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86§      MAARARAHAMUUTOKSET TALOuSARV100N VUODELLE 2018

Kunnanha‖ tus l1 06 2018ミ 86

Kuntalain 110 $:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessi hyviksyttiivA kunnalle seu-

raavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, ettA edel-

lytykset kunnan tehtivien hoitamlseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden

edellyttimit miirirahat ja tuloarviot seki siini osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

l\4ikili talousarviossa toimielimelle osoitetut miiiriirahat osoittautuvat riittAmittomiksi, on talousar-

viota muutettava huomioiden rahoilustarpeen kattamissAAnnot.

Kayttotalousosaan esitetaan seuraavia miirdrahojen muutoksia:

Kirjapitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 117 mukaisesti tammikuussa 2019 makset-

tava tuloksellisuuserd on kirjattava siirtovelkana 2018 vuodelle. Timd kirjauskaytanto ja

palkkojen arvioitua hieman paremmat korotukset aiheuttavat lautakunnille syksyllh annet-

tua talousarvio-ohjeistusta isommat palkkakulut, lisimSirdrahatarve jakautuu lautakunnit-

tain seuraavasti: kunnanhallitus 4 390€, koululautakunta 64 930€, vapaa-aikalautakunta
4 830€, ympiristolautakunta 1 540€, tekninen lautakunta 13 210€. Muutoksen kokonais-

vaikutus on siten yhteensd 88 900€.

Leasingrahoituksella rahoitettava teollinen tuotantotila on sopimusteknisisti syistd tarkoi-
tuksenmukaista rahoittaa pienhankintojen ja osittain suunnlttelun osalta kunnan viliaikais-
rahoituksella. Tekniselle lautakunnalle menomiirirahan lisdys 250 000€ ja tulomhirira-
han lisiys 250 000€.

Varhaiskasvatuksen palveluilla on ollut arvioitua huomattavasti isompi larve, johon on vas-

tattu mm. perustamalla uusi ryhmiperhepiivAhoitoyksikkd Mustikkarinne. MenomiSrira-
han lisiystarve koululautakunnalle edellisisti johtuen 39 000€ ja tulomdirdrahan lisdys

3 000€.

Vanhustenkotiyhdistys ry:n takausvastuun realisoituminen, menomiiriirahan lisiys kun-

nanhallitukselle 25 000€.

Korjataan sisiiisen vuokran md6riA alasp6in monitoimihallilla, jolloin vapaa-

aikalautakunnan sisiiiset menomiiriirahat pieneviit 30 000€ ja teknisen lautakunnan si-
siiiset tulomiirirahat pienenevit 30 000€.

Yksityisteiden perusparannushankkeisiin ei ole varattu miirirahaa. MiArirahavaraus yk-

sityisteille vuosittain on vuotuinen kunnossapiloavustus. KiiskilS-Jokikyld yksityistien tie-
kunta on laatinut perusparannussuunnitelman Kiiskiliin puolipiin tien peruskorjaukseen.

Kyseiselld tieosuudella on kaksi kunnostettavaa siltaa. Suunnitelman mukaisten korjaus-

toiden kokonaiskustannusarvio on 88 800 €. Tiekunta on saanut ELY-keskukselta avus-

tuspiitoksen 56 o/o:n kustannuksista eli 49 728 €. ELY-keskuksen avustus ei edellytd kun-

tarahoitusosuutta. Tiekunta hakee hankkeeseen kunnalta avustusta 30 %, eli 26 640 €,

Tiekunnan osuudeksi korjauskustannuksista jiisi silloin 14o/0, eli 12432€.
MikAli avustus myonnetaan tiekunnalle haetun suuruisena, on lisimiirArahan tarve tekni-
sen lautakunnan yksityistieavustusten osalta 26 640 €.

Poytiikirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen poソ taklrlasta todist● a oikeaksi:
Sievin kunnanvirastoss8    ′   2018

Poytakirlanpita,こ

Paivi Po‖ a
arkistosihteeri秋 υ″
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Rahoitusosaan esitetaan seuraava muutos:

. Kunnallisverotuloja voidaan arvoidaan kertyvin noin 190 000 € talousarvioon merkittyi
enemmiin.

lnvestointiosaan esitetiin seuraavia mAirirahojen muutoksia:

o Hankkeet Aimontie 3 780€ ja Pelastajantie 6 750€ esitetaan toteutettavaksi osana Jako-

lanpellon kaavateitii jo vuonna 2018, kun taloussuunnitelmassa ne oli merkitty vuodelle

2019.
o Jakolanpellon kaavateiden rakentamiseen saadaan EAKR-rahoitusta toteuluneiden kus-

tannuslen perusteella. Midrirahan muutoksena investointituloa voidaan merkitii hankkeel-

le lo yhteensi 165 000€.

Edella esitettyjen muutosten vaikutukset yhteensi: kiyttotalouden menomAirdrahojen lisdys

399 540€, kiyttotalouden tulomAirirahojen lisdys 223 000 €, investoinlimeno.jen lisiys 10 530 € ja

investointitulojen lisAys 165 000€. Muutosten vaikutus katetaan kunnallisverotulojen lis6yksellti
190 000 €.

