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SIEVIN KUNTA

Kunnanhallitus

POWAKIR」A        10/2018     S市u l

Kokousaika: Maanantai 20.08.2018 kello ,l4.,l5 - 16.18

Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet: Jisenet:

fx'l Rauhala Rami pi.

fx I Hannula Ahti '1. vpi

fx'l Kangas Terhi 2. vpi.

[x l Ahola Ari 3 vpi.

fx l Honkala Kari

fx.l Huovari Piritta

fx l Koski Jenny

fx'l Korkeakangas Tapani

[x I Ruuttula Mer]a

Varajisenet:

I*- I Kinsili Pasi

[:l Rahkonen Pirjo

Fl Haikara Hanna

[I Rieskaniemi Kimmo

[:l Kariniemi Anne

f--l Pelkonen Teemu

Fl Myllyoja Jakko

f-l Jokitalo Jukka

f-l Luomala Elisa

Muut saapuvilla olleet: fx 
'l 

Toivola Antti kunnanvattuuston puheeniohtaia

[x I Linna Jukka kunnanvattuuston 1 .varapuheenjohtaja

fl-l JussilaMauno kunnanvattuuston2.varapuheenjohtaja

fx I Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja

fx I Ranto Mauno kunnanjohtaja

fx'lSalminenHanna hallintopdillikki!

l-x I Korkeakangas Maria kunnankamreeri, paikatta kto 14:37 - 15:03

fxl Rossi Piivi vs. hallintopdellikkd 1,9.2018alkaen

[x I Mickos Ari Sievin Teollisuuspuisto Oy:n tj., paikatta kto 14:15 - 14:25

Hllltfi,,;"rr" Kokoustodeftiinlailliseksijap55tdsvattaiseksi.

5llip-iiiilJJ,rtetotapa, Kaikki asiat kisiteliiin varsinaisessa kokouksessa'

Kisitellyt asiat: PykilSt 95 - 105 Sivut: 1 - 18

P6ytikirjan tarkashjat: Poytikirjan takastajiksi valittiin Ahti Hannula ja Terhi Kangas sekii varalle Ari Ahola.

Pdytiikirjan allekirjoitus ja
varmennu3:

Rami Rauhala Hanna Salminen
puheenjohtaja pdytikirjanpitdjd

P6ytekirjan tarkastus: Poytikirjaontarkastettu siihkoisesti 24.8.2018
P6yiakiria on la,kaslettu ia
todeltu kokouksen kulun
mukaiseksi.

Ahti Hannula Terhi Kangas

P-6.4ikLrj1n. Pciytikirjaonjulkaistuyleisessitietoverkossa
nahtavanap[o: tiistaina 28.8.2018.

Mari Yrttikoski

toimistosihteeri
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KOKOuSKUTSU
toimitetu 15 8 2018

10/2018 Slvu 2

Aika:

Paikka:

Maanantaina 20.08.2018 kello'14.'15

Kunnanhallituksenkokoushuone Kahvi kokoushuoneessaklo 14.00

Piit6ksentekotapa: Varsinainen kokous

Kokouksen alussa esittdytyi Sievin Teollisuuspuiston toimitusjohtaja Ari Mickos.

Kisiteltivit asiat:

Kokouksen laillisuuden ja piitdsvaltaisuuden toteaminen.

Pitytakirian tarkastaiien valinta.
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P6ytikirjan Kokouksen tarkastettu poytikirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus,

ndhtiivinipito: julkaistaan yleisessii tietoverkossa tiistaina 28.8.2018.

RAMI RAUHALA
puheeniohtala,mty

Hanna Salminen
hallintop66llikko
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20.08.2018

Dnro TE:3 /1 0.02.03/2018

95 $ ASEMAKMVAN MUUTOS KORTTELEISSA 213 JA 214 (HANNUNKANKMN TEOLLISUUS.
AruE)

Tekninen ltk 24.01.2018 I

Kaavan muutosalue sijaitsee Hannunkankaan teollisuusalueella kortteleiden 2'13 ja 214 alueella ja

niiden lihiympiristossS. Kohdealue rajoittuu Sepantiehen ja Kt 63 (Toholammintie).

Voimassa olevaa kaavaa muutetaan niin, ettd Paljetien tie alue liitetiiiin em. kortteleihin ja kortte-

lien merkintojii muutetaan ja tontin rajoja tarkistetaan. Seplntien varteen teollisuusrakennuspaik-

kojen osoittamista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seki maankiyttii- ja rakennusasetuksen 30 $ mukainen kaa-

van valmisteluluonnos asetetaan kahden viikon ajaksi nihtbville ja kuullaan osallisia osallistumis-
ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaava-aineisto on oheismateriaalina (toimitetaan jilkikiteen)

Teknisen johtajan piit6sehdotusr Lautakunta piittii asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-

telman sekii kaavaluonnoksen nAhtlville maankdytto- ja rakennuslain 63 $ mukaisesti kahden vii-

kon ajaksi ja suorittaa osallisten kuulemisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Piit6s: Hyviksyttiin.

Lisiitietola Paavo Hankonen puh. 044 4883262, sp. paavo.hankonen@sievi

Tekninen lautakunta 21.3.2018 16 I

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos ovat olleet nAhtAvillii 1.2 - 14.2.2018.

