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Kokousaika: Maanantai    15.03.2021    kel lo   14.15 – 16.40  
Kokouspaikka: Teams-kokous 

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   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) 
              poistui esteellisenä § 42 klo 15.11-15.15   

- Känsälä Pasi kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
- Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja, paikalla klo 14.15-15.56, §§ 36-50  
X Rossi Päivi hallintopäällikkö   
     

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    36   51  Sivut:    1   27 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Ahola ja Kari Honkala sekä varalle Piritta Huovari. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 17.3.2021 
 
 
Ari Ahola   Kari Honkala  

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 23.3.2021. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 18.2.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 15.3.2021  §  36 
 
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsi-
teltäväksi.”   (Kuntalaki  56:1) 
 

§ Kunnanvaltuusto 18.2.2021  §:t 1-7 

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
3 Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokoukset ajalla 1.1.-30.6.2021 
4 Asemakaavan muutos korttelissa 228 (Jussinmäentie) 
5 Asemakaavan muutos Asemakylällä 
6 Kouluverkkomuutokset Sievissä (Leppälän koulun lakkauttaminen) 
7 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa 
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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LAUSUNTO ASEMAKYLÄN JA LÄHTEENKANKAAN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSMUU-
TOKSISTA ELY-KESKUKSELLE 
 

Kunnanhallitus 15.03.2021  §  37 
 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää lausuntoa Ase-
makylän ja Lähteenkankaan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista 19.3.2021 mennes-
sä. 
 
Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämi-
sestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on tullut voimaan 1.2.2015. Lain mu-
kaan alueelliset ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokittelusta sekä 
pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lainsäädännön muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luo-
kiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltu-
vuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Pohjavesialueiden määrittämistä ja 
luokittelua on tarkennettu 16.11.2016 annetulla valtioneuvoston asetuksen muutoksella 929/2016. 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkastellut Asemakylän ja Lähteenkankaan pohjavesialuei-
den luokittelu- ja rajausmuutostarpeita. Lausuntopyynnön kohteena olevan ehdotuksen mukaan 
Sievin pohjavesialueiden luokittelua ja rajauksia muutetaan seuraavasti: 
 
Asemakylän pohjavesialue poistetaan pohjavesiluokituksesta. 
 
Lähteenkankaan alueelle tehtyjen kairauksien ja maatutkaluotausten perusteella varsinaista muo-
dostumisalueen rajausta (sisäraja) ja pohjavesialueen rajausta (ulkoraja) muutetaan lausuntopyyn-
nön liitekartan osoittamalla tavalla. 
 
Esityslistan oheismateriaalina lausuntopyyntö 5.2.2021, selostus luokitus- ja rajausmuutoksista ja 
liitekartat. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan, johon sisältyy kaavoitus- ja ympäristönsuojeluviranomaisen 
kannanotto, todeta pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksia koskevaan ehdotukseen seu-
raavaa: 
 
Asemakylän pohjavesialue: 
 
Sievin kunta puoltaa Asemakylän pohjavesialueen luokituksen poistoa. Luokituksen poisto antaa 
mahdollisuuksia Asemakylän tulevalle yhdyskuntakehitykselle ja mahdollistaa mm. erilaisten vähä-
hiilisten lämmitysratkaisuiden toteuttamisen alueella. Luokituksen poistaminen on perusteltua, kos-
ka Asemakylä on taajama-aluetta ja pohjavesialuetta ei käytetä talousveden hankintaan. Pohjave-
sialueen luonnontilaisuus on myös muuttunut radan alikulun rakentamisen myötä ja pohjaveden-
pinta alentunut pohjaveden pumppaamisen vuoksi. 
 
Lähteenkankaan pohjavesialue: 
 
Lähteenkankaan osalta pohjavesialueen rajauksia on muutettu alueella tehtyjen kairausten- ja 
maatutkaluotausten perusteella siten, että sekä varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen, että 
pohjavesialueen rajaa on supistettu nykyisestä rajauksesta. Esitettyjen muutosten osalta kunnan-
hallitus toteaakin, että muutokset eivät tuo pohjavesialuetta koskevia toimenpiderajoituksia sellaisil-
le uusille kiinteistöille, joihin rajoitukset eivät jo nykyiselläänkin ulotu.  
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Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan esitetyissä muutoksissa on olennaisilta osin huomioitu 
kunnanhallituksen aiemmin samasta asiasta antama lausunto. Nyt esitetyistä muutoksista ei ennal-
ta arvioiden aiheudu kohtuuttomia lisärajoituksia alueen peltoviljelylle tai muulle maankäytölle. 
  