0heismateriaalina on kustannus- ja tilikohtainen erittely mdAr5rahamuutoksista.

Kunnanjohtajan piit6sehdotus: Kunnanhallitus esiftii valtuustolle, etti se hyvAksyy miSrira-
hojen muutokset esittelyn mukaisesti.

Kari Honkala ja Jukka Linna poistuivat esteellisini (osallisuusjiAviys) kokouksesta asian kdsittelyn

ajaksi klo 1 4.37 -14.44.

Kunnanjohtajan muuteftu p6it6sehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus esittiA valtuustolle, et-

ti se hyvAksyy miArirahojen muutokset esittelyn mukaisesti lukuun ottamatta teknisen lautakun-

nan yksityisiieavustusta 26 640 €. Yksityistieavustusasia liihetetiiiin teknisen lautakunnan kesitte-

lyyn periaatteiden mSlirittelyi varten.

Piit6s: HWiksyttiin, Teknisen lautakunnan toivolaan miirittelevin avustusten mydntami-

sen periaatleet tasapuolisiksi mii6rirahasidonnaisuus huomioiden.

Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marla Korkeakangasta.

Lisiitietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. M4 4883 202

marja.korkeakan gas@sievi.fi

Poytikirjantarkastajien n imikirjaimet: Otteen POytak,rlasta todistaa olkeaksi:
Sievin kunnanvirastossa    ′__2013
Poytakirjanpitala

Paivi Po;!●

arkistosihteeriν之    レ/シι
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87§

Dnro KHi33 700 01 05ノ 2017

OSALLiSTUMiNEN D:G:A」AN TUOTANTOPU:STO‐ HANKKEESEEN

Kunnanhallitus 08.05.2017 Q 82

Ylivieskan Seutukuntayhdistys on vastuullisena toteuttajana Alueellisel innovaatiot ja kokeilut (Al-

K0) hankkeessa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan maakunta, joka on tehnyt 14.11.2016
tehnyt hankkeen rahoiftamispiiitoksen. Hanke on aloittanut 15.1 1 ,2016 ja se latkuu 30.9.2017 asti.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on myontdnyt hankkeelle 21.322 € rahoituksen sillA edellytykselld,
ettA Ylivieskan Seutukunta ia Sievin kunta osallistuvat hankkeen rahoiftamiseen yhteens6 9.138
€:lla. Ylivieskan Seutukunnan osuus on 6.092 € ja Sievin kunnan 3.MG €.

Sievin kunnanhallitus on kokouksessaan2T .2.2017 $31 paattanyt osallistua hankefta valmislel+
van hankkeen .j64estemalle tutustumismatkalle ja lihettinyt edusta.iakseen matkalle kunnanjohtaja
Janne Tervon, jonka hanke on nimennyt my<!s ohjausryhmin jiseneksi.

Hankkeen tavoitteena on kiynnistii pitkijdnteinen kehittamisprosessi, jossa alkavat ja toiminnas-
sa olevat tuotannolliset mikro ja pk-yritykset saavat parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvS-
lisen osaamisen toimintansa kehittdmiseen yritysten, korkeakoulujen ja eri yrilyskehittiiien yhteen-

liittymissi.

Vs. hallintopiillik6n piitdsehdotus: Kunnanhallitus piiitti5 lihtei mukaan Digiajan Tuotanto
puisto -hankkeeseen ja maksaa kuntaosuutena osallistumisesta 3.046 €.

Pi5t6s: Hyviksyttiin.

Kunnanhallitus 11.06.2018 $ 87

AlKO-valmisteluhankkeessa Tuotantopuiston toimintamallia pilotoitiin Centrian ja sen yhteistyo-
kumppaneiden kanssa yhdessii jiirjestyn Digitalisaatio 2017 -seminaarin yhteydessi. Lisiksi
hankkeessa toteutettiin Digiajan Tuotantopuiston yhteistyoverkoston lopullinen kokoon juoksemi-

nen ja hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen laatiminen Digiajan Tuotantopuiston kiynnistA-
mishankkeen toteuttamiseksi.

TAmin hankkeen selkeii iso piimiiri on tuotannollisen yritystoiminnan kasvu ja tuoftavuuden pa-

rantaminen. Kasvua ja tuottavuuden kiihdyttimisti on tavoitteena synnyttiii kolmea eri reittiii:
. edistetiin uusien tuotannollisten start-upien syntya
. luodaan loimintaa ja toimintaymp5ristoji, jotka aktivoivat nykyisiii tuolannollisia yrityksii muun-
tumaan kasvuhaluisiksi ja -Iykyisiksi
. vallastetaan suomalainen ja eurooppalainen teollisen tuotantotoiminnan teknologinen ja liiketoi-
minnallinen huippuosaaminen seki kasvun ja kansainvilistymisen tukeminen voimistamaan ny-

kyisten kasvuyritysten kasvua,

Hankkeen hakijana/paatoteuttajana on Centria-ammattikorkeakoulu 0y ja osatoteuttajina 0ulun
yliopisto ja Sievin Teollisuuspuisto Oy. Hankkeen kokonaiskuslannus on 400 568 €, josta haettava
EAKR+ahoitus on 280 397 €. Sievin kunnan osuus rahoituksesta on 43 180 €. Vuoden 2018 osalta

