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Kokousaika: Torstai   21.03.2019 ke llo  19.00 –  19.36 
Kokouspaikka: Valtuustosali 

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

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    8    16 Sivut:    1    18 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Känsälä ja Jukka Linna. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

   
Antti Toivola Päivi Rossi  Päivi Pöllä 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä § 8-9, 12-15 pöytäkirjanpitäjä § 10-11, 16 

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti  25.3.2019 
 
 
Pasi Känsälä Jukka Linna 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina  28.3.2019. 
 
 
 Mari Yrttikoski 
 toimistosihteeri 

Kunnanvaltuuston päätösten 
laillisuustarkkailu: Kunnanhallitus ___/___ 2019 

Pöytäkirjasta on  ___/___.2019 lähetetty jäljennös kirjastoon ja kirjastoautoon. 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kunnanvaltuusto  21.03.2019  §  8 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, asetettu 
kunnan ilmoitustaululle 14.3.2019 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 20.3.2019. 
 
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 22 valtuutettua 
ja 2 varavaltuutettua (liite 1). 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto  21.03.2019  §  9 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Jenny Koski ja Pasi Känsälä. 
 
Päätös:   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Känsälä ja Jukka Linna. 
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POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSEN 31.1.2019, 19/0019/2 TIEDOKSIANTO 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  30 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 31.1.2019 päätöksen Jarkko Myllyojan, Ari Sipilän, 
Jenny Kilpeläisen, Katja Jylkän ja Kimmo Rieskaniemen tekemään kunnallisvalitukseen koskien 
Sievin kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta tekemää päätöstä 30.10.2017 § 226. Oikai-
suvaatimus koski kunnanhallituksen päätöksiä 25.9.2017 § 211 ja 29.9.2017 §:t 212-213. 
 
Hallinto-oikeuden ratkaisu: 
”Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin, kuin se koskee 25.9.2017 tehdyn päätöksen kumoamis-
ta siltä osin, kuin siinä on päätetty asian salassapidosta, sekä kunnanhallituksen toteamaa 
29.9.2017, jonka mukaan päätöksen salassapito ratkaistaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain nojalla. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta myöskään siltä osin, kuin se koskee kunnan-
johtajan viranhakumenettelyn aloittamista koskevan asian tiedoksi merkitsemistä. 
Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian. 
Hallinto-oikeus hylkää valituksen siltä osin, kuin se koskee kunnanjohtajan viran täyttämistä mää-
räaikaisesti. 
Hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen päätökset johtajasopimuksen muuttamista ja hyväksy-
mistä koskevilta osin.” 
 
Hallinto-oikeus katsoo, että sopimukseen tehty erokorvauksen maksamisen perustetta koskeva 
muutos olisi tullut hyväksyä valtuustossa. Kunnanhallitus on sopimuksen hyväksyessään ylittänyt 
toimivaltansa, minkä vuoksi hallinto-oikeus on kumonnut kunnanhallituksen päätökset 25.9.2017 § 
211 ja 30.11.0217 § 226 siltä osin kuin ne koskevat sopimuksen hyväksymistä. 
 
Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että kunnanjohtaja          on samalla allekirjoituksella, jolla 
hän on hyväksynyt 26.9.2017 tehdyn sopimuksen johtajasopimuksen täydentämisestä ilmoittanut 
myös irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävistä. Sopimus ja irtisanoutuminen ovat tulleet voi-
maan molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen edellä mainittuna päivänä. 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 31.1.2019, 19/0019/2 oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Rannon ollessa asiassa esteellinen, asian esittelijänä toimii vs. hallintopääl-
likkö Päivi Rossi. 
 
Vs. hallintopäällikön päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden päätöksen 31.1.2019, 19/0019/2 tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto ei ollut paikalla asian käsittelyn aikana. Pöytäkirjanpitäjänä toimi ar-
kistosihteeri Päivi Pöllä. 

 
Kunnanvaltuusto 21.03.2019  §  10 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 31.1.2019, 19/0019/2 oheismateriaalina. 
 
 Päätös: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös merkittiin tiedoksi. 

