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Kokousaika: Torstai   20.02.2020 ke llo  19.00 –  19.35  
Kokouspaikka: Valtuustosali 

Jäsenet: Jäsenet: 
 - Ahola Ari X Linna Jukka    1.varapuheenjohtaja      
 X Haikara Hanna X Luomala Elisa      
 X Hannula Ahti X Myllyoja Jarkko      
 X Honkala Kari Tapani X Pelkonen Teemu      
 X Huovari Piritta               X Päivärinta Markus      
 X Jokitalo Jukka X Pärkkä Annu      
 - Jussila Mauno    2.varapuheenjohtaja X Rauhala Rami      
 X Kangas Terhi     - Rieskaniemi Kimmo      
 X Kariniemi Anne X Ruuttula Merja      
 X Kinnunen Juha      (kv 31.1.2019 § 4) X Sipilä Ari      
 X Korhonen Eero    3.varapuheenjohtaja X Toivola Antti     puheenjohtaja      
 X Korkeakangas Tapani - Tölli Lea Kaarina      
 X Koski Jenny X Viljamaa Simo      
 X Känsälä Pasi                 
   Varajäsenet: Muut  saapuvilla  olleet: 
 X Kukkonen Esa Mauno Jussilan tilalla X Ranto Mauno  kunnanjohtaja           
 X Rahkonen Pirjo Lea Töllin tilalla X Rossi Päivi vs. hallintopäällikkö           
    X Mickos Ari toimitusjohtaja           
                 
                 
                 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    1    6 Sivut:    1    11 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Viljamaa ja Hanna Haikara. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

   
Antti Toivola Päivi Rossi 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 24.2.2020 
 
 
Simo Viljamaa Hanna Haikara 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 27.2.2020. 
 
 
 Mari Yrttikoski 
 toimistosihteeri 

Kunnanvaltuuston päätösten 
laillisuustarkkailu: Kunnanhallitus ___/___ 2020 

Pöytäkirjasta on  ___/___.2020 lähetetty jäljennös kirjastoon ja kirjastoautoon. 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kunnanvaltuusto 20.2.2020 §  1 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, asetettu 
kunnan ilmoitustaululle 13.2.2020 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 19.2.2020. 
 
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 23 valtuutettua 
ja 2 varavaltuutettua. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto 20.2.2020 §  2 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Simo Viljamaa ja Ari Ahola. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Viljamaa ja Hanna Haikara. 
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VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN LEADER-HANKKEISIIN 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 4 
 

Sievin kunta kuuluu kehittämisyhdistys Rieska-Leader ry:n toiminta-alueeseen ja vuosittain kunnan 
talousarviossa on varattu kunnan rahoitusosuus sieviläisiin Leader-hankkeisiin. Myönteisen rahoi-
tuspäätöksen saanut hanketoimija voi saada ELY:n myöntämää hankerahoitusta maksuun vasta 
takautuvasti, mistä johtuen hanke on aloitusvaiheessa rahoitettava hanketoimijan omalla rahoituk-
sella. Osalle hanketoimijoista hankkeen aloitusvaiheen rahoitus on hankalaa. 
 
Leader-hankkeille ei saa kohdistua muuta julkista tukea kuin Leader-rahoitus. Tämän vuoksi hank-
keiden aloitusvaiheen rahoitusta ei kunta voi tukea esimerkiksi toiminta-avustuksella. Kunnan 
myöntämän väliaikaisen rahoituksen tulee myöskin olla korotonta, sillä esimerkiksi lainan korkoku-
luja tai rahoituspalkkioita ei voi sisällyttää Leader-hankkeen menoiksi. 
 
Leader-hankkeiden hyödynsaajat ovat pääosin Sievin kunnan asukkaita, ja hankkeiden kautta to-
teutetaan asioita, jotka osaltaan voivat kuulua kuntalain 7 §:n tarkoittamaan kunnan yleiseen toimi-
valtaan. Väliaikaisella rahoituksella tuetaan kunnan yleishyödyllisten yhdistysten omaehtoista kun-
nan kehittämistä. Hyväksytyt Leader-hankkeet on seulottu Rieska-Leader ry:n hallituksessa sekä 
ELY-keskuksessa, joten hanketoimijoita voidaan pitää luotettavina. 
 