Poyla晰Janlarkaslalbn nimi晰可amet

象   υ
/%

Otteen poytakiriasta todistaa olkeaksI:
Sievin kunnanvirastossa ___′ __2018

Poytakirlanpital●

Pa:vI Poi:ョ

arkistosihteeri
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kunnan rahoitusosuus on 17 432 €, jota varten kuluvan vuoden talousarvioon on varattu miiSriira-
ha.

Hankkeessa palkataan aktivaattori, jonka tyripaikka on Sievi. Hankkeen aloitusajankohta on

1.8.2018ja se kestdd vuoden 2019loppuun.

Hankehakemus on esityslistan oheismateriaalina. Mikko Heickell Sievin Teollisuuspuisto 0y:sti
esittelee asiaa kokouksessa.

Kunnanjohtajan piit6sehdotus: Kunnanhallitus piittii, ett6 Sievin kunta osallistuu Digiajan
tuotantopuisto -+lankkeeseen hankehakemuksen mukaisesti 43 180 €:n rahoitusosuudella. Vuo-

den 2019 rahoituksen osalta miirdraha varataan vuoden 2019 talousarvioon.

Piflt6s: Hyvdksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin Sievin Teollisuuspuisto 0y:n toimitusjohtaja Mikko Heickellii,

Terhi Kangas saapui kokoukseen klo 14.52 timin pykelan kasittelyn aikana.

Lisiitietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p.044 4883 200
mauno.ranto@sievi.fi

Tdmdn pykdlSn k6siftelyn jilkeen tekninen johtaja Paavo Hankonen kertoi Sievitalo Oy:n tuotanto-
tilojen rakentamisen ajankohtaisista asioista klo 15,13-15.22.

Poylakilantarkastalien nimikittaimet Otteen paiytakirjasta todistaa oikeaksi :

Sievin kunnanvirastossa _/_.20'18
P6yrakirjanpi€ja

PaivI Po‖ a

arklstosihteeriレ″π́
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88§ HYVINVO!NTIKERTOMUS 2017・ 2020

Vapaa-aikalautakunta 29.5.2018 Q 26

Kuntalain (4102015) mukaan kunta edistiiii asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa se-

ki jdrjestiS asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisestija ympiristrillisesti kestivill6 tavalla.
TAhAn tehtdvidn liittyen terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 $ velvoittaa kunnan seuraamaan

asukkaittensa terveytti ja hyvinvointia seka niihin vaikuttavia tekijoiti viestoryhmittiin. Kunnan tu-
lee seurata myos kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteita, joilla vastataan kuntalaisten hyvin-
vointitarpeisiin, Tdmdn seurannan tyokaluksi on osoiteftu hyvinvointikertomus ja siihen tiittyvd ra-
portointi. Niin ikiin laki edellyttii asettamaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistdmisen tavoitteet ja mdirittelemddn niiti tukevat toimenpiteet.

Sievin kuntastrategiassa 2018-2021 ensimmAinen painopiste on hyvinvoivien ihmisten ja turvalli-
sen maaseudun Sievi. Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 pureutuu syvemmin siihen, miten sie-
vildiset tdlli hetkelli voivat ja millA tavoitteilla ja toimenpiteilli kuntalaisten hyvinvointia voidaan

edelleen parantaa.

Hyvinvointikertomu s2017 -2020 on laadittu kuntalaisia ja sieviliisten kanssa tyota tekevid kuullen
ja osallistaen. Hyvinvointikertomus on laadittu ikikausijaottelun pohialle; Iapset ja lapsiperheet,
nuoret, tyoikdiset ja ikiihmiset. Kunkin ikikauden tavoiteasettelusta ja toimenpiteiden laatimisesta

on vastannut monialainen tyoryhmi. Laperyhmi lasten ja lapsiperheiden osalta, nuorten palvelu-
ja ohjausverkosto seke nuorisovalluusto nuorten osalta, toimijaverkosto tyoikaisten osalta ja van-

hus- ja vammaisneuvosto ikiihmisten osalta. Laadintaprosessiin ovat osallistuneet myos peruspal-

velutoimikuntaan nimetyt jasenet seki johtoryhmin jisenet.

Sievin kunnan hyvinvointikertomuksen laadinnassa on kiytetty sAhkoisen hyvinvointikertomuksen

tyokalua, Oheismateriaalina Hyvinvointikertomus 2017-2020, joka on luettavissa osoifteessa

https://www.hyvinvointikertomus.fi/index.html#/documenUshare/2c918083631f888201639M599e0

003b. Linkki ldhetetdln lautakunnan jdsenille myos sihkopostilla.

