37) X x   

PS. Sipilä Ari X  x  

KESK. Tölli Lea Kaarina X x   

KESK. Viljamaa Simo X x   

            V A R A J Ä S E N E T :    KENEN TILALLA 

KESK. Sandholm Jarmo     
KESK. Petäjistö Valto     
KESK. Vilén Salomo     
KESK. Rahkonen Pirjo     
KESK. Halmetoja Niina     
KOK. Kukkonen Esa     
KOK. Jussila Pasi     

 Y H T E E N S Ä   25 18 6  

   
 

25 varsinaista jäsentä kokouksessa. 

 

 

 

 

 

   

  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET:    
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto 18.2.2021 § 2 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Elisa Luomala ja Jarkko Myllyoja. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Luomala ja Jarkko Myllyoja. 
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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 toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus 
 
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään sähköisenä teams-kokouksena tai kunnan-
talolla 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/hybridi-
kokouksena tai kunnantalon valtuustosalissa torstaisin klo 19.00 seuraavan ohjeellisen aikataulun 
mukaisesti: 18.2., 8.4. ja 17.6. 
  
Päätös: Hyväksyttiin.  

 
Kunnanvaltuusto 18.2.2021 § 3 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
  
 Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 

 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. 
 

Kunnanhallitus 15.02.2021 § 19 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 9.12.2020 – 
10.1.2021 välisenä aikana Sievin kunnantalolla ja Sievin kunnan internet-sivuilla. 
 
Kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa. 
Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. 
Lausunnot sekä kaavoittajan vastineet on esitetty kaavaselostuksessa sivulla 15. 
 
Asemakaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia sen nähtävilläolon jälkeen. 
 
Kaavan merkittävin rakenteellinen muutos on asuntokorttelialueen muuttaminen palvelurakennus-
ten kortteliksi. Alue muuttuu näin asuntoalueesta osaksi kunnan keskustapalveluiden aluetta. 
Asemakaavan muutos lisää korttelin rakennusoikeutta 1975 k-m2 :llä kun korttelin eteläosan te-
hokkuus nousee 0.18:sta 0.3:een ja pohjoisosan tehokkuus 0.3:sta 0.4:ään. Muutoksen jälkeen 
kortteli jakaantuu suunnilleen puoliksi teollisuusalueeseen ja palvelualueeseen, joten korttelitehok-
kuus on muutoksen jälkeen 0.35. 
 
Asemakaavan muutoksella muutetaan meijerin teollisuuskorttelialue vallitsevan kiinteistöjaotuksen 
mukaiseksi. Merkintä TT-1 muutetaan samalla merkinnäksi TY-1. Teollisuuskorttelialueen tehok-
kuusluku nostetaan asemakaavan muutoksella 0.3:sta 0.4:ksi. Tehokkuuden nostolla meijerin ra-
kennusoikeus säilyy suunnilleen ennallaan korttelialueen pienenemisestä huolimatta. Rakennusoi-
keus pienenee 85 km2:llä. Muutoksen jälkeen meijerin rakennusoikeus on 4645 k-m2. Rakennus-
oikeudesta on käytetty 2495 k-m2, joten tulevia rakennustarpeita varten rakennusoikeutta jää jäljel-
le 2150 k-m2. Korttelialueen pienentäminen aiempi rakennusoikeus säilyttäen on perusteltua Kir-
konkylän keskeisen maa-alueen järkevän hyödyntämisen kannalta. 
 
Osa teollisuusalueesta sekä koko rivitalojen korttelialue muutetaan nykyisiä käyttötarkoituksia vas-
taavasti palvelurakennusten korttelialueeksi. Samalla tehokkuusluku nostetaan 0.3:ksi. Alueen laa-
jentumisen ja tehokkuuden noston vaikutuksesta P-alueen rakennusoikeus kasvaa muutettavan 
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kaavan rivitaloalueeseen verrattuna 2059 k-m2:llä. P-alueen kokonaisrakennusoikeus on 3417 k-
m2, josta on käytetty 1699 k-m2. Rakennusoikeutta jää tuleviin tarpeisiin vielä 1718 k-m2. 
 
Asemakaavan muutoksella muutetaan Kantatie 28:n tiealueeseen käytännössä jo kuuluva 307 
m2:n kokoinen maa-alue teollisuusalueesta liikennealueeksi myös asemakaavaan. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää: 
 
1. Hyväksyä kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheessa annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. 
 
2. Esittää Jussinmäentien asemakaavamuutoksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 

Kunnanvaltuusto 18.2.2021 § 4 
 

Esityslistan oheismateriaalina on kaavakartta 27.10.2020 ja kaavaselostus liitteineen (päivitetty 
18.1.2021). 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Lisätietoja: 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: 
 
Anelma ja Antti Riihimäki, 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. 
 
Helmi ja Tarmo Koivisto, 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. 
 
Kaarina Korhonen, 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. 
 
Ahti ja Anja Wörlin, 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. 
 
Jukka ja Tarja Wörlin, 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. 
 

Kunnanhallitus 15.2.2021 § 20 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 9.12.2020 – 
10.1.2021 välisenä aikana Sievin kunnantalolla ja Sievin kunnan internet-sivuilla. 
 
Kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa. 
Kaavaehdotuksesta saatiin kolme muistutusta. 
Lausunnot, muistutukset sekä kaavoittajan vastineet on esitetty kaavaselostuksessa alkaen sivulta 
25. 
 
Asemakaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia sen nähtävilläolon jälkeen. 
 
Asemakaavan muutoksella laajennetaan Sievin Jalkine Oy:n tehdasaluetta itään, varataan uusia 
alueita henkilökunnan pysäköintialueeksi ja tehdään mahdolliseksi Korhosjärventien jatkaminen 
tehtaan itäpuolella oleville kiinteistöille. 
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Sievin Jalkineen tehdasalueen käytetty kerrosala on 14187 k-m2. Asemakaavan muutoksella ra-
kennustehokkuus nostetaan 0,6:sta 0,7:ään, minkä jälkeen rakennusoikeus tulee olemaan 24591 
k-m2, eli asemakaava sallii n. 10 000 k-m2:n laajennusmahdollisuudet. Sievin Jalkine Oy.n välittö-
mästi suunnittelema laajennushanke on n. 5000 k-m2. Asemakaavan muutoksella poistuu n. 3000 
neliömetrin kokoinen KTY-rakennuspaikka, jonka rakennusoikeus on ollut noin 600 k-m2. 
 
Asemakaavan muutoksella poistuu viisi omakotitonttia. Kortteliin 237 lisätään yksi omakotitontti, jo-
ten asuntojen lukumäärä vähenee muutoksen johdosta neljällä. Asumiskäytössä olevien asuntojen 
lukumäärä pysyy muutoksen johdosta ennallaan, koska nykyisestä asuntokannasta neljä on asu-
matonta. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää: 
 
1. Hyväksyä kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheessa annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 
 
2. Esittää Asemanseudun asemakaavamuutoksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 

Kunnanvaltuusto 18.2.2021 § 5 
 

Esityslistan oheismateriaalina on kaavakartta 27.10.2020 ja kaavaselostus liitteineen (päivitetty 
10.2.2021). 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 
Lisätietoja: tekninen johtaja Sami Puputti puh. 044 4883 263, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KOULUVERKKOMUUTOKSET SIEVISSÄ (LEPPÄLÄN KOULUN LAKKAUTTAMINEN) 
 

Koululautakunta 17.03.2020   § 11 
 

Kunnanhallituksen asettama palveluverkkotyöryhmä on kokoontunut kaikkiaan 10 kertaa touko-
kuusta 2019 alkaen. Työryhmä on tarkastellut Sievin kunnan palveluverkon nykyistä laajuutta ja 
muuta tilannetta sekä mm. kunnan omistamien rakennusten määrää ja laatua. Joulukuusta 2019 
alkaen painopiste on ollut kouluverkkotarkastelussa ottaen huomioon lapsimäärän ja valtionosuuk-
sien väheneminen olemassa olevien tietojen ja ennusteiden pohjalta. Tulevien viiden vuoden aika-
na (2020 – 25) valtionosuuksien vähentymä nykyperusteilla tulee olemaan n. 0,5 – 0,6 m€ ja kou-
luverkkoa tulisi sopeuttaa taloudellisen hyötysuhteen parantamiseksi vastaavana ajanjaksona. 
 
Käytännössä palveluverkkotyöryhmä on oppilasennusteiden pohjalta tehnyt erilaisia vaihtoehtoja ja 
aikataulutusta, miten kouluverkko voisi supistua oppilasmäärän vähetessä. Nykyistä seitsemän 
alakoulun kouluverkkoa voitaisiin ensi vaiheessa supistaa 5 tai 6 koulun suuruiseksi ja seuraavas-
sa vaiheessa 3 tai 4 alakoulun suuruiseksi. Eri kouluverkkovaihtoehtojen vaikutuksia esitetään tii-
vistetysti taustamateriaalissa 1 (kouluverkko / palveluverkkoselvitys).  
 
Kouluverkkovalmisteluun liittyvät kuntalaisten kuulemiset on pidetty 11.2. ja 13.2.2020 saman si-
sältöisinä tilaisuuksina Vääräjokisalissa. Tilaisuuksissa oli verkkoselvityksen lisäksi esillä valtion-
osuuksien kehittymisen ennuste sekä oppilasmäärätaulukoita ja läsnäolijoilla oli mahdollisuus esit-
tää kysymyksiä sekä kommentteja suunnitelmista. Lisäksi kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa 
lausunto asiaan kunnan postiosoitteen tai sähköpostin välityksellä 29.2.2020 mennessä. Kaikki 
lausunnot sekä kuulemistilaisuuksien muistiot ovat täydellisinä koululautakunnan Extranetin koulu-
verkkoseminaarikansiossa. Kansion materiaali on valmisteltu 19.3. pidettävään valtuustoseminaa-
riin. 
 
Lautakunta perehtyi valmisteltuun materiaaliin. Valtuustoseminaarin jälkeen alkaa varsinainen pää-
töksenteko koululautakunnan kautta, jonka jälkeen asiat etenevät myöhemmin kunnanhallitukseen 
ja valtuustoon. Osana päätöksen tekoa on tehtävä ennakkovaikutusten arviointi kouluverkkomuu-
toksiin liittyen, jonka suorittamistavasta koululautakunnan tulee tehdä päätös. 

