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Kokousaika: Torstai   08.10.2020 kello  17.00 – 17 .40 
Kokouspaikka: Valtuustosali 

Jäsenet: Jäsenet: 
 X Ahola Ari X Linna Jukka    1.varapuheenjohtaja  saapui klo 17.11 § 42 aikana      
 X Haikara Hanna X Luomala Elisa      
 X Hannula Ahti - Myllyoja Jarkko      
 X Honkala Kari Tapani   saapui klo 17.08 § 42 aikana - Päivärinta Markus      
 X Huovari Piritta               X Pärkkä Annu      
 X Jokitalo Jukka X Rauhala Rami      
 - Jussila Mauno    2.varapuheenjohtaja - 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.varapuheenjohtaja X Toivola Antti     puheenjohtaja      
 X Korkeakangas Tapani X Tölli Lea Kaarina      
 X Koski Jenny X Viljamaa Simo      
 X Känsälä Pasi                 
   Varajäsenet: Muut  saapuvilla  olleet: 
    X Ranto Mauno  kunnanjohtaja           
    - Rossi Päivi hallintopäällikkö           
    X Pöllä Päivi  arkistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä           
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    40    47 Sivut:    1    x 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Kariniemi ja Juha Kinnunen. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

   
Antti Toivola Päivi Pöllä 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 13.10.2020 
 
 
Anne Kariniemi Juha Kinnunen 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 15.10.2020. 
 
 
 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 8.10.2020 § 40 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, asetettu 
kunnan ilmoitustaululle 1.10.2020 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 7.10.2020. 
 
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 21 valtuutet-
tua. 
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SIEVIN  KUNNANVALTUUSTON KOKOUS  8.10.2020 

 

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 X    

KESK. Haikara Hanna X    

KESK. Hannula Ahti X    

VAS. Honkala Kari Tapani X   saapui klo 17:08 

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 X    

KESK. Känsälä Pasi X    

KESK. Linna Jukka X   saapui klo 17:11 

KESK. Luomala Elisa X    

PS. Myllyoja Jarkko -    

KESK. Päivärinta Markus -    

KESK. Pärkkä Annu X    

KESK. Rauhala Rami X    

PS. Rieskaniemi Kimmo -    

KESK. Ruuttula Merja X    

KESK. Salonsaari Tapio   (kv 3.9.2020 § 37) X    

PS. Sipilä Ari X    

KESK. Toivola Antti X    

KESK. Tölli Lea Kaarina X    

KESK. Viljamaa Simo X    

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

KESK. Eskola Ilse     

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   23    

   
 

23 varsinaista jäsentä kokouksessa.  

 

 

 

 

 

   

  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET:    
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto 8.10.2020 § 41 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Anne Kariniemi ja Juha Kinnunen. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Kariniemi ja Juha Kinnunen. 
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.8.2020 
 

Kunnanhallitus  28.9.2020  §  128 
 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 31.8.2020. 
Osavuosikatsaus sisältää selvityksen vuoden 2020 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden to-
teutumisesta, sekä investointivertailun ja tietoja rahoituseristä. 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2020. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta. 

 
Kunnanvaltuusto 8.10.2020 § 42 
 

Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2020. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Tämän pykälän käsittelyn aikana kokoukseen saapuivat Kari Honkala klo 17.08 ja Jukka Linna 
 klo 17.11. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VESIKOLMIO OY:N TAKAUSANOMUS (KALAJOKILAAKSON KESKUSPUHDISTAMO- JA SIIRTOVIEMÄRI-
HANKE) 

 
Kunnanhallitus 28.9.2020  §  129 

 
Vesikolmio Oy hakee osakaskuntien takauksia 10 milj. euron kiinteäkorkoiselle 10 vuoden lainalle. 
Takaus kattaa lainan pääoman mahdollisine korkoineen, viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. 
Takaus ei ole yhteisvastuullinen, vaan takaajat vastaavat edellä mainituista maksuvelvoitteista 
omistusoikeuksiensa suhteessa. 
  
Vesikolmio Oy:n Kalajokilaakson keskuspuhdistamo ja siirtoviemäri Ylivieskasta Kalajoelle valmis-
tuivat vuonna 2018. Hankkeet on rahoitettu osin kuntien takaamalla Kuntarahoituksen kuntayritys-
todistus-ohjelman mukaisella rahoituksella. Kuntayritystodistus-ohjelman limiitti on 20 milj. euroa ja 
siitä on nyt käytössä 16,9 milj. euroa. Limiitin määrää ei järjestelyillä muuteta, mutta sen käyttötar-
ve vähenee nyt noin 6,9 milj. euroon. Rahoitusjärjestelyllä pyritään korkoriskin hallintaan, sekä ta-
louden vakauttamiseen ja parempaan ennustettavuuteen 
 
Vesikolmio Oy harjoittaa kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä ja 
kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluja, eikä sen toiminta vääristä kilpailua.  
 
Kuntarahoituksen toimintaa säätelee Euroopan komission päätös, joka taas ei koske liikepankkeja 
vaan vain kuntien yhteistä varainhankintajärjestelmää. Laki kuntien takauskeskuksesta määrittää 
rajat Kuntarahoituksen myöntämälle rahoitukselle. Tällöin kuntien 100% takaus Kuntarahoituksen 
lainalle on mahdollinen. Rahoitettavan investoinnin tulee kuulua kunnan lakisääteiseen toimialaan 
tai paikallisten erityisolosuhteiden tulee olla sellaiset, että investoinnilla turvataan välttämättömien 
palvelujen saatavuus tai tehokas tuottaminen. Rahoitusta hakevan yhtiön on oltava kunnan yli 50-
prosenttisesti omistama ja kunnan määräysvallan alaisena. Vesikolmio Oy on 100-prosenttisesti 
kuntien omistama. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. 
 
