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Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    39    49 Sivut:    1    23 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Timlin ja Ari Ahola. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

   
Ahti Hannula Päivi Rossi 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti. 
 
 
Tiina Timlin Ari Ahola 
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nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa perjantaina 28.10.2022. 
 
 
 Mari Yrttikoski 
 toimistosihteeri 

Kunnanvaltuuston päätösten 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kunnanvaltuusto 20.10.2022  §  39 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, julkaistu 
yleisessä tietoverkossa 14.10.2022 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 19.10.2022. 
 
Kuntalain (365/1995) 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) valtuutetuista (=14 hlöä) on saapuvilla. 
 
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto. 

 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 18 valtuutettua 
ja 3 varavaltuutettua. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto 20.10.2022  §  40 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Tiina Timlin ja Ari Ahola. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Timlin ja Ari Ahola. 
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2022 
 

Kunnanhallitus 5.9.2022 § 113 
 
Puolivuosikatsauksen on sisällettävä kunnan tuloslaskelma, tase sekä tilinpäätösennuste. Lisäksi 
puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion to-
teutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista. Katsauksen laadinnassa on noudatet-
tava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 
 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 30.6.2022. 
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin vs. talouspäällikkö Merja Haavistoa.   

 
 
Kunnanvaltuusto 20.10.2022 §  41 
 

Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 on oheismateriaalina. 
  
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja:  Talouspäällikkö Merja Haavisto puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ; YHTEISTOIMINTASOPIMUS 
 

Kunnanhallitus 9.5.2022 § 73 
 

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäris-
tön. Terveydenhuoltolain mukaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu- ja tupak-
kalain lisäksi elintarvikevalvonta sekä eläinlääkintähuolto ja -valvonta. Laki ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) tuli voimaan 15.6.2009. Lain mukaan kunnassa tai kun-
nan yhteistoiminta-alueella tulee olla käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat hen-
kilöresurssit, joilla ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään. 
 
Oulun Eteläisen kunnat (Ylivieska, Oulainen, Alavieska, Sievi, Nivala, Haapavesi, Haapajärvi, Sii-
kalatva, Kärsämäki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Kalajoki, Merijärvi, Raahe & Siikajoki) ovat teh-
neet selvitystyötä, siitä miten alueella olisi järkevää järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut 
1.1.2023 eteenpäin.  
 
Nykyisellään ympäristöterveydenhuolto järjestetään alueella neljällä yhteistoiminta-alueella (Se 
länne, Helmi, Kallio ja Raahe/Kalajoki.) Selänteessä ja Kalliossa sote-tehtävien siirtyminen nykyi-
sestä kuntayhtymästä hyvinvointialueille pakottaa etsimään uusia ratkaisumalleja ympäristötervey-
denhuollon järjestämiseen. Yksiköt ovat kokonaisuutena suhteellisen pieniä ja alueelle kärsitään 
ajoittain työvoimavajeesta, varsinkin eläinlääkintähuollossa. 
 
Alueen kunnat ovat pyytäneet FCG:tä tekemään selvityksen ympäristöterveydenhuollon eri toimin-
tavaihtoehtojen ja –mallien selvittämiseksi vaikuttavuustarkasteluineen. Koska ympäristötervey-
denhuolto tuotetaan osassa selvityskuntia kuntien yhteisessä yksikössä, jolle on myös siirretty 
aluetoimijasta riippuen ympäristönsuojelu ja/tai myös rakennusvalvonta, on nämä toiminnot otettu 
myös mukaan selvitystyöhön eri ratkaisumalleja kartoitettaessa.   
   
Eri vaihtoehtojen tarkastelussa on huomioitu seuraavia näkökulmia:  
- Osaamisen turvaaminen ja osaamisen kehittäminen  
- Rekrytointimahdollisuudet  
- Toiminnan jatkuvuuden ja tasalaatuisuuden varmistaminen  
- Toiminnan taloudellisuus  
- Yhteistyö synergisten toimialojen kanssa  
- Kuntaohjauksen ja kuntademokratian sidos (luottamuselinrakenne)  
- Tukipalvelujen järjestäminen (ohjelmistot, tilakysymykset, hallintohenkilöstö, arkistot)  
- Vaikutukset asukkaille  
- Vaikutukset elinkeinoelämälle. 
 
Oheismateriaalina FCG:n selvitysraportti ”Ympäristöterveydenhuollon kehittäminen Oulun eteläis-
ten kuntien kesken”. 
 
Selvityksen yhteenvetona on vahvasti noussut esille esitys uuden vastuukuntamalliin pohjatuvasta 
organisaatiomallista. Yhteisessä yksikössä kaikki kunnat hyötyisivät eri asiantuntijoiden erikois-
osaamisesta ja useampi asiantuntija hallitsisi aseman tehtäväalueen hoitamisen. Haavoittuvuus 
pienenisi ja tarjolla olisi kollegiaalista tukea. Tulevaisuudessa myös rekrytointikyky olisi varmasti 
parempi. Yhteinen yksikkö tukisi myös ympäristöterveydenhuollon viranomaisasemaa. 
 
Koska uuden yksikön tulisi olla toimintavalmiudessa jo 1.1.2023 alkaen, on Oulun eteläisiltä kunnil-
ta pyydetty selkeästi ilmaisemaan oman kantansa ympäristöterveydenhuollon järjestämismallista 
9.5.2022 mennessä: 
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1. Osallistumisesta palveluiden tuottamiseen yhteistyössä, sekä 
2. Halukkuudesta toimia vastuukuntana palvelun tuottamisessa. 
 
Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osalta kartoitus voitaisiin tehdä vielä vuoden 2023 aika-
na, mutta laaja-alaisempi yhteistoiminta-alue toisi synergiaetuja mahdollisesti jo vuoden 2023 alus-
ta lukien. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
Sievin kunnanhallitus päättää esittää kannanottonaan seuraavaa: 

1. Sievin kunta on valmis osallistumaan ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämi-
seen yhdessä Oulun eteläisen alueen kuntien kanssa vastuukuntamallin pohjalta.  