Kunnanhallitus pitää edelleen tärkeänä, että Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus edistäisi erityisesti 
Lähteenkankaan, Pitkäkankaan ja Isokankaan pohjavesialueille sijoittuvien maanteiden pohjavesi-
suojauksien toteutumista.   
 
Lisäksi kunnanhallitus haluaa edelleen muistuttaa, että Ely-keskus toimisi omalta osaltaan aktiivi-
sesti kyseisillä pohjavesialueilla sijaitsevien vanhojen maa-ainesmonttujen kunnostamisen osalta 
siten, että pohjavesiin kohdistuvan pilaantumisen riskiä voitaisiin pienentää. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

 Lisätiedot: Tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
  Ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi, puh 044 4883 264, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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JORMA KULTALAN RAHASTON TUOTON KÄYTTÖ VUONNA 2021 
 

Kunnanhallitus 15.03.2021 § 38 
 

 Sievin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.9.2011 § 48 hyväksynyt Jorma Kultalan rahaston 
säännöt, jonka mukaan rahaston varoista jaetaan vuosittain stipendejä kunnanhallituksen päättä-
mä määrä. Rahaston tarkoituksena on testamentin mukaisesti nuorten (12–30 -vuotiaiden) urheili-
joiden kannustaminen, urheilun ja heidän opiskelunsa edistäminen.  
 
Pääsääntöisesti vuosittain jaetaan enintään elinkustannusindeksillä oikaistu tuotto-osuus.  
Elinkustannusindeksin muutos ajalla 1/2020 -12/2020 oli 0,36 %.  

  
 Oheismateriaalina on rahaston säännöt ja tuloslaskelma, joka näyttää tilikauden tulokseksi ylijää-

mää 36 346,51 euroa. Tulos sisältää edellisenä vuonna myönnetyt stipendit 3 490 €. 
  
 Tulos oikaistuna edellisen vuoden stipendien määrällä on 39 836,51€. Indeksillä oikaistuksi tu-

lokseksi jää 39 693,61 €. Taseen edellisten vuosien ylijäämä on 108 276,87€. 
 
 Nordean rahastojen myynnistä alkuvuodesta 2020 saatiin kirjata 34.581 euron myyntivoitto. Hyvä 

tulos mahdollistaa vuosittaisen jako-osuuden reippaan tasokorotuksen. 
        
 Edellisinä vuosina tuottoa on jaettu stipendejä seuraavasti:  
 

maksuvuosi € 
2010 2.400 
2011 3.100 
2012 3.100 
2013 2.900 
2014 3.150   
2015 3.450 
2016 3.000 
2017 4.000 
2018 3.500 
2019 3.500 
2020 3.500 

 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa Jorma Kultalan rahaston tuottoa 
stipendeinä 6000 €. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MATTI SAVILUOTO RAHASTON TUOTON KÄYTTÖ VUONNA 2021 
 

Kunnanhallitus 15.03.2021 §  39 
 
 Matti Saviluodolta testamentilla saatu omaisuus liitettiin kunnan taseeseen erillisrahastona 

1.8.2011. Matti Saviluoto -nimeä kantavan rahaston säännöt on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
22.9.2011 § 47. Sääntöjen mukaan rahastojen vuosittaisesta tuotosta voidaan jakaa kunnanhalli-
tuksen päättämä määrä stipendejä tai käyttää tuottoa muuhun nuorison musiikin- ja urheiluharras-
tustoiminnan tukemiseen. 