Vastavakuutena Vesikolmio hakee kiinteistökiinnityksen Kalajokilaakson keskuspuhdistamolle, tä-
mä jaetaan takausten suhteessa kunnille. 
 
Osakassopimuksen mukaan kunnilla on oikeus periä enintään 0,5% vuosiprovisio takaamastaan 
lainasta.  
 
Sievin kunnan osuus Vesikolmion 10 milj. euron lainasta on 955 000€, tästä vastavakuutena saa-
daan kiinteistökiinnitystä Kalajokilaakson keskuspuhdistamosta ja oikeus periä takausprovisiota 
0,5%. Takauksen myöntäminen ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille säädetyistä tehtävistä, eikä 
siihen sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Takaukseen ei sisälly Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa tarkoitettua kiellettyä valtiontukea. 
 
Oheismateriaalina: Vesikolmio Oy:n takausanomus 1.9.2020. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se  
myöntää Vesikolmio Oy:lle 955 000 euron omavelkaisen takauksen Kuntarahoitukselta otettavaan 
lainaan, jonka vastavakuutena saadaan kiinteistökiinnitystä Kalajokilaakson keskuspuhdistamoon. 
Lainan takauksesta peritään osakassopimuksen mukainen takausprovisio. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Jukka Linna poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi 
klo 14.59-15.08. 
 
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta. 

 
Kunnanvaltuusto 8.10.2020 § 43 
 

Oheismateriaalina: Vesikolmio Oy:n takausanomus 1.9.2020. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Jukka Linna ei esteellisenä (yhteisöjääviys) osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksente-
koon. 
 
Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KORPELAN VOIMAN EHDOTUS JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSEK-
SI 

 
Kunnanhallitus 27.01.2020  
 

1.1.2017 voimaan tulleen Lain kuntalain muutoksesta (1484/2016) 147 § mukaan kuntien yhteis-
työsopimukset on saatettava vuonna 2015 voimaan tulleen lain vaatimusten mukaiseksi vuoden 
2019 loppuun mennessä. Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähin-
tään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet 
kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimus on kuntien välinen sopimus, 
ja kuntayhtymä, jonka perussopimusta muutetaan, ei ole sopimusosapuoli, vaikka usein kuntayh-
tymä valmistelee perussopimusten muutoksia. 
 
Korpelan Voima kuntayhtymän hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 10.12.2019 ja ehdottaa 
kuntayhtymän jäsenkunnille, että ne ottavat kantaa perussopimuksen pykälien 1-26 muutosesityk-
siin pykäläkohtaisesti. 
 
Kuntayhtymän perussopimuksen muutosten hyväksyminen tapahtuu jäsenkuntien valtuustoissa. 
 
Oheismateriaalina kuntayhtymän hallituksen päätös ja liitteenä esitys nykyiseen perussopimuk-
seen tehtävistä muutoksista perusteluineen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimuksen pykälien 1-26 muutokset liitteessä esite-
tyllä tavalla. 
 
Kunnanjohtaja veti esityksen pois. 
 
Päätös: 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 
Kunnanhallitus 07.09.2020 § 118 
 

Korpelan Voima kuntayhtymän muut jäsenkunnat eivät vuoden vaihteessa ottaneet yhtymähallituk-
sen esitystä perussopimuksen muutoksesta käsittelyyn, joten asian käsittely Sievissä myös kes-
keytettiin. 
 
Perussopimuksen muutosluonnosta käsiteltiin Korpelan Voima Ky:n järjestämässä seminaarissa 
26.08.2020. Keskustelua herätti erityisesti se, tulisiko kuntayhtymän ylimmän päätöksentekoelimen 
olla yhtymävaltuusto vai nykyisen kaltainen yhtymäkokous. Muutosluonnoksen mukaan ylin pää-
töksentekoelin olisi edelleenkin yhtymäkokous. 
 
Oheismateriaalina kuntayhtymän hallituksen päätös ja liitteenä esitys nykyiseen perussopimuk-
seen tehtävistä muutoksista perusteluineen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimuksen pykälien 1-26 kaikki muutokset liitteessä 
esitetyllä tavalla. 
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Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Piritta Huovari poistui kokouksesta ja hänen varajäsenensä Tapio Salonsaari saapui kokoukseen 
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.50. 
 

Kunnanvaltuusto 8.10.2020 §  44 
 

Oheismateriaalina kuntayhtymän hallituksen päätös ja liitteenä esitys nykyiseen perussopimuk-
seen tehtävistä muutoksista perusteluineen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. Liite nro 2. 
 
 Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 

 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Sievin kunnanvaltuusto 8.10.2020§ 44 L‖ te 2

KORPELAN VOIMA

KUNTAYHTYMAN

PERUSSOPIMUS

Poytd kirjanta rkastajien nim ikirjaimet: 1
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Nykyinen sopimus Muutosehdotus Perustelut

:YLEISET MAARAYKSET l Luku
Jasenkunnatia teht・・ivat

Kuntaliiton perussoPimusmallin
mukainen otsikointi

1§ Kuntayhtyman nimila
kOtipalkka

Kuntayhtyman nimi on Korpe!an
Voima kuntayhtymaia sen
kotipalkka on Kannuksen
kaupunki.

