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Kokousaika: Maanantai    19.04.2021    kel lo   14.15 – 17.20  
Kokouspaikka: Valtuustosali 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Rauhala Rami      pj.  Känsälä Pasi  

X Hannula Ahti      1. vpj.     Rahkonen Pirjo  
X Kangas Terhi       2. vpj.  Haikara Hanna  
X Ahola Ari              3. vpj.  Rieskaniemi Kimmo  
X Honkala Kari, saapui klo 14.19  Kariniemi Anne  
X Huovari Piritta  Salonsaari Tapio  (kv 3.9.2020 § 37)  
X Koski Jenny  Myllyoja Jarkko  
X Korkeakangas Tapani  Jokitalo Jukka  
X Ruuttula Merja  Luomala Elisa 
 

Muut saapuvilla olleet: X Linna Jukka kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)  
X Känsälä Pasi kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
X Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja, paikalla klo 14.15–15.35, §§ 59-67  
X Rossi Päivi hallintopäällikkö   
       

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    59   68  Sivut:    1   19 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenny Koski ja Merja Ruuttula sekä varalle Ahti Han-
nula. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 22.4.2021 
 
 
Jenny Koski   Merja Ruuttula  

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 27.4.2021. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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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. 
 
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. 

 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VÄLIAIKAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 

Kunnanhallitus 15.03.2021 § 46 
 
Vaalilain (714/1998) 14.1 §:n mukaisesti kunnanhallitus voi tarvittaessa nimetä keskusvaalilauta-
kuntaan väliaikaisen varajäsenen, mikäli varajäsen on estynyt, esteellinen tai kuollut. 
 
Tulevissa kuntavaaleissa 2 varajäsentä ovat esteellisiä osallistumaan keskusvaalilautakunnan 
työskentelyyn läheisten asettuessa ehdokkaiksi. Lisäksi koronaepidemia saattaa aiheuttaa sairas-
tumisia ja/tai karanteeneja, joten väliaikaisten varajäsenten nimeäminen on tarpeellista. 
 
Kelpoisia keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi eivät ole kuntavaaliehdokkaat eivätkä 
vaaliasiamiehet. Keskusvaalilautakunnan jäseniin ja varajäseniin sovelletaan myös hallintolain 
(434/2003) 28 §:n esteellisyyssäännöksiä. 
 
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano ja hallintolain esteellisyyssäännökset ovat esityslistan 
oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä keskusvaalilautakuntaan 2 väli-
aikaista varajäsentä kutsumisjärjestyksessä. 
 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi väliaikaisiksi varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä Riku Someron ja 

Eero Korhosen.  
 
Kunnanhallitus 19.04.2021 § 61 
 

Valtuusto valitsi kokouksessaan 08.04.2021 § 14 Eero Korhosen varsinaiseksi jäseneksi keskus-
vaalilautakuntaan. Hänen tilalleen tulee valita väliaikainen varajäsen keskusvaalilautakuntaan. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä keskusvaalilautakuntaan kutsu-
misjärjestyksessä toisen väliaikaisen varajäsenen. 
 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi kutsumajärjestyksessä toiseksi väliaikaiseksi varajäseneksi Mikko 
Pöllän. 
 
Lisätietoja:  hallintopäällikkö Päivi Rossi, puh. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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LOMARAHAN MAKSAMISAJANKOHTA 
 

Henkilöstöjaosto 19.4.2021 § 1 
 

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yh-
teydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Sievin kunnassa lomaraha on jo vuodesta 1984 lähtien 
maksettu heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.  
 
Henkilöstö on esittänyt toiveita lomarahan maksamisen ajankohdan siirtämisestä kesäkuulle. Tuol-
loin lomaraha olisi suurimmalla osalla käytettävissä jo loman alkaessa. Työnantajan näkökulmasta 
maksamisajankohdan muuttamiselle ei ole estettä.  
Lomarahan vapaaksi vaihtamisesta henkilöstöjaosto antaa kokouksessaan 19.4.2021 ohjeistuk-
sen. Mahdolliset lomarahavapaat tulee olla ess:ssä hyväksyttynä viimeistään 16.5.2021, jotta lo-
marahat tulevat maksuun oikein. 
 
Hallintopäällikön päätösehdotus: Henkilöstöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että lo-
marahan maksamisajankohta muutetaan kesäkuun palkanmaksun yhteyteen. 
 
Hallintopäällikön muutettu päätösehdotus kokouksessa: Henkilöstöjaosto päättää esittää kun-
nanhallitukselle, että lomarahan maksamisajankohta muutetaan kesäkuun palkanmaksun yhtey-
teen vuodesta 2021 lukien. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus 19.4.2021 § 62 
 
Henkilöstöjaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 19.4.2021 klo 12:00. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston ehdotuksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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HARKINNANVARAISET PALKATTOMAT TYÖ- JA VIRKAVAPAAT VUONNA 2021 
 

Henkilöstöjaosto 19.4.2021 § 2 
 

Talouden tasapainottamiseksi ja henkilöstökulujen nousun hillitsemiseksi on vuodesta 2019 lukien 
kunnassa ollut käytössä henkilökunnan vapaaehtoiset harkinnanvaraiset palkattomat työ- ja virka-
vapaat ns. ostovapaiden muodossa. Ostovapailla tuetaan henkilöstön jaksamista ja mahdolliste-
taan joutavuus erilaisissa elämäntilanteissa. Kaikissa kunnan yksiköissä ostovapaita ei voida 
myöntää toiminnan luonteen ja sijaisten palkkaamiskiellon vuoksi. Myös ostovapaiden aikana esi-
miehet vastaavat siitä, että kuntalaisten palvelut turvataan. Vuoden 2020 aikana ostovapaita käy-
tettiin yhteensä 303 päivää.  
 