2. Sievin kunnalla ei ole resursseja toimia ympäristöterveydenhuollon kuntayhteistyössä vas-
tuukuntana, mutta toteaa, että vastuukunnan tai -kuntien valinnassa tulee huomioida koko 
ympäristöterveydenhuollon tehtäväkokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto. Erityisen 
tärkeää on eläinlääkinnän palvelukokonaisuuden palvelutason ja palveluiden saavutetta-
vuuden turvaaminen koko alueella.  
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, sp etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

Kunnanhallitus 3.10.2022 § 134 
 

Kevään 2022 aikana on tehty selvitystä ympäristöterveydenhuollon organisaatiouudistukses-
ta. Kuntien vastuulla oleva ympäristöterveydenhuolto ei siirry hyvinvointialueelle 1.1.2023, vaan 
järjestämisvastuu säilyy edelleen kunnilla. Ympäristöterveydenhuollon neuvottelussa 3.6.2022 alu-
een kunnat Ylivieska, Nivala, Sievi ja Alavieska päättivät ympäristöterveydenhuollon järjestämises-
tä vastuukuntamallin mukaan niin, että Ylivieska toimii vastuukuntana. Ympäristöterveydenhuollon 
palvelujen siirtäminen Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta Ylivieskan kaupungin toiminnaksi toteute-
taan liikkeenluovutuksena. Toiminnot siirtyvät Ylivieskan kaupungin järjestettäväksi 1.1.2023 alka-
en. 
  
Vastuukuntamallissa jäsenkuntien on laadittava kuntalain 52 §:n tarkoittama yhteistä toimielintä 
koskeva sopimus, jossa on sovittava 1) yhteisen toimielimen tehtävistä sekä tarvittaessa kuntalain 
8 §:n tarkoittamasta järjestämisvastuun siirtymisestä, 2) yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja 
muiden kuntien oikeudesta valita toimielinten jäseniä, 3) kustannusten perusteista ja jakautumises-
ta, 4) sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta. Sopimuksessa voidaan sopia myös siitä, ettei 
vastuukunnan kunnanhallituksella ole oikeutta ottaa yhteisen toimielimen päättämää asiaa käsitel-
täväkseen. 
  
Sopimuksen tarkoittama ympäristöterveydenhuolto muodostuu tehtävistä, jotka on määritelty seu-
raavassa lainsäädännössä: 
  
- Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja si-
tä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021 (Kansanterveyslaki 66/1972) 
- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009 
- Terveydensuojelulaki 763/1994 
- Elintarvikelaki 297/2021 
- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009 
- Tupakkalaki 549/2016 
- Lääkelaki 395/1987; 54 a, c, d § Nikotiinivalmisteiden myynti (22/2006) 
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Yhteistoimintasopimus on kuntalain (410/2015) 52 §:n tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla Ni-
valan kaupunki sekä Alavieskan ja Sievin kunnat antavat Ylivieskan kaupungille hoidettavaksi ter-
veydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä määritellyt kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät se-
kä lääkelain 54 a, c ja d §:issä kunnalle määrätyt tehtävät. 
  
Sopimuskuntien tulee tarvittaessa muuttaa hallintosääntöjään siten, että niissä annetaan sopimuk-
sen mukaiset tehtävät valitulle vastuukunnalle ja niiltä osin noudatetaan vastuukunnan hallinto-
sääntöä. Sievin kunnan hallintosääntöön tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset syksyn 2022 
aikana. 
 
Oheismateriaalina yhteistoimintasopimus. 
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan-
valtuusto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämi-
sestä ja tuottamisesta Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. 
 
 
Kunnanjohtaja Kai Korhonen on estynyt saapumaan kokoukseen. Hallintosäännön 3 §:n mukaan 
kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, kunnanhallituksen esittelijänä toimii hänen sijaiseksi 
määrätty eli hallintojohtaja. 
 
Hallintojohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan-
valtuusto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämi-
sestä ja tuottamisesta Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 20.10.2022 §  42 
 

Oheismateriaalina yhteistoimintasopimus. 
  
 Päätös: Hyväksyttiin liitteen 1 mukainen yhteistoimintasopimus. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, sp etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja 
tuottamisesta Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella  

 

1. Sopimuksen osapuolet  
 
Tämän yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet ovat Ylivieskan kaupunki, josta jäljempänä 
käytetään nimitystä vastuukunta sekä Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki ja Sievin kunta, 
joista jäljempänä käytetään nimitystä sopimuskunta. 
 

2. Sopimuksen tarkoitus  
 
Sopimuksen tarkoituksena on sopia sopijapuolille kuuluvasta ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) mukaisesta ympäristöterveydenhuollon 
järjestämisestä mainitun lain 2 §:n mukaisesti. Yhteistoimintasopimus on kuntalain 
(410/2015) 52 §:n tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla Nivalan kaupunki sekä Alavieskan 
ja Sievin kunnat antavat Ylivieskan kaupungille hoidettavaksi terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 21 §:ssä määritellyt kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät sekä lääkelain 
54 a, c ja d §:issä kunnalle määrätyt tehtävät.  
 

3. Sopimuksen tavoitteet ja toiminnan kehittäminen  
 
Yhteistoimintasopimuksen tavoitteena on tehostaa ympäristöterveydenhuollon tehtävien 
hoitoa sekä sopijapuolten yhteistyöllä turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen 
suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas, terveyshaittoja ja -vaaroja ehkäisevä 
valtakunnallisiin valvontaohjelmiin perustuva ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito. 
Yhteistoiminta-alueella turvataan ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja 
toiminta siten, että toiminta on tehokasta, taloudellista, tasapuolista ja avointa. Sopijapuolet 
kehittävät palvelujärjestelmää yhdessä. Kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti. 
Yhteistoiminta-alue voi tuottaa palveluja muille kuin sopimuskuntien asukkaille erikseen 
tehtävien sopimusten mukaisesti ja ottaen huomioon lainsäädännön kehittymisen.  
 

4. Hallinto ja päätöksenteko  
 
Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa Ylivieskan kaupunki. Yhteistoiminta-alueen 
palvelujen järjestämisestä vastaa Ylivieskan kaupungin teknisen palvelukeskuksen 
toimialalla toimiva ympäristöterveyslautakunta, joka toimii kuntalain 51 §:n mukaisena 
yhteisenä toimielimenä. Ympäristöterveyslautakunnan tehtävistä määrätään tarkemmin 
Ylivieskan kaupungin hallintosäännössä. Hallintosäännössä määrätään myös asioiden 
esittelystä ympäristöterveyslautakunnassa. Ylivieskan kaupunginvaltuusto asettaa 
ympäristöterveyslautakunnan valtuustokaudeksi. Vastuukunnan valtuusto nimeää 
ympäristöterveyslautakuntaan 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  
Nivalan kaupunki nimeää lautakuntaan 2 jäsentä, Sievin kunta 1 jäsentä ja Alavieskan kunta 
1 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnat nimeävät puheenjohtajan 
vuorotellen valtuustokaudeksi. Lautakunta nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.  
 
Vastuukunnalla ei ole otto-oikeutta päätöksiin, jotka koskevat tässä sopimuksessa mainittuja, 
laissa säädettyjä viranomaistehtäviä. Vastuukunnalla on kuntalain mukainen otto-oikeus 
lautakunnan tekemiin mahdollisiin kuntalain mukaisiin päätöksiin. 
 