1 $ Kuntayhtymdn nimija
kotipaikka

Kuntayhtymdn nimi on KorPelan
Voima kuntayhtYmd ja sen
kotipaikka on Kannuksen
kaupunki.

KuntavhWmi on Yksikielinen.

Lisiitty: KuntaYhtYml on
yksikielinen.

Kuntayhtymd on Yksikielinen, jos
kuntayhtymdan kuuluu ainoastaan
saman kielisid kuntia.

2 $ Jdsenkunnat

Jdsenkuntia ovat Halsua, Kalajoki,
Kannus, Kaustinen, Lestijdrvi,
Sieviia Toholampi

2 $ Jdsenkunnat

Jdsenkuntia ovat Halsua, Kalajoki,
Kannus, Kaustinen, Lestijdrvi,
Sieviia ToholamPi

Eimuutosta

3 $ Kuntayhtymdn tehtdvdt

Kuntayhtyman tehtivind on
tuottaa ja myydd energia-alan
tuotteita, palveluja ja urakointia.
Lisdksi kuntayhtymd voi harjoittaa
muuta alaan liittyvAd taisit6
tukevaa liiketoimintaa.

Tehtdvdnsi toteuttam iseksi
kuntayhtymd omistaa
energialaitoksen ja voi omistaa
kiinteist6j di, arvopaPereita ja
osuuksia. Tehtavansa
kuntayhtymii hoitaa joko itse tai
omistamiensa tytdryhti0iden
kautta.

3 $ Kuntayhtymdn tehtdvdt

Kuntayh$mdn tehtdvdnd on

tuottaa ja myydd energia-alan
tuotteita, palveluja ja urakointia.
Lisiiksi kuntayhtymd voi harjoittaa
muuta alaan liittyvdd tai sitd
tukevaa liiketoimintaa.

Tehtdvdns6 toteuttamiseksi
kuntayhtymd omistaa
energialaitoksen ja voi omistaa
kiinteistOjd, arvoPaPereita ja
osuuksia. Tehtdvdnsd
kuntayhtymil hoitaa joko itse tai
om istamiensa tytiiryhtioiden
kautta.

Ei muutosta

‖Kuntayhtyman tolmlelimet 2 Luku

YhtvmakOkous

4 $ Jdsenkuntien
yhtymdkokoused ustajat

Kullakin jdsenkunnalla on
yhtymiikokouksessa kolme
edustajaa ja kullakin edustajalla
varajisen.
Yhtymlkokoused ustaian
toimikausion
kunnallisvaalikausi.

Kukin jdsenkunta PYrkii
valitsemaan kokousedustajakseen
henkilOn, joka asuu kuntaYhtYmdn
omistaman jakeluverkon al ueella.

4 $ Jdsenkuntien
yhtymdkokousedustajat

Kullakin jdsenkunnalla on
yhtymikokouksessa kolme
edustajaa ja kullakin edustajalla
varajdsen.

Kukin jiisenkunta PYrkii
valitsemaan kokousedustajakseen
henkilOn, joka asuu kuntaYhtYmdn
omistaman jakeluverkon alueella'

Poisteftu:
"Yhtymikokoused ustaian
toimikausion
kunnallisvaal ikausi."

Kuntalain 60 $:n mukaan
yhtymdkokousedustajan kuhunkin
kokoukseen erikseen
valitsee jdsenkunnan
kunnanhallitus tai jdsenkunnan
valtuuston Pdiittdmd
kunnan muu toimielin. Kunta ei

siten voi nimetd
yhtymakokousedustajaa
esimerkiksi valtuustokaudeksi,
koska edustaja nimetildn
kokouskohtaisesti. T€illd
mahdollistetaan se, ettd
jdsenkunnan kunnanhallituksessa
on mahdollisuus
kayttaa om istajaohjausta
kdsittelemdl ld yhtymdkokouksessa
paatettava asia ja
antamalla edustajalle
menettelytaPaohjeet kokousta
varten.

P6ytdkirjanta rkastajien nimikirjaimet: 2
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Sievin kunnanvaltuusto 8.10.2020§ 44 L‖ te 2

5 $ Adnivallan perusteet

Aanivalta jakautuu kuntien
merkitsemien
peruspaaomaosuuksien
mukaisessa suhteessa.

Kunnan aanivalta jakautuu tasan
kunnan l6snd olevien
vhtvmdkokoused ustai ien kesken

5 $ Aanivallan perusteet

Aanivalta jakautuu kuntien
merkitsemien
peruspSdomaosuuksien
mukaisessa suhteessa.

Kunnan aanivalta iakautuu tasan
kunnan ldsni olevien
vhtvmakokousedustaiien kesken

Eimuutosta

6 S Kokoontuminen

Yhtymdkokous on pidettdvd
vahintean kaksi kertaa vuodessa.
Kevdtkokous on pidettdvti
toukokuun ja syyskokous
marraskuun lopPuun mennessa.

6 $ Kokoontuminen

Yhtymdkokous on Pidettdvd
vdhintddn kaksi kertaa vuodessa.
Kevdtkokous on Pidettdvd
toukokuun ja syyskokous
manaskuun loppuun mennessa.