 
 Pääsääntöisesti vuosittain tulisi jakaa enintään elinkustannusindeksillä oikaistu tuotto-osuus. Syk-

syllä 2016 rahaston tuloksesta jaettiin aikaisempien vuosien ylijäämien perusteella ensimmäisen 
kerran stipendejä 9.998 eurolla, samoin juhlavuonna 2017 kunnanhallituksen päätöksellä jaettiin 
stipendeinä 30.000 €, 2018 vuonna 8010 €, vuonna 2019 jaettiin 1890€ ja vuonna 2020 jaettiin 
7000€ 

 
Vuonna 2020 rahaston tilinpäätös näyttää ylijäämää 32 294,37 €, tulos sisältää maksettuja stipen-
dejä yhteensä 7000 €. Tulos oikaistuna edellisen vuoden stipendien määrällä on 39 294,37€.  
Elinkustannusindeksin muutos ajalla 1/2020 -12/2020 oli 0,36 %. Indeksillä oikaistuksi tulokseksi 
jää 39 153,42€. Tulos muodostuu lähinnä myytyjen omistusten myyntivoitoista. Edellisiltä tilikausilta 
taseessa on ylijäämää 61 023,24 €. 
  

 Rahaston tuoton jakamisesta päätetään nyt määrä, jonka rahaston toimikunta jakaa sääntöjen 
mukaisesti nuorison musiikin- tai urheiluharrastustoiminnan tukemiseen joko stipendeinä tai muu-
ten. 

 
 Rahaston varoja on tähän mennessä jaettu yksinomaan stipendeihin ja vuosittain aika vaihtelevas-

ti. Jatkossa rahaston tilinpäätöksen ylijäämää voitaisiin jakaa vuosittain tasaisemmin stipendeinä 
esim. 10.000 € /vuosi. Toimikunnan harkintaan ja käyttöön muulla tavoin nuorten urheilu- ja mu-
siikkiharrastustoiminnan tukemiseen voitaisiin osoittaa vuosittain erikseen varoja. 

 
 Vuonna 2021 tähän muuhun urheilu ja musiikkiharrastusten tukemiseen voitaisiin käyttää 10.000 -

20.000€. Lasten ja nuorten ideat ja esitykset, sekä nuorisovaltuuston mielipide tulisi ottaa huomi-
oon päätöksen teossa. 

 
 Oheismateriaalina rahaston säännöt ja tilinpäätös 2020. 
  
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Matti Saviluoto rahaston toimi-

kunnalle valtuuden jakaa esittelytekstin mukaisesti 30.000 € rahaston edellisen vuoden tuloksesta 
rahaston sääntöjen mukaiseen käyttötarkoitukseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
  Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
   etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUONNA 2021 
 

Kunnanhallitus 15.03.2021  §  40 
 
Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 10.12.2020 § 64 ja varan-
nut määrärahoja yleishallinnon avustuksiin yrityksille, yhdistyksille ja yhteisöille kaikkiaan 
88 500€, sekä kehittämisavustuksia 48 100€. Avustuksia on talousarviossa kohdennettu seuraa-
vasti: 
 
Kehittämisavustukset    kp.tili: 
maatalousyrittäjille                                       2 700 € 1130.4732 
Sääasemakulut                2 900 € 1130.4732 
Markkinointituki yrityksille               2.500 € 1130.4744 
Leader kuntaraha               15.000 € 1130.4745 
Osuus eri hankkeisiin               25.000 € 1130.4746 
 
Muut avustukset: 
Sievin perhepalvelukeskus ry   45.000 € 1170.4741 
Taitokeskus Sievi (koulutoimessa)  13.000 € 3240.4741 
Kesätyösetelit yrityksille (25 kpl á 200 €)  5.000 € 1170.4744  
Veteraaniruokailut   3.300 € 1170.4732 
Veteraanien kotiavustajatoiminta  7.200 € 1170.4740 
Avustukset yhteisöille              15.000 € 1170.4741 
Toiminta-avustuksiin yhdistyksille varattiin 15.000 €. Avustukset olivat haettavissa 10.2.2020 men-
nessä. Anomuksia saapui määräaikana 12 kpl.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää vuoden 2021 toiminta-
avustukset yhdistyksille/yhteisöille seuraavasti:   
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Kp 1170 tili 4741 Toiminta-avustukset yhdistyksil le

(15.000 € + 45000 Ta 2021)

Avustuksen saaja
hakemuksen 

siirto
Avustus  

2020
Anomus 

2021
Avustus  

2021

Eläkeli iton Sievin yhdistys ry. 300 1000 300
Kalajokilaakson Kuulo ry 200
Kalajokilaakson Reumayhdistys ry 200 500 300
MLL Sievi ry. 600 300
MLL:n Lasten ja nuorten puhel in ja netti 200
Sievin 4H-yhdistys ry. 12600 20000 12500
Sievin Eläkeläiset  Ry 300 500 300
Sievin Kennelkerho Ry 600 300
Sievin Sievät Martat ry 300 500 300
Sievin Sotaveteraanit ry 900 1000 700
Sievin Perhepalvelukeskus ry 45000 45000 45000