Väliaikaista rahoitusta myönnettäessä tulee huomioida kuntalain 129 §:n määräykset. Kunnan 
myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sääde-
tyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä 
taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto:  
   1. tekee periaatepäätöksen myöntää sieviläisille yleishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hanke-
rahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin enintään 20.000 euroa/hanke, 
   2. päättää, että väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään korottomana lyhytaikaisena kassalai-
nana ilman vastavakuutta. Hyväksyttyjen Leader-hankkeiden väliaikainen rahoitus ei sisällä merkit-
tävää taloudellista riskiä eikä vaaranna kunnan kykyä vastata kunnalle laissa säädetyistä tehtävis-
tä, ja 
   3. oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään lyhytaikaisen kassalainan myöntämisestä Leader- 
hankkeisiin. Kassalainaa on haettava kunnanhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liit-
teeksi on toimitettava ELY-keskuksen rahoituspäätös. Kassalainasta tehdään erillinen velkakirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanvaltuusto 20.2.2020 §  3 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ALUEELLISEN KEHITYSYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 3 
 

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen lopettaessa toimintansa alueellisilla kehitysyhtiöillä jää yksi ra-
hoituskanava pääosaltaan hyödyntämättä. Tämä johtuu rahoitussääntöjen tiukkuudesta. Hakijata-
hon tulee olla voittoa tavoittelematon taho. Osakeyhtiöt eivät täytä tätä ehtoa, elleivät ole sääntö-
jensä mukaan voittoa tavoittelemattomia. 
  
Tästä syystä on syntynyt tarve perustaa alueellinen kehitysyhdistys hakemaan ja hallinnoimaan 
näitä hankkeita. Yhdistyksen säännöt mahdollistavat myös alueellisen edunvalvontatyön toteutta-
misen yhdistyksen kautta, mikäli jäsenkunnat niin haluavat. Lähtökohtana yhdistyksen toiminnalle 
on se, ettei yhdistykseen palkata toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen henkilöitä. Yhdistys 
ostaa tarvittavan työpanoksen jäsenkuntien elinkeinotoimijoilta tai palkkaa määräaikaiseen työsuh-
teeseen projektityöntekijäitä. 
  
Suunniteltu jäsenmaksu vuodessa olisi 1€/kunnan asukas. Tällä jäsenmaksulla katetaan ainoas-
taan hallinnolliset kulut. Eri projekteihin osallistumisesta kerätään erillinen omarahoitusosuus mu-
kaan lähteviltä tahoilta. 
  
Yhdistyksen hallituksen muodostaisivat kuntien viranhaltioista muodostettava hallitus.  
 
Oheismateriaalina luonnos yhdistyksen säännöiksi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
1. päättää, että Sievin kunta liittyy perustettavan alueellisen kehittämisyhdistyksen jäseneksi, ja 
2. nimeää Sievin kunnan edustajan yhdistyksen perustamiskokoukseen 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää jättää asian 
pöydälle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 17.02.2020 § 20 

 
Sääntöluonnokseen on vielä tehty stilisointeja. Oheismateriaalina korjattu luonnos yhdistyksen 
säännöiksi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
1. päättää, että Sievin kunta liittyy perustettavan alueellisen kehittämisyhdistyksen jäseneksi, ja 
2. nimeää Sievin kunnan edustajan yhdistyksen perustamiskokoukseen 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanvaltuusto 20.2.2020 §  4 
 
 Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 17.2.2020.  
  
 Oheismateriaalina korjattu luonnos yhdistyksen säännöiksi. 
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 Päätös: Hyväksyttiin. Edustajaksi yhdistyksen perustamiskokoukseen valittiin kunnanjohtaja Mau-
no Ranto ja varalle toimitusjohtaja Ari Mickos.  

 
Asiantuntijana kuultiin Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Ari Mickosta. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄRAHAMUUTOS TALOUSARVIOON VUODELLE 2020 
 
Kunnanhallitus 17.02.2020 § 21 
 

Nivalan kaupungin lomituspalvelulautakunta on kokouksessaan 12.09.2019 § 14 esittänyt Nivalan 
kaupunginhallitukselle tuetun maksullisen lomituksen kuntaosuuden maksamista myös vuonna 
2020. Nivalan kaupunki on omalta osaltaan varannut talousarvioonsa varat kuntaosuuden maksa-
miseen. Sievin kunnalle ei tullut vuoden 2020 talousarviovalmistelun aikana lomituspalvelulauta-
kunnalta tietoa tuetun maksullisen lomituksen Sievin kuntaosuudesta, joten ko. määrärahaa kulu-
van vuoden talousarvioon lomituspalveluja koskevaan kohtaan ei ole varattu. 
 