Eimuutosta

7 $ Yhtymakokouksen tehtdvdt

Yhtymikokouksessa on esitettdvd
- tilinpdntOs
- toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus

Yhtymikokous
hyvdksyy
- kuntayhtymin talousarvion
seuraavaksi vuodeksi
- kolmea tai useampaa vuotta
koskevan taloussuunnitelman
- kokousedustajien ja hallituksen
jdsenten kokousPalkkioiden
mdirdn
- kuntayhtymdn johtosddn nOt

paattaa
- tilinpddt0ksen ja
konserniti I in Paatoksen
vahvistamisesta
- vastuuvapauden myontiimisestd
hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- tilinpdiitoksen osoittaman
ylijddman kdyttdmisestii
- hallituksen jdsenten
lukumaarasta

valitsee
- kuntayhtymdn toimitusjohtajan ja
myOntdd hdnelle eron
- hallituksen jdsenet ja varajdsenet
- hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
- tarkastuslautakunnan jdsenet ja
varajisenet
- vaalilautakunnan jdsenet ja
varajisenet
Tilintarkastajat
/til intarkastusyhteis0n

Menettelystd yhtymdkokou ksessa
maarataan tvoiariestvksesse.

7 S Yhtymakokouksen tehtdvdt

YhtymEikokouksessa on esitettdvd
- tilinpddt6s
- toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus

Yhtym{kokous
hyvaksyy
- kuntayhtyman talousarvion
seuraavaksi vuodeksi
- kolmea tai useamPaa vuotta
koskevan taloussuunnitelman
- kokousedustajien ja hallituksen
jdsenten kokousPal kkioiden
mddrdn
- kuntayhtyman johtoseannot

pf,sttiiii
- tilinpiiiitdksen ja
konsernitilin paat0ksen
vahvistamisesta
- vastuuvapauden myOntamisestd
hallitukselle ia toimitusjohtajalle
- tilinpS?itoksen osoittaman
ylijiiimdn kayttamisesta ia
aliiiiim3in kaftamisesta
- hallituksen jisenten
lukumddrdsti

valitsee
- kuntayhtymdn toimitusjohtajan ja

myOntaa hdnelle eron
- hallituksen jdsenet ja varajisenet
- hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
- tarkastuslautakunnan jdsenet ja
varajdsenet
- vaalilautakunnan jdsenet ja

I vara.idsenet

I Tilintarkastajat
I /tilintarkastusyhteis6n

Lisiitty alijliimin kattami nen

Yhtymiikokouksen tehtavista
sdddetddn kuntalain 60 $:ssti.

Poyti kirja ntarkastajien nimikirjaimet: 3
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8 $ PdtitOsvaltaisuus

Yhtymikokous on
pddtOsvaltainen, kun vdh intdin
puolet jdsenkunnista on
kokouksessa edustettuina.

8 $ Pii€it0svaltaisuus

Yhtymakokous on
pddt6svaltainen, kun enemman
kuin puolet j?isenkunnista on
kokouksessa edustettuina.

Muutos: enemmdn kuin puolet
jisenkunnista

Kuntalain 103.2 $:n mukaan (jota
64.1 S mukaan sovelletaan
yhtymdkokoukseen)
yhtymdkokous on pditdsvaltainen,
kun enemmdn kuin puolet
idsenistd on ldsn5.

9§ Kokouskutsu

KOkouskutsut on vahintaan yhta

v‖ kkoa ennen kokousta
lahetettava

yhtymakokousedustaillle ia

lasenkuntien kunnanha‖ ituksille.

9 $ Kokouskutsu

Yhtymdkokouksen kutsuu koolle
yhtymihaltitus

Kokouskutsut on vdhintddn kolme
viikkoa ennen kokousta
liihetettdvi jdsenkuntien
kunnanhallituksille ja
kunnanjohtajille.

Muutos:
- lisifty koollekutsuja
- muutettu

kokouskutsuien
vastaanottajia

- pidennefty kutsuaikaa

Kuntalain 60 $:n mukaan
yhtymakokousedustajan kuhunkin
kokoukseen erikseen
valitsee jdsenkunnan
kunnanhallitus tai jdsenku nnan
valtuuston pddttiimd
kunnan muu toimielin.
Yhtymakokousedustaja nimetddn
kokouskohtaisesti.

'10 $ Jdisenkunnan aloite

Jdsenkunnalla on oikeus saada
haluamansa asia
yhtymdkokou ksen kdsiteltAvdksi,
jos sitd kirjallisesti vaaditaan
hallitukselta niin hyvissd ajoin, etti
asia voidaan sisdllyttdd
kokouskutsuun.

10 $ Jdsenkunnan aloite

Jdsenkunnalla on oikeus saada
haluamansa asia
sldnt6miiriisen
yhtym6kokou ksen kdsiteltdvlksi,
jos sitd kirjallisesti vaaditaan
hallitukselta niin hyvissd ajoin, ettd
asia voidaan sisdllyttdd
kokouskutsuun,

Ylimidriinen yhtymiikokous on
kutsuftava koolle, ios
jisenkunta sitt kiriallisesti
vaatii ilmoiftamansa asian
kdsittely{ varten. Tdllainen
kokous on valmisteltava
kiireellisesti.

Lisitty ylimiiriisen
yhtymikokouksen
koollekutsuminen

Hallitus 3 Luku
Yhtvmahal1lus

11 $ Kokoonpano ja toimikausi

Kuntayhtymdlld on hallitus, johon
kuuluu vdhintddn viisijiisenti ja
enintddn yksi kustakin
jdsenkunnasta.