Luonnoksesta ei jitetty yhtiin muistutusta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydetty lausunnot seuraavilta yhteistyiielimiltA ja tahoil-
ta:

- Sievin kunnan ympiristolautakunnalta

Viranomaiset:
- Pohjois-Pohjanmaan liifto
- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiiristrikeskus
- Pohjois-Pohjanmaan museo
- Peruspalvelukuntayhtymi Kallio, ympiiristoterveydenhuolto

Etujarjestot ja muut tahot:
- Korpelan voima
- Jokilaaksojen pelastuslaitos
- Sievin vesiosuuskunta

Lausunnon antoivat:
- Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiristbkeskus.
- Jokilaaksojen pelastuslaitos
- Pohjois-Pohjanmaan museo

Poytdkirjantarkastajien nimikirjaimet: 3liil i:f"'j,lg;::1j::f'1t'*".flt
Paiytaklrlanplliie

Hanna Salminen
hallinloplalllkkai
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20.08.2018

Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ovat asemakaava selostuksen liitteenii. Asema-

kaavaan ja asemakaavan selostukseen on tehty ElY-keskuksen esittimdt tarkistukset. Muissa

lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan suhteen.

Asemakaava ehdotus on asetettava maankdytto- ja rakennusasetuksen 27 $ ndhtiville 30 vrk:n

ajaksi ja pyydettivi lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan.

Ehdotusvaiheen asemakaavasuunnitelmat ovat oheismateriaalina.

Teknisen johtajan pdit6sehdotus: Lautakunta esittii, ettd kunnanhallitus piittii asettaa ase-

makaava ehdotuksen maankiytto- ja rakennusasetuksen 27 $ nihtdville 30 vrk:n ajaksija pyytaa

lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan.

Merkittiin poytikirjaan, ettii jbsen Hanna Haikara jhivisi itsen tbmhn asian kisittelyn osalta ja

poistui kokouksesta.

Koska Hanna Haikara oli valittu toiseksi poytikirjan tarkastajaksi, valittiin tiimin pykdlin osalta

toiseksi poytikirjan tarkastajaksi Ari Sipili.

Piit6s: Hyviksyttiin.

Kunnanhallitus 28.03.2018 $ 55

Ehdotusvaiheen asemakaavasuunnitelmat ovat oheismateriaalina.

Vt. kunnanjohtajan pdit6sehdotus: Kunnanhallitus piittii hyviksyi teknisen lautakunnan esi-

tyksen.

Piit6s: Hyviksyftiin.

Kunnanhallitus 20.08.2018 $ 95

Asemakaavaehdotus on ollut nihtivillS 3.4. -2.5.2018 viliseni aikana. Ehdotuksesta pyydettiin

osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti lausunnot.

NdhthvillSoloaikana ehdotuksesta eijitetty muistutuksia. Ehdotuksesta jitetyissi lausunnoissa ei

ollut huomautettavaa.

Oheismateriaalina on asemakaava ja merkinniit seki 3.5.2018 tarkastettu kaavaselostus.

Kunnanjohtajan pilt6sehdotus: Kunnanhallitus esittii, etti kunnanvaltuusto vahvistaa asema-

kaavamuutoksen.

Piit6s: Hyviksyttiin.

Lisitietoja: tekninen johtaja Paavo Hankonen, puh. 044 4883262
paavo. hankonen@sievi.fi

Otteen poytakiriasta todistaa olkeaksI:
Sievin kunnanvirastossa    ノ   .2018

P●ytak:rianpitai■

Hanna Salrninen
ha‖ intopaa‖lkko

Pёメa輛可antarkastaibn nimki可Jmet
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Dnro KH:58′10,00,01ノ2018

96§      MAARAALAN OSTAMINEN TILASTA PELTOKANGAS 746・ 402・50・ 17

Kunnanhal1lus 20.08.2018S96

Kunta on neuvotellut kanssa kiinteiston miiiiriialakaupasta ja allekirloittanut ehdolli-

sen kiinteistokauppakirjan. Kaupan kohteena on Sievin kunnan Haikolankylissi sijaitsevasta tilas-

ta Peltokangas 746-402-50-17 noin 6,8072 hehtaarin miiirdala. Kauppahinnaksion neuvoteltu

81 702,00 €.

Kaupan kohde sijaitsee vt 28 vanella n. 0,4 km keskustasta Kokkolaan suuntaan. Miiriala sijait-

see kirkonkylin asemakaava-alueella ja on asemakaavan merkinnin mukaan M-aluetta (maata-

lousalue). Miiriala rajoittuu Kakaravaaran ja Hannunkankaan asuntoalueisiin. Tdmdn m66riala-
kaupan myoti kunta omistaisi noin 20 hehtaarin yhteniisen maa-alueen vt 28 vanella.

Kauppakirja on oheismateriaalina.

Kuvassa kau-
pankohteena

oleva m66rdala

rasteroituna.

Kunnanjohtajan piSt6sehdotus: Kunnanhallitus esitt56, etti valtuusto hyviksyy ehdollisen kiin-

teistokauppakirjan ja p55tt66 ostaa edellii mainitun 6,8072 hehtaarin miidriialan tilasta Peltokan-
gas 746-402 -5-17, 81 7 02,00 euron kauppahinnalla.

Piit6s: Hyviksyttiin.

Lisitietoja: tekninen johtaja Paavo Hankonen, puh. 044 4883262
paavo. hankonen@sievi.fi

Pёメakttantarkastaibn面 mi‖可Jmet Otteen piiytikirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa I .2018

PtiytikirjanpitiiS

Hanna Saiminen
ha‖ intopaa‖ lkko
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Dnro KH:61′ 00.00.01′ 2018

97§  語腱∬釈麒鼎罰冊岨[評
lⅢSTA

Kunnanha‖ itus 20.08.2018§ 97

JA LUOTTAMuSHENKト

Kunnanvaltuuston varajbsenen kotipaikka on Viiestorekisterikeskuksen mukaan

. Kuntalain 71 $:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilo, jonka kotikunta ky-

seinen kunta on. Kuntalain 78 $:n mukaan luottamushenkilon menettiessi vaalikelpoisuutensa on

sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilo on, todettava luottamustoimi phittyneeksi. Val-

tuutetun osalta piitoksen tekee valtuusto. Pidtos pannaan tiytintoon heti. Valtuuston varajise-
nyyden lisiksi on koululautakunnan jisen.