 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää ennakkovaikutusten 
arvioinnin työryhmän kokoonpanona. 
 
Päätös: Lautakunta valitsi EVA- työryhmään koulutoimenjohtajan lisäksi varsinaisiksi jäseniksi 
seuraavat (suluissa varajäsenet): Taneli Voltti (Jenni Koski), Tomi Huovari (Ilse Eskola), Terhi Vä-
häsalo (Anne Kariniemi), Maarit Arvola (Petri Tervamäki). 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

Koululautakunta 29.4.2020 § 26 
 
Kunnanhallitus on linjannut, että varsinainen laaja kouluverkkopäätös tehdään kuluvan vuoden 
syksyllä. Alakouluista Jokikylän koulun lakkautumisen ajankohta tulee kuitenkin käsitellä kevään 
aikana, koska sen osalta oppilasmäärien kehitys on alhaisin. Asiaan liittyvän ennakkovaikutusten 
arvioinnin valmistelu on käynnissä ja kokouksessa käsiteltiin asian eteneminen EVA –ryhmän toi-
mesta. EVA –työryhmä näkee välttämättömänä, että ennakkovaikutusten arviointi tehdään yhtäai-
kaisesti kaikkien kunnan alakoulujen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille. Tavoitteena on saada 
vastaukset kohdehenkilöiltä viikolla 20.  
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Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

Koululautakunta 4.6.2020 § 36 
 
Oheismateriaalina EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020. 
 
Keskiviikkona 3.6.2020 klo 17 pidetään valtuuston ja koululautakunnan iltakoulu, jossa käsitellään 
asiaa. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 
 
Esittelytekstiä 4.6.2020 (edellisen illan iltakoulun jälkeen): 
 
Kouluverkon jatkuminen nykyisellään lukuvuodelle 2020-2021 toisi kahden opettajan säästöt, jol-
loin Korhosen koulusta tulee neliopettajainen ja Jokikylän koulusta kaksiopettajainen koulu. Tämä 
malli ei lisäisi myöskään kyytikustannuksia. Vallitseva epävarma tilanne koronaviruksen leviämisen 
suhteen ja sen vaikuttaminen koulunpitoon puoltaa kouluverkon pysymistä entisellään. Etäopetus-
jaksolla mahdollisesti syntynyt oppimisvaje on perusteltua korjata tutussa koulussa tutun opettajan 
kanssa. Valtuustoseminaarissa 3.6.2020 käydyn keskustelun perusteella ja kokonaistilanne huo-
mioon ottaen on perusteltua, että kouluverkko säilyy nykyisellään vielä yhden lukuvuoden ajan.  

 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää esittää kunnanhalli-
tukselle ja valtuustolle, että kouluverkko pysyy entisellään lukuvuoden 2020-2021 ajan ja että Joki-
kylän koulu lakkautetaan 5.6.2021 ja oppilaat siirtyvät Lauri Haikolan kouluun 2.8.2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 83 
 

Liitteenä nro 6 EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää koululautakunnan esityksen mukaisesti 
esittää valtuustolle, että Jokikylän koulu lakkautetaan 05.06.2021 ja oppilaat siirtyvät Lauri Haiko-
lan kouluun 02.08.2021. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kunnanvaltuusto 11.6.2020 § 25 
 

Oheismateriaalina EVA-työryhmän laatima EVA 1.6.2020. 
  
 Päätös: Hyväksyttiin. 
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Koululautakunta 24.11.2020 § 59 
 

Palveluverkon käsittely jatkui kesän jälkeen palveluverkkotyöryhmässä. Työryhmän selvitystyötä 
esiteltiin valtuustoseminaarissa 8.10.2020. Seminaarissa käytiin läpi Sievin kunnan palveluverkkoa 
kokonaisuudessaan. Kouluverkkokeskustelussa korostettiin maltillisuutta ja lapsilähtöisyyttä.  
 
Talouden näkymät syntyvyyden laskun jatkumisen myötä tuovat kunnalle omat haasteensa. Lapsia 
syntyy Sieviin vuonna 2020 tämän hetken tiedon mukaan 48. Tämä on edelleen aleneva luku ver-
rattuna aikaisempiin vuosiin. Laskua edelliseen vuoteen on 6, ja esimerkiksi vuoden 2013 synty-
neisiin luku on jo lähes puolittunut. Raju lasku syntyvyydessä näkyy myös oppilasmääräennusteis-
sa. Ennusteiden mukaan Sievin syntyvyys vakiintuu n. 50 lapseen vuodessa.  
 
Lukuvuonna 2020-2021 alakouluikäisiä on 574. Ennusteiden mukaan vuonna 2027 oppilaita ala-
kouluissa on enää 372.  
 
Raju alenema oppilasmäärässä tulee näkymään myös valtionosuuksien laskussa. Ennusteiden 
mukaan vuoteen 2027 mennessä laskua on n. 1,2 miljoonaa euroa, verrattuna vuoden 2020 valti-
onosuuksiin. 
 