Kukin jdsenkunta pyrkii
valitsemaan hallituksen jdseneksi
henkilOn, joka asuu kuntayhtymdn
omistaman jakeluverkon alueella.

Hallituksen jdsenten toimikausi on
kunnallisvaal ikausi. Toimikausi
alkaa, kun yhtymdkokous on
valinnut hallituksen ja valinta on
lainvoimainen. Toimikausi jatkuu
kunnes yhtymdkokous uuden
vaalikauden alkaessa on valinnut
uuden hallituksen ja valinta on
lainvoimainen.

11 $ Kokoonpano ja toimikausi

Kuntayhtymdlld on hallitus, johon
kuuluu vdhintddn viisij#isentd ja
enintddn yksi kustakin
jdsenkunnasta.

Kukin jdsenkunta pyrkii
valitsemaan hallituksen jdseneksi
henkilOn, joka asuu kuntayhtymdn
omistaman jakeluverkon alueella.

Hallituksen jdlsenten toimikausi on
kunnallisvaalikausi. Toimikausi
alkaa, kun yhtymdkokous on
valinnut hallituksen ja valinta on
lainvoimainen. Toimikausi jatkuu
kunnes yhtymdkokous uuden
vaalikauden alkaessa on valinnut
uuden hallituksen ja valinta on
lainvoimainen.

Ei muutosta

Sievin kunnanvaltuusto 8.10.2020 5 44 L‖ te 2

Poytdkirjanta rkastajien nimikirjaimet: 4
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12 $ Hallituksen tehtavat

Hallitus valvoo yhtymdn etua,
edustaa yhtymdd ja tekee sen
puolesta sopimukset sekd kdyttiid
puhevaltaa tuomioistuimessa ja
muissa viranomaisissa. Hallitus
hoitaa kaikki ne tehtdvdt, jotka
eivdt kuulu tdm6n
perussopimuksen 7 $:n mukaan
vhtvmdkokoukselle.

12 $ Hallituksen tehtdvdt

Hallitus valvoo yhtymdn etua,
edustaa yhtymdd ja tekee sen
puolesta sopimukset sekd kdyttdd
puhevaltaa tuomioistuimessa ja
muissa viranomaisissa. Hallitus
hoitaa kaikki ne tehtdvdt, jotka
eivdt kuulu tdmdn
perussopimuksen 7 $:n mukaan
vhtvmdkokoukselle.

Eimuutosta

13§ Nimenki可oluSOlkeus

Kuntayhtyman ha‖ intosaannё ssa

maarattani kene‖ a on olkeus

k可Omaa yhtyman nimi

1 3 $ Nimenkirjoitusoikeus

Kuntayhtymdn hallintosd6n nossa
md6rdt66n, kenellS on oikeus
kirjoittaa yhtymdn nimi.

Eimuutosta

Kuntalain 56 $:n mukaan
perussopimuksessa on soviftava,
milld tavoin oikeudesta
kuntayhtymdn nimen
kirjoittamiseen
paatetaen.

HallintosddnnOssd tulee kuntalain
90 $:n mukaan olla mddrdYs muun
muassa asiakirjojen
allekirioittam isesta.

4 Luku
Muut toimielimet

14§ TarkaStuslautakunnan

kokoonpano la toimikausi

Halttnnon ia ta10uden

tarkastam!sessa noudatetaan mita
silセl on saadetty kuntalalssa la

maa蔵w kuntayhtyman
tarkastussaannOssa

丁arkastuslautakuntaan kuuluu
puheenlohtaia,varapuheen10htaa

la kakSilasenta seka he‖ le

henki10kohtainen varalasen

Kuntayhtyman
tarkastuslautakunnan toimlkausi

on vaalikausi

1 4 $ Tarkastuslautakunnan
kokoonpano ja toimikausi

Hallinnon ja talouden
tarkastam isessa noudatetaan mitd
siiti on sdddetty kuntalaissa ja
miiiirdtty kuntayhtym6n
tiarkastussidnn0ssd.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kaksijdsenti seka heille
henkilokohtainen varajdsen.

Kuntayhtymdn
tarkastuslauta ku n nan toi m i kausi
on vaalikausi.

Ei muutosta

Poytd kirjantarkastajien nimikirjaimet: 5
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15 $ Vaalilautakunnan
kokoonpano ja toimikausi

Yhtymakokou ksen val itsemaan
toimikauttaan vastaavaan
vaalilautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kolme muuta jdsentd sekd
jokaiselle henkil6kohtiainen
varajdsen.

Vaalilautaku ntia valmistelee
yhtymtikokou kselle ehdotu ksen
kuntayhtymdn hallituksen ja
tarkastuslautakunnan
nimittdmiseksi. Ehdotusta
valmistellessaan vaalilautakunnan .

tulee kuulla jdsenkuntia.

Vaalilautakunnan Puheenjohtaja
esittelee nimittiimisasiat yhtymai-

kokouksessa.

Kukin jdsenkunta PYrkii
valitsemaan kokoused ustajakseen
henkil6n, joka asuu kuntaYhtYmiin
omistaman jakeluverkon alueella'

15 $ Vaalilautakunnan
kokoonpano ja toimikausi

Yhtymakokouksen valitsemaan
toimikauttaan vastaavaan
vaalilautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kolme muuta jdsentii sekd
jokaiselle henkil0kohtainen
varajdsen.