Vapaa-aikasihteerin piit6sehdotus: Lautakunta pdAttii hyvlksyi hyvinvointikertomuksen

2017-2020 ja esittia sita edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyviksyttivAksi.

Piit6s: Hyviksyttiin muutoksin. (Liite 1)

Kunnanhallitus 11.06,2018 $ 88

Oheismatenaalina hyvinvointikertomus 2017 -2020.

Kunnanjohtajan piit6sehdotus: Kunnanhallitus piiiittAi esittid, ettA valtuusto hyviksyy hyvin-

vointike(omuksen 2017 -2020.

Piiit6s: Hyviiksyttiin.

Lisitietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310, outi.santavuori@sievi.fi

Poytakirjantarkastajien n imikirjaimet: Otteen pitytdki.iasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirasto6sa _/_.2018
P6y$kirjanpltaja

Pdivi POlle
a.kistosihtesri,/< υ%
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Dnro KH 57ノ051100/2018

89§      SOPIMus KUNTAAN OSOITTAMISESTA」 A KUSTANNuSTEN KORVAAMiSESTA(NS.
AVOIN MAAHANMUUttOSOPIMuS)

Kunnanha‖ lus l1 06 2018 S 89

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on alkuvuodesta 2018 ottanut yhteyttii Sievin kuntaan ja ehdotta-
nut pakolaistaustaisten henkilojen terveyskulujen korvaamiseksi solmittavaa sopimusta, jonka voi-

massa ollessa Ely-keskus voi korvata joitakin pakolaistaustaisten Sievissii asuvien tai Sieviin
muuttavien henkikiiden sairauskustannuksia, Aiemmin korvatlaviksi esittelyji kustannuksia ei ole
voitu hyvdksyd kyseisen sopimuksen puuttuessa. Ely-keskuksen edustajat ovat kayneet esittele-
mSssi maahanmuuton ajankohlaistilannetta Sievin kunnan viranhaltijoille 9.2.2018,

Valtuusto on hyviksynyt Sievin kotouttamisohielman 15.2.2018 $ 5. Valtuutettu Kari Honkala on

valtuuston kokouksessa esittinyt kyseisen sopimuksen solmimismahdollisuuksien selvittdmisti.

Ely-keskuksen maahanmuuttopaallikko on Skype-yhteyden kautta esitellyt erilaisia sopimusvaih-
toehtoja kunnanhallitukselle kokouksessa 14.5,2018. Nyt esitettivi sopimusmalli on muodoltaan
ns. avoin maahanmuuttosopimus, joka ei sisil16 sopimusta pakolaisten vastaanottokiintioista, So-
pimuksen henkilopiiriin kuuluvia pakolaistaustaisia henkil6it5 tulee kunnan jiseniksi liikkumisva-
pauden puitteissa tai tyopaikan saatuaan.

Oheismateriaalina luonnos Sievin kunnan ja Ely-keskuksen vilille solmiftavaksi sopimukseksi kun-

taan osoittamisesta ja kustannusten korvaamisesta.

Kunnanjohtajan piitdsehdotus: Kunnanhallitus piittii hyviksyd luonnoksen mukaisen sopi-

muksen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa kuntaan osoittamisesta ja kustannusten kor-
vaamisesta,

Piitiis: Hyvdksyttiin.

Lisitietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p.044 4883 200
mauno.ranto@sievi.fi

Poyla師嗜antarkastalien nimkittaimet Otteen poytakiriasta todistaa o:keaksi:
Sievin kunnanvirastossa    ′__2018

POytttkirlanpit麟 :綺

pttivI P。 ‖a
arkistosihteeri171 
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Dnro KH:1041113060112017

90§      SELV:TYS JA LAuSUNTO POHJO:S・ SUOMEN ALUEHALL!NTOV:RASTOLLE
TEKEMAN KANTELUN JOHDOSTA

Kunnanha‖ lusl1 06 2018 S 90

tavat selvitykset ja antamaan lausuntonsa

non miiiriiaika on 13.6.20'18. Kantelussa

Aluehallintovirasto on 18,4.2018 saapuneella kirjeelliidn pyytinyt Sievin kuntaa hankkimaan tarvit

kunnanhallitukselle osoittamiensa kirjeiden 2010, 2011 ja2017 valnistelussa ja esittelyssd.

Aluehallintoviraston selvityspyynnon johdosta Sievin kunta on varannul kantelun alaisen aikajak-
solla virkasuhteessa olleille henkiloille tilaisuuden lausua asiassa. 13.8.2017 saakka vs. hallinto-

kantelun .johdosta. Lausun-

moittii Sievin kunnan toimintaa

cn antanut asiassa selvityksensd. Tuolloin kunnanjohtaja-

on ilmoittanut, ettei lausu asiassa. Kunnanjohtajana 2010 ja 201 '1 kirjoitet-

paal‖kk6na 10iminut

na loiminut

tujen kirjeiden aikaan toiminut
moittaneet, etteivit lausu asiassa.