Voimistelu-  ja  urhei luseura Sievin Lyly ry
siirto vapaa-

aikalautakunnalle 1500

Sievin Asemakylän kyläyhdistys ry
siirto vapaa-

aikalautakunnalle 1000

Jyringin kyläyhdistys Ry
siirto vapaa-

aikalautakunnalle 500
                                                  Yhteensä 60000 72700 60000

Kp 3240 tili 4741 (13000 Ta 2021)
Taitokeskus Sievi /Taito Keski-
Pohjanmaa ry 17000 17200 13000  
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VESTIA OY:N TAKAUSANOMUS (SIEVIN HYÖTYJÄTEASEMAN UUDISTAMINEN) 
 

Kunnanhallitus 15.03.2021  §  41 
 

Vestia Oy hakee Sievin kunnalta takausta Mekaniikkatiellä sijaitsevan hyötyjäteaseman uudista-
misinvestoinnin edellyttämään lainaan. Lainamäärä, jolle takausta haetaan, on yhteensä 724 000 €. 
Vestia Oy:n osakassopimuksen mukaisesti osakaskunnilla on oikeus periä enintään 0,5 %:n vuosi-
provisio yhtiölle takaamastaan velkamäärästä.  
 
Vestia Oy kehittää kuntalaisten jätehuollon palvelutarjontaa uudistamalla hyötyjäteasemaverkostoa 
kohti itsepalveluautomatisointia, jolla parannetaan nykyistä palvelun saatavuutta merkittävästi.  
Uudistamiseen liittyvän rakentamisen osalta asemakohtaisten investointien rahoitus on päätetty teh-
dä Kuntarahoituksen kautta hankittavalla lainoituksella. Rahoituksen osalta yhtiö tekee Kuntarahoi-
tukselle asemakohtaisen lainahakemuksen aina kunkin sijainnin osalta.  
 
Kuntarahoituksen myöntämän investointilainan edellytyksenä on kunnan täysimääräinen (100 %) 
omavelkainen takaus. Lisäksi kuntien takauskeskuksesta annetun lain asettamien kriteerien mukaan 
rahoitus myönnetään toimijalle, joka harjoittaa kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia 
palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja tai muita kansalaisten kannalta välttämät-
tömiä palveluita, jos viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten 
olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi. Vestia Oy 
tuottaa omistajakuntiensa puolesta jätelain 32 § edellyttämät jätehuoltopalvelut, joihin olennaisena 
osana hyötyjäteasemilla tarjottavat toiminnot kuuluvat.  
 
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan 
kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta va-
kuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla 
vastavakuuksilla. Vestia Oy vakavaraisena kuntien omistamana yhtiönä ei tuota takauksenantajalle 
merkittävää taloudellista riskiä. Kuntalain 129 §:n edellyttämän vastavakuusedellytyksen täytty-
miseksi yhtiö tulee antamaan myönnettävälle Kuntarahoituksen takaukselle vastavakuutena kiinteis-
tökiinnityksen, jonka määrä on 80 % Sievin kunnan myöntämästä takaussummasta.  
 
Investointihankkeen alustava kustannusarvio ja tarkemmat tiedot löytyvät oheismateriaalista. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se  
myöntää täysimääräisen omavelkaisen takauksen Vestia Oy:n kuntarahoituksen lainalle määrältään 
724 000 €. Lisäksi vastavakuutena hyväksytään esitetty kiinteistökiinnitys 80% ja takausmäärästä 
peritään 0,5% vuosittainen takausprovisio. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VESIKOLMIO OY:N PÄIVITETYN OSAKASSOPIMUKSEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Kunnanhallitus 15.03.2021  §  42 
 
Vesikolmio Oy:n hallitus esittää omistajakunnille yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen 
muuttamista. Yhtiöjärjestys ja osakassopimus tulee muuttaa vastaamaan tulevia biolaitos- ja 
mahdollisia viemärilaitosasiakkuuksia varten. Yhtiö voi jatkossa tuottaa vesihuoltopalveluita muille 
kunnille, vesihuolto-osuuskunnille ja -yhtiöille sekä yksityiselle elinkeinotoiminnalle. 
  