Vaalilautakunta valmistelee
yhtymdkokoukselle ehdotuksen
kuntayhtymdn hallituksen ja
tarkastuslautakunnan
nimittdmiseksi. Ehdotusta
valmistellessaan vaalilautakunnan
tulee kuulla jdsenkuntia.

Vaalilautakunnan Puheenjohtaja
esittelee nimittdmisasiat yhtymei-

kokouksessa.

Kukin jdsenkunta PYrkii
valitsemaan kokousedustajakseen
henkil6n, joka asuu kuntaYhtYmdn

omistaman jakeluverkon alueella.

Ei muutosta

Kuntalain 60 $:n mukaan
yhtymakokousedustajan kuhunkin
kokoukseen erikseen
valitsee jlsenkunnan
kunnanhallitus tai jdsenkunnan
valtuuston piidttimd
kunnan muu toimielin.

Kuntalain 58 $:n mukaan
toimielinten kokoonPano on
sovitettava sellaiseksi, etti se
vastaa jdsenkuntien valtu ustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien
kuntavaaleissa saamaa
ddniosuutta kuntaYhtYmdn
alueella vaaleissa siddetYn
suhteellisu usPeriaatteen
mukaisesti.

Kunnallisten toimielinten valintaa
koskee tasa-arvolain 4a $:n
mddriykset.

5 Luku
Omistaiaottaus

16 $ Omistajaohjaus

Omistajaohjauksesta vastaavat
jdsenkuntien kunnanhallitukset,
jotka ohjeistavat valitsemiaan
vhtvmdkokousedustajia.

Uusi pykala

Kuntaiain 46§

17S
Konserniohje

Kuntayhtymissd on
yhtymdkokouksen hYviksYmd
konserniohie.

Uusi pykala

Kuntalain 47§

Poytd kirja nta rkastajien ni mikirjaimet: 6
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lll Kuntayhtymin talous 6. Luku
Talous ia hallinnon tarkastus

16§ Yleista

Kuntayhtyma hOitaa taloutensa

yleisten llikeperiaatteiden

mukaisesti.

18§ Yleista

Kuntayhtyma h01aa ta:outensa
yleisten lilkepenaatteiden

mukalsesti.

Eimuutoksia

17 $ Jdsenkuntien osuudet
yhtymiin varoihin ja velkoihin

Jdsenkunnan osuus
kuntayhtymf,n varoihin sekd
vastuu veloista ja velvoitteista
mdiiriiytyvit
peruspdSomaosuuksien
suhteessa.

Kuntayhtymdssa on pidettdvd
rekisteridi jdsenku ntien
peruspaaoma-osu u ksista.

Jdsenkunnan erotessa
kuntayhtymdstd, silld on oikeus
saada yhtymdn varojen ja velkojen
erotuksesta edell6 mainitulla
tavalla laskettu osuus tai se on
velvollinen korvaamaan
kuntayhtymdlle osuuttaan
vastaavan osan yhtymdn veloista.
Eroavalle kunnalle tuleva korvaus
jdii kuntayhtymdl le korotto maksi
lainaksi siihen saakka, kun
kuntayhtymiin palveluksia
kdytetdiin eronneen kunnan
alueella.

Jdsenkunta ei voi luovuttaa
osuuksiaan toiselle kunnalle.

19 $ Jdsenkuntien osuudet
yhtymdn varoihin ja velkoihin

Jdsenkunnan osuus
kuntayhtyman varoihin sekd
vastuu veloista ja velvoitteista
mdiiriiytyviit
peruspaaomaosuuksien
suhteessa.

Kuntayhtymdssd on pidetttivil
rekisterid jdsen kuntien
peruspaaoma-osuuksista.

JEisenkunnan erotessa
kuntayhtymdstd, silld on oikeus
saada yhtyman varojen ja velkojen
erotuksesta edelldi mainitulla
tavalla laskettu osuus tai se on
velvollinen koryaamaan
kuntayhtymdlle osuuttaan
vastaavan osan yhtymdn veloista.
Eroavalle kunnalle tuleva korvaus
jiiii kuntayhtymiille korottomaksi
lainaksi siihen saakka, kun
kuntayhtymiin palveluksia
kdytetddn eronneen kunnan
alueella.

Jdsenkunta ei voi luovuttaa
osuuksiaan toiselle kunnalle.

Eimuutosta

20 $ Talouden ja toiminnan
seurantajdrjestelme seka
raportointi jdsenkunnille

Kuntayhtymdlld on talouden ja
toimin nan seu rantajirjestelm6,
jolla todennetaan asennettujen
tavoitteiden saavuttaminen tai
niistd poikkeaminen.

Yhtymeihallitus raportoi kuuden
kuukauden valein toiminnan ja
talouden toteutumisesta
idisenkunnille.

Uusi pykala

Kuntalain 56§

Seurantaiattestelmaa tarvLaani

10S kunta vastaa kuntay,tyman
tehねvien rahoituksesta

21 $ Hallinnon ja talouden
tarkastus

Hallinnon ja talouden
tarkastuksesta noudatetaan, mistd
siitd on saedetty kuntalaissa ja
mddrdtiiiin hallintosiidnndssd.