Oppilasmäärän laskiessa opettajien määrällinen tarve vähenee. Tällä hetkellä luokanopettajia ala-
kouluissa on 31. Tulevana vuonna Jokikylän tiivistyessä Lauri Haikolan kouluun, opettajien määrä 
laskee yhdellä; 30:een. Jyringin koulussa oppilasmäärän vähäneminen tulevina vuosina on suuri, 
mikä näkyy myös opettajien tarpeessa. Tänä vuonna luokanopettajia Jyringin koulussa on 5. Luku-
vuonna 2022-2023 opettajien tarve vähenee neljään, ja jo seuraavana lukuvuonna tarve on enää 
kolme. Kouluverkon tiivistyessä tulee ottaa huomioon opettajien eläköitymisten hyödyntäminen ja 
mahdolliset väliaikaisetkin työnkuvamuutokset.   
 
Kouluverkkokeskustelussa tulee ottaa huomioon kunnan kokonaistilanne. Tulevaisuuden koulu-
verkkoa suunniteltaessa pitää huolehtia siitä, että koulun tiivistyessä toiseen, opetus on laadukasta 
ja koulupäiväarki sujuvaa. Ryhmäkokoihin, sujuvaan ja turvalliseen koulutiehen tulee kiinnittää 
huomiota. Kouluverkon tiivistymisen perusteen tulee olla laadullinen ja taloudellinen. 
 
Leppälän koulun lapsimäärä on muiden koulujen tavoin laskeva. Tänä lukuvuonna oppilaita on 41. 
Myös lukuvuonna 2021-2022 oppilasmäärä ennusteiden mukaan on 41. Oppilasmääräennuste 
Leppälässä on lukuvuosittain seuraava: 
 
2022-2023: 39 
2023-2024: 37 
2024-2025: 39 
2025-2026: 30 
2026-2027:  27 
2027-2028: 20 
 
Lauri Haikolan koulun on perusteltua olla kouluverkon tiivistyessä vastaanottava koulu. Lauri Hai-
kolassa oppilashuollolliset ja opetukselliset puitteet ovat monipuolisemmat kuin pienillä kyläkouluil-
la. Palveluverkkotyöryhmässä on linjattu, että Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin 
kaksisarjainen, jossa ei ole yhdysluokkia. Tämä takaa sujuvan ja ennustettavan kouluarjen organi-
soinnin sekä lasten sujuvan koulunkäynnin pysyvine luokkaryhmineen. Palveluverkkotyöryhmä on 
myös linjannut, että koulujen tulee jatkossa olla vähintään kolmiopettajaisia. 
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Lauri Haikolan koulussa aloittaa Jokikylän tiivistymisen myötä 212 oppilasta syksyllä 2021. Luku-
vuonna 2022-2023 oppilaita Lauri Haikolan koulussa on 198 ja lukuvuonna 2023-2024 187. Luku-
vuonna 2022-2023 Lauri Haikolaan mahtuisi jo Leppälän koulun oppilaat ryhmäkokojen pysyessä 
maltillisina n. 20 oppilaan ryhminä. Lukuvuonna 2025-2026 Lauri Haikolan oppilasmäärä on ennus-
teissa pudonnut taas sen verran, että sinne mahtuisi Järvikylän koulun oppilaat Lauri Haikolan kou-
lun ryhmäkokojen pysyen edelleen maltillisina. Tulevaisuuden kouluverkossa on painotettava laa-
dun ja talouden lisäksi olemassa olevia puitteita ja oppilaiden koulupäivien pituutta. Pitkien väli-
matkojen takia on perusteltua, että Korhosen ja Kiiskilän koulut ovat toiminnassa monipuolisten 
puitteidenkin takia oppilasmäärän pysyessä vähintään kolmiopettajaisen kouluun sopivana. 
 
Oheismateriaalina esitys ”Tulevaisuuden kouluverkko”. 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää esittää kunnanhalli-
tukselle ja valtuustolle, että 
 
1. Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin kaksisarjainen koulu, jossa ei ole yhdysluok-

kia, 
2. Leppälän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023, 
3. kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä. 

 
Ennen päätöksentekoa valmistelija selvensi, että kouluverkkotyöskentelyssä on otettu huomioon 
ennakkovaikutusarvion kyselyn tulokset keväältä 2020, ja lisäksi syksyllä 2020 on tehty Leppälän 
koulun kohdalta kysely huoltajille toiveesta tulevasta koulusta lastensa osalta. 
 
Petri Tervamäki teki esityksen pykälän pöydälle jättämisestä. Esitystä kannatti Jukka Jokitalo. Suo-
ritetussa nimenhuutoäänestyksessä vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotusta kannattivat Markus 
Päivärinta ja Tomi Huovari. Tervamäen esitystä kannattivat Pauliina Ahola, Jukka Jokitalo, Petri 
Tervamäki, Ilse Eskola, Maarit Arvola, Taneli Voltti ja Terhi Vähäsalo.  
 
Päätös: Lautakunta päätti äänin 7-2 jättää pykälän pöydälle. Pykälän käsittely jatkuu EVA-raportin 
valmistuttua tammi-helmikuussa. 
 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 

 
Koululautakunta 02.02.2021  §  2 

 
Koululautakunnan nimeämä työryhmä on työstänyt joulu-tammikuussa Leppälän koulun lakkautu-
misen osalta ennakkovaikutusarviota (EVA) keväällä 2020 tehtyjen kyselytulosten pohjalta. Lisäksi 
työryhmä teki Leppälän koulun lakkautumiseen ja kouluverkon tiivistymiseen liittyvät pohdinnat vai-
kutuksista kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen. Työ valmistui 
19.1.2021. 
 
