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Kokousaika: Torstai   29.04.2021 ke llo  19.00 –  20.17  
Kokouspaikka: Valtuustosali 

Jäsenet: Jäsenet: 
 X Ahola Ari X Känsälä Pasi    1. varapj.      
 - Eskola Ilse    (kv 10.12.2020 § 66)   X Linna Jukka    puheenjohtaja      
 X Haikara Hanna X Luomala Elisa      
 X Hannula Ahti X Myllyoja Jarkko      
 X Honkala Kari Tapani X Päivärinta Markus      
 X Huovari Piritta X Pärkkä Annu      
 X Jokitalo Jukka X Rauhala Rami      
 X Jussila Mauno    2. varapj. X 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 X Viljamaa Simo      
 X Koski Jenny                 
   Varajäsenet: Muut  saapuvilla  olleet: 
    X Ranto Mauno  kunnanjohtaja, poissa klo 19:07-19.57           
    X Yrttikoski Mari toimistosihteeri           
                 
                 
                 
                 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    18    23 Sivut:    1    x 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Rieskaniemi ja Merja Ruuttula. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

   
Jukka Linna Mari Yrttikoski 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 5.5.2021 
 
 
Kimmo Rieskaniemi Merja Ruuttula 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 6.5.2021. 
 
 
 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 29.4.2021 § 18 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, asetettu 
kunnan ilmoitustaululle 22.4.2021 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 28.4.2021. 
 
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 26 valtuutet-
tua. 
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SIEVIN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 29.4.2021 

 

LIITE  NRO  1 

 

SIEVIN KUNNANVALTUUSTON 

NIMENHUUTO-  JA  ÄÄNESTYSLUETTELO 

TOIMIKAUDEKSI  6/2017 – 5/2021 
 LÄSNÄ = X 

 POISSA = – 

Ä Ä N E S T Y S :  

 
 

PUOLUE:    J Ä S E N E T :  
JAA  

 

EI 

 

PS. Ahola Ari X    

KESK. Eskola Ilse   (kv 10.12.2020 § 66) -    

KESK. Haikara Hanna X    

KESK. Hannula Ahti X    

VAS. Honkala Kari Tapani X    

KESK. Huovari Piritta X    

KESK. Jokitalo Jukka X    

KOK. Jussila Mauno X    

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 X    

KESK. Känsälä Pasi X    

KESK. Linna Jukka X    

KESK. Luomala Elisa X    

PS. Myllyoja Jarkko X    

KESK. Päivärinta Markus X    

KESK. Pärkkä Annu X    

KESK. Rauhala Rami X    

PS. Rieskaniemi Kimmo X    

KESK. Ruuttula Merja X    

KESK. Salonsaari Tapio   (kv 3.9.2020 § 37) X    

PS. Sipilä Ari X    

KESK. Tölli Lea Kaarina X    

KESK. Viljamaa Simo 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   26    

   
 

26 varsinaista jäsentä kokouksessa. 

 

 

 

 

 

   

  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET:    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       
 
H:\KOKOUKSET\Kunnanvaltuusto\Valtuuston LÄSNÄOLOLISTA (liite 1)\kv 18022021 liite nro 1 (2017-2021).doc 

Sivu 3§ 18, KV 29.4.2021 19:00 / Liite: kv 29042021 liite nro 1 (2017-2021)



 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto 29.4.2021 § 19 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Kimmo Rieskaniemi ja Merja Ruuttula. 
 
Päätös:   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Rieskaniemi ja Merja Ruuttula. 
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KUNTAVAALIEN SIIRTO JA VALTUUTETTUJEN TOIMIKAUDEN JATKUMINEN 
 
Kunnanhallitus 19.04.2021 § 59 
 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä 
annettu laki tuli voimaan 29.03.2021.  Lain 1.2 §:n mukaan vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien 
valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15.1 §:ssä säädetystä 1 päivänä elo-
kuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen 
toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun.  
 
Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan ero-
ta toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin 
varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoi-
meen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamises-
ta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huh-
tikuun 2021 loppuun mennessä. 
 
Oheismateriaalina Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021). 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee lain vuoden 2021 kuntavaalin siirtä-
misestä/valtuutettujen toimikaudesta tietoon saaduksi ja esittää asian valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 29.4.2021 §  20 
 

Oheismateriaalina Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021). 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi@sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET TALOUSARVIOON VUODELLE 2021 
 

Kunnanhallitus  19.04.2021  §  60 
 
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu-
raavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edel-
lytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.  
Mikäli talousarviossa toimielimelle osoitetut määrärahat osoittautuvat riittämättömäksi, on talousar-
viota muutettava huomioiden rahoitustarpeen kattamissäännöt. 
 