Vaalilain (714l1998)93 $:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan

pyynnostb miiiiriittiivi uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 $:n mukaisesti, jos valtuuston toimikau-

den aikana varavaltuutettujen miiri jdd vajaaksi. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada tiyte-
tyksi, ji6 varavaltuutettujen miirii vajaaksi.

Tasa-arvolain (609/1986) 4 a $:n mukaan kunnallisten toimielimien jisenisti seki naisia ettii mie-

hii tulee olla vdhintdin 40 prosenttia. Vaatimusta ei kuitenkaan tarvitse huomioida valtuuston ko-

koonpanossa.

Kunnanjohtajan pdit6sehdotus: Kunnanhallitus piittii esittid valtuustolle, etti se

1. toteaa luottamustoimet Sievin kunnassa piittpeeksi paikkakun nalta muuton ja

vaalikelpoisuutensa menettimisen vuoksija etti piitos pannaan tiythntoon heti,

2. toteaa, etti Perussuomalaiset rp:n vaalilistalla ei ole en66 henkiloi, jota pyyt66 varavaltuutetuk-

si, joten pyyntoi keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun miirdiimiseksieitehdii, sekii

3. valitsee koululautakuntaan uuden jiisenen

Pidt6s: Hyviksyttiin.

Lisitietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200,

mauno.ranto@sievi.fi

Pёメakttantattastaibn面 mki可Jmet Otteen poytakiriasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa    /   .2018

Poytaki『 lanpitala

Hanna Sa:minen
ha‖ intopaa‖ ikk6
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10ノ2018 Sivu 7

Dnro KH:621C120200/2018

98§      TALOuSARV:O VUODELLE 2019」 A TALOUSSuuNNITELMA VUOS:LLE 2019-2021

Kunnanha‖忙us 20 8 2018§ 98

Valtuuston on vuoden loppuun mennessi hyviksyttdvi kunnalle seuraavaksi kalentenvuodeksi ta-
lousarvio ottaen huomioon kuntakonsemin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyvaksy-
misen yhteydessi valtuuston on hyvdksyftSvd myris taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnrfelnakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmiinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, etla ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtiivien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyviiksytiiiin kunnan
ja kuntakonsemin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijiiimiinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijdimi
tulee kattaa enintain neljiin vuoden kuluessa tilinpiStoksen vahvistamista seuraavan vuoden alus-
ta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa p6ittiS yksiloidyisti toimenpiteisti, joilla alijiimi
mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtavien ja toiminnan tavoitteiden edellyttamat maSriirahat ja tuloarviot se-
kii siini osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mdiriraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai
nettomiiiriisenS. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on kiyttotalous- ja tuloslaskelmaosa seka in-
vestointi- ja rahoitusosa.

Kuntalain 14 $:n mukaan valtuusto piiittiiii myos omistajaohjauksen periaatteista ja konsemioh-
jeesta. Kuntalain 48 $:n mukaan Kunnan konsemijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja

tai pormestan ja muut hallintosiiinnossii miiiirltyt viranomaiset. HallintosiiSnnossii miSrAtdin
konsemijohdon tehtdvistii ja toimivallan jaosta,

Konsemijohto vastaa kuntakonsemissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekii konsemivalvon-

nan jdrjestimisest6, jollei hallintosidnndssa toisin maarata.

Sievin kuntastrategiassa tavoitteeksi on asetettu tasapainoisen talouden ja vastuullisen talouden-

hoidon Sievi. Tulojen ja menojen tasapaino ja nopea reagointi muuttuvaan taloustilanteeseen pitiid

Sievin talouden vakaana ja mahdollistaa kauaskantoiset investoinnit, Vuosikatteen tavoitetasoksi

kuntastrategiassa on asetettu poistojen miard kaksinkertaisena. Taloudellisten riskien ja sitoumus-

ten miSrd tulee olla kunnan kokoon ja taloudelliseen kantokykyyn nihden halliftava. Hallintokun-

tien tulee seurata toimintansa tuloksellisuutta ja kehittii sen arviointivalineita. Tormintamme on tu-
loksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannustehokkaasti, laadukkaastija tyossii
jaksaminen on hyviillii tasolla.

Valtionosuusleikkauksilla on ollut mittava vaikutus kunnan talouteen. Ennakollisen valtionosuuslas-

kelman mukaan Sievin kunnan valtionosuus on laskemassa noin 560 000 euroa eli 3,1 % vuoteen

2018 venattuna. Arvioitu verotulojen nousu mikali veroprosentteja ei koroteta, kattaa juuri tuon

valtionosuusleikkauksen maaran. Vuoden 2017 tilinpiiStoksessi sote menot alittivat talousarvion

8,64 0/o (1,6 milj. euroa)ja tilinpliitosennusteen mukaan vuonna 2018 on odotettavissa sote meno-
jen osalta niin ikaan reilusti talousarvion alittava tilinpiitos, joiden arvioiden pohjalta sote menoille

on vuodelle 2019 laskettu raami -1,58 % vuoden 2018 talousarviosta.

Poytdkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen p● ytakiri● ●:● t● diStaa olkeaksi:
Siev:n kunnanvirastoss●     ′   2018

Poytakirlanpit二 la

Hanna S● lmlnen
ha!!;ntopaa::ikko
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Sote menojen lasku tuo hieman kasvuvaraa, josta suuri osuus kuluu henkilostokulujen nousuun.
Voimassaoleva kunnallinen yleinen virka- ja tyoehtosopimus sisdltii useita korotuksia vuonna
2019. Jirjestelyeriikorotus on 1,2 Yo 1.1.lihtien ja yleiskorotus 1 % 1.4 lihtien. Lisiksitammi-
kuussa maksetaan paikallinen kertaerd, jonka kustannusvaikutus tosin kohdentuu wodelle 2018.
Niiden lisiksi henkilostokulujen kustannuksia nostaa kilpailukykysopimukseen sisiiltivd miiiiriiai-
kaisen lomarahaleikkauksen loppuminen vuonna 2020. Osa timin kustannusvaikutuksesta koh-
dentuu wodelle 2019.

Edellisten vuoksi, talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainoon saaminen on haastavaa ja kaik-
kien hallintokuntien ja palvelujen tuottajien tiytyy etsiS ne mahdollisimman edulliset tavat tuottaa
palveluja.

Raamina vuoden 2019 kayttotalouden talousarviolle on vuoden 2018 talousarvion taso huomioiden
palkkojen korotukset, kuitenkin niin ettii myos mahdollisten tehtivien muutosten vaikutukset tulee
huomioida tiysimiiiriisesti. 0heismateriaalina on hallintokunniftain laskettu raami toimintakatteel-
le. Kaikkien hallintokuntien tulee muistaa selvittSi esitettyjen investointien kbyttokustannusvaiku-
tukset ja talousarvioesityksissddn selvittii, minkilaisilla ratkaisuilla ja edellytyksilli raamin mukai-
nen talousarvio voidaan laatia vuodelle 2019. lnvestointien kokonaismiirbn raamina voidaan pit56

nykyisen taloussuunnitelman vuodelle 201 9 suunniteltuja investointeja.

Esityslistan liitteenii :

- Talousarvion 2019 raamiesitys, laadintaohjeet ja wosien 2019-202l taloussuunnitelman laadin-
taohjeet

- lnvestointiesityslomakkeet 201 9

Kunnanjohtajan piflt6sehdotus: Kunnanhallitus pidttii vahvistaa talousarvion laadintaohjeet ja

kehystavoitteet seuraavasti :

- lautakunnat jittivit taloussuunnitelmaehdotuksensa 26.9. (ke) mennessi kunnankamreerille.

- kunnanhallituksen kiisittely 8.10. (ma), jatkokokoukset tarpeen mukaan.

- kunnanjohtajan esitys talousarviosta, kunnanhallituksen kisittely ja esitys veroprosenteista

29.10. (ma)

- kunnanvaltuusto p56tt66 veroprosentit 8.11. (to)

- kunnanhallitus 19.1 1 . (ma) talousarvioesitys kunnanvaltuustolle

- kunnanvaltuusto 29.11. (to) kdsittelee talousarvion

Pidt6s: Hyviksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta klo 14.37 - 15.03.

Lisitietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883202
marja. korkeakanoas@sievi.fi

Poytdkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen piiytakiriasta todistaa oikeaksi:
Sievln kunnanvirastossa L2O18
Piiyttkirjanpltiji

Hanna Salminen
halllntop5illlkkii
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99 $ ARVIOINTIKERTOMUS 2017; KUNNANHALLITUKSEN VASTINE

Kunnanhallitus 20.08.2018 $ 99

Kuntalain 121.2 $:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtivini on arvioida, ovatko valtuuston aset-

tamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta
jirjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on 25.5.2018 antanut arviointikertomuksensa vuodesta 2017 ja esitthnyt toi-
veen, etti eri hallintokunnat antavat vastineensa siind esitettyihin havaintoihin 30.9.2018 mennes-

s6.

Arviointikertomus on ldhetetty sihkopostilla johtaville viranhaltijoille tiedoksi 31.5.2018.

0heismateriaalina luonnos annettavasta vastineesta liittei neen,

Kunnanjohtajan plit6sehdotus: Kunnanhallitus piittii antaa tehtiiviialueeltaan luonnoksen
mukaisen vastineen tarkastuslautakunnalle.

Pdit6s: Hyviksyttiin.

Lisitietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200,

mauno.ranto@sievi.fi

Otteen poytakiriasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa    ノ   .2018

POytiikirianpitala

Hanna Sa:minen
ha‖ intopaう ‖ikko

Poytikirjantarkastajien nimikirjaimet:
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20.08.2018

Dnro KH:85 /00.00.01/201 7

100 $ EDUSTAJIEN VALINTA KESKI-POHJANMMN KORKEAKOULUYHDISTYS RY:N VARSINAI-
SEEN KOKOUKSEEN

Kunnanhallitus 20.08.2018 $ 100

Keski-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry pyytii 15.6.2018 pdivitylld kirjeelldin kunnanhallitusta
nimeiimiiiin kunnan kokousedustajat joka neljis vuosi pidettiv66n yhdistyksen varsinaiseen ko-

koukseen. Kokous pidet66n Kokkolassa tiistaina 11.9,2018 klo 18.00 ja siini valitaan Korkeakou-
luyhdistyksen valtuuskunta seuraavaksi nelivuotiskaudeksi seki kisitelldiin muut shdntomi5rbiset
varsinaisen kokouksen asiat.