ねhtthbpal晰 kko

Vs hJttnlopa創‖kOn selu″ksen mukaan

alan tapaamiselle 8 3 2017,lo‖ oin han iati 13 2 2017 paivatyn"

paolγ nyt kunnan inisanOessa hanet

ha‖ nlo‐olkeuteen,loka On 23 6 2015 hJannyl

distetun vAArinkohtelun tunnustaminen' otsikolla varustetun kirjeen. Kirjeessi
moittii Sievin kunnan johtamiskiytintoji .ia ty6antajavelvollisuuksien hoitamista lainvas-

taisiksija kertaa vuonna 2000 alkaneita tapahtumia, Kirjeessi ilmoittaa

haluavansa, etti'kunta selvittiiisi perinpoh.iaisesti, mita on tapahtunul, mitd on tehty hyvAn hallinto-

tavan ja hyvin johtamiskdytintoien vastaisestija ottaa vastuuta tapahtumista". Lisiksi hdn vaatii
'Sievin kuntaa tutkimaan asian perusteellisesti" ja ettA "timdn monimutkaisen asian tutkiminen
vaatii ulkopuolisen objektiivisen asiantuntijan mukaan tuloa". Kunnanhallitus on kokouksessaan
12.6.2017 $ 151 tiedoksiantoasioissa piiiittiinyt merkitl8.3.2017 saapuneen

kirjeen tietoonsa saatetuksi.

oli virkasuhteessa kuntaan 30.11.2012 saakka, jolloin virkasuhde on

ovat suullisesti il-

puoliso varasi puhelimitse
koh-

valitti irtisanomisesta korkeimpaan

valituksen ja todennut

Sievin kunnan menelelleen lainmukaisesti. Aluehallintovirasto on 25.5.20'10

<antelun johdosta lodennut, ettei Sievin kunta ole rikkonut tyoturvallisuuslakia tai yh-

denvertaisuuslakia. on kannellut Sievin kunnan toiminnasta tyonantajana
myos eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka on 26.10.2012 todennut, ettei Sievin kunta toiminut
moitittavasti ta4otessaan miiriiaikaisesti muuta ty6tehtAvia kuin

luokanopettajan tehtavia taman palatessa kesken lukuvuotta virkavapaalta.

Oheismateriaalina P-S AVI:n selvitys- ja lausuntopyynto 12.4.2018

kantelun johdosta ja 30.4.201 8 antama selvitys.

Kunnanjohtajan piiit6sehdotus: Kunnanhallitus paattaa antaa kantelun johdosta Pohjois-

Suomen aluehallintovirastolle ylliolevan lausunnon ja lAhettiiA asiassa hankkimansa selvityksen

aluehallintovirastolle.

Poytikirjantarkastajien n imikirjaimet: Otteen p6ytakirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunranviragtossa _/_.20'l E

POyteklrianpiteie

Paivi Poita
arkistosinteeri
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Piit6s: Hyviksyttiin.

Lisitietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
mauno.ranto@sievi.fi

Poytakirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen p6ytekiriasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa _/_.2018
P6ytakirjanpitala
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91 $ KUNNANJOHTAJANJoHTAJASOPTMUS

Kunnanhallitus 14.05.2018 E 85

Sievin kunnanvaltuusto pdAtti 15.3.2018 S 15 valita kunnanjohtajan virkaan miiriaikaisesti
'1 ,6,2018 alkaen HTM Mauno Rannon.

Kuntalain (410/20'15) 42 $:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on teht6vd johtajasopimus, jossa
sovitaan kunnan .johtamisen edellytyksista. Johtajasopimukseen voidaan ottaa miiriyksi6 kun-
nanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tycinjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomi-
oon, mite hallintosdinncissi midrdtddn.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa miiiiriiyksiA menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoi-
tamiseen liittyvit erimielisyydet ratkaistaan 43 S:ssa tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopi-
muksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hy-
vdksyy valtuusto.

Sievin kunnan hallintosiinnon 4 $:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa kunnanjoh-
tajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhalliluksen ja kunnanvaltuuston kytkemi-
sestA valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistot ovat kokouksessaan 8.5.2018 kdsitelleet
kunnanhallituksen puheenjohtajan laatimaa johtajasopimuksen luonnosta.

Koska vt, kunnanjohtaja on esteellinen esittelemdiin asiaa, asia kdsitelldin puheenjohtajan selos-
tuksen ja piitosehdotuksen pohjalta.

Asia piitettiin oftaa yksimielisesti kisitlelyyn. Sopimusluonnosta keytiin puheenjohtajan johdolla

lipi. Vt, kunnanjohtaja poistui kokouksesta asian kisittelyn ajaksi klo 15.55-16.25.

Puheenjohtajan pditiisehdotus: Kunnanhallitus paattaa merkita tiedoksi kunnanjohtajan johtaja-

sopimuksen valmistelun tilanteen,

Peatiis: Hyviksyttiin.

Kunnanhallitus 11.06,2018 I 91

Mauno Ranto on aloittanut maeraaikaisena kunnanjohtajana 1.6.2018. Kunnanhallituksen puheen-
johtaja on jatkanut kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelua neuvottelemalla siiti kunnanjoh-
tajan kanssa.