5. Ympäristöterveyslautakunta ja sen tehtävät  

Sievin kunnanvaltuusto 20.10.2022 § 42, liite 1
Sivu 8§ 42, KV 20.10.2022 19:00 / Liite: Yhteistoimintasopimus



 
Lautakunnan toimialasta ja tehtävistä on päätetty Ylivieskan kaupunginvaltuuston 
hyväksymässä hallintosäännössä. Sopimuksen tekohetkellä lautakunta toimii kaikkien 
sopijapuolten osalta  terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan 
terveydensuojeluviranomaisena  elintarvikelain tarkoittamana kunnan 
elintarvikeviranomaisena  lääkelaissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena, joka käsittelee 
nikotiinivalmisteiden myynnistä kunnalle kuuluvat tehtävät. Lisäksi lautakunta hoitaa 
tupakkalain mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät ja eläinlääkintähuoltolaissa kunnalle 
kuuluvat tehtävät. Lautakunnan alaisuudessa toimiva viranomainen vastaa eläintautilaissa 
mainituista kunnaneläinlääkärin tehtävistä. Lautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon 
vastuualuetta koskevat sopimukset ja päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista 
perittävistä maksuista Ylivieskan kaupunginvaltuuston asettamien yleisten perusteiden 
mukaisesti. 
 

6. Organisaatio  
 
Ylivieskan kaupungin organisaatiossa toimii tämän sopimuksen 2 §:ssä tarkoitettujen 
palvelujen tuottamista varten teknisen palvelujen toimiala, sen alaisuudessa 
ympäristöpalvelujen tulosalue, jonka alaisuudessa ympäristöterveyspalvelujen tulosyksikkö.  
 

7. Talous, kustannusten jako ja laskutus  
 
Ympäristöterveyslautakunnan ja sen alaisen toiminnan taloutta hoitaa ja siitä vastaa 
Ylivieskan kaupunki. Ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Ylivieskan 
kaupunginhallitukselle ympäristöterveyslautakunnan toimintaa koskevan talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden 
edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijapuolten 
rahoituksella ja muilla tuloilla. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että 
edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion ja -suunnitelman 
hyväksyy Ylivieskan kaupunginvaltuusto. Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa 
on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää Ylivieskan 
kaupunginvaltuusto. Lautakunnan ehdotus talousarvion muuttamiseksi on annettava 
sopimuskunnille tiedoksi hyvissä ajoin ennen lautakunnan kokousta, jossa muutos 
käsitellään. Ympäristöterveydenhuollon toimintamenot lasketaan erikseen 
eläinlääkintähuollolle ja terveysvalvonnalle. Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat 
kunnaneläinlääkärin tehtävien suorittamisesta ja hankkimisesta sekä eläinlääkintähuollon 
suunnittelusta ja esimiestyöstä aiheutuvat kulut. Muut ympäristöterveydenhuollon kulut 
kuuluvat terveysvalvontaan.  
 
Kuntien välinen kustannustenjako toteutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 
suoritelaskentaan perustuvana. Palvelujen hinnoittelun lähtökohtina ovat sovittu 
palvelutasomäärittely, kuntien kanssa tehdyt palvelusopimukset ja suoritelaskenta. 
Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta 
aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 
Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. 
Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot.  
 
Sopimuskuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osapuolten kesken muuta sovita, 
tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet.  
 
Suoritehinnat vahvistetaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä, suoritemäärät arvioidaan 
talousarviossa ja niiden toteutumista tarkastellaan vuoden mittaan. Yksikköhintoja voidaan 
lautakunnan päätöksellä muuttaa toimintavuodenaikana. Ympäristöterveyslautakunta 
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raportoi sopimuskunnille talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumisesta tilinpäätöksen 
yhteydessä.  
 
Maksusuorituksen viivästymisestä peritään korkolain 4 §:n mukainen viivästyskorko.  
 
Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksymisestä määrätään 
Ylivieskan kaupungin hallintosäännössä. Taksaan perustuvat maksut ovat 
ympäristöterveyslautakunnan tuloja, jotka käytetään toiminnan rahoittamiseen.  
 
Ylivieskan kaupunki antaa sopimuskuntien käyttöön niiden tarvitsemat taloutta ja hallintoa 
koskevat tiedot. Sopimuskunnilla on oikeus tutustua Ylivieskan kaupungin 
ympäristöterveyslautakunnan ja sen alaisen toiminnan kirjanpitoon ja hallintoon.  
 

8. Laitteet  
 
Tiedot yhteistoiminta-alueen käytössä olevista laitteista ovat sen sopijapuolen 
kalustoluettelossa, minkä omaisuutta laitteet ovat.  
 
 

9. Toimipaikat 
 
Yhteistoiminnan alkaessa toiminta jatkuu nykyisissä toimipisteissä, jotka ovat henkilöstön 
työhöntulopaikkoja voimassa olevien virkamääräysten mukaisesti. Toimipisteet sijaitsevat 
Pajatie 1 C, 85500 Nivala (eläinlääkintä), Katajistontie 2, 84100 Ylivieska (eläinlääkintä) ja 
Tasangontie 1, 84100 Ylivieska (terveysvalvonta). Yhteistoiminnan alkaessa noudatetaan 
toiminnan siirtohetkellä voimassa olevaa päivystysaluejakoa.  
 
 

10. Palvelujen myyminen muille  
 
Tässä sopimuksessa tarkoitettuja palveluja voidaan tarvittaessa myydä myös ulkopuolisille. 
Merkittävissä hankkeissa ennen palvelujen myyntiä koskevaa Ylivieskan kaupungin 
päätöksentekoa on pyydettävä sopimuskuntien lausunto.  
 

11. Yhteistoiminta ja sen kehittäminen  
 
Toiminnan siirtyessä on olemassa sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten kanssa 
yhteinen hygieniatyöryhmä, joka on asetuksen 1365/2011 4 §:n mukainen selvitystyöryhmä 
 

12. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen  
 
Tätä yhteistoimintasopimusta voidaan muuttaa sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä 
päätöksillä. Uuden sopimuskunnan liittymiseen noudatetaan tämän sopimuksen periaatteita.  
 

13. Vahingonkorvausvastuu  
 
Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen 
vastuut määräytyvät vahingonkorvauslain perusteella. Työnantajan (Ylivieskan kaupunki) 
vastuulla olevien vahinkojen kustannukset kirjataan yhteisiin kustannuksiin, jotka jaetaan 7 
§:n mukaisesti. Vastuukunta huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen toimintaan liittyvä 
vastuu- ja muu vakuutusturva on voimassa yhtäläisesti koko yhteistoiminta-alueella.  
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14. Tietoturva  

 
Ylivieskan kaupunki toimii tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisena rekisterinpitäjänä ja 
vastaa rekisterinpitäjän velvoitteista. Ylivieskan kaupunki ja sen alaiset 
viranhaltijat/työntekijät vastaavat henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä velvoitteista 
rekisterinpitäjän Käsittelytoimien kuvauksen ja Henkilötietojen käsittelyn ehtojen mukaisesti.  
 