Maanhankinnan määrärahaa on nyt käytetty 158 766 euroa, kun alkuperäinen määräraha oli 
200 000 euroa. Jotta loppuvuoden suunniteltu strateginen maanhankinta ja kauppojen valmistelu 
olisi mahdollista, tulee hankintaan olla varattuna riittävästi määrärahaa talousarvion investointi-
osassa. 
 
Koulukeskuksen kehittämisrahasto on myöntänyt kouluille avustuksia Ipadien ja musatornin han-
kintaan, avustuksella rahoitetut hankinnat esitetään määrärahamuutoksina. 
 
Investointiosan muutosesitykset: 
 
  Menojen 

lisäys 
Menojen 
vähennys 

Tulojen 
lisäys 

Tulojen 
vähennys Kunnanhallitus 

8110.1100.103 Maanhankinta  225 000€    
Strateginen maanhankinta Kirkonkylän ja Ase-
makylän asemakaava- ja yleiskaava-alueilta. 
Yhteensä  225 000€   

 

  
 
Käyttötalousosan muutosesitykset: 
 
  Menojen 

lisäys 
Menojen 
vähennys 

Tulojen 
lisäys 

Tulojen 
vähennys Koulutoimi 

3060.4517. Lauri Haikolan koulu, kalusto   10 165€    
3060.3325  Muut tuet ja avustukset muilta     10 165€   
Ipadien hankkiminen L Haikolan koululle Koulu-
keskuksen kehittämisrahaston avustuksella   

 
 

     
3160.4517 Jussinpekan koulu, kalusto 7 865€    
3160.3325 Muut tuet ja avustukset muilta   7 865€  
Musatornin hankinta kk:n  koulujen yhteiskäyt-
töön Koulukeskuksen kehittämisrahaston avus-
tuksella   

 

 
Yhteensä 18 030€  18 030€  
 
Oheismateriaalina muutosesitysten pohja-aineistoa. 
 
Muutosesitys on 225 000€ nettomenoja lisäävä ja se esitetään katettavaksi kassavaroista. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy määrära-
hojen muutokset esittelyn mukaisesti. 
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Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kunnanvaltuusto 29.4.2021 §  21 
 

Oheismateriaalina muutosesitysten pohja-aineistoa. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Kunnanhallitus 25.1.2021 §  2 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 06.05.2020 antamallaan päätöksellä nro 20/0206/02 hylännyt 
valituksen kunnanvaltuuston 21.03.2019 § 11 tekemästä päätöksestä, jolla valtuusto hyväksyi 
26.09.2017 tehdyn sopimuksen kunnanjohtajan johtajasopimuksen muuttamisesta ja täydentämi-
sestä. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan em. Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden päätökseen ei ole haettu valituslupaa, joten päätös on tullut lainvoimaiseksi. 
 
Kunnanvaltuusto on 21.03.2019 § 16 päättänyt jatkaa HTM Mauno Rannon määräaikaista virka-
suhdetta siihen saakka, kunnes avoimeksi julistetun virkahaun jälkeen virkavaalilla valittu kunnan-
johtaja ottaa viran vastaan. Mauno Ranto on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle viimeistään 
01.09.2021 eikä ole käytettävissä kunnanjohtajan virkaa täytettäessä. 
 
Kuntalain 38.3 § mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, talou-
denhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa 
pormestari. Kuntalain 41.1 § mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan va-
lita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. 
 
Hallintosäännön 5 luvun 53 § mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita vi-
ranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin 
haettavaksi kunnanhallitus.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 § mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut jul-
kisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan 
päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan 
kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henki-
lö, joka ei ole sitä hakenut ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.  
 
Valtuusto on 23.5.1996 päättänyt, että kelpoinen kunnanjohtajan virkaan on henkilö, joka koulutuk-
sensa ja käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella on katsottava tehtävään päteväksi.  
 
Oheismateriaalina luonnos kunnanjohtajan viran hakuilmoitukseksi. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
 
1. julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.2.2021 kello 15.30,  
2. julkaista oheisen hakuilmoituksen paikallislehti Sieviläisessä, Keskipohjanmaassa ja Kalevassa 
sekä verkkopalveluissa www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi,  
3. käyttää kunnanjohtajan valintaprosessissa henkilöstörekrytointiasiantuntijaa, ja pyytää tarjoukset 
Eezy Personnel Oyj:ltä, MPS-yhtiöiltä, ManPowerGroupilta sekä Uniflex Henkilöstöpalveluilta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta tämän asian kä-
sittelyn ajaksi ja esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala.  
 