Mikäli talousarviossa osoitetut määrärahat osoittautuvat riittämättömäksi, on talousarviota muutet-
tava huomioiden rahoitustarpeen kattamissäännöt. 
 
Kuntien tuki tuettuun maksulliseen lomitukseen on ollut 3€/tunti. Vuonna 2019 tukea käytettiin Sie-
vissä 9 032,65 €.  Arvio kuntaosuuden tarpeesta kuluvalle vuodelle on 10 000 €. Määrärahamuutos 
esitetään katettavaksi talousarviolainalla. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy tuetun 
maksullisen lomituksen kuntaosuutta varten 10 000 euron määrärahan vuoden 2020 talousarvioon 
kohtaan lomituspalvelut. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 20.2.2020 §  5 
 
 Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 17.2.2020.  
  
 Päätös: Hyväksyttiin. 

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

KH: 47/2019§ 5, KV 20.2.2020 19:00 Sivu 7



 

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 20.2.2020  §  6 
 
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.  
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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, 2, 6 
 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §: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, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42841 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät:        3, 4, 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 

 Hallintovalitus, pykälät: 
 
 
 
 

Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
 
 
 
 
Pykälät: 
 

 
 
Valitusaika 
____ päivää 
 
 
 
 

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.  
Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan 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 §). 
 
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. 
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Valituskirjelmä 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 HLL (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa 
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää 
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
valitusajan päättymistä. 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 
 
 
 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa 
asioissa 260 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-käyntimaksua ei lain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä lain 5 
§:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely 
tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on lain 6 §:n nojalla vireillepanija ja 
maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

  ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  
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SIEVIN  KUNNANVALTUUSTON KOKOUS  20.2.2020 

 
LIITE  NRO  1 

 

SIEVIN KUNNANVALTUUSTON 
NIMENHUUTO-  JA  ÄÄNESTYSLUETTELO 

TOIMIKAUDEKSI  6/2017 – 5/2021  LÄSNÄ = X 
 POISSA = – 

Ä Ä N E S T Y K S E T :  

 

 
 
 
 

PUOLUE:    J Ä S E N E T :  
JAA  

 
EI  
 

PS. Ahola Ari -    
KESK. Haikara Hanna X    
KESK. Hannula Ahti X    
VAS. Honkala Kari Tapani X    
KESK. Huovari Piritta X    
KESK. Jokitalo Jukka X    
KOK. Jussila Mauno -    
KESK. Kangas Terhi X    
VAS. Kariniemi Anne X    
KESK. Kinnunen Juha (kv 31.1.2019 § 4) X    
PS. Korhonen Eero X    
KESK. Korkeakangas Tapani X    
PS. Koski Jenny -    
KESK. Känsälä Pasi X    
KESK. Linna Jukka X    
KESK. Luomala Elisa X    
PS. Myllyoja Jarkko X    
KESK. Pelkonen Teemu X    
KESK. Päivärinta Markus X    
KESK. Pärkkä Annu X    
KESK. Rauhala Rami X    
PS. Rieskaniemi Kimmo X    
KESK. Ruuttula Merja X    
PS. Sipilä Ari X    
KESK. Toivola Antti X    
KESK. Tölli Lea Kaarina -    
KESK. Viljamaa Simo X    

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

KESK. Salonsaari Tapio     

KESK. Eskola Ilse     

KESK. Sandholm Jarmo     
KESK. Petäjistö Valto     

KESK. Vilén Salomo     

KESK. Rahkonen Pirjo X   Tölli Lean 
KESK. Halmetoja Niina     
KOK. Kukkonen Esa X   Jussila Maunon 

KOK. Jussila Pasi     

 Y H T E E N S Ä   25    

   
 
23 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä eli yhteensä 25 valtuutettua kokouksessa. 

 
 
 
 
 

   

  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET:    
                    H:\KOKOUKSET\Kunnanvaltuusto\Valtuuston LÄSNÄOLOLISTA (liite 1)\kv 20022020 liite nro 1 (2017-2021).doc 
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