Muutokset liittyvät myös Vesikolmio Oy:n ja Vestia Oy:n suunnitelmiin rakentaa yhteinen biokaasu-
laitos. Biokaasulaitoksen rakentamista on selvitetty yhdessä Envitecpolis Oy:n kanssa. Selvitys-
työn pohjana on ollut biokaasulaitos, joka tuottaa vuodessa energiaa noin 8 000 megawattituntia ja 
käyttää raaka-aineena noin 5 000 tonnia yhdyskuntalietettä sekä noin 5 500 tonnia biojätettä. 
 
Investoinnin hinta on viitisen miljoonaa euroa, ja sen rahoitukseen haetaan valtion investointitukea. 
Liiketoimintaa varten on perustettava tytäryhtiö. Tämä puolestaan edellyttää Vesikolmio Oy:n yhtiö-
järjestyksen ja osakassopimuksen muuttamista. 
  
Vesikolmio Oy on pyytänyt BDO Audiatorilta lausunnon asiakirjojen päivityksen tekstiosuuksista.  
Osakassopimus- ja yhtiöjärjestys tulee osakaskuntien hyväksynnän jälkeen käsittelyyn Vesikolmio 
Oy:n kevään yhtiökokouksessa. Yhtiö allekirjoittaa osakassopimuksen kuntien lisäksi. 
 
Vesikolmio Oy:n kirje 28.1.2021, muutettu osakassopimus sekä yhteisösäännöt ovat oheismateri-
aalina. Osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen ehdotetut muutokset on merkitty tekstiin punai-
sella. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 
oheismateriaalina olevan Vesikolmio Oy:n päivitetyn osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Jukka Linna poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 
15.11-15.15. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNTIEN HETAPALVELUT OY:N OSAKASSOPIMUS 
 

Kunnanhallitus 15.03.2021  §  43 
 
Kuntien Hetapalvelut Oy:n valmistelutoimikunta on esittänyt kunnille ja yhtiökokoukselle muutoksia 
osakassopimukseen. Kuntien Hetapalvelut Oy:n hallituksessa olisi jatkossa kahdeksan jäsentä. 
Osakkaat, joilla on yli 500 osaketta (Kallio, Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala), saavat kukin 
oman hallituspaikan ja varapaikan. Kolme hallituspaikkaa varataan pienosakkaille. Pienosakkaat 
jaetaan kolmeen ryhmään tulojärjestyksessä. Kullakin ryhmällä on yhteinen hallituspaikka ja vara-
paikka. Sievin kunnalla on 1 300 osaketta. 
 
Hallituksen jäsenten toimikausi olisi kaksi vuotta. Lisäksi valmistelutoimikunta on esittänyt, että Ta-
loushallinnon ohjelmistojen kehittämistyöryhmän ja Palkkahallinnon ohjelmistojen kehittämistyö-
ryhmän kirjataan osakassopimukseen ja myös yhtiöjärjestykseen. 
 
Muutoksilla varaudutaan Kuntien Hetapalvelut Oy:n osakas- ja asiakasmäärän kasvuun. Yhtiön 
asiakkaiksi ja omistajaksi on tulossa lisää kuntia. 
 
Kuntien Hetapalvelut Oy on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 
mukainen sidosyksikkö eli ns. in-house yhtiö. Ylimääräinen yhtiökokous on osaltaan hyväksynyt 
uuden osakassopimuksen 10.02.2021. Kaikkien omistajien tulee vielä tehdä päätös uuden osakas-
sopimuksen hyväksymisestä. 
 
Oheismateriaalina on nykyinen osakassopimus, ehdotus uudeksi osakassopimukseksi sekä ajan-
tasainen osakasluettelo. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kuntien 
Hetapalvelut Oy:n uuden osakassopimuksen oheismateriaalin mukaisena. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA LAURI AHOKANKAALLE JA LUOTTAMUSHENKILÖN VA-
LINTA HÄNEN TILALLEEN 
 

Kunnanhallitus 15.3.2021  §  44 
 
Lauri Ahokangas on toimittanut 5.3.2021 eroanomuksen vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä 
paikkakunnalta muuton vuoksi.  
 