Uusi pykala

Kuntalain 56§

Pdytdkirja nta rkastajien nimikirja imet: 7
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22 $ Alijaamiin kattaminen

Mikaili jisenkunnat eivat ole
hyvdksyneet kuntalain 1 19 $:n 2
momentissa tarkoitettua
selvityshenkil0n tekemii
ehdotusta alijddmien kaftamisesta
kuntalain 57 $:ssd
siiiidetfl la tavalla, alijaame
katetaan korottamalla hintoja ialtai
sopeuttamalla kuntaYhtYmdn ja
sen konsernin toimintaa.

Uusi pykiilti

Perussopimuksessa tulee
kuntalain 56 $:n mukaan soPia
menettelystEi, jolla kuntayhtyman
al'rjddmd katetaan tilanteessa,
jossa jdsenkunnat eiv€it ole
hyvdksyneet
kuntalain 1 19 $:n 2 momentissa
tarkoitettua soPim usta
kuntayhtymdn talouden
tasapainottamisesta.

Kuntalain mukaan kuntaYhtYmdn
sellaisten menojen rahoituksesta,
joita ei muuten saada katetuksi,
vastaavat j6senkunnat siten kuin
kuntien vdlisestd vastuunjaosta on
oerussopimuksen 19 S sovittu.

7. Muut mddriykset
18 $ Kuntayhtym6std eroaminen

Jdsenkunnan, joka haluaa erota
kuntayhtymdstd, on ilmoitettava
siitd kuntayhtymdlle. JiisenYYs
pdattyy ilmoitusta seuraavan
kalenterivuoden lopussa, jollei
ajankohdasta yhtymdkokou ksen
suostumuksella toisin sovita.

23 $ Kuntayhtymdstti eroaminen

Jdsenkunnan, joka haluaa erota
ku ntayhtymdstii, on i lmoitettava
siitd kuntayhtymdlle. JisenYYs
paaftyy ilmoitusta seuraavan
kalenterivuoden loPussa, jollei

ajankohdasta yhtYmdkokouksen
suostumuksella toisin sovita.

Ei muutosta

19 $ Kuntayhtymdn Purkaminen ja
loppuselvitys

Kuntayhtymin purkamisesta
pdiittdviit jisenkuntien valtuustot.
Kuntayhtymfl n purkautuessa
hallituksen on huolehdittava
loppuselvityksestd, elleivdt
jdsenkunnat sovi muusta
j6rjestelystA. Kuntayhtym€in varat,
joita ei tarvita loppuselvityksen
kustannusten ja velkojen
suorittamiseen eika sitoumusten
tayttamiseen, jaetaan
jdsenkunnille peruspaaoma-
osuuksien suhteessa. Jos
kustannusten ja velkojen
suorittamiseen sekd sitoumusten
tdyttdmiseen tarviftava mddrd on
varo1a suurempi, jisen-kunnat
ovat velvolliset suorittamaan
erotuksen edelld mainittujen
osuuksien suhteessa.

24 $ Kuntayhtymdn Purkaminen ja

loppuselvitys

Kuntayhtymin purkamisesta
paattavat jasen kuntien valtuustot.
Kuntayhtymdn Purkautuessa
hallituksen on huolehdittava
loppuselvityksesta, elleivat
jdsenkunnat sovi muusta
jarjestelysta. Kuntayhtymdn varat,
joita ei tarvita loppuselvityksen
kustiannusten ja velkojen
suorittamiseen eikd sitoumusten
tdyttdmiseen, jaetaan
jisenkunnille peruspaaoma-
osuuksien suhteessa. Jos
kustannusten ja velkojen
suorittamiseen sekd sitoumusten
tdyttdmiseen tarvittava maara on
varoja suurem pi, j6sen-kun nat
ovat velvolliset suorittamaan
erotuksen edelldr mainittujen
osuuksien suhteessa.

El muutoksla

20s

Sopimuksesta aiheutuvat
ristiriitaisu udet ratkaistaan
vdlim iesmenettelyssii. Vdli miehet
valitaan siten, ettd kukin riidan
osapuoli asettaa yhden vdlimiehen
ja Suomen Kuntaliiton lainopillinen
osasto vhden.

25 $ Sopimuksesta aiheutuvien
erimielisyyksien
ratkaiseminen

TEistd sopimuksesta aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan
hal li ntoriita-asioina
Vaasan hallinto-oikeudessa.

Erimielisyyksien ratkaisupaikan
muutos

Kuntalain 63 $

Poytd kirjantarkastajien nimikirja imet: 8
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20s

Timi perussopimus tulee
voimaan sen jdlkeen, kun jokaisen
jdsenkunnan kunnanvaltuuston
sopimuksen hyvaksymista
koskeva paat0s on saanut
lainvoiman.

26 $ Voimaantulo

Tim6 sopimus tulee voimaan sen
jdlkeen, kun vijhinti2n kaksi
kolmannesta jdsenkun nista joiden
asukasluku on vdhinttidn Puolet
kaikkien jSsenkuntien
yhteen lasketusta asukasluvusta,
on sen hyviksynYtja Paat0kset
ovat saaneet lainvoiman.
Voimaantulopdivd kirjataan
hvvdksvttvvn oerussooimukseen.

Muutos

Kuntalain 57 S:n mukaan

Allekirioitukset

Poytd kirja nta rkastajien nimikirjaimet: 9
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN TILASTA KULTALA 746-406-1-189 
 

Kunnanhallitus 28.9.2020 § 130 
 
MTY Hannula / Jussi Hannula on jättänyt Sievin kunnalle ostotarjouksen määräalasta koskien tilaa 
Kultala 746-406-1-189. Noin 0,65 ha määräala sijaitsee Kukonkylällä ja alueella ei ole voimassa 
olevaa kaavaa. Ostotarjouksen mukaisesti määräalan hankinta mahdollistaisi yrityksen tuotantoti-
lan laajennuksen toteuttamisen.  
 