Koska kunnanjohtaia Mauno Ranto on esteellinen esittelemiidn asiaa (osallisuusjdivi), asia kAsi-

tellaan puheenjohtajan selostuksen ja paitosehdotuksen pohjalta. Mauno Ranto poistui kokouk-
sesta asian kiisittelyn ajaksi klo 15.33-16.08.

0heismateriaalina esitys johtajasopimukseksi.

POYTAK:RJA

ll.06.2018

Poytikirjantarkastajien n imikrrjaimet: Oteen poytak17jaSta todistaa oikeaks::
Sievin kunnanvirastossa    ′   2018

P● yt“ kirlanpitaia

Paivi Pol:a
arkistosihteeriス ″
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11.06.2018

Puheenjohtajan peetdsehdotus: Kunnanhallitus piittdi

1. antaa valtuustolle tiedoksi, etta Mauno Ranto on aloittanut mi6riaikaisena kunnanjohtajana
1.6.2018

2. esiftAi, ettA valtuusto hyviksyy oheismateriaalina olevan esityksen johtajasopimukseksi.

Piit6s: Hyv5ksyttiin.

Lisitietojar kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala, p.044 2973 004,
rami.rauhala@sievi.fi

Poytikirjantarkastajien nimikirjaimet. S[ff] ,-ir"'fl;rJH'i:::f*' ?'*".f1;
Paiytekirjanpiteja
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92§      LAUTAKUNT:EN POYTAKIR」 AT JA ViRANHALTIJAPAiiTOKSET

Kunnanhal‖ tus ll o6 2018 S 92

Lautakuntien pO頭kiriat

Viranhaltijapiitrikset

Kunnanjohtajan p5et6sehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edella mainilun pdytakirjan ja viran-
haltijap6itokset tiedokseen ja pi5ttAi, ettei niiden otlokelpoisia peatoksia oteta kuntalain 92 $:n
perusteella kunnanhallituksen kisiteltiviksi.

Pdit6s: Hyvdksyttiin.

HenkbstttaOStO 212018 28052018

Koululautakunta 4/2018 14052018

Tekninen lautakunta 312018 09052018

Tekninen lautakunta 4/2018 29052018

Rakennustoimikunta, Sievitalo 512018 15052018

1 Kunnankamreerin viranhaltijapeet6s:

7′2018,662018 Lyhytaikaisen lainan ottaminen

Vt. kunnanjohtajan viranhaltijaprrt6s:

2/2018,2352018 Hallintopeallik6n mearaaikaiseen virkasuhleeseen ottaminen

Kunnanjohtajan viranhaltijapeet6s:

1′2018,662018 Tilatukioikeuksien luovutus

P6ylaki可 antarkastalien nimikittaimet             Otteen p6ytakllasta todiStaa o:keaksi:
Sievin kunnanvirastossa    ′   2018

POytakirlanpitaia
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93§      T!EDOKSiANTOASiAT

Kunnanhamtus ll o6 2018ミ 93

Liikenne.ja vi*tint6ministeri6, 30.05.2018t Lausuntopyynto, luonno, digit..li.* infr.rtruKr*in ,tr.-
leoiaksi.

opetus- ja kulttuuriministeri6, 21 .05.2018: Lausuntopyynto, kuntien kulttuuritoiminnasla annetun lain
uudistaminen.

valtiovarainministeri6, 05.06.2018: Lausuntopyynto, luonnos halliluksen esitykseksi eduskunnalle Digi-
ja vaestdtietovirastoa koskevaksi lainsaadannoksi sekd laeiksi eraiden rekisterihallintoa koskevien lakien
muuttamisesta.

4 Alueha‖ intovirasto,tyOsu● elun vastuualue,30 05 2013 Tarkastuskelomus 2018/20993,ruoka‐
ia

m,pavdut
AluehJ‖ntovirasto,Valvira,Sosiaal卜 jaterveysmhiste‖0,31 05 2013 Kunten paatOsten ennakkoa「

Ⅵdn‖ mene鯰 lyssa leval on pattnndavaa

Valvira, 17.05,2018: Pddt<is yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttami-
nen, Coronaria Terameri 0y.

7 Pohjois.Pohjanmaan 1iitto,23.05,2018r Pohjois-Pohjanmaan 3, vaihemaakuntakaavan julkinen kuule-
minen 28,3. - 27.4.2018 klo 16i00, vastineet kesiteltiin maakuntahallituksessa 21.5.2018I 105.

Jomlaaksojen iStelautakunta, 22.05.2018: Lausuntopyyntoi Sako- ja umpikaivotietteen kuljetusjerjestel-
man tarkastelu.