15. Arkistointi  
 
Ylivieskan kaupunki vastaa käytössään olevan ohjeistuksen mukaan toiminnassa kertyvien 
asiakirjojen ja tiedostojen arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti.  
 

16.  Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen  
 
Tämä sopimus tulee voimaan seuraavan vuoden alusta sopijakuntien valtuustojen 
hyväksyttyä sopimuksen lainvoimaisella päätöksellä. Sopimus on voimassa toistaiseksi. 
Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti viimeistään yhtä vuotta ennen sopimuksen päättymistä.  
 

17. Sopimuksen päättyminen  
 
Vastuukunnan ja muiden sopimuskuntien niin ilmoittaessa eroava sopimuskunta on 
velvollinen ottamaan palvelukseensa sen henkilöstön, joka on palvellut ensisijaisesti eroavan 
kunnan asukkaita. Eroavan kunnan vastattavaksi siirtyy vastuu niiden henkilöiden 
eläkeperusteisista maksuista, jotka ovat tässä sopimuksessa toteutetussa järjestelyssä 
siirtyneet yhteistoiminta-alueen palvelukseen tai sopimuksen voimaantulon jälkeen palvelleet 
ensisijaisesti eroavaa kuntaa. Ylivieskan kaupungin taseessa olevat laitteet jäävät 
vastuukunnan omaisuudeksi. Mahdollisesta laitteiden luovutuksesta eroavalle 
sopimuskunnalle sovitaan erikseen.  
 

18. Erimielisyyksien ratkaiseminen  
 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda 
yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet hallintoriita-asiana Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudessa.
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022  §  145 
 

Kuntalain 111§: n mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnalle suori-
tettavat verot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta ja osuudesta yhteisöveroon. Kunnan 
tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden mar-
raskuun 17. päivänä. 
 
Vuoden 2023 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti tulee siis ilmoittaa Verohallinnolle viimeis-
tään torstaina 17.11.2022. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja 
siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien verotulojatuloja siirretään 
valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloveroja siirretään noin 13,6 miljardia 
euroa ja yhteisöveroja noin 0,9 miljardia euroa vuoden 2023 tasossa arvioituna. Ansiotuloverotuk-
seen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovel-
vollisten verotuksen tasoon. Uudistuksella ei ole tarkoitus keventää eikä kiristää kenenkään vero-
tusta.  
 
Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon eli 12,64 prosenttiyk-
sikköä. Sievin kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 21,75 %. Näin ollen Sievin kunnan tulo-
veroprosentti vuodelle 2023 tulee olemaan 9,11%. Asiantuntijana kuullaan talouspäällikkö Merja 
Haavistoa. 

 
 Oheismateriaalina: 
 Vuoden 2022 veroprosenttien vertailu alueen kuntiin.  
 Alustava käyttötalouden tuloslaskemaosa vuodelle 2023 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se mää-
rää Sievin kunnan tuloveroprosenttiksi ensi vuodelle 9,11%. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Merja Haavistoa. 
 

Kunnanvaltuusto 20.10.2022 §  43 
 

 Oheismateriaalina: 
 Vuoden 2022 veroprosenttien vertailu alueen kuntiin.  
 Alustava käyttötalouden tuloslaskemaosa vuodelle 2023. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja: talouspäällikkö Merja Haavisto, puh. 044 4883 202, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 §  146 
 

Kunnanvaltuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kiinteistöve-
roprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kuntien tulee ilmoittaa vuoden 2023 kiinteistöve-
roprosentit Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä 2022. 
 
Kiinteistöverolaissa säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiinteistöverosta. Kiinteistöve-
ro on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Verovelvollinen on se, joka omis-
taa kiinteistön kalenterivuoden alussa. Yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen 
maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä edellä säädettyä alhaisemmaksi. Tällaisen kiin-
teistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös nolla. Asuntorakentamiseen kaavoitetulle 
rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan määrätä erityinen kiinteistöveroprosentti, jos sitä ei 
ole määrätty vero määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan.  Kuntien on vuosittain ilmoi-
tettava verotuksen toimittamista varten nämä korotetun kiinteistöveroprosentin piiriin kuuluvat ra-
kennuspaikat. 
 
Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella 
vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat: 
 
  *   Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 % 
  *   Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 % 
  *   Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 % 
  *   Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 % 
  *   Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 % (kiinteistöveropro-
sentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt). Rakentamattoman rakennuspaikan 
kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa 
kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %) 

 
Erittely 2023 talousarvioesityksen kiinteistöverolajeista: 
 
Kiinteistövero  Ta 2022       Esitys ta 2023 Raja-arvot    
Yleinen kiinteistövero 0,93 % 0,93 % 0,93 - 2,00 %    
Vakituiset asunnot 0,7 % 0,7 % 0,41 - 1,00 %    
Muut asuinrakennukset 1,3 % 1,3 % 0,93 - 2,00 %   
Rakentamattomat rak.paikat ei määr. ei määr. 2,00 - 6,00 %    
Voimalaitokset  3,1 % 3,1 %               0,93-  3,10 %      
 
Kiinteistöveroja tilitettiin kunnalle vuonna 2021 1,12 milj. euroa, vuonna ta 2022 verottajan ennuste 
oli 1,05 milj. euroa ja vuoden 2022 talousarviossa kiinteistöveroon on merkitty 1,2 milj. euroa. 
 
Sievin kiinteistöveroprosenteista yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä raja-arvojen alara-
jalla eli 0,93 % muiden kiinteistöveroprosenttien ollessa sen yli. Talousarvioesitys on tämän hetki-
sessä valmisteluvaiheessa ylijäämäinen ja vuoden 2022 tilinpäätös tulee olemaan positiivinen, 
pääosin selittävänä tekijänä on odotuksia paremmat verokertymät. Kiinteistöveroprosentteihin ei 
esitetä korotusta vuodelle 2023.  
  
Oheismateriaalina on vuoden 2022 veroprosenttien vertailu alueen kuntiin. Asiantuntijana kuullaan 
talouspäällikkö Merja Haavistoa. 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se mää-
rää vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 
 
- yleinen   0,93 % 
- vakituiset asuinrakennukset  0,7 % 
- muut asuinrakennukset  1,3 % 
- yleishyödylliset yhteisöt  0,0 % 
- voimalaitokset  3,10 % 
- rakentamaton rakennuspaikka ei määrätty. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Merja Haavistoa. 
 
