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Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
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POHJOISEN EKIRJASTON YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hyvinvointilautakunta 29.9.2021 § 7 

 
Sievi on ollut vuodesta 2019 saakka mukana Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastossa, joka on 
tarjonnut alueelle tasaveroiset sähköiset aineistot asuinkunnasta riippumatta. Alueellinen eKirjasto 
on laajenemassa vuoden 2022 alusta Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhteiseksi Pohjoisen 
eKirjastoksi.  
 
Yhteistyösopimuksella annettaisiin Oulun ja Rovaniemen kaupunginkirjastolle valtuutus organisoi-
da ja koordinoida Pohjoisen eKirjaston toimintaa Sievin kunnankirjaston puolesta. Tällä ehdotetulla 
sopimuksella on tarkoitus purkaa ja korvata Oulun kaupunginkirjaston ja Kainuun ja Pohjois-
Pohjanmaan yleisten kirjastojen välinen Alueellisen eKirjaston 1.1.2019 voimaan astunut yhteis-
työsopimus.  
 
Hyväksyttäessä sopimus sitoudutaan maksamaan vuosittain sopimuksen liitteessä 3 määritellyt 
kustannukset, jotka muodostuvat eKirjaston sisältämistä E-palveluista ja niiden sisällöstä. Lisäksi 
eKirjasto-toimijat sitoutuvat maksamaan eKirjaston ylläpidosta aiheutuvat kulut. Kustannukset jaet-
taisiin asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Vuonna 2022 e-aineistopalveluiden maksu on 0,75 
€/asukas (alv 0 %). Vuosikorotus olisi alustavasti 10 % vuosittain summaan 0,75 €/asukas vuodes-
ta 2023 alkaen. Vuosikorotus tultaisiin käsittelemään ja vahvistamaan vuosittain Pohjois-Suomen 
yleisten kirjastojen esimiespäivillä.  
 
eKirjaston ylläpidosta aiheutuvat kulut vuonna 2022 olisivat 0,05 €/asukas. Mahdolliset vuosikoro-
tukset tähän summaan käsitellään ja sovitaan erikseen eKirjasto-toimijoiden kanssa.  
 
Oheismateriaalina Pohjoisen eKirjaston Yhteistyösopimus. 
 
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen.  
 
Päätös:  
 
Lisätietoja: kirjastonhoitaja Pirjo Tuomimäki, p. 044 4883 237, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MATTI SAVILUOTO RAHASTON TOIMIKUNTA KAUDELLE 8/2021 – 5/2025 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021  §  149 
 
Kunnanhallitus perusti Matti Saviluoto rahaston toimikunnan kokouksessaan 23.5.2011 § 77. Toi-
mikunta jakaa varoja sieviläisen nuorison musiikki- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen. Toi-
mikunnassa on yhteensä kuusi jäsentä, jotka valitaan valtuustokausittain. Kunnanhallitus valitsee 
jäsenistä kaksi, hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta kumpikin kaksi, joista toisen on oltava 
alle 20-vuotias. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Oheismateriaalina rahaston säännöt. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajansa toimikuntaan sekä 
pyytää hyvinvointilautakuntaa ja sivistyslautakuntaa valitsemaan omat edustajansa kaudelle 
8/2021 – 5/2025. 
 
Päätös:   Hyväksyttiin. Matti Saviluoto rahaston toimikuntaan valittiin Merja Ruuttula ja Jarkko 

Myllyoja.  
 

Hyvinvointilautakunta 29.9.2021 § 8 
 
Hyvinvointilautakunta valitsee Matti Saviluoto rahaston toimikuntaan kaksi jäsentä, joista toisen on 
oltava valittaessa alle 20-vuotias.  
 
Oheismateriaalina rahaston säännöt. 
 
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää valita toimikuntaan edustajansa kaudel-
le 8/2021 – 5/2025.  
 
Päätös:  
 
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 

KH: 66/2021§ 2, HY 29.9.2021 18:30 Sivu 3



 

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024 
 
Hyvinvointilautakunta 29.9.2021 § 9 
 

Kuntalain (410/2015) § 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun-
nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.  Talousarvion laadintaohjeen mukaan kustannus-
tietoisuus, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä pohjautuminen kuntastrategiaan sekä hyvin-
vointisuunnitelman tavoitteisiin, ovat suunnittelusta täytäntöönpanoon saakka budjetoinnin pääpe-
riaatteita.  
 
Kunnanhallituksen asettama tavoitekehys vapaa-aikalautakunnan toimintakatteelle on 1 401 528 € 
ja poistot mukaan lukien netto yhteensä 1 510 328 €. Hallintokunnilta odotetaan korkeintaan ke-
hyksen suuruisia talousarvioesityksiä (nettona), mutta siihen ei ehdotuksessa ole päästy. Tavoite-
kehyksen ylittymiseen vaikuttavat seuraavat asiat: 
- henkilöstökulujen kasvu 
- Korhosen ja Kiiskilän salien sisäisten vuokrien oikaisu 
- vapaa-aikatoiminnan ohjaajan (nuoriso, kulttuuri) toimen muuttaminen 

 nuoriso-ohjaaja 1 htv 
 kulttuuriohjaaja 0,5 htv 

- kaukaloiden puhdistusmäärärahan lisääminen 
- Suomen harrastusmallin mukainen Sievi harrastaa- hanke 
- Aarre Sievissä – hanke 
- Maastopyöräreitistö- hanke 
 
 
Talousarvioehdotuksessa on mukana 4 000 € määräraha Mannerheimin Lastensuojeluliiton kunta-
avustuksen maksamiseksi.  
 