9 lretsehallitus, 01.06,2018: Luonnonvarasuunnitelma Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien valtion
maa- ja vesialueille 2018 - 2023

10. Vestia,24052013Vじ oJkenomus_● 甜npaabs 2017

」o‖ iaaksoJen Kunuverkk● .osuuskunta,09052013■‖npattOs● ‖htarkastusrapo■ i2017

12. Sievin kunnan iahtev■ kineet:

a. 08 09 2018 Kunta「aho tukse‖e

b 23052018:Metsahal‖ tukse‖e

C 06062018:

P5ytakidalattenn5kSet:

Komelan voima kuntavhtvm6, vhtvmdkokous lr2018 18052018

Perusoalvelukuntavhtvma Kallion vhtvmakokous 1′2018 08052048

Pohiois-Pohianmaan liiton maakuntahallitus 512018 21052018

Pohiois-Pohianmaan sairaanhoitooiirin hallitus 4′2018 24042018

Pohiois-Pohianmaan sairaanhoitopiirin hallitus 5′2018 14052018

Poliisin neuvottelukunta 1′2018 08052018

Vestia, varsinainen yhtiokokous 22052018

Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksoien iablautakunta 22018 02052018

Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksoien pelastuslaitoksen iohtokunta 312018 25052018

Kunnanjohtajan paatdsehdotus: Kunnanhallitus paattaa merkita edelld mainitut asiakirjat tie-
toonsa saatetuiksi.

Piit6s: Hyviksyftiin.

Pёylamttantarkastalien nimi‖りaimet

2  υ 後

Otteen pOytakirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa    ′   2018

Poytak:rlanpitala

Palvi p● Ii●

arkistosihteeri



SiEViN KUNTA

Kunnanha‖itus

POYTiitKlR」 A        9/2018          s市 u15
11.06.2018

94 $ KUNMNVALTUUSTON KOKOUKSEN 26.4.2018 PMTOSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA
TAYTANIOONPANo

Kunnanhallitus 11.06.2018 E 94

Asia piitettiin ottaa yksimielisesti kasittelyyn.

'Jos kunnanhallitus katsoo, etta valtuuston paetos on tehty virheellisessii jirjestyksessd taikka
etti valtuusto on ylittanyt toimivaltansa tai ettA pii6tos on muuten lainvastainen, kunnanhalli-tuksen
on jiteftSvd piAtds tiytdntoon panematta. Asia on viipymatta saatettava valtuuston uu{elleen ka-
siteltivdksi." (Kuntalaki 56:1)

Kunnanvaに uusto 26 4 2018§ ■22,27

Kokouksen laillisuuden ja peatdsvaltaisuuden toteaminen

Poytekirjan tarkastajien valinta

24 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtyman perussopimuksen muuttaminen

Katja J/kan eropyyntd luottamustehtavista (varavalt., koulu- ja vapaa-aikalft jesen, keskusvaali- ja

tarkastuslfl( varajasen, K-P koulutusyht.valt, varajesen)

26 Alatalon alueen korttelin 18 kehittemishanke (maeraraha kilpailutukseen)

Muut mahdollset eS‖ e lulevatia‖ lree‖もekJjunsletavatadat

Kunnanjohtajan piitiisehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa
tehtyjen paatosten syntyneen laillisessa jirjestyksessa ja olevan tdytiintrionpanokelpoisia.

Piitds: HyvAksyttiin.

Lisitietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p.044 4883 200
mauno.ranto@sievi.fi

Poytiikirjantarkastqien nimikirjaimet:

k _,22

Otteen pOytakirlasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa    ′__2018

Poytakirlanpitaia

Paivi Polla
arkistosihteeri
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OIKA:SUVAATIMuSoHJEET JA VALITuSOso!Tus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

“

1嘘 01動 136
paa10s kOskee van vJm slema tJ taylan10。 npanoa

pykJat 86,88,90‐ 94

vo daan lehda Kunta ain(4

sin ei saa hakea muutosta valuamalal

Pykall1 87.89

mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaaumus,

muun lainsiiadenndn mukaan seuraaviin peatdksiin eisaa hakea muutosta valiltamalla.

kirjallisen oikaisuYaatimuksen.

Iehd5an, osoite ia postiosoite, sehkdposti, telefax

elka kunnalisvaltusta,

5

Pykalぅ lia va‖ tuskidtOlen pemsleet

01KAISuVAAT:MuSoHJEET

Oikaisuvaa傾 ‐

musviranomai. lViranomainen,iolle
nen ja -aika

oikalsuvaati.
mu3kiriElmin
slseltii ia toimit
tamlnen

Sievin kunnanha‖mus

Halk●lante 16

85410 Sievi

kiraamttievi籠

Fax:108)4883100

町k]ali 87,89

01kabuvaatimus on tehtava 14 pa"an kuluessa paaOksen ledOksヽ aannlsta

Ks. jdljempene

Poytakirjanta*astajien nimikirjaimet: Ottoen p6ytakirlasta todistaa o:keak3::
Sievin kunnanvirast● ssa    ′   2018