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta ky-
seinen kunta on. Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on 
sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Pää-
tös pannaan täytäntöön heti.  
 
Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisten toimielimien jäsenistä sekä naisia että mie-
hiä tulee olla vähintään 40 prosenttia. Vaatimusta ei kuitenkaan tarvitse huomioida valtuuston ko-
koonpanossa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 
 
1. toteaa Lauri Ahokankaan luottamustoimen Sievin kunnassa päättyneeksi paikkakunnalta muu-
ton vuoksi ja että päätös pannaan täytäntöön heti, 
 
2. valitsee vapaa-aikalautakuntaan uuden jäsenen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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EROANOMUKSET KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ (TIINA KAMUNEN, JANNE NIEMELÄ, 
TEUVO PÖLLÄ)  
 

Kunnanhallitus 15.03.2021  §  45 
 
Keskusvaalilautakunnan jäsen Janne Niemelä on 5.3.2021 saapuneella sähköpostillaan pyytänyt 
eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä, koska asettuu ehdolle kuntavaaleissa. Keskusvaalilau-
takunnan jäsen Teuvo Pöllä on 6.3.2021 saapuneella sähköpostillaan pyytänyt eroa keskusvaali-
lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Keskusvaalilautakunnan jäsen Tiina Kamunen 
on 10.3.2021 saapuneella sähköpostillaan pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä es-
teellisyyden vuoksi. 
 
Vaalilain (714/1998) 13.2 §:n mukaan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun 
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi 
osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Keskusvaalilautakuntaan 
sovelletaan myös hallintolain (434/2003) 28 §:n esteellisyyssäännöksiä. Esteellisyyden vuoksi 
eroaminen ei ole välttämätöntä, vaan kokouksissa voidaan käyttää varajäseniä. Koronapandemian 
vuoksi lienee kuitenkin perusteltua myöntää ero ja valita uudet jäsenet, jotta lautakunnan toiminta 
voidaan paremmin turvata. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen vain viisijäsenisenä. 
 
Keskusvaalilautakunnan nykyinen kokoonpano ja hallintolain esteellisyysmääräykset oheismateri-
aalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto 
 
1.  myöntää eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä Tiina Kamuselle, Janne Niemelälle ja Teu-
vo Pöllälle ja 
2. valitsee keskusvaalilautakuntaan jäljelläolevaksi toimikaudeksi kolme uutta jäsentä.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  hallintopäällikkö Päivi Rossi, puh. 044 4883 201 
 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.  
 
Lisätietoja:  hallintopäällikkö Päivi Rossi, puh. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTEN 
 

Kunnanhallitus 15.2.2021 § 21 
 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Vaaleissa sovelletaan vaalilain (714/1998) sään-
nöksiä. Sievin kunnanvaltuuston päätöksen 11.6.2020 § 20 mukaisesti äänestysaluejako on muu-
tettu neljästä äänestysalueesta yhteen. Äänestysalueesta käytetään nimitystä Sievin äänestysalue 
(001 Sievi). 
 
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 

1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava 
vähintään kolme; sekä 

2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin 
kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen mää-
rä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 

 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee kuntavaaleissa 
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita ää-
nestäjäryhmiä. Tasa-arvolaki edellyttää, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet 
on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Vaalilain 15.3 §:n mukaan vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsene-
nä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.  
 
Vaalilautakunnalla on käytössä sähköinen vaaliluettelo, johon merkintä äänioikeuden käyttämisestä 
tehdään. Uudistuneen käytännön vuoksi, vaalilautakunnan jäseniä valittaessa tulee huomioida 
myös tietotekninen osaaminen. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan lainmukaisen toiminnan tur-
vaamiseksi tulee näihin vaaleihin varajäseniä valita tavanomaista enemmän. 
 
Oheismateriaalina on edellisiin vaaleihin (eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit) valittujen vaali-
lautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnan ja vaalitoimikun-
nan jäsenet ja varajäsenet. 

 
Päätös: Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa. 
 
Pasi Känsälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.42. 