Korkeakouluyhdistyksen sh5ntojen 14 $:n mukaan yhdistykseen kuuluvalla kunnalla on oikeus vali-

ta kutakin kunnan asukasluvun alkavaa 5000-lukua kohden yksi edustaja. Jokaisen kunnan valit-

semalla edustajalla on yhdistyksen kokouksessa kymmenen (10) 56nt5,

Kunnanjohtajan piit6sehdotus: Kunnanhallitus piittii valita kaksikokousedustajaa Keski-

Pohjanmaan Korkeakou luyhd istys ry: n varsinaiseen kokoukseen.

Pddt6s: Valittiin Rami Rauhala ja viran puolesta hallintopiillikko.

Lisdtietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200,

mauno.ranto@sievi.fi

Otteen poytakl『 iasta todistaa olkeaksi:
Sievin kunnanvirastossa    ノ   .2018

Poytak:rianpitiia

Hanna Saiminen
ha‖ intopaa‖ ikko

Poytaki可 antarkastailen nimikittaimet
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20.08.2018

Dnro KH:60 102.05.01 12018

101 $ SPONSORISOPIMUS TEAM SKIERS RY:N KANSSA

Kunnanhallitus 20.08.2018 $ 101

Team Skiens ry:n puolesta on 13.8.2018 saapuneella siihkopostillaan ehdottanut
Sievin kunnalle sponsorisopimuksen laatimista. Sponsorisopimuksen tarkoitus on tukea Team
Skiersin toimintaa. Sieviliisii hiihtajia on mukana Team Skiersin joukkueessa.

Ehdotuksessa Team Skiers tarjoaa Sievin kunnalle mainostilaa huoltoauton julkisivulla. Huoltoauto
olisisopimuskauden aikana Keski-Pohjanmaan maakuntaviestissi kiytettivissii, elleisamaan ai-
kaan ole SM, Suomen Cup tai Skandinavian Cupin kilpailuja. Ehdotettu kertaluonteinen sponsori-
summa on 1.500 euroa ja koskee kausia 2018-2019 ja2019-2020.

0heismateriaalina sopimusluonnos.

Kunnanjohtajan pddt6sehdotus: Kunnanhallitus hyviksyy sponsorisopimuksen Team Skiers ry:n
kanssa kausille 201 8-201 I ja 2019-2020.

Piiitds: Hyviksyttiin.

Lisitietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200

mauno.ranto@sievi.fi

Otteen poytakiriasta todistaa oikeaksI:
Sievin kunnanvirastossa    /   .2018

POytiikirianpitala

Hanna Salminen
ha‖ intopaa‖lkko

Poytikirjantarkastajien nimikirjaimet:
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20.08.2018

10′2018 Sivu 12

Dnro KH:20′02.05.01′ 2018

102§ SIEVIN KUNNAN KESATYOSETEL12018-OHJEIDEN MUUTOS

Kunnanhallitus 05.02.2018 $ 24

Sievin kunta tukee nuorten kesityomahdollisuuksia yksityisillS tyomarkkinoilla tarjoamalla kesi-
tyoseteleitS. Talousarviossa on varattu miiiriiraha 20:een 200 € arvoiseen kesityoseteliin. Setelit
jaetaan hakuehdot tiyttiville nuorille hakujirjestyksessd. Kesdtyopaikan nuori hankkii itse. Kesii-
tyosetelin tarkoitus on kannustaa tyonantajia kesityontekijdn palkkaamiseen.

Kesityosetelisti tiedotetaan myohemmin. Suunnitteilla on kerdti kunnan verkkosivuille kootusti
"kesiityotorin'tapaan tietoa kaikista Sievin kunnan alueella tarjolla olevista kesitoisti.

Esityslistan liitteend on ohje kesiityosetelin ehdoista ja kiytostd seki kesiityosetelihakemus.

Vt. kunnanjohtajan pdit6sehdotus: Kunnanhallitus piittii hyviksyi kesityosetelin kiyttoperi-
aatteen ja julistaa haettavaksi 20 kappaletta 200 euron suuruista kesitpsetelii.

Piit6s: Hyviksyttiin.

Kunnanhallitus 20.08.2018 $ 102

Koska kesityosetelion miirdrahasidonnainen tukitoimi nuorten kesityomahdollisuuksia edist6-

miseksi, miirirahojen riittivyyden vuoksi setelin kiyttoperiaatteena on sen etukdteinen varaami-

nen ennen kesityon alkamista. Seteleji nimetiiiin kunnantalon neuvonnasta hakujd4estyksessi
kaikille setelin saamisen kriteerit tiyttdville. Kesdlle 2018 oli tarjolla yhteensi 20 kesdtyoseteli5.

Setelien maksatushakemus kuntaan tulee tehdi 30.9. mennessi.

Ohjeet kesiityosetelin hakemisesta ja kiytosti ovat saatavilla setelistii tiedottamisen ja sen mark-

kinoinnin yhteydessii esim kunnan nettisivuilla ja nuorille jirjestetyissi infoissa.

15.8.2018 mennessi kuntaan on saapunut yksi maksatushakemus ennalta varaamattomasta sete-

listi. Aiempien vuosien kokemuksen perusteella seteleiti kiytetddn vdhemmin kuin varattu 20

kappaletta.

Kunnanjohtajan piit6sehdotus: Kunnanhallitus piiiittiid, ettii ohjeen mukaisestietukiteen tyon-

tekijille nimettyjen setelien maksamisen jilkeen etukbteisvaraamattomia kesiityoseteleitd voidaan

maksaa saapumisjirlestyksessi niin kauan, kun kesbtpseteleihin varattuja mddrirahoja on, mikili
muut kesityosetelin saamiselle asetetut ehdot tdyttyvit.