Poytakittanpitaia

Pヨ ivI P011ヨ

arkistosihteeri秋 ″



SiEViN KUNTA

Kunnanha‖ itus

POYTAKRJA

11.06,2018

9/2018 Sivu 17

VAL「uSOSolTus

Va:にusviran‐

omainen la

valmlsalka

OikaBuvartimu3-/
valituskirielm€n
sisilt6 ia bimit
taminen

S€uraaviin voidaan hakea mlltosla valituksdla. Oikaisuvaatimuksefi johdosla annettuun saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikili padids on oikaisuvaatimuksen johdosta

seka kunnan

osoite ja postjosoite,

Pohlols.Suomen halllnb{ikeus
Keynto8oite: bokatu 4 Oulu
Postiosoih: PL 1E9,9010'1 Oulu

sihkOposti: pohiois-suomi.hao@oikeus.fi

faxr 029 56 42841

Kunnallisvalitus, pykelat:

Hall jnlovalilus, pykdh:

puh:029 56 42800 (vaihde)

Valltusalka

30 paivaa

Vaitusalka

____pa,vaa

Muu va nusuranOma nen,osdteja posliosole

P●‖●lS・ Pohianmaan ELY‐keskus

PL 86,90101 0ulu

Faksi:o88162869

____palvaa

Valtusalka alkaa tiedoksisaanfl isla. Valilusaikaa lasketlaessa el olela l!kuun.

Oikaisuvaalimuskirjelmass6/vdituski4elmasse on ilmoitettava

- peatds, johon haetaan muutosla
― mlla kohdn paalokseen haelaan muulosta la m la muutoksほ Ыhen vaadlaan tehtavakg

―  muulosvaaumuksen perusteet

Okaisuvaal musklemassalvaltusk ttelmasa On lmoiletava olkalsuvaalimuksen lekJanlvJinalan ninila koukunla」 Os d_

kasuvaaumuksen lekJanlvJnalan puhev」 taa kaガaa hanen h‖ hen edustalansa la asiamthensa tal10s dkasuvaal muk‐

sen′ vanuksenhallanaonlokumuuhenttb,dkatuvaalinus轟 可dmassalvaitusttrlemassa on lmoletava myos taman mmila
kolkunla usaks On lmdlettava posl osdtela puhdhnumero.ldmn agaa kOskeva1 lmdtuksel dkasuvaabmuksen tekり ]‐

lelval tala‖ e voidaan loimiuaa

VJ■lan7okJsuvaalimuksen lekJan,bⅢ ten edustalan tJ agamiehen on db鳳可dletava dkasuvaatmu,lvJ tusMttdma

OlkdsuvaalmusmndmaanlvJnusmldmaan On‖ iletlva plabs,10sla va lelaan,創 kupe崎にena laliaJennё ksena seka 10dstus dna

m na pttvana paalos On annetu tedok● lai muu sd輌 tys dkaに uvaal musイvJitusalan dkamisen alankohdasla

oikasuv“umuskldmaanlv創 luskndmaan on illetava asiamttat,idhh dkasuvaatmuksen leMiaVd職 可a Veloaa vaalimuksensa

tuekS,idに 1市 ●dejo akasttmin lomilenu ЙranOmttsdtt Adamiehen on‖ iletavう vJ!a‖ 可a Sen mukaan kun HJ‖ ntO an

(43412∞ 3)12§ssalHL(58611996)24 sssa saadetaan

Olkdsuvaammusasa鳳 可aVVJlusasiakttal on tOmlmava oは a、uvaalmus″ vanus■ ranolndsdに 輌indstaan dkasuvaatrnus‐

′va‖ tusalan vlme sena plivana ennen viraslon auk o oalan paatlym sta」 os o kaisuvaalimuslvallusalan vlmeinen pavう on pyhよ

p]va,lsenasyySpava,vapunpttva,jodu ta luhannusaatota a蔵 ‖auant」 ,saa agamlat10mttaa‖ ranomase‖e engmmasena

Sen ittkdSena arkipa vana Asbmlat10imitetaan■ raromdsen aSdnuosotleeseen tthetaan omab vasludね Tama vddaan

lehda myё S posltse,sahkdsestt laiほ heun v]ivkSdtt Postin agakttal on iaetava nin adssa,e"a ne eh‖ vat pemに ennen

dkaにuvaatmus lvJlusttan paattmに ta

vanusagamttat voi bimmaa myos ttmt OS01e,pos,OSdte       Pykttat

vJnusasiakirlat on loimletava l)雨 m,OSdle la posloso te        Pykttat

Lおattelola Hallinlo{ikeudessa valituksen kasiftelystai on 250 euroa (Tuomioistuiomaksulaki 1455/2015).

hallinto{ikeus muuttaa vailuksenalaisla muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkeyntmaksua ei pedta. Maksua ei my6sk55n

pedte ereissa asiaryhmissa eika mydskaen mjkeli asianosainen on muualla laissa vapauiettu maksusla. Maksuvelvollinen on vireil-

lepanija ja maksu on valituskirjelmakohtainen.

') Jos loimitettava muulle kuin

Poytikirjantarkastajien nimikirjaimet: Ottggn p6ytlklrjasta todistaa oiksaksi:
Sisvin kunnanvlEsto8sa _r_.20t8
P6ytiikirjanpiteie

Peivl P6lle
arklstosihteeri(´
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