 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201  
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 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Pöytäkirjanpitäjänä toimi 
arkistosihteeri Päivi Pöllä. 
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MENETTELYVIRHEEN KORJAAMINEN / JOHTAJASOPIMUS 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  31 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 31.1.2019, 19/0019/2 kumonnut Sievin kunnan-
hallituksen päätökset 25.9.2017 § 211 ja 30.10.2017 § 226 siltä osin kuin ne koskevat kunnanjoh-
tajan johtajasopimuksen muuttamista ja hyväksymistä.  
 
Kuntalain 42 §:n 1 momentin mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa 
sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Pykälän 2 momentin mukaan johtajasopimukseen voi-
daan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan 
johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Pykälän 3 momentin mukaan 
johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoi-
tamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopi-
muksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hy-
väksyy valtuusto.  
 
Kunnanjohtaja                     ja Sievin kunnan välillä on tehty johtajasopimus 7.10.2014. Johtajaso-
pimusta on 26.9.2017 tehdyllä sopimuksella muutettu mahdollisen epäluottamuksen toteamisen 
menettelyn osalta sekä täydennetty sopimusta luottamustoimista luopumista ja irtisanoutumisen 
syiden kommentointia koskevin sopimuskohdin. Koska sopimusmuutos koskee kunnanjohtajalle 
maksettavan erokorvauksen maksuperustetta kuntalain 43 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, 
sopimuksen hyväksyminen kuuluu valtuustolle.  
 
                            on allekirjoituksellaan hyväksynyt 26.9.2017 tehdyn sopimuksen johtajasopimuk-
sen täydentämisestä ja samalla ilmoittanut myös irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävistä. So-
pimus on tullut voimaan molempien osapuolten allekirjoituksilla 26.9.2017 ja sitä molemmat osa-
puolet ovat noudattaneet.  
 
Sievin kunnan päätöksenteossa on muotovirhe siltä osin, että asiasta ei ole päätetty toimivaltai-
sessa toimielimessä. Muotovirhe korjataan käsittelemällä asia asianmukaisesti uudelleen toimival-
taisessa toimielimessä, eli valtuustossa. Sopimus on tullut kaikilta osin täytäntöönpannuksi. Sopi-
muksessa sovittu menettely ja muun muassa siihen liittyvä maksuvelvollisuus (erokorvaus) on saa-
tettu loppuun ja tältä osin asiassa ei ole tarpeen suorittaa muita toimenpiteitä taikka selvityksiä. 
Muotovirheen korjaamisella ei ole vaikutusta kumotun päätöksen lopputulokseen, eikä sillä ole 
myöskään vaikutusta enää loppuun suoritettuun päätöksen täytäntöönpanoon. 
 
Johtajasopimus 7.10.2014 sekä johtajasopimuksen muutos/täydennys 26.9.2017 oheismateriaali-
na. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Rannon ollessa asiassa esteellinen, asian esittelijänä toimii vs. hallintopääl-
likkö Päivi Rossi. 
 
Vs. hallintopäällikön päätösehdotus:  Kunnanhallitus  
 
1. merkitsee tiedokseen, että hallinto-oikeus on päätöksellään 31.1.2019, 19/0019/2 kumonnut 

kunnanhallituksen päätökset 25.9.2017 § 211 ja 30.10.2017 § 226 siltä osin kuin ne koskevat 
kunnanjohtajan johtajasopimuksen muuttamista ja hyväksymistä  

2. saattaa oikeuden ratkaisun tiedoksi kunnanvaltuustolle     
3. toteaa, että kumottu hallituksen päätös on kaikilta osin pantu täytäntöön ja saattaa valtuuston 

tietoon täytäntöönpanotoimet johtajasopimukseen liittyen,   
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4. esittää valtuustolle, että se   
a) hyväksyy kunnanjohtajan johtajasopimuksen muutoksen/täydennyksen 26.9.2017, jonka 

kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanhallitus ovat valmistelleet ja osapuolet ovat alle-
kirjoittaneet ja hyväksyneet ja  

b) toteaa asian tulleen sille osoitettuine täytäntöönpanotoimineen loppuun käsitellyksi. 
 