Piit6s: Hyviksyttiin.

Lisdtietoja: hallintopiSllikko Hanna Salminen, 044 4883 201,
hanna.salminen@sievi.fi

Pёメakittantarkastailen nimikittalmet Otteen poytakiriasta todistaa olkeaksi:
Sievin kunnanvirastossa    /   .2018

Poytakir,anp:tala

Hanna Sainlinen
ha‖ intopaa‖ ikko
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Dnro KH:9 100.02.01 12018

1()3S LAUTAKUNTIENPOWAKIRJATJAVIRANHALTIJAPAAToXSET

Kunnanhallitus 20.08.2018 $ 103

Lautakuntien poytikirjat

Vi ranhaltijaplit6kset

Kunnanjohtajan pidt6sehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellii mainitun poytikirlan ja viran-

haltijapiitokset tiedokseen ja p65ttii, ettei niiden ottokelpoisia p66toksi5 oteta kuntalain 92 $:n
perusteella kunnanhallituksen kiisiteltdviksi.

Piit6s: Hyviksyftiin.

Koululautakunta 5/2018 19.06.2018

Tekninen lautakunta 5′2018 19.06.2018

Vapaa―alkalautakunta 3r2018 24.04.2018

Vapaa:aikalautakunta 4ノ2018 29052018

Vapaa-aikalautakunta 5ノ2018 26062018

Ympdristolautakunta 3ノ2018 06.06.2018

Rakennustoimikunta, Sievitalo 6ノ2018 08062018

Rakennustoimikunta, Sievitalo 7/2018 05.07.2018

Kunnanjohtajan viranhaltijapi5t6s :

2′2018,25,6.2018 Fit Tuomaala tmi:n markkinointituki

2. Ku nnankamreerin viranh altijapS5t6kset:

8ノ2018,662018 Pankkitilien lopettaminen

9′2018,6.6.2018 Pankkitilien lopettaminen

10′2018,1262018 Lyhytaikaisen lainan ottaminen

Pёメう‖可antarkastaibn nimki可Jmet         Otteen pOメ a‖可asta tOdiStaa olkeaksi:
Sievin kunnanvirastossa    /   .2018

Poytakirianp:tali

Hanna Saiminen
ha‖ intopaa‖ikko
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104§     T!EDOKSIANTOAS:AT

Kunnanha‖ lus 20:o8.2018§ 104

Maa' ja metsiitalousministeri6, 24.06.2018: Lausuntopyynto: Hallituksen esitys Eduskunnalle elintarvi-
kelaiksi seki eriiiden lakien muuttamiseksi.

2. 9p4us- ja kulftuuriministeri6:

21 .06.2018: Lausultopyynto: Ylioppilastutkintoa koskevan lainsiidddnnon uudistaminen.

b. 2 1 .06.201 8: Lausuntopyynto : Lukiouudistukseen liittwiit asetukset.

C. 02.07 .2018: Lausuntopyynto: HE eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto ja tutkintorekistereistd
annetus lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Sislministeri6, 03.07.2018: Lausuntopyynto: Turvallisuussuunnittelun kansalliset liniaukset.

4. Valtiovarainministeri6:

a. 21 .06.2018: Lausuntopyynto: Luonnos hallituksen esitykseski kuntien ja maakuntien taloustietojen tuotta-
mista ia raportointia koskevaksi lainsdidinnoksi.

b. 27.06.2018: Lausuntopyynto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain
muuttamisesta.

5。 Ympirist6ministeri6, 07.06.2018: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisista eliinsuo-
iista.

ａ
９ Aluehallintovirasto:

a. Ympiiristoluvat 12.07 .2018: Lausuntopyynto - Rautamullansuon turvetuotantoalueen piiiistotarkkailua

koskeva esitys, Reisiiirvi ia Sievi.

b. Tyosuojelun vastuualue 26.07.2018: Tarkastuskertomus - Tyosuojelutarkastus tilaajan selvitysselvolli-

suudesta ulkoista tyovoimaa kdyttiessi.

C. Ympdristoluvat 10.08.2018: Tuppuranevan ja Valkianevan turvetuotantoalueen ympiiristoluvan ruettami-

nen ja jilkihoitotoimien vahvistaminen, Sievi.

7. Pohiois-Pohianmaan liifto:

a. 2506.2018:Tbdote 3 vJhemaakuntakaavan hⅢ kSynnasta.

b. 07.08.2018:Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen wosille 2019

-2020.
8. Valvira:

a. 04.07.2018: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos, Coronaria Tera-

meriOy.

b. 06.07.2018: Yksityisen terveydenhuollon palveluien tuottaian nimenmuutos, Attendo 0y terapia.

9. Jam advisors:

a. 31.052018:Kuukausiraponil,Matl s rahasto

b. 30.062018:Kuukausiraponti,Mati s rahasto

C. 3107.2018:Kuukauslrapodll,Mati S rahasto

10. Asianaiotoimisto Ari Korhonen,21 06 2018i Selvityspwntё ―Asiakilapwntё ′Vastauksenne 6.6.2018.

Sievin kunta,11 07 2018i Selvityspwnto 21.06.2018-AsianalotoimlstO

12. Sievin teollisuuspuisto Oy, 20.07.2018: Johtaiasopimus.

Ylivieskan seutukunta. 15.06.2018: Ote seutuvaltuuston 24.05.2018 iisenvalinnoista seutuhallitukseen.