 

Kunnanvaltuusto 20.10.2022 §  44 
 

Oheismateriaalina on vuoden 2022 veroprosenttien vertailu alueen kuntiin.  
  

 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja: talouspäällikkö Merja Haavisto, p. 044 4883 202, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 147 
 
Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimusta on päivitetty.  
 
Kuntayhtymän aikaisempi perussopimus on hyväksytty omistajakunnissa vuonna 2021 ja se on as-
tunut voimaan 1.8.2021. Perussopimuksen muuttaminen on omistajakuntien päätösvallassa oleva 
asia. 
 
Ehdotettu perussopimus on vanhan perussopimuksen päivitys, eikä näin ollen sisällä sellaisia 
muutoksia palveluihin, joilla olisi laajamittaisia vaikutuksia käyttäjien tai kuntien osalta. Muutokset 
koskevat 8 § ja 9 §, eli päätösvaltaisuutta ja kokouskutsua.  
 
Oheismateriaalina on päivitetty perussopimus hyväksyttäväksi jäsenkuntien valtuustoille sekä pöy-
täkirjaote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta asian käsittelyn osalta. 
 
Perussopimuksen päivityksen hyväksynnän takaraja on 30.11.2022.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Korpelan 
Voima kuntayhtymän päivitetyn perussopimuksen oheismateriaalin mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 20.10.2022 §  45 
 

Oheismateriaalina on päivitetty perussopimus hyväksyttäväksi jäsenkuntien valtuustoille sekä pöy-
täkirjaote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta asian käsittelyn osalta. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen perussopimus. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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PERUSSOPIMUS 

I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 

1 § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 
 

Kuntayhtymän nimi on Korpelan Voima kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kannuksen kau-

punki. 

 

2 § Jäsenkunnat 
 

Jäsenkuntia ovat Halsua, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Sievi ja Toholampi. 

 

3 § Kuntayhtymän tehtävät 
 

Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja myydä energia-alan tuotteita, palveluja ja urakointia. 

Lisäksi kuntayhtymä voi harjoittaa muuta alaan liittyvää liiketoimintaa. 

 

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa energialaitoksen ja voi omistaa kiinteis-

töjä, arvopapereita ja osuuksia. Tehtävänsä kuntayhtymä hoitaa joko itse tai omistamiensa 

tytäryhtiöiden kautta. 

 

II LUKU YHTYMÄVALTUUSTO 
 

4 § Jäsenkuntien yhtymävaltuusto edustajat 
 

Kullakin jäsenkunnalla on yhtymävaltuustossa kolme edustajaa ja heistä kullakin henkilö-

kohtainen varajäsen. 

 

Yhtymävaltuutetun toimikausi on kuntavaalikausi. 

 

5 § Äänivallan perusteet 
 

Äänivalta jakautuu kuntien merkitsemien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. 

Kunnan äänivalta jakautuu tasan kunnan läsnä olevien yhtymävaltuutettujen kesken. 

 

6 § Kokoontuminen 
 

Yhtymävaltuusto on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous on pidettävä 

toukokuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. 
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7 § Yhtymävaltuuston tehtävät 
 

Yhtymävaltuustossa on esitettävä 

- tilinpäätös 

- toimintakertomus 

- tilintarkastuskertomus 

 

Yhtymävaltuusto 

 

hyväksyy 

- kuntayhtymän talousarvion seuraavaksi vuodeksi 

- kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman 

- kokousedustajien ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden määrän 

- kuntayhtymän johtosäännöt 

 

päättää 

- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta 

- vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle 

- tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttämisestä ja alijäämän kattamisesta 

- hallituksen jäsenten lukumäärästä 

 

valitsee 

- kuntayhtymän toimitusjohtajan ja myöntää hänelle eron 

- hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

- tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 

- vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 

- tilintarkastajat/tilintarkastusyhteisön 

 

Menettelystä yhtymävaltuustossa määrätään hallintosäännössä. 

 

8 § Päätösvaltaisuus 
 

Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenkunnista on kokouk-

sessa edustettuina ja läsnä on vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista. 

 

9 § Kokouskutsu 
 

Yhtymävaltuuston kutsuu koolle yhtymähallitus yhtymävaltuuston puheenjohtaja. Kokous-

kutsut on lähetettävä vähintään kolmea viikkoa kymmenen vuorokautta ennen kokousta val-

tuutetuille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kunnanjohtajille. Kokouskutsut voidaan toi-

mittaa sähköisesti. 
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10 § Jäsenkunnan aloite 
 

Jäsenkunnalla on oikeus saada haluamansa asia yhtymävaltuuston käsiteltäväksi, jos sitä 

kirjallisesti vaaditaan hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskut-

suun. 

 

Yhtymävaltuusto on kutsuttava koolle, jos jäsenkunta sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa 

asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on valmisteltava kiireellisesti, mikäli asia on kiireel-

linen. 

III LUKU YHTYMÄHALLITUS 
 

11 § Kokoonpano ja toimikausi 
 

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään yksi kustakin 

jäsenkunnasta. 

 

Toimikausi alkaa, kun yhtymävaltuusto on valinnut hallituksen ja jatkuu, kunnes yhtymäval-

tuusto on valinnut uuden hallituksen. 

 

12 § Hallituksen tehtävät 
 

Hallitus valvoo yhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä käyt-

tää puhevaltaa tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa. Hallitus hoitaa kaikki ne tehtä-

vät, jotka eivät kuulu tämän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymävaltuustolle. 

 

13 § Nimenkirjoitusoikeus 
 

Kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään, kenellä on oikeus kirjoittaa yhtymän nimi. 

 

IV LUKU MUUT TOIMIELIMET 
 

14 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toimikausi 
 

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja 

määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. 

 

Tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä sekä 

heille henkilökohtainen varajäsen. Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan toimikausi on vaali-

kausi. 
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15 § Vaalilautakunnan kokoonpano ja toimikausi 
 

Yhtymävaltuuston valitsemaan toimikauttaan vastaavaan vaalilautakuntaan kuuluu jokai-

sesta jäsenkunnasta yksi jäsen sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. 

 

Vaalilautakunta valmistelee yhtymävaltuustolle ehdotuksen kuntayhtymän hallituksen ja tar-

kastuslautakunnan nimittämiseksi. Ehdotusta valmistellessaan vaalilautakunnan tulee 

kuulla jäsenkuntia. 

 

Vaalilautakunnan puheenjohtaja esittelee nimittämisasiat yhtymävaltuustolle. 

 

V LUKU OMISTAJAOHJAUS 
 

16 § Omistajaohjaus 
 

Omistajaohjauksesta vastaavat jäsenkuntien kunnanhallitukset, jotka ohjeistavat valitsemi-

aan yhtymävaltuutettuja. 