Edellisen kokouksen jälkeen oppilasennusteisiin eikä talouden näkymiin ole tullut merkittäviä muu-
toksia. 
 
Esityslistan oheismateriaalina EVA-raportti Leppälä 19.1.2021, EVA-työryhmän näkökulmia 
19.1.2021 sekä vs. koulutoimenjohtajan diaesitys Tulevaisuuden kouluverkko 2.2.2021. 
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Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja val-
tuustolle, että 
 
1. Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin kaksisarjainen koulu, jossa ei ole perusope-
tuksen yhdysluokkia, 
2. Leppälän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023, 
3. kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana koulukiinteistöjen osalta kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 

 
Kunnanhallitus 15.2.2021 §  18 
 

Oheismateriaalina EVA-raportti Leppälä 19.1.2021, EVA-työryhmän näkökulmia 19.1.2021 sekä 
vs. koulutoimenjohtajan diaesitys Tulevaisuuden kouluverkko 2.2.2021. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että: 
 
1. Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin kaksisarjainen koulu, jossa ei ole perusope-
tuksen yhdysluokkia, 
2. Leppälän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023, 
3. kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä. 
 
Ari Ahola ehdotti, että jos koulu menee kaksiopettajaiseksi tai oppilasmäärä laskee alle 42, koulu 
lakkautetaan. Jenny Koski kannatti ehdotusta. 
 
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asias-
ta tulee suorittaa äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kan-
nattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Aholan ehdotusta ää-
nestävät ”EI”. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai 7 ääntä (Rami Rauhala, Ah-
ti Hannula, Terhi Kangas, Kari Honkala, Tapani Korkeakangas, Merja Ruuttula ja Tapio Salonsaari) 
ja Aholan ehdotus 2 ääntä (Ari Ahola ja Jenny Koski). 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen äänin 7-2. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkosta. 
 
Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.13-16.20. 

 
Kunnanvaltuusto 18.2.2021 § 6 

 
Oheismateriaalina EVA-raportti Leppälä 19.1.2021, EVA-työryhmän näkökulmia 19.1.2021 sekä 
vs. koulutoimenjohtajan diaesitys Tulevaisuuden kouluverkko 2.2.2021. 
 
Piritta Huovari ei esteellisenä (palvelussuhdejääviys) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksen-
tekoon. 
 
Ari Ahola ehdotti, että jos koulu muuttuu kaksiopettajaiseksi, niin se lakkautetaan ja jos se pysyy 
kolmiopettajaisena, niin se säilyy ja tämä periaate koskisi myös Leppälän koulua. Jarkko Myllyoja 
kannatti ehdotusta. 
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Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asias-
ta tulee suorittaa äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kan-
nattivat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestivät ”JAA” ja ne, jotka kannattivat Aholan ehdotusta, 
äänestivät ”EI”. Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus sai 18 ääntä ja Aholan eh-
dotus 6 ääntä (liite 1). 
 
Päätös: Valtuusto hyväksyi äänin 18-6 kunnanhallituksen esityksen: 
 
1. Lauri Haikolan koulu tulee olemaan jatkossa noin kaksisarjainen koulu, jossa ei ole perusope-
tuksen yhdysluokkia, 
2. Leppälän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023, 
3. kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä. 
 
EVA-raportti Leppälä 19.1.2021, EVA-työryhmän näkökulmia 19.1.2021 ja vs. koulutoimenjohtajan 
diaesitys Tulevaisuuden kouluverkko 2.2.2021 pöytäkirjan liitteinä nro 2-4. 

 
Asiantuntijana kuultiin vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkosta. 
 
Valtuusto hyväksyi myös seuraavat ponnet: 
 
Ari Sipilä: Valtuusto haastaa kylien kylätoimikunnat tuomaan tarjolle kylillä mahdolliset vapaa-

na olevat kiinteistöt, rakennuspaikat/tontit uusien Sieviin muuttavien perheiden valit-
taviksi. 

 
 Kunnan otettava huomioon jokaisessa päätöksessä/toiminnassa ennakoiva vaikutus 

uusien asukkaiden saamiseksi muuttamaan Sieviin ja nykyisten asukkaiden pysy-
mään Sievin asukkaina negatiivisen väestökehityksen katkaisemiseksi. 

 
Tapio Salonsaari/keskustan valtuustoryhmä: 
 
 Vuosittain tehtävän kouluverkon tarkastelusta viestitään avoimesti ja sen tuloksista 

perusteluineen tiedotetaan kuntalaisia tarkastelun jälkeen. 
 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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Ennakkovaikutusten 
arviointi

Leppälän koulu
EVA -työryhmä

19.1.2021
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Mikä on ennakkovaikutusten arviointi 
(EVA) ?

► Päättäjien tulee tarkastella useita erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja 
kokonaisvaltaisesti. Kun päätöksiä valmistellaan sekä tehdään, tulee ottaa 
huomioon

► Kuntalaisvaikutukset

► Ympäristövaikutukset

► Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset

► Taloudelliset vaikutukset

► Vaikutuksia arvioidaan lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.