Lisätietoja:  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jukka Linna p. 044 5172117 

  Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala p. 044 2973004 
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Kunnanhallitus 15.2.2021 § 23 
 

Kunnanjohtajan viran täyttöprosessissa seuraava vaihe on haastatteluryhmän valinta sekä haku-
ajan päätyttyä haastateltavien valinta. Henkilöstörekrytointiasiantuntijapalveluista tarjouksen ovat 
jättäneet Eezy Personnel Oyj, MPS-yhtiöt, ManPowerGroup sekä Uniflex Henkilöstöpalvelut. Tar-
joukset ovat oheismateriaalina ja ne esitellään kokouksessa.  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
1. nimetä haastatteluryhmän, joka myös valitsee haastatteluihin kutsuttavat hakijat, ja 
2. valita valintaprosessissa käytettävän henkilöstörekrytointiasiantuntijan saatujen tarjousten poh-
jalta 
 
Päätös: Kunnanhallitus  
1. nimesi haastatteluryhmään kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet sekä kunnanvaltuuston pu-
heenjohtajiston, 
2. valitsi henkilöstörekrytointiasiantuntijaksi Uniflex Henkilöstöpalvelut. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta tämän asian kä-
sittelyn ajaksi ja esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala. 
 
Ahti Hannula poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.12. 
 

Kunnanhallitus 23.2.2021 § 34 
 
Kunnanjohtajan viran hakuajan päättymiseen 22.2.2021 klo 15:30 mennessä saapui seitsemän (7) 
hakemusta. Oheismateriaalina on hakuilmoitus ja yhdistelmä 22.2.2021 mennessä virkaa hake-
neista henkilöistä. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: annetaan kokouksessa. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että: 

1. kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatketaan 12.3.2021 klo 15:30 saakka. Perusteena on, et-
tä virkaan ei ole tullut riittävästi kelpoisuusvaatimukset ja muut tehtävän edellyttämät vaa-
timukset täyttäviä hakemuksia, 

2. jatketussa haussa otetaan huomioon myös ensimmäisessä, 22.2.2021 päättyneessä 
haussa virkaa jo hakeneet henkilöt alkuperäisten hakemusten perusteella, 

3. jatketusta hausta ilmoitetaan kuntalehti.fi-sivuilla, Kuntalehden uutiskirjeessä sekä verkko-
palveluissa kuntarekry.fi ja mol.fi. Suorahausta pyydetään tarjous Uniflex Suomi Oy:ltä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta ennen tämän 
asian käsittelyä klo 12.34. Esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala. 
 
Juha-Pekka Myllykangas Uniflex Suomi Oy:stä oli henkilöstörekrytointiasiantuntijana kuultavana 
kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 12.34-13.40. 
 

Kunnanhallitus 1.3.2021 § 35 
 
Oheismateriaalina Uniflex Suomi Oy:n tarjous 23.2.2021 kunnanjohtajan suorahakuprosessista. 
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Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Hyväksytään Uniflex Suomi Oy:n tarjous 
23.2.2021 kunnanjohtajan suorahakuprosessista. 

 
Päätös:   Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 15.3.2021  §  51 
 

Kunnanjohtajan viran hakuajan päättymiseen 22.2.2021 klo 15:30 mennessä saapui seitsemän (7) 
hakemusta ja jatketun hakuajan päättymiseen 12.3.2021 klo 15:30 mennessä yhdeksän (9) hake-
musta. Oheismateriaalina on yhdistelmä kaikista virkaa hakeneista henkilöistä. 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Annetaan kokouksessa. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys kokouksessa: Kunnanhallitus päättää: 
1. merkitä tiedoksi kaikki kuusitoista (16) alkuperäisen ja jatketun hakuajan päättymiseen mennes-

sä kunnanjohtajan virkaan saapuneet hakemukset 
2. todeta, että virkaan on tullut riittävästi kelpoisuusvaatimukset ja muut tehtävän edellyttämät vaa-

timukset täyttäviä hakemuksia. 
3. todeta, että haastatteluryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat henkilöt 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin. 
 

Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta ennen tämän 
asian käsittelyä klo 15.56. Esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala. 

 
Juha-Pekka Myllykangas Uniflex Suomi Oy:stä oli henkilöstörekrytointiasiantuntijana kuultavana 
kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 15.57-16.40. 

 
Kunnanhallitus  19.4.2021  §  68 
 

Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtajan valintapäätöksen tulee 
perustua kokonaisarviointiin hakijoiden soveltuvuudesta virkaan. Perustuslain 125 §:n mukaan 
yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Valtuusto on 
23.5.1996 päättänyt, että kelpoinen kunnanjohtajan virkaan on henkilö, joka koulutuksensa ja käy-
tännössä saavutetun kokemuksensa perusteella on katsottava tehtävään päteväksi.  
 
Kunnanjohtajan vaalin toimittamiseen sovelletaan Kuntalain 105 §:n yleisesti vaaleja koskevaa 
säännöstöä. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin lipuin. Jos va-
linnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista vaalitoimitusta.  
 
Kuntalain 41 §:n mukaan, jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista 
äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä 
saanut tulee valituksi. 
 