Tarjoushinta määräalasta on 5200€. 
 
Sievin kunta on kuntastrategian painopisteissä kohdan 2 mukaisesti päättänyt, että kunnan maan-
käyttö ja alueiden suunnittelu vastaavat yrityselämän tarpeisiin. Tämä määräala kauppa edistää 
yrittäjän tuotantotilojen laajennuksen investointia, jolloin se on kunnan strategian mukainen. 
 
Kunnanhallitus päättää asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden, rakennusten 
ja laitteiden ostamisesta, vaihtamisesta ja lunastamisesta sekä päättää tarpeellisten alueiden, ra-
kennusten, laitteiden ja osakkeiden ostamisesta, myymisestä, vuokraamisesta, vaihtamisesta ja 
lunastamisesta valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa (hallintosääntö 22§). 
 
Ostotarjous 7.9.2020 oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että n. 0,65 ha:n määräala 
tilasta Kultala 746-406-1-189 myydään MTY Hannula/ Jussi Hannulalle 5 200 euron kauppahinnal-
la. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 8.10.2020 § 45 
 

Ostotarjous 7.9.2020 oheismateriaalina. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
   

Ahti Hannula ei esteellisenä (osallisuusjääviys) osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätök-
sentekoon. 
 
Lisätietoja:  Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA JUHO NIVALALLE JA UUSIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 
VALINTA HÄNEN TILALLEEN 
 

Kunnanhallitus 28.9.2020  §  131 
 

Juho Nivala on ilmoittanut sähköpostiviestillään 20.9.2020 eroavansa Sievin kunnan luottamusteh-
tävistä. Nivala on alueellisen maaseutulautakunnan jäsen, ympäristölautakunnan varajäsen ja 
maaseudun kehittämistoimikunnan puheenjohtaja. 
 
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Eron 
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Saman pykälän mukaan luottamus-
toimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus 
1. myöntää Juho Nivalalle eron maaseudun kehittämistoimikunnan luottamustehtävästä 
2. valitsee maaseudun kehittämistoimikuntaan uuden kunnanhallituksen edustajan ja nimetä pu-
heenjohtajan 
3. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Juho Nivalalle eron ympäristölautakunnan ja alu-
eellisen maaseutulautakunnan luottamustehtävistä 
4. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee ympäristölautakuntaan Leena Sikkilälle uuden vara-
jäsenen 
5. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee alueelliseen maaseutulautakuntaan uuden jäsenen 
ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Päätös: Kunnanhallitus  
1. myönsi Juho Nivalalle eron maaseudun kehittämistoimikunnan luottamustehtävästä 
2. valitsi maaseudun kehittämistoimikuntaan kunnanhallituksen edustajaksi alueelliseen maaseutu-
lautakuntaan valittavan uuden jäsenen ja nimesi puheenjohtajaksi Veikko Jokitalon. 
3. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Juho Nivalalle eron ympäristölautakunnan ja alu-
eellisen maaseutulautakunnan luottamustehtävistä 
4. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee ympäristölautakuntaan Leena Sikkilälle uuden vara-
jäsenen 
5. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee alueelliseen maaseutulautakuntaan uuden jäsenen 
ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 

Kunnanvaltuusto 8.10.2020 § 46 
 
 Päätös: Valtuusto 

1. myönsi Juho Nivalalle eron ympäristölautakunnan ja alueellisen maaseutulautakunnan luotta-
mustehtävistä, 
2. valitsi ympäristölautakuntaan Leena Sikkilän uudeksi varajäseneksi Juha Kinnusen sekä 
3. valitsi alueelliseen maaseutulautakuntaan uudeksi jäseneksi Antti Ruuttulan ja päätti, että henki-
lökohtaisena varajäsenenä jatkaa Merja Ruuttula. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 8.10.2020  §  47 
 
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. 
 
 
 
*** 
 
 
 
Kunnanjohtaja Mauno Ranto kertoi juuri tulleesta Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaa-
tioryhmän suosituksesta Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Koordinaatioryhmä suosittelee siirtymistä etätyöhön 
ja etäkokouksiin työtehtävien niin salliessa ja jos ne työnantajan linjauksen mukaan ovat mahdollisia. Suosi-
tus tulee voimaan maanantaina 12.10.2020, joten mm. kunnanhallituksen kokoukset pidetään jatkossa 
Teams-kokouksina. 
 
Tapani Korkeakangas esitti, että vapaa-aikatoimi selvittäisi, voisiko kirkonkylän valaistun ladun maastoon 
tehdä kuntoportaat, mitä se maksaisi ja voisiko Työkolmion työpanosta hyödyntää. 
 
Simo Viljamaa kysyi, onko rahaa tai voisiko jostain (esim. Metsämiesten Säätiöltä) saada avustusta Saari-
veden kämpän kattojen korjauksiin, koska katot ovat niin huonossa kunnossa. Vs. tekninen johtaja Sami 
Puputti kertoi, että rahaa oli varattu jo tämän vuoden talousarvioon ja korjauksia oli tarkoitus tehdä talkoilla, 
mutta koronaepidemian vuoksi talkoita ei pystytty järjestämään.  
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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: 40-42, 47 

 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: 43-46 
 
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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