► Päätösesityksissä esitetään vaihtoehtoja ja valmistelijan esityksen rinnalle 
nostetaan vähintään vaihtoehto, jossa jatketaan nykytilanteessa.

Lähde: Kuntaliitto 2018,
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi
https://www.kuntaliitto.fi/johtaminen-ja-kehittaminen/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi
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Työryhmä

► Työryhmän jäsenenä toimivat vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen sekä 
koululautakunnan jäsenet Maarit Arvola, Terhi Vähäsalo, Tomi Huovari ja 
Taneli Voltti.

► Ryhmä kokoontui joulu-tammikuulla 3 kertaa. Lisäksi on työskennelty 
kokousten ulkopuolella.

► Leppälän koulua koskeva EVA-työskentely on suoraa jatkoa kevään 2020 
työskentelylle, jolloin ryhmä haki parhaita käytäntöjä toteuttaakseen arvion 
oppilaan, huoltajan sekä henkilökunnan näkökulmasta.
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Kyselyn järjestäminen

► Kysely järjestettiin keväällä 2020 verkkokyselynä Webropol –alustalla.

► Kolme kyselyä, jotka suunniteltiin kyselyn kohteena olevia ajatellen

► Kysely oppilaille

► Kysely huoltajille

► Kysely henkilökunnalle

► Jakelu Wilma –verkkopalvelun avulla.
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Oppilaskysely
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Oppilaskysely

► Mikä on parasta nykyisessä koulussasi? 

► Kaikki tuttuja

► Kaverit

► Hyvä välituntialue

► Kivat opettajat

► Koulu ja luokat ovat pieniä / sopivan kokoisia

Sivu 25§ 6, KV 18.2.2021 19:00 / Liite: Ennakkovaikutusten arviointi - Leppälä 19.1.2021



Oppilaskysely

► Mikä on kurjaa nykyisessä koulussasi?

► Ei mikään

► Nykyisessä koulussani ei ole mitään vikaa

► Jokaiselle ei löydy pienestä porukasta ystävää

► Mitä muuta haluat kertoa koulustasi?

► Kiva koulu

► Opetus on tosi hyvää
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Huoltajakysely
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Huoltajakysely
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Huoltajakysely

► Millaisia vaikutuksia arvioitte koulumuutoksilla olevan? 

► Harrastukset vähenevät / loppuvat

► Aikatauluhaasteet (ap+ip-kerho, harrastukset, koulukyyti)

► Koulupäivä pitenee (kuljetukset), koulutyö vie ison osan arjesta

► Kylän yhteishenki muuttuu etäisemmäksi

► Ongelmat lisääntyvät isossa koulussa

► Lapset yksilöinä ei pääse loistamaan massan keskellä

► Liian pieni ikäryhmä aiheuttaa helposti yksinäisyyttä
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Huoltajakysely

► Vapaa sana

► Pieni ja tuttu kyläkoulu on kodikas ja turvallinen

► Sievin houkuttelevuus pienenee, jos kyläkoulut lakkautetaan

► Sievin lapsiperheistä enemmistö asuu muilla kylillä

► Leppälässä riittää arvioiden mukaan hyvin oppilaita vielä useammaksi vuodeksi

► Lasten etu ja kuntalaisten etu pitäisi olla ykkösprioriteetteja, eikä säästetty euro

► Tuntuu myös että 2-opettajaisesta koulusta on tullut kirosana

► Huoli kylän tulevaisuudesta, yhteisöllisyyden vähenemisestä ja sen negatiivisista 
vaikutuksista hyvinvointiin

► Koulun sulkemisella on vaikutusta myös kiinteistöjen myyntiarvoon
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Henkilöstökysely
Vastaajien vähyyden vuoksi Leppälää ei esitetä erillisenä
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Henkilöstökysely
Vastaajien vähyyden vuoksi Leppälää ei esitetä erillisenä
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Henkilöstökysely

► Kouluun käytettävä aika kasvaa

► Henkinen kuormittavuus kasvaa

► Turvattomuus ja kiusatuksi tulemisen 
mahdollisuus kasvaa

► Sopeutuminen vaatii paljon voimia 
(heikentää oppimistuloksia)

► Koulukyydityksessä olevat eivät voi 
osallistua koulun jälkeisiin kerhoihin

► Isommat luokkakoot aiheuttavat 
enemmän konfliktitilanteita

► Luontainen liikkuminen vähenee

► Kavereiden määrä lisääntyy

► Kavereiden luokse kuskaaminen lisääntyy

► Liikuntatunneilla lajivalikoima monipuolistuu

► Harrastamiseen ja perheen yhdessäoloon jää 
vähemmän aikaa

► Yksilöllinen kohtaaminen ja huomioiminen 
vähentyvät

► Erityisopettaja, kuraattori ja 
terveydenhoitaja tavattavissa päivittäin

► Aamu- ja iltapäivähoidon tarve kasvaa

► Harrastusmahdollisuudet kasvavat

► Millaisia vaikutuksia arvioitte koulumuutoksilla olevan?

