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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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MÄÄRÄALAN MYYMINEN TILASTA KULTALA 746-406-1-189 
 

Kunnanhallitus 28.9.2020 § 130 
 
MTY 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/                        5 200 euron kauppahinnalla. 
 
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).  

§ 9998, KV 8.10.2020 17:00 Sivu 13



 

 

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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