Jarkko Myllyoja esitti, että asia jätetään pöydälle. Kimmo Rieskaniemi kannatti esitystä. Suoritettiin 
kädennostoäänestys, jossa asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Ahti Hannula, Terhi 
Kangas, Kari Honkala, Tapani Korkeakangas, Merja Ruuttula ja Pasi Känsälä. Pöydälle jättämisen 
puolesta äänestivät Jarkko Myllyoja ja Kimmo Rieskaniemi. Äänin 6-2 asian käsittelyä jatkettiin.  

 
Päätös:  Vs. hallintopäällikön päätösehdotus hyväksyttiin. 

Jarkko Myllyoja ja Kimmo Rieskaniemi jättivät eriävän mielipiteen (liite 1). 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto ei ollut paikalla asian käsittelyn aikana. Pöytäkirjanpitäjänä toimi ar-
kistosihteeri Päivi Pöllä. 
 

Kunnanvaltuusto 21.03.2019  §  11 
 

Johtajasopimus 7.10.2014 sekä johtajasopimuksen muutos/täydennys 26.9.2017 oheismateriaali-
na. 
 
Jarkko Myllyoja esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että asia jätetään pöydälle. 
Kimmo Rieskaniemi kannatti esitystä. 
 
Suoritetun nimenhuutoäänestyksen jälkeen äänin 20-4 asian käsittelyä päätettiin jatkaa (liite 1). 

  
 Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 

 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

 Kunnanjohtaja Mauno Ranto ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Pöytäkirjanpitäjänä toimi 
arkistosihteeri Päivi Pöllä. 
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VALTUUSTOALOITTEET 2018 
 
Kunnanhallitus 11.03.2019  §  34 
 

Hallintosäännön 136 § mukaan ”Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitet-
tava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on kä-
sitelty loppuun.” 
 

 Aloitteet 2018: 
 

1. Annu Pärkän valtuustoaloite lastenhoidon vaihtoehdoista luottamustoimen hoitamisen ajaksi. 
 
2. Teemu Pelkosen valtuustoaloite Sievin kevyenliikenteenväylien priorisointijärjestyksen muutok-
sesta. 
 
Aloitteiden osalta on suoritettu seuraavat toimenpiteet: 
 
1. Annu Pärkän aloitteen asia otetaan tarkasteluun hallintosäännön päivityksen yhteydessä. 
 
2. Teemu Pelkosen aloitteen mukainen kevyenliikenteenväylien priorisointijärjestyksen muutos rat-
kaistaan vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee 
tiedokseen aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet ja valmistelun tilan. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 21.03.2019  §  12 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA VIITAVAINIO 746-407-11-16 
 

Kunnanhallitus 11.03.2019  §  35 
 

Kunta on neuvotellut                   kanssa otsikossa mainitun määräalan ostamisesta kunnalle ja al-
lekirjoittanut ehdollisen kiinteistökauppakirjan. Kaupan kohde sijaitsee Matalamaan alueella Sie-
vinkylässä. Määräalan pinta-ala on noin 6,2 hehtaaria. Määräalalla on kalliomaa-ainesten ottolupa 
ja maa-aineksen ostosopimus, jotka ovat voimassa 31.3.2024 saakka. Maa-ainesten ostosopimus 
kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen siirtyy ostajalle tämän kauppakirjan allekirjoituksella. 
 
Alue on 1. vaihemaakuntakaavan mukaan merkinnällä t-1. Merkinnällä osoitetaan bioenergian ja-
lostukseen ja tuotantoon liittyvän teollisuuslaitoksen aluetta.  
 
Kauppahinnaksi on neuvoteltu 8000,00 €. Kartta ostettavasta määräalasta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kauppakirja sekä                        ja Destia Oy:n välinen maa-aineksen ostosopimus 17.6.2010 esi-
tyslistan oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy ehdollisen kiin-
teistökauppakirjan.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 21.03.2019  §  13 
 

Kauppakirja sekä                    ja Destia Oy:n välinen maa-aineksen ostosopimus 17.6.2010 esitys-
listan oheismateriaalina. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, puh. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanvaltuusto 21.03.2019  §  14 
 

1.                        kirje 13.2.2019: Vaatimus neuvottelujen käynnistämiseksi koskien Sievin kunnanjohtajan 
virkaa sekä kunnanjohtajan johtajasopimusta. 