Vastaajien vähyyden vuoksi Leppälää ei esitetä erillisenä
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Henkilöstökysely

► Vapaa sana henkilöstöllä:

► Pieni koulu ja pienet opetusryhmät ehdottoman tärkeitä lapsen kasvun kannalta

► Oppimista voidaan tukea ja asioihin puuttua paremmin kyläkoulussa

► Pienessä kyläkoulussa lapset saavat olla lapsia kuudennelle luokalle asti

► Pienen koulun etu on yhteisöllisyys

► Kyläkoulujen säilyttäminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä 

Vastaajien vähyyden vuoksi Leppälää ei esitetä erillisenä
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Yhteenveto kyselytutkimuksesta

► Suurin huoli kyläkoulun loppumiseen liittyen on koulupäivien pidentyminen sekä niihin 
liittyvät aikatauluhaasteet (aamu- ja iltapäivätoiminta, koulukyydit, harrastukset).

► Huoli kyläkouluilla järjestettävien harrastustoimintojen loppumisesta sekä itse 
koulurakennuksen ja piha-alueen tulevasta käytöstä. Kyläkoulu koetaan monessa 
vastauksessa kylän sydämeksi ja kylien yhteisöllisyyden pelätään katoavan koulun myötä.

► Kylän ja kiinteistöjen arvon laskeminen koulun sulkeuduttua. Tämä nähtiin myös 
mahdollisena muuttoliikkeen kääntymisenä pois kyliltä kohti kuntakeskusta tai 
naapurikuntia.

► Huoli ongelmien lisääntymisestä isossa koulussa (koulukiusaaminen, syrjäytyminen, 
häiriökäyttäytyminen) sekä oppimisen vaikeudet (yksilöllinen opetus puuttuu, ryhmäkoot 
suurenevat, monentasoiset oppijat).

► Koulukeskuksen edut muun muassa mahdollisuus monenlaiseen liikuntaan ja 
kerhotoimintaan sekä koulun ja opetusvälineiden nykyaikaisuus.

► Pienen koulun haasteena nähtiin muutamissa vastauksissa esille tullutta mietintää uusista 
kavereista ja siitä, miten omanlaisensa ystävän löytää helpommin isommasta porukasta.
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EVA-työryhmän yhteenveto
► Työryhmä esittää yhteenvedon ensisijaisesti ryhmän keskusteluihin sekä kyselytutkimukseen pohjaten. 

► Laskelmat oppilasmääristä, valtionosuuksista, väestön kehityksestä ja muista talouteen liittyvistä asioista löytyvät 
Palveluverkkotyöryhmän raporteista ja liitteistä.

► Matkojen pidentyminen vaikuttaa koulukuljetusten lisääntymisen, aikataulutuksen haasteisiin sekä koulupäivän 
pidentymiseen. Päivän mahdollinen pidentyminen voi aiheuttaa henkisen kuormituksen lisääntymistä sekä 
perheiden yhteisen ajan vähentymistä.

► Koulukuljetusten lisääntyminen lisää valvonnan tarvetta sekä kouluilla, että kotona ja voi aiheuttaa muutoksia 
myös aamu- ja iltapäivätoimintaan.

► Ryhmäkokojen kasvu voi aiheuttaa avustajien määrän lisääntymistä sekä oppimisen tuen tarvetta. Myös henkisen 
kuormituksen lisääntyminen niin oppilailla kuin opettajillakin tulee ottaa huomioon. 

► Palveluiden keskittäminen saattaa aiheuttaa haasteita olemassa olevien tilojen käytön ja käytettävyyden suhteen.

► Oppilasmääräennusteiden mukaan tarvittavien luokanopettajien määrä vähentyy. 

► Koulukiinteistöjen määrä vähenee ja sisäiset kulut laskevat tältä osin ainakin pitemmällä aikajänteellä mitattuna. 

► Koulujen keskittäminen mahdollistaa paremman henkilöstön yhteiskäytön sekä erityisopettajan, kuraattorin ja 
terveydenhoitajan palveluiden saatavuuden.

► Keskittäminen voi lisätä liikuntaharrastusten määrää liikuntapaikkojen ja -mahdollisuuksien ollessa paremmin 
saatavilla. Lisäksi mahdollisuudet harrastustoimintaan kasvavat. On kuitenkin huomioitava, että oppilaiden 
luontainen liikkuvuus vähenee koulukyydityksen myötä.
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Näkökulmia ennakkovaikutusarviointiin 
 
Kuntalaisvaikutukset   
 
Kuntalaisia on otettu ennakkovaikutusarvioinnissa huomioon eri kohderyhmille osoitetuilla kyselyillä ja 
kuulemisilla. Sievin tulevaisuuden kouluverkosta järjestettiin alkuvuonna 2020 kuntalaisten 
kuulemistilaisuus, jonka jälkeen kuntalaiset saivat antaa oman kirjallisen lausunnon. Keväällä 2020 
järjestettiin koulun henkilöstölle, oppilaille ja oppilaiden huoltajille omat kyselyt. Kyselyjen tulokset on 
käsitelty ja analysoitu ennakkovaikutustyötä tekevässä työryhmässä. Vastauksista on koottu kuvaajat, 
jotka avaavat vastauksia kuvien kautta. 
 
Leppälän koulun huoltajia on kuultu syksyllä 2020 heidän toiveistaan lastensa tulevasta koulusta. 
Toiveissa suurin enemmistö toivoi lasten siirtyvän Lauri Haikolan kouluun. 
 