Henkilöstölle on tarkoitus antaa mahdollisuus anoa palkattomia ostovapaita yhteensä 15 päivän 
ajan vuonna 2021. Viranhaltija tai työntekijä voi pitää näitä palkattomia vapaita erillisen ohjeistuk-
sen mukaisesti virka- ja työehtosopimuksista poiketen siten, että palkkioksi myönnetään ylimääräi-
siä palkallisia vapaita.  
Ohjeissa/periaatteissa on huojennuksia myös alle 5 päivän palkattomiin vapaisiin. Periaatteiden 
mukaisesti myönnetyn palkattoman virka-/työvapaan ajalle ei saa palkata sijaista. Tarkemmat oh-
jeet ja sopimus oheismateriaalina. 
 
Hallintopäällikön ehdotus:  
Henkilöstöjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle harkinnanvaraisten palkattomien virka- ja 
työvapaiden käyttöönottoa oheismateriaalina olevan ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus 19.4.2021 § 63 
 
Tarkemmat ohjeet ja sopimus oheismateriaalina. 
 
Henkilöstöjaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 19.4.2021 klo 12:00. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston ehdotuksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883201  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANTALON SULJETTUNA PITÄMINEN 14.5.2021 JA KESÄLLÄ 2021 
 

Kunnanhallitus 19.04.2021 § 64 
 

Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 

Koronaviruspandemiasta johtuen kunnantalo on suljettuna 25.04.2021 saakka ja asioimaan on 
päässyt puhelimitse etukäteen sopimalla. Kunnantalo avataan 26.04.2021, mikäli voimassa oleva 
10 henkilön kokoontumisrajoitus muuttuu lievemmäksi. Tästä huolimatta osa kunnantalon henkilös- 
töstä jatkaa suositusten mukaisesti mahdollisuuksien mukaan etätöissä.  
 
Kunnantalo on usein ollut suljettuna arkipyhien ja viikonlopun väliin jäävänä yksittäisenä päivänä 
sekä heinäkuussa neljän viikon ajan. Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi tulevalle kesälle kesäsulku 
on kaavailtu aloitettavaksi jo juhannuksen jälkeen, jatkuen heinäkuun loppuun. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kunnantalon yleisöltä suljettuna 
helatorstain jälkeisen perjantain 14.05.2021 sekä 28.06.-01.08.2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

KH: 4/2021§ 64, KH 19.4.2021 14:15 Sivu 8



 

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 19.4.2021  §  65 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit seuraavasti: 

- Paikallisneuvottelun tuloksena henkilöstölle 100 euroa käyttösaldoa ePassiin. 
- Tytäryhtiöiden hallituspaikat. 
- Maasydämen alueen kehityskeskustelutilaisuus 14.6.2021. 
- Korona- ja rokotustilanne. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus  19.4.2021  §  66 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Koululautakunta 3/2021 24.3.2021 
Vapaa-aikalautakunta 2/2021 23.3.2021 
Ympäristölautakunta  2/2021 30.3.2021 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös: 

 4/2021, 24.3.2021 Kunnantalon suljettuna pitäminen 25.4.2021 sakka. 
2. Kunnankamreerin viranhaltijapäätökset: 

 6/2021, 13.4.2021 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 
 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhal-
tijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n pe-
rusteella kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 19.4.2021 § 67 

 
1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 8.4.2021: Lausuntopyyntö - Taiteen edistämiskeskusta koskeva arviointi. 
2. Valtiovarainministeriö: 
a. 22.3.2021: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun 

valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. 
b. 31.3.2021: Ilmoitus kotikuntakorvausten maksatuksesta. 
c. 31.3.2021: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden oikaisusta vuodelta 2020. 
3. Kuntaliitto, 7.4.2021 / Yleiskirje 6/2021 – Kuntaliiton valtuuskunann vaalit 2021 / Vaalipiirikohtaiset kun-

tapäivät 14.9.2021 
4. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, 29.3.2021: Jokilaaksojen joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjasto-

suunnitelma 2021. 
5. Oulun käräjäoikeus, 1.4.2021: Lausuntopyyntö lautamiesten lukumäärästä. 
6. Lapsiasiainvaltuutettu, 31.3.2021: Vuosikertomus 2021. 
7. CapMan, kuukausiraportti 31.3.2021 – Matti S. rahasto. 
8. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 4/2021 8.4.2021 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 4/2021 19.3.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 4/2021 22.3.2021 
 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 3/2021 19.3.2021 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tie-
toonsa saatetuiksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
  
Kunnanjohtaja Mauno Ranto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.35. 
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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:            ja           . 
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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. 

 
 
Lisätietoja:  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jukka Linna p. 044 5172117 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala p. 044 2973004 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 69, 60, 65, 66, 67 

 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
 -aika 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät: 61–64 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

  
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: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 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 §). 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
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HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen (tarjouskilpailuun osallistunut 

tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa) voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua (Hankintalaki 1397/2016 § 135) tai tehdä kuntalain (410/2015 
§ 134) mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsen voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälä: x 
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanhallitus 
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 
 
Oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen 
tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on 
joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään/valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/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. 
 
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/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 oikaisuvaatimus-/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 oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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