14. Ylivieskan kaupunki:

18.06.2018: Ostopalvelusooimuksen irtisanominen talous- ia velkaneuvonnan iiriestdmisesti.

b. 09.08.20'18: Lausuntopyyntd koskien neliiin tuulivoimalan suunnitettelutarveratkaisua ja rakennuslupaa-

Poyta‖可antarkastaibn nimi‖ 可dmet Otteen p● ytakirlasta todistaa oikeaks::
Sievin kunnanvirastossa    ノ   .2018

Poytakirianpitう :●

Hanna Salminen
ha‖ intopaa‖ikko
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20.08.2018

hakemusta.

15. Nivalan kaupunki, 18.06.2018: Ote kaupunginhallituksen 1 1 .06.2018 kokouksen poytikirjasta - STM:n
tiedote tuetun maksullisen lomituksen kuntaosuudesta.

16. Sievin perhepalvelukeskus, 25.06.201 8: Puolivuotisraportti.

17. JO‖hakSOien kOuntuskuntayhサma,0407.2018:Tdmhね kenomus● 1‖ npaat6s vuodena 2017

18.
Pii‖ ,06062018:TIlinpaatOs 2017

19. Oulaisten kaupunki,1306.2018:Tilinpaatos vuOdelta 201 7.

20. PO重]kittaiaue里口okset:

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymiin yhtymdhallitus
6′2018 17052018

Keski-Pohjan maan koulutuskuntayhtymdn yhtymdhallitus 8/2018 14.06.2018

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymdn yhtymihallitus 9ノ2018 07.082018

Peruspalvelukuntayhtymi Kallion yhtvmihallitus 5ノ2018 15.062018

Pohiois-Pohianmaan liiton maaku ntavaltu usto
ハ
υ 11.062018

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto ０
０ 22.05.2018

Pohjois-Pohlanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 212018 04.06.2018

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 6/2018 11,06.2018

Ylivieskan kaupunki, Ylivieskan seudun kansalaisopiston iohtokunta
０
０

ハ
υ

う
ι

２
13.06.2018

Kunnanjohtajan pdit6sehdotus: Kunnanhallitus p56tt56 merkita edelli mainitut asiakirjat tie-
toonsa saatetuiksi.

Pdit6s: Hyviksyttiin.

Pёytakittantarkastailen nimikittaimet Otteen pOytakiriasta todistaa cikeaksi:
S:evin kunnanvirastossa    ノ   .2018

Poytakirlanp:tala

Hanna Salminen
ha‖ intopaa‖ ikko
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Dnro KH:85 100.00.01 12017

105 $ ESIWS EDUSTAJASTA JA VARAEDUSTAJASTA POHJOIS.POHJANMMN TYOLLISTYMIS.
TA EDISTAVAN MONIALAISEN YHTETSPALVELUVERKOSTON JOHTORYHMMN JA EDUS.
TAJAN NI MEAffi NEN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN w6VALIoKUNTMN

Kunnanhallitus 20.08.2018 $ 105

Pohjois-Pohjanmaan TEtoimisto on pyytinyt alueen kunnilta esitysti Pohjois-Pohjanmaan tyollis-
tymisti edistivin monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmin edustajasta ja varaedustajasta
ja nimeimiin edustajansa monialaisen yhteispalvelun tyovaliokuntaan 31.8.2018 mennessi.

Pohjois-Pohjanmaan TE{oimisto asetti monialaisen yhteispalvelun johtoryhmdn 10.6.2015. Johto-

ryhmin toimikausi miiriteltiin kestdmSSn 31 .12.2018 saakka.

Uusi johtoryhmii nimetiin wosille 2019 - 2021, mutta koska samaan aikaan valmistellaan maa-
kuntauudistusta, johtoryhmin toimikausijatkuu korkeintaan maakuntauudistuksen voimaantuloon
saakka.

Kunnanjohtajan piit6sehdotus: Kunnanhallitus
1. esitt6i edustajan ja varaedustajan Pohjois-Pohjanmaan tyollistymisti edistiivin monialaisen

yhteispalveluverkoston johtoryhmi5n ja
2. nimelii edustajansa monialaisen yhteispalvelun tyovaliokuntaan.

Pidt6s: Otettiin asia yksimielisesti kisittelyyn ja

1. esitet66n Pohjois-Pohjanmaan tyollistymisti edistiiviin monialaisen yhteispalveluverkoston joh-
toryhmi6n edustajaksi kunnanjohtaja Mauno Rantoa ja varaedustajksi tyollisyyskoordinaattori Ka-
roliina Satomaata.
2. nimetiiiin Leena lisakkila edustajaksi monialaisen yhteispalvelun tyovaliokuntaan.

Lisf,tietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200
mauno.ranto@sievi.fl

Otteen p● ytaklriasta todistaa olkeaks::
Siev:n kunnanvirastossa    ノ   .2018

Poytakirianpitaia

Hanna Salminen
ha‖ intopaa‖ikko

Poytikirjantarkastajien nimikirjaimet:
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OIKA!SUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSO!TUs

MUUTOKSENHAKUK:ELLOT

0!KAiS uVAAT!MUSOHJEET

voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen
musviranomai- | Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdiiiin, osoite ja postiosoite, sihkoposti, telefux
nen ja -aika

Sievin kunnanha‖ itus

Haiko:ant:e16

85410 Sievi

kiriaamoo_Sievi.1

は :{00}4883100

Pykttat

10● 102,105

0ikaisuvaatimus on tehttv5 14 paivan ku:uessa paatOksen uedOksisaannista.

ei oteta lukuun.