2. Oulun poliisilaitoksen päätös 6.3.2019                    rikosilmoituksen johdosta. 
3. Kunnanhallituksen 11.3.2019 kokouksen päätös § 29 - Kunnanjohtajan viran täyttö määräaikaisesti 

 
 
Päätös: Valtuusto merkitsi edellä mainitut asiat tiedokseen.  
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 21.03.2019  §  15 
 
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:   Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa asian ”Kunnanjohtajan viran täyttö määräaikaisesti” 
kiireellisenä käsittelyyn (§ 16). 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ MÄÄRÄAIKAISESTI 
 

Kunnanhallitus 26.02.2018  §  35 
 
Kunnanjohtajan virka on tällä hetkellä täyttämättä ja viran tehtävien hoito on järjestetty nimeämällä 
vt. kunnanjohtaja siihen saakka, kunnes virkaan valittu ottaa viran vastaan. Järjestely on näin tar-
koitettu tilapäiseksi, kunnanjohtajan rekrytoinnin mittaiseksi ajaksi. Tehdyn kunnallisvalituksen 
(02072/17/2209) vuoksi kunta ei ole julistanut kunnanjohtajan virkaa vakinaisesti täytettäväksi. 
Kunnanjohtajan tehtävien hoidon vuoksi on kuitenkin tarpeen ratkaista kunnan johtaminen muulla 
tavoin viran vakinaisen täytön viivästyessä.  
 
Kuntalain (410/2015) 41 §:n mukaan kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4.3.§:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ot-
taa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen 
määräajaksi. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, 
joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.  
 
Sievin kunnan hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanjohtajan palvelussuhteeseen ottamisesta 
päättää kunnanvaltuusto. Hallintosäännön 53 § mukaan sellaisen virkasuhteen, johon ottamisesta 
päättää valtuusto, julistaa haettavaksi kunnanhallitus.  
 
Kunnanhallitus on valmistellut asiaa ottamalla yhteyttä HTM Mauno Rantoon, joka on 16.2.2018 
valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistojen kanssa käydyssä neuvottelussa antanut suos-
tumuksensa virkaan 1.6.2018 lukien.  
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se  
1. päättää täyttää kunnanjohtajan viran määräaikaisesti siihen saakka kunnes em. kunnallisvalitus 
on lainvoimaisesti ratkaistu  
2. päättää valita kunnanjohtajan virkaan määräaikaisesti 1.6.2018 alkaen HTM Mauno Rannon.  
 
Kari Honkala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.23. 
 
Päätös:    Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 15.03.2018  §  15 
 
Valtuutetuilla oli mahdollisuus tutustua Mauno Rantoon 2.3.2018 järjestetyssä tapaamisessa. 
 
Päätös:    Hyväksyttiin. 
 

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

 
Kunnanhallitus 11.03.2019  §  29 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 31.1.2019 päätöksen 19/0019/2. Päätös saavuttaa 
lainvoiman 11.3.2019, mikäli siitä ei ole tehty valitusta KHO:lle. Hallinto-oikeus on päätöksellään 
kumonnut kunnanhallituksen päätökset 25.9.2017 § 211 ja 30.10.2017 § 226 siltä osin kuin ne 
koskevat johtajasopimuksen muuttamista ja hyväksymistä.  
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Kunnanjohtajan virka voidaan julistaa vakinaisesti täytettäväksi sen jälkeen, kun hallinto-oikeuden 
edellä mainittu päätös sekä kunnanvaltuuston päätös muotovirheen korjaamisesta ovat saavutta-
neet lainvoiman. 
 
Valtuuston päätöksellä 15.3.2018 § 15 HTM Mauno Ranto on toiminut kunnanjohtajan virassa 
1.6.2018 alkaen. Ranto on antanut suostumuksensa kunnanjohtajan viran hoidon jatkamiseen.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4.3.§:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ot-
taa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen 
määräajaksi. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Rannon ollessa asiassaan esteellinen, asian esittelijänä toimii vs. hallinto-
päällikkö Päivi Rossi. 
 
Vs. hallintopäällikön päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää jatkaa 
HTM Mauno Rannon määräaikaista kunnanjohtajan virkasuhdetta siihen saakka, kunnes avoimek-
si julistetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. 
 