 
Ympäristövaikutukset  
 
Leppälän koulun siirtyminen Lauri Haikolan kouluun tarkoittaa oppilaiden kulkemista Lahdenperältä 
Sievin keskustaan. Ylivieskantien varresta kulkee julkinen linja-autovuoro, jota pystytään hyödyntämään 
oppilaskyydityksissä. Leppälän koulun tiivistyminen ei näin lisää ilmastoa haittaavia päästöjä, koska 
kyydityksissä pystytään hyödyntämään jo olemassa olevia linja-autokyytejä. Pienempiä oppilaita tullaan 
kuljettamaan taksilla linja-autokyytien lisäksi. Taksikyyditysten määrä ei tule todennäköisesti 
lisääntymään nykyisestä Leppälän koulun kyytitarpeesta. 
 
Koulun lakkautus voi vaikuttaa kyläyhteisöön ja kylän muuttoliikkeeseen. Koulun myyminen 
ulkopuoliselle voi rajoittaa kyläläisten mahdollisuuksiin käyttää koulurakennusta ja pihan aktiviteetteja.  
 
 
Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset  
 
Leppälän koulun tiivistyessä Lauri Haikolan kouluun opettajien tarve vähenee kolmella. Tässä 
siirtymässä pyritään huomioimaan opettajien eläköitymiset, opinto- ja virkavapaat sekä työnkuvan 
muutokset. Koulunkäynninohjaajien tarvetta tullaan tarkastelemaan vuosittain. Odotettavaa on, että 
ohjaajien tarve ei laske, vaikka oppilasmäärä pienenisi. 
 
 
Taloudelliset vaikutukset 
 
Leppälän koulun tiivistyminen lisää kyytikustannuksia jonkin verran Leppälän koulun nykyisestä 
tilanteesta.  
 
Mikäli koulu myydään, tulee siitä kunnalle tuloja kertaluontoisesti myyntihinnan ollessa suurempi kuin 
tasearvo. Tilanteessa, jossa koulu on myyty, säästöjä tulee kiinteistön ylläpitokuluista. 
 
Henkilöstömenoissa tulee säästöjä palkka- ja henkilöstömenoissa opettajatarpeen pienentyessä. Siinä 
tilanteessa, että opettajien määrän vähentyminen johtaa työttömyyteen, lisää se kunnan menoja. Uhka 
työn loppumiselle voi lisätä opettajien muuttoa pois Sievistä, mikä vaikuttaa verotuloihin. 
 
 
 
EVA -työryhmä 19.1.2021 
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● Millaista kouluverkkoa haluamme/pystymme rakentaa?

● Kriteerit
○ kaksisarjaisuus Lauri Haikolassa

■ maks 14 opetusryhmää (ei yhdysluokkia)
■ ryhmäkoot kohtuulliset

○ eläköitymiset
■ vuonna -21: 2 opettajaa
■ vuonna -23: 1 luokanopettaja
■ vuonna -24: 3 opettajaa
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● Kouluverkkomallit, tiivistyminen Lauri Haikolaan?
○ -21 Jokikylä
○ -23 Leppälä
○ -25 Järvikylä ?
○ Jyrinki ?

● Vastine valtionosuuksien pudotukseen
○ koulutoimen palkoista ja kiinteistömenoista säästöt

■ opettajien määrä pienenee
■ tuntikehyksen leikkaaminen

○ verojen nosto?
○ tuulivoima?
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Säästöt:
Kiinteistökulut + siivous + palkat - kuljetukset 

-83 197 €
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Säästöt:
Kiinteistökulut + siivous + palkat - kuljetukset 

-138 197 €
(Jos Jyringissä 3 opettajaa    - 193 197 €)
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Vaihtoehto A

Säästöt:
Kiinteistökulut + siivous + palkat - kuljetukset

-390 035 €
Linja-autolla 950 €/opp (-417 785 €)
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Vaihtoehto A

Säästöt:
Kiinteistökulut + siivous + palkat - kuljetukset 

-599 392 €
Linja-autolla 950 €/opp -640 642 €

Vaihtoehto A
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Säästöt:
Kiinteistökulut + siivous + palkat - kuljetukset 

-510 741 €

Vaihtoehto B
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 18.2.2021  § 7 
 
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu Kuntalain 
(410/2015) 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 

93 §: Valtuustoasioiden valmistelu 
Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan 
sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmis-
tellut. 

 
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole 
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on 
tehtävä yksimielisesti. 
 
Päätös:   Ei muita asioita. 
 
*** 

 
 Rami Rauhala kertoi kunnanjohtajan rekrytoinnin aikatauluista. 
 

Jarkko Myllyoja toi esille, kuinka hankalaa on varata aikaa koronarokotukseen. Kunnanjohtaja 
kertoi olleensa jo yhteydessä Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon asian tiimoilta. 
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VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 1-3, 7 

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

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 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: 4-6 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen  Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
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 §). 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti 
asetettu yleisesti nähtäville (pöytäkirja julkaistu yleisessä tietoverkossa).  
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HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua 

(Hankintalaki 1397/2016 § 135). 
 
Pykälä:  
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanvaltuusto 
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 
 
Hankintaoikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituskirjelmän 
toimittaminen 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on 
annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin 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. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Jos 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 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 valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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