 

17 § Konserniohje 
 

Kuntayhtymässä on yhtymävaltuuston hyväksymä konserniohje. 

 

 

VI LUKU TALOUS JA HALLINNON TARKASTUS 

 

18 § Yleistä 
 

Kuntayhtymä hoitaa taloutensa yleisten liikeperiaatteiden mukaisesti. 

 

19 § Jäsenkuntien osuudet yhtymän varoihin ja velkoihin 
 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät 

peruspääomaosuuksien suhteessa. 

 

Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. 

 

Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä, sillä on oikeus saada yhtymän varojen ja velkojen 

erotuksesta edellä mainitulla tavalla laskettu osuus tai se on velvollinen korvaamaan kun-

tayhtymälle osuuttaan vastaavan osan kuntayhtymän veloista. Eroavalle kunnalle tuleva 

korvaus jää kuntayhtymälle korottomaksi lainaksi siihen saakka, kun kuntayhtymän palve-

luksia käytetään eronneen kunnan alueella. 

 

Jäsenkunta ei voi luovuttaa osuuksiaan toiselle kunnalle. 

Sivu 21§ 45, KV 20.10.2022 19:00 / Liite: Korpelan Voiman päivitetty perussopimus 9_2022



   

  
 
  

 
 

7 
 

20 § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä sekä raportointi jäsenkunnille 
 

Hallinnon ja talouden tarkastuksesta noudatetaan, mistä siitä on säädetty kuntalaissa ja 

määrätään hallintosäännössä. 

 

21 § Alijäämän kattaminen 
 

Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua selvi-

tyshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 57 §:ssä säädetyllä ta-

valla, alijäämä katetaan korottamalla hintoja ja/tai sopeuttamalla kuntayhtymän ja sen kon-

sernin toimintaa. 

 

VII LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

22 § Kuntayhtymästä eroaminen 
 

Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava siitä kuntayhtymälle. Jäse-

nyys päättyy 

ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden lopussa, jollei ajankohdasta yhtymävaltuuston suos-

tumuksella toisin 

sovita. 

 

23 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautu-

essa hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta jär-

jestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen 

suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuk-

sien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämi-

seen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuk-

sen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 

 

24 § Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina Vaasan hal-

linto-oikeudessa. 

 

25 § Voimaantulo 
 

Tämä sopimus astuu, kun omistajakuntien valtuustot ovat perussopimuksen hyväksyneet. 

xx.xx.2022  
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Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista, 

joiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukaslu-

vusta, on sen hyväksynyt ja päätökset ovat saaneet lainvoiman. Voimaantulopäivä kirjataan 

hyväksyttyyn perussopimukseen. 
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ARI-PEKKA KREIVIN JA 12 MUUN VALTUUTETUN JA KAHDEN VARAVALTUUTETUN ALOITE LEPPÄLÄN 
KOULUN TOIMINNAN JATKAMISESTA 
 

Kunnanvaltuusto 16.5.2022 § 24 
 

Ari-Pekka Kreivi ja 12 muuta valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua jättivät seuraavanlaisen valtuus-
toaloitteen: 
 
Leppälän koulun toiminnan jatkaminen 
Uuden kuntastrategian laatimisvaiheessa on tärkeä pysähtyä myös kouluverkkoasian äärelle. Kou-
lujen suhteen tehtävät linjaukset vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisena näemme kotikuntamme 
tulevien vuosien aikana ja mihin suuntaan olemme sitä kehittämässä.  
 
Sievin vahvuuksina ovat pitkään olleet elinvoimaiset kylät ja väestön nuori ikärakenne. Kunnan ke-
hittämistyössä on otettava huomioon näiden vahvuuksien säilyttäminen. Kylien elinvoimaisina py-
syminen ei ole itsestään selvää, vaan kehittymiselle on annettava mahdollisuus ja riittävä tuki. Ky-
läkoulujen säilyttäminen ylläpitää yhteisöllisyyttä ja ihmisten aktiivisuutta. Kunnan asukkaista yli 
puolet asuu muualla kuin keskustan alueella. Panostamalla eri kylillä oleviin palveluihin, lisätään 
kuntalaisten arjen sujuvuutta ja hyvinvointia, jokaiselle mielekkäässä asuinympäristössä.  
 
Viittaus Sievin kunnanvaltuuston päätökseen 18.2.2021 § 6  
- kohta 2: "LeppäIän koulu lakkautetaan 3.6.2023 ja tiivistyy Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023."  
- kohta 3: "Kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä."  

 
Edellä mainittujen päätösten tekovaiheessa kevyenliikenteenväylän valmistumisesta Leppälään 
vuonna 2022 ei ollut tietoa. Tältä osin tilanne on muuttunut merkittävästi. Asiaa tulee nyt tarkastel-
la uudelleen ja reagoida tarvittavilla toimenpiteillä. Leppälän kylälle vuosikymmeniä suunnitteilla ol-
lut pyörätiehanke saadaan viimeinkin toteutettua ja tienkäyttäjien turvallisuus paranee huomatta-
vasti. Näin suuren investoinnin (2,05 milj. €) toivoisi palvelevan myös tulevia, uusia kuntalaisia. 
Asukkaiden houkuttelemiseksi ei riitä pelkästään hyvät kulkuyhteydet. Kylän vetovoimaan vaikuttaa 
merkittävästi koulun säilyttäminen yhdessä kevyenliikenteenväylän kanssa. Tämä asia tulisi huo-
mioida tulevaisuuden tavoitteiden laatimisessa ja antaa mahdollisuus kylän elinvoimaisuuden säi-
lyttämiseen.  
 
Kuntastrategiaan on hyvä sisällyttää pitkän tähtäimen suunnitelma ja huomioida se, että kylien ke-
hittämiseen menee aikaa eikä tilanne välttämättä muutu 1-3 vuoden aikana. Kunnan vetovoimaa ja 
uskottavuutta ei luo se, että vuosiluvut koulujen sulkemiselle ovat useita vuosia etukäteen päätet-
tynä. Jotta mahdollisuudet kehittämistyölle ovat käytännössä toteutettavia ja realistisia, on linjaus-
ten oltava myönteisesti tulevaisuuteen katsovia.  
 
Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että LeppäIän koulun toiminta jatkuu ja tämä asia 
otetaan käsittelyyn pikaisella aikataululla. Koulun jatkuminen on käsiteltävä ennen syksyn talousar-
viota, jotta LeppäIän koulun toiminta saadaan mukaan vuoden 2023 budjettiin. Kouluverkkoasias-
sa on edettävä kuntalaisia palvellen ja heidän tarpeensa huomioon ottaen. Kyseessä on koko kun-
nan kannalta merkittävä asia, sillä se antaa suunnan sille, mihin meidän kaikkien yhteistä Sieviä ol-
laan kehittämässä. Tämän päivän suunnitelmissa ja päätöksissä näkyy kuntalaisten sekä heitä 
edustavien päättäjien tahtotila. Myönteisen asenteen ja yhdessä tekemisen kautta voimme säilyt-
tää elinvoimaisen maaseutupitäjän vahvuudet myös tulevaisuudessa.  
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Aloitteen allekirjoittajana valtuutetut Ari-Pekka Kreivi, Tapio Salonsaari, Tarmo Leppälä, Risto Mat-
tola, Ari Ahola, Jarkko Myllyoja, Ari Sipilä, Mikko Kankaanpää, Jukka Muhola, Harri Ilkka, Tiina 
Timlin, Juho Hiltula ja Jukka Jokitalo ja varavaltuutetut Kirsi Nurkkala ja Erkki Löf. 
 
Päätös: Aloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valmisteltavaksi. 
 
 

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 98 
 
Sievin kunnan hallintosäännön mukaisesti (§ 136) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn 
jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja 
hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 
 
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi 
päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo val-
tuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuo-
den loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii-
den johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Sievin kunnanvaltuustossa on 16.5.2022 (§ 24) tehty aloite Leppälän koulun toiminnan jatkamises-
ta. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi saaduksi ja siirtää 
asian valmistelun sivistyslautakunnalle. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että aloitetta 
ei ole syytä siirtää valmisteluun, koska tilanne ei ole päätöksentekohetkestä muuttunut ja oppilas-
määrä on edelleen laskussa. 
 
Taneli Voltti esitti, että aloite siirretään sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Tiina Timlin kannatti esi-
tystä. 
 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanjohtajan muutettua päätösehdotusta kannattivat 
Rami Rauhala, Merja Ruuttula, Juho Hiltula, Kari Honkala ja Annu Pärkkä. Taneli Voltin esitystä 
kannattivat Tiina Timlin ja Taneli Voltti. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti äänin 5-2, että aloitetta ei siirretä valmisteluun. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi 
 
Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.41-16.48. 
 

 
Kunnanhallitus 18.10.2022 § 148 
 

Leppälän koulun toiminnan jatkamisesta on tehty aloite keväällä 2022 ja asiaa on käsitelty kun-
nanhallituksen kokouksessa 20.6.2022. Kunnanhallitus päätti kesäkuun kokouksessa, että aloitetta 
ei ole syytä siirtää valmisteluun, koska tilanne ei ole päätöksentekohetkestä (18.2.2021) muuttunut 
ja oppilasmäärä on edelleen laskussa. 
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Kuntaan on saapunut 10.8.2022 päivätty esitys ”Kunnanvaltuuston koolle kutsuminen liittyen Ari-
Pekka Kreivin aloitteen käsittelyyn” sekä 27.9.2022 päivätty esitys ”Kunnanvaltuuston koolle kut-
suminen liittyen Leppälän ala-asteen toiminnan jatkamiseen syksyllä 2023”.  
 
Sievin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.2.2021 päättänyt yksimielisesti LeppäIän koulun 
lakkauttamisesta 3.6.2023 ja sen tiivistämisestä Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023. Samalla sovit-
tiin, että kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain ja reagoidaan tarvittaessa mahdollisilla toimenpiteil-
lä.  
 
Valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä sivistyslautakunnan jäsenille ja varajäsenille pidettiin 5.9.2022 
valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin kouluverkkoasiaa. Seminaarissa todettiin mm. seuraavia seik-
koja: 
- perusopetuksessa olevien lasten lukumäärä vähentyy ja valtionosuudet laskevat merkittävästi 

useamman vuoden jatkuneen syntyvyyden laskun myötä,  
- kouluverkkoa tulee tarkastella kokonaisuutena,    
- tilojen ja resurssien optimaalisella hyödyntämisellä saadaan opetus järjestettyä lapsen oppi-

misympäristön kannalta parhaalla tavalla ja taloudellisesti kestävästi,  
- perusopetusta voidaan kehittää resurssien paremmalla suuntaamisella,   
- Leppälän koulun tilat voidaan hyödyntää varhaiskasvatusyksikkönä.  

 
Asiaa käsitellään lisäksi valtuuston talousseminaarissa 17.10.2022. 
 
Oheismateriaalina 10.8.2022 ja 27.9.2022 päivätyt esitykset kunnanvaltuuston koolle kutsumisesta 
sekä sivistysjohtajan Sievin kouluverkko -diaesitys valtuustoseminaarissa 5.9.2022. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että aloitetta 
Leppälän koulun toiminnan jatkamisesta ei ole syytä siirtää valmisteluun. Perusteluna on mm. 
5.9.2022 pidetyssä valtuustoseminaarissa esille tulleet kouluverkon tarkastelussa huomioon otet-
tavat seikat. 
 
Ari Ahola teki ehdotuksen, että valtuustolle esitetään aloitteen siirtämistä valmisteluun. Ehdotusta 
ei kannatettu. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 20.10.2022 §  46 
 

Oheismateriaalina 10.8.2022 ja 27.9.2022 päivätyt esitykset kunnanvaltuuston koolle kutsumisesta 
sekä sivistysjohtajan Sievin kouluverkko -diaesitys valtuustoseminaarissa 5.9.2022. 
 

 Käsittely kokouksessa: 
 Ari-Pekka Kreivi ehdotti, että kunnanvaltuusto siirtää aloitteen valmisteluun. 
 Jarkko Myllyoja kannatti ehdotusta. 
 
 Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asias-

ta tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne 
jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat Kreivin 
ehdotusta äänestävät ”EI”. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai 9 ääntä ja Kreivin ehdo-
tus 12 ääntä. Valtuusto hyväksyi äänin 12-9 Ari-Pekka Kreivin ehdotuksen. Äänestysluettelo liittee-
nä 1. 
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Päätös: Valtuusto hyväksyi äänin 12-9 Ari-Pekka Kreivin ehdotuksen ja siirtää Leppälän koulun 
toiminnan jatkamista koskevan aloitteen valmisteluun. Äänestysluettelo liitteenä 3. 
  
Annu Pärkkä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 
Eriävän mielipiteen perustelut: Kunnanvaltuuston tulee nähdä kouluverkko kokonaisuutena ja kan-
taa taloudellinen vastuunsa.  