Kunnanjohtajan vaali on toimitettava kaikkien virkaa hakeneiden kesken eli ääniä voidaan antaa 
kaikille hakijoille, ei ainoastaan ehdotetuille ja kannatetuille hakijoille (mm. KHO 1990-A-41). 
 
Sievin kunnanjohtajan viran jatkettu hakuaika päättyi 12.3.2021 klo 15:30. Hakemuksia saapui yh-
teensä 16 kpl (sisältää aiemman hakuajan hakijat). 
 
Hakuajan jälkeen suostumuksen virkaan antoi kirjallisesti lisäksi kaksi henkilöä:  
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Haastatteluryhmä valitsi 17.3.2021 viisi henkilöä haastatteluun:  
Haastattelut on pidetty 31.3.2021 ja 7.4.2021. 
 
Haastatteluryhmä valitsi 7.4.2021 soveltuvuustesteihin lähetettäviksi henkilöiksi  
 
Soveltuvuusarviointien tulokset ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen ja kunnan-
valtuuston kokouksissa. Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 luvun 24.1 §:n 29 
kohdan mukaisesti soveltuvuusarviointien tulokset sisältävät salassa pidettävää tietoa. 
 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, 
että valtuusto: 
 
1. toteaa, että kaikki kunnanjohtajan virkaa määräaikaan mennessä hakeneet ja kirjallisen suos-

tumuksen antaneet henkilöt täyttävät kelpoisuusvaatimukset ja ovat vaalikelpoisia kunnanjoh-
tajan virkavaaliin, 

2. toimittaa vaalin kunnanjohtajan viran täyttämiseksi toistaiseksi 1.9.2021 lukien, 
3. toteaa valinnan perustuvan yleisiin nimitysperusteisiin, hakijan koulutukseen, työkokemukseen, 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä haastatteluissa saatuun vaikutelmaan soveltuvuudesta 
kunnanjohtajan virkaan, 

4. toteaa, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa, 
5. päättää virkavaalin olevan ehdollinen ja valitun tulee toimittaa kunnanhallitukselle vaalin vahvis-

tamista varten lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedok-
sisaannista, sekä 

6. toteaa, että kunnanjohtajan kanssa laaditaan erillinen johtajasopimus, jonka valtuusto hyväksyy. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta ennen tämän 
asian käsittelyä klo 15.35. Esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala. 
 
Juha-Pekka Myllykangas Uniflex Suomi Oy:stä oli henkilöstörekrytointiasiantuntijana kuultavana 
kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 15.40-17.20. 

 
Kunnanvaltuusto 29.4.2021  §  22 
 

Valtuuston extranetissä on kansio ”Kunnanjohtajan rekrytointi 2021”, josta löytyy kaikki hakemuk-
set liitteineen sekä yhteenveto. Soveltuvuusarvioinnissa olleiden CV:t on esityslistan oheismateri-
aalina. 

 
 Päätös:  Valtuusto 
 

1. päätti, että vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä ja pöytäkirjantarkastajat toimivat ään-
tenlaskijoina. 
 
2. totesi, että kaikki kunnanjohtajan virkaa määräaikaan mennessä hakeneet ja kirjallisen suostu-
muksen antaneet henkilöt täyttävät kelpoisuusvaatimukset ja ovat vaalikelpoisia kunnanjohtajan 
virkavaaliin, 
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3. toimitti vaalin suljettuna lippuäänestyksellä kunnanjohtajan viran täyttämiseksi toistaiseksi 
1.9.2021 lukien. Vaalissa annettiin 26 hyväksyttyä ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti Kai Korho-
nen 22 ääntä ja                4 ääntä. Koska Kai Korhonen sai annetuista äänistä yli puolet, niin Kun-
talain 41 §:n mukaan hänet valittiin kunnanjohtajaksi. 
 
4. totesi valinnan perustuvan yleisiin nimitysperusteisiin, hakijan koulutukseen, työkokemukseen, 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä haastatteluissa saatuun vaikutelmaan soveltuvuudesta kun-
nanjohtajan virkaan, 
 
5. totesi, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa, 
 
6. päätti virkavaalin olevan ehdollinen ja valitun tulee toimittaa kunnanhallitukselle vaalin vahvista-
mista varten lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi-
saannista, sekä 
 
7. totesi, että kunnanjohtajan kanssa laaditaan erillinen johtajasopimus, jonka valtuusto hyväksyy. 

 
 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) kokouksesta ennen tämän 
asian käsittelyä klo 19.07. 
 
Lisätietoja:  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jukka Linna p. 044 5172117 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala p. 044 2973004 
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 29.4.2021  § 23 
 
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: 18-20 ja 23 

 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: 21-22 
 
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: x 
 
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: x 
 
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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