Kunnanhallitus päätti käsitellä tämän asian kokouksen ensimmäisenä asiana ja esityslistalla en-
simmäisenä olleen asian (valtuuston päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano) viidentenä 
asiana. Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 14.18. Pöytä-
kirjanpitäjänä toimi arkistosihteeri Päivi Pöllä. 
 
Vs. hallintopäällikön muutettu päätösehdotus kokouksessa:  Kunnanhallitus päättää jatkaa 
HTM Mauno Rannon määräaikaista kunnanjohtajan virkasuhdetta siihen saakka, kunnes avoimek-
si julistetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 21.03.2019  §  45 
 
 Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on tullut esille, että HTM Mauno Rannon määräaikainen 

kunnanjohtajan virkasuhteen jatkaminen tulisi viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi.  
 
 Vs. hallintopäällikön päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto 
 1. toteaa Mauno Rannon toimineen kunnanjohtajan virassa kunnanhallituksen päätöksellä 

11.3.2019 § 29 kunnanvaltuuston päätöksentekoon saakka ja 
 2. päättää jatkaa HTM Mauno Rannon määräaikaista virkasuhdetta siihen saakka, kunnes avoi-

meksi julistetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. 
 

Ari Ahola esitti, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää jatkaa HTM 
Mauno Rannon määräaikaista virkasuhdetta 21.3.2019 alkaen siihen saakka, kunnes avoimeksi ju-
listetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. Jarkko Myllyoja 
kannatti esitystä. 
 
Keskustelun jälkeen Ari Ahola veti esityksensä pois. 

 
 Päätös:   Hyväksyttiin vs. hallintopäällikön päätösehdotus. 
 
 Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa ääneen lukemalla.  
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Kunnanvaltuusto 21.03.2019  §  16 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 19.32. 
Pöytäkirjanpitäjänä toimi arkistosihteeri Päivi Pöllä. 
 
Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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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: 8 – 10, 12, 14 - 15 
 
 
 
 

 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: 11, 13, 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  21.3.2019 

 
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 :  

 

§ 11: 
Menettelyvirheen korjaaminen / 

johtajasopimus 
 

PUOLUE:    J Ä S E N E T :  

JAA  
= Asian käsittelyä 

jatketaan 
 

EI  
= Jarkko Myllyojan 
/Perussuomalaisten 

ryhmän esitys: 
 asia jätetään 

pöydälle 
PS. Ahola Ari X  x  
KESK. Haikara Hanna X x   
KESK. Hannula Ahti X x   
VAS. Honkala Kari Tapani X x   
KESK. Huovari Piritta -    
KESK. Jokitalo Jukka X x   
KOK. Jussila Mauno X x   
KESK. Kangas Terhi X x   
VAS. Kariniemi Anne X x   
KESK. Kinnunen Juha X x   
PS. Korhonen Eero -    
KESK. Korkeakangas Tapani X x   
PS. Koski Jenny -    
KESK. Känsälä Pasi X x   
KESK. Linna Jukka X x   
KESK. Luomala Elisa X x   
PS. Myllyoja Jarkko X  x  
KESK. Pelkonen Teemu -    
KESK. Päivärinta Markus X x   
KESK. Pärkkä Annu -    
KESK. Rauhala Rami X x   
PS. Rieskaniemi Kimmo X  x  
KESK. Ruuttula Merja X x   
PS. Sipilä Ari X  x  
KESK. Toivola Antti 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. Salonsaari Tapio X x  Piritta Huovarin 
KESK. Eskola Ilse     
KESK. Sandholm Jarmo     

KESK. Petäjistö Valto X x  Teemu Pelkosen 
KESK. Vilén Salomo     
KESK. Rahkonen Pirjo     

KESK. Halmetoja Niina     

KESK. Linna Matti     
KOK. Kukkonen Esa     
KOK. Jussila Pasi     

 Y H T E E N S Ä   24 20 4  

   
 
22 varsinaista jäsentä + 2 varajäsentä  =   24  jäsentä kokouksessa. 

 
 
 
 
 

   

  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET:    
                  H:\KOKOUKSET\Kunnanvaltuusto\Valtuuston LÄSNÄOLOLISTA (liite 1)\kv 21032019 liite nro 1 (2017-2021).doc 
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