Oheismateriaalina talousarvioehdotus 2022 sekä investointiesitykset.  
 
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen ja 
investointiesityksen ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttä-
viksi.  
 
Päätös:  
 
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori, puh. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE, LOUKKUSALMI 
 
Hyvinvointilautakunta 29.9.2021 § 10 

 
Vaasan hallinto-oikeus on kirjeellään 10.9.2021 varannut vapaa-aikalautakunnalle (nykyisin hyvin-
vointilautakunta) tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen Sievin ympäristölautakunnan 2.2.2021 § 6 
päätökseen liittyvien valitusten johdosta. Mikäli vastinetta ei anneta, hallinto-oikeus pyytää ilmoit-
tamaan siitä annettuun määräaikaan mennessä.  
 
Ympäristölautakunta myönsi kokouksessaan 2.2.2021 § 6 maa-aineslain ja ympäristösuojelulain 
mukaisen käsittelyluvan kalliokiviaineksen ottamiselle, louhinnalle ja murskaukselle Metsähallitus 
Metsätalous Oy:lle. Asian valmisteluvaiheessa ympäristösihteeri pyysi vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa, jonka lautakunta antoi kokouksessaan 8.12.2020 § 51. Ympäristösihteeri pyysi lausun-
nossa huomioimaan erityisesti hankkeen vaikutukset alueen virkistyskäyttöön sekä Huuhankalliolta 
Saarivedelle kulkevan retkeilyreitin turvallisuuteen ja mahdolliseen sijainnin muutostarpeeseen. 
Lausunnossaan vapaa-aikalautakunta vastusti maa-ainesten ottamisluvan myöntämistä.  
 
Ympäristölautakunnan tekemään päätökseen liittyen on jätetty Vaasan hallinto-oikeudelle kaksi va-
litusta. Valituksissa todetaan, että ympäristölautakunta on jättänyt käsittelylupapäätöstä tehdes-
sään vapaa-aikalautakunnan lausunnon huomioimatta. 
 
Oheismateriaalina: 
- Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö 10.9.2021 (Dnro 20257/03.04.04.04.23/2021) 
- valitus Vaasan hallinto-oikeuteen, ryhmävalitus 
- valitus Vaasan hallinto-oikeuteen, Anttila 
- pöytäkirjaote, ympäristölautakunta 2.2.2021 § 6 
- päätös, vapaa-aikalautakunta 8.12.2020 § 51  
 
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää 
1) antaa vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle  
2) todeta vastineessaan seuraavaa:  
 
Ympäristölautakunta on myöntäessään Metsähallitus Metsätalous Oy:lle yhteiskäsittelyluvan kal-
liokiviainesten ottamiselle, louhinnalle, louheen murskaukselle asettanut lupamääräyksiä. Kohdas-
sa kolme mainitaan, että luvan haltijan tulee kustannuksellaan siirtää louhosalueen takana kulkeva 
Huuhankallion ja Saariveden välinen vaellusreitti turvallisempaan paikkaan. Polun uudelleen linja-
us tulee tehdä yhdessä polkuverkostoa hallinnoivan Sievin kunnan vapaa-aikatoimen kanssa. Ot-
tamisalueen läheisyyteen suunnitellun Saariveden ja Maansydänjärven välisen maastopyöräreitin 
sijoittamisessa tulee myös huomioida louhosalueen aiheuttamat rajoitteet liikkumisen turvallisuu-
delle. 
 
Näin ollen ympäristölautakunta on huomioinut vapaa-aikalautakunnan lausunnon siltä osin, mikä 
liittyy Huuhankallion ja Saariveden välisen vaellusreitin käytettävyyteen jatkossa.  
 
Päätös:  
 
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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AJANKOHTAISET ASIAT 
 
Hyvinvointilautakunta 29.9.2021 § 11 
 
 

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Lautakunta keskustelee ja antaa ohjeistukset ajankohtaisis-
ta asioista.  
 
Päätös: 
 

 Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori, p.044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 

VA: 13/2021§ 5, HY 29.9.2021 18:30 Sivu 6



 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Hyvinvointilautakunta 29.9.2021 § 12 
 

1. Viranhaltijapäätökset 
  omaisuuden myynti 
   

 
 
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen ja 
päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella hyvinvointilautakun-
nan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Hyvinvointilautakunta 29.9.2021 § 13 
 

1. MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri, 31.8.2021: Avustusperusteinen kumppanuus 2022 
2. Kirjastovirkailijan määräaikainen työsopimus ajalle 27.8.2021–27.8.2021 

 
 

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää merkitä asian tiedokseen. 
 
Päätös:  
 

 Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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