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Sievin kunta  KUNNANVALTUUSTO                                                                           LIITE 3 
 

 Äänestys 20.10.2022 § 46                                            
 

PUOLUE JÄSENET: 
JAA 

kunnanhallituksen 
ehdotus 

EI 
Ari-Pekka Kreivin 

ehdotus 

  

PS. Ahola Ari  X  
KESK Hannula Ahti X   
VIHR. Harri Ilkka    
KESK Hiltula Juho    
VAS. Honkala Kari Tapani X   
KESK Jokitalo Jukka  X  
KESK Kangas Terhi X   
PS. Kankaanpää Mikko  X  
KESK Korkeakangas Tapani X   
KESK Kreivi Ari-Pekka  X  
KOK. Kukkonen Esa  X  
KESK Känsälä Pasi X   
KESK Leppälä Tarmo  X  
PS. Mattola Risto  X  
KESK Muhola Jukka    
PS. Myllyoja Jarkko  X  
KESK Rauhala Rami X   
KESK Ruuttula Merja X   
KESK Salonsaari Tapio  X  
PS. Sipilä Ari  X  
KESK Timlin Tiina  X  
             V A R A J Ä S E N E T: 
KESK. Tervamäki Petri     
KESK. Sandholm Jarmo     
KESK. Nurkkala Kirsi     
KESK. Pärkkä Annu X    
KESK. Silver Ari     
KESK. Vähäsöyrinki Anni     
KESK. Rahkonen Pirjo     
KESK. Viljamaa Simo     
KESK. Haikara Hanna X    
KESK. Päivärinta Markus     
KESK. Ahokangas Tuomas     
KESK. Petäjistö Valto     
KESK. Vilen Salomo     
PS. Takanen Tero     
PS. Koski Jenny     
PS. Kulmala Jere     
PS. Honkala Lea     
PS. Kallio Hermanni     
VAS. Löf Erkki     
VAS. Kariniemi Anne     
VIHR. Sormunen Anne  X   
VIHR. Säilynoja Elisabeth     
KOK. Niemelä Janne     
KOK. Vesisenaho Liisa     
   
                                                               YHTEENSÄ: 9 12   
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA ILKKA HARRILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA 
TILALLE 
 

Kunnanhallitus 18.10.2022 § 149 
 
Ilkka Harri on toimittanut eroanomuksen Sievin kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton 
vuoksi. Harri on muuttanut pois Sievistä 1.10.2022. 
 
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. Val-
tuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.  
 
Ilkka Harrin luottamustoimet: 
Valtuusto    jäsen 
Valtuuston vaalilautakunta   Kari Honkalan henk.koht. varajäsen 
Sivistyslautakunta   jäsen  (varajäsen Risto Särkijärvi) 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän valtuusto jäsen  (varajäsen Jarmo Sandholm) 
 
 
Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan 
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti, jos valtuuston toimikau-
den aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täyte-
tyksi, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. 
 
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. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että  
 
1. valtuusto toteaa Ilkka Harrin luottamustoimet Sievin kunnassa päättyneeksi paikkakunnalta muu-
ton vuoksi ja että päätös pannaan täytäntöön heti, 
2. valtuuston puheenjohtaja kutsuu Vihreä Liitto r.p.:n 1. varavaltuutetun Anne Sormusen varsi-
naiseksi valtuutetuksi, 
3. valtuusto toteaa, että Vihreä Liitto r.p.:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuu-
tetuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä, 
4. valtuusto valitsee Kari Honkalalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston vaalilautakun-
taan,  
5. valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 
sekä 
6. valtuusto valitsee Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän valtuustoon uuden jäsenen ja hä-
nelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanvaltuusto 20.10.2022 §  47 
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Päätös:  
1. Valtuusto totesi Ilkka Harrin luottamustoimet Sievin kunnassa päättyneeksi paikkakunnalta muu-
ton vuoksi ja että päätös pannaan täytäntöön heti. 
 
2. Valtuuston puheenjohtaja kutsui Vihreä Liitto r.p.:n 1. varavaltuutetun Anne Sormusen varsi-
naiseksi valtuutetuksi, 
 
3. Valtuusto totesi, että Vihreä Liitto r.p.:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuu-
tetuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä, 
 
4. Valtuusto valitsi Kari Honkalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valtuuston vaalilautakuntaan 
Anne Sormusen.  
 
5. Valtuusto valitsi sivistyslautakuntaan jäseneksi Risto Särkijärven ja hänelle henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi Jani Verrosen. 
 
6. Valtuusto valitsi Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän valtuustoon jäseneksi Janne Nieme-
län ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo Sandholmin. 

 
Lisätietoja: Hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883201, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUKSET AJALLA 20.6. - 31.12.2022 
 
Kunnanhallitus 20.6.2022  § 92 

  
Hallintosäännön 14 luvun 141 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 
  
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
  
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
  
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus 
  
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään sähköisenä teams-kokouksena tai kunnan-

talolla pääsääntöisesti maanantaisin klo 14.15 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 
20.6., 15.8., 12.9., 3.10.,17.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. 

  
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään osin sähköisenä 

teams/hybridi-kokouksena tai kunnantalon valtuustosalissa torstaisin klo 19.00 seuraavan oh-
jeellisen aikataulun mukaisesti: 25.8., 22.9., 20.10.,17.11. ja 8.12. 

  
Päätös: Hyväksyttiin.    
 

Kunnanvaltuusto 25.8.2022  §  35 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 

  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen(at)sievi.fi   

 
 
Kunnanhallitus 18.10.2022 § 150 

 
Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston ohjeellisiin kokousaikatauluihin on mm. talousarviovalmis-
telun kannalta tullut muutostarpeita.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus 
 
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään 14.11. ja 7.12. klo 14.15 alkaen sekä lisäksi 
tarvittaessa muuna ajankohtana, 
 
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään kunnantalon valtuustosalissa 
tiistaina 22.11. klo 19 alkaen ja torstaina 15.12. klo 17.30 alkaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 20.10.2022 §  48 
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Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä: Valtuuston kokoukset pidetään osin sähköisenä teams/hybridi-
kokouksena tai kunnantalon valtuustosalissa. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 20.10.2022  §  49 
 
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu Kuntalain 
(410/2015) 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 

93 §: Valtuustoasioiden valmistelu 
Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan 
sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmis-
tellut. 

 
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole 
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on 
tehtävä yksimielisesti. 
 
Päätös:  Ei muita asioita. 
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VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49 

 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: 42, 44, 45, 47 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen  Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä 
tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti 
asetettu yleisesti nähtäville (pöytäkirja julkaistu yleisessä tietoverkossa).  
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HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua 

(Hankintalaki 1397/2016 § 135). 
 
Pykälä: - 
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanvaltuusto 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, voi asianosainen saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
tekemällä valituksen (Hankintalaki 145-146 §). 
 
Pykälä: - 
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314  
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Hankintaoikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituskirjelmän 
toimittaminen 

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

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on 
annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain (434/2003) 12 §:ssä/Lain oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen 
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin 
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät:  
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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