 
Kunnanhallitus 23.2.2021 § 32 
 

Oheismateriaalina on edellisiin vaaleihin (eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit) valittujen vaali-
lautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot sekä alustava lista valittavan vaalilautakunnan ja 
vaalitoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnan ja vaalitoimikun-
nan jäsenet ja varajäsenet. 
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 Päätös: Kunnanhallitus valitsi vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet seuraa-
vasti:  
  
 
VAALILAUTAKUNTA 
JÄSEN VARAJÄSEN 

Pj. Jukka Linna 1. Maila Niskanen 
Vpj. Sinikka Hautala 2. Terhi Ahokangas 
J. Elisa Luomala 3. Vuokko Niemelä 
J. Kristiina Korpi 4. Raimo Mäkelä 
J. Mauno Korhonen  5. Paavo Pylväläinen 
  6. Olavi Ruotsalo 
  7. Paavo Puusaari 
  8. Paula Ahola 

 
 
 

VAALITOIMIKUNTA 
JÄSEN VARAJÄSEN 

Pj. Tarmo Leppälä 1. Heikki Voltti 
Vpj. Oiva Kankaanpää 2. Paavo Puusaari 
J. Paula Ahola 3. Piritta Huovari 
  4. Olavi Ruotsalo 
  5. Sisko Jussila 
  6.  - 
  7.  - 

 
Kunnanhallitus 15.3.2021 § 47 
 

Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittu Tarmo Leppälä anoo eroa toimikunnan jäsenyydestä, 
koska on ehdokkaaksi asettuessaan menettänyt vaalikelpoisuutensa tehtävään. Varajäseniä on 
myös syytä valita lisää. 
 
Oheismateriaalina OM:n laatima tiivistelmä eri vaaliviranomaisten kelpoisuusehdoista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. myöntää Tarmo Leppälälle eron vaalitoimikunnan jäsenyydestä 
2. valita vaalitoimikuntaan uuden jäsenen ja puheenjohtajan 
3. valita vaalitoimikuntaan lisää varajäseniä. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti 
1. myöntää Tarmo Leppälälle eron vaalitoimikunnan jäsenyydestä 
2. valita vaalitoimikuntaan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Teemu Pelkosen 
3. valita vaalitoimikuntaan 6. varajäseneksi Juha Kinnusen ja 7. varajäseneksi Elisa Luomalan. 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kuntavaalien siirtyessä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan ko-
koonpanot pysyvät samoina. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
  etunimi.sukunimi@sievi.fi  
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  arkistosihteeri Päivi Pöllä, p. 044 4883 208 
  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 15.3.2021  §  48 
 

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

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit seuraavista asioista: 

- kunnanjohtaja kertoi koronatilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Sievissä 
- hankeasioiden edistämisen yhteistyötyöstä pidetään lähiaikoina teams-palaveri 
- Terhi Kangas kertoi koronarokotusten tilanteesta ja aikatauluista 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus  15.3.2021  §  49 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Koululautakunta 2/2021 10.2.2021 
Tekninen lautakunta 2/2021 2.3.2021 
Ympäristölautakunta  1/2021 2.2.2021 
Maaseudun kehittämistoimikunta  16.2.2021 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös: 

 3/2021, 25.2.2021 Kunnantalon suljettuna pitäminen 28.3.2021 sakka. 
2. Kunnankamreerin viranhaltijapäätökset: 

 4/2021, 17.2.2021 Perintäpalvelut 
 5/2021, 23.2.2021 Matti Saviluoto rahaston varojen sijoittaminen 

 
 

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 15.3.2021 § 50 

 
1. Keski-Pohjanmaan liitto, 19.2.2021: Maakuntahallituksen 15.2.2021 käsittely maakuntaviestin siirtämi-

sestä ja tulevista järjestämisvuoroista. 
2. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, 23.2.2021: Peruspääomien palau-

tukset sopimuskunnille. 
3. CapMan, kuukausiraportti 28.2.2021 – Matti S. rahasto. 
4. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 2/2021 18.2.2021 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 2/2021 12.2.2021 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 3/2021 26.2.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 2/2021 8.2.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 3/2021 1.3.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 1/2021 9.2.2021 
 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 1/2021 19.2.2021 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (HAASTATELTAVIEN VALINTA) 
 
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. 
 
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: 36, 37, 41–45, 48–51 

 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: 38, 39, 40, 46, 47 
 
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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