Oikaisuvaati-
muskirjelmin
sisilt6 ja toimit.
taminen

Ks. jiljempini

Seuraa宙 sta pa嵐 OkЫsta d Kunね日n“102o10136§:n mukaan saa bhda dkabuvaatlmuda dka kunn副 もvJlusね〕koska
paatOs kOskee vain valmistelua taitaranttnpanoa

Pykalali

95‐ 99,103‐ 104

Koska pa嵐 Oksetta vOidaan tehda Kuntabh(410/2015)134§ inl mOm mukaan‖ IJ‖nen dkdsuvaatmus,seuraa」h paうOk_
siin ei saa hakea muutosta valitama‖ a:

Pykal激 :

100‐ 102,105

996) 5 $:n / muun lainsiidiinnon mukaan seuraaviin piitoksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykilit ja valituskieltojen perusteet:

Poytikirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pOytakiriasta todistaa o:keaksi:
Sievin kunnanvirastossa    ノ   .2018

Poytakirianpita:ii

Hanna Saiminen
ha‖ intopaう ‖lkko
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VALITuSOsolTus

Valtusviran‐

omalnen,a

va‖tusaika

pdatoksiin voidaan hakea muutosla kirjallisella valiluksella Oikaisuvaatimuksen ;ohdosta annetluun paatrikseen saa
hakea muutosta kunndlsva1lukЫ n vain se,loka on tehnyt dkJsuvaalmuksen MkJ paalos on dkasuvaaumuksen iOhdOSta

muutosta asianosainen seka kunnan
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite,

Pohioirsuomen h.llinto.oikeus
Kiyntioroite: Bok tu 4, Oulu
PostioroiG: PL 189,90101 Oulu

puh:02956428001v“ hde)

sihk6post: oohiois€uomi.hao@oikeus.fi
hx: 029 56 42Ul

Valituksen voitehda myos hallinto- ja entyistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httpsJ/asiointi2.oikeus.filhallintotuomioistuimet.

Kunndlisvalitus, pyka/ai

Hallintovalitus, pykaEl:

Valtusalka

POh10 3・POuanmaan ELY・ke●ku●                                 _pa vaa
PL 86,001010u:u

Faksi:088162869

Vdlぃa ka Jkaa paaloksen tedok● saannsta V」 tusJkaa askemessa uedOksisaantp]vaa d oleta bkuun

_ paatOs,10hOn hae● an muutosta
― m‖ ta kohdn paalokseen haelaan muutosta● m la muu10kЫ a Shen vaaditaan tehtavak●

― muutosvaalmuksen perusteet

olkasuvaammuskldmassataltuskttdmassa On lmdtettva dkasuvaatmuksen teklanlva nalan雨 m ia kOlkunta Jos dkJ

suvaaimuksen temian″ d鮨巧an puheva taa kay● a hanen b‖ hen edustalansa la asiamiehensatd iOs dkdSuvaatmuk‐

sen′va‖tuksen laatlana onioku muu henhb,dkJsuvattmus晰 ldmttalvallushndmう ssう on lmote鮨
"myos taman耐

mila

kotkun● Lにatt on lmOtemva pOまbsdO l puhdhnumem,ohh a● aa koskevat lmdtukset dkasuvattmuk"n tekl創 ‐

に′vJinalJb vO daan to mtta

VJ talan/o kdsuvaalimuksen leklan,ほ ⅢiSen eduЫ ttan la aЫamthen on d膊 H可oneta"dkJsuvaal mus 7va ituskittdma

olkasuvaalimus随 ldmaanlVa nusmldmaan On‖ iletavう paalos,josta Valtelaan,Jkupettlsena talalennOksena seka 10disms● la

mina pavana paatOs on annttu iedokS tai muu sd■ t● dkasuvaatmus lvditusalan dkamten aankohdasta

01kJsuvaalimus噸可dmaan7va nus● ldmaan On‖ itetava ash輛 lal,idhn OkJSuvattmuksen tekJalVa nala ve10aa vaaumuksensa
tuek● ,idld前 ila deio akasemmin 10 milem MranOmJsdle Asiamiehen on ltemava vallamtta sen mukaan k面 n Hdlntdan

(43412003)12§ ssalHLL(586′ 1996)21§ ssa saadetaan

OlkJsuvaalimus● はk可諦vtt tusasiak“ aton10 m teMva dk」 suvattmus‐ lvJlusMranomasdね M me staan dkaisuvaal mus‐

′va‖ tusttan M ndsena paivana ennen uraslon aukbbalan paう om sla JOS dkatuvaalimus7vJ lusttan M menen pava on pyha_
pava.itsenasyyspttva,vapunpa"a,ldu ta luhannusaatotat akbuanta,saa asttmlattO mtaa● ranomasd僣 ensmmasena
Sen ittkdSena arkⅢJvana Ash噸 lattO mtelaan ⅥIコomasen aЫ dntOso tteeseenは hetaan omtth vaduu‖ a Ttta Ю idaan

lehdう m"s poSttSe,sahkdsesu taltthetn vatyksela POstin ash輛 lat Oniatettva市 h ttdssa,eta ne eh‖ vat penle ennen

dkJsuvaatmusツ valtusaan paawmitta

vanusasaに ぅalVO lo mtaa myOs雨 mi,osonela pOsbsdte       Pyk]at

VJlusasia噸巧at on tOimnemvalり nm,OSOteia postosote        Pyk]at

Hallintcoikeudessa valituksen kesittelysta peittivi oikeudenkayntmaksu on 250 eurca (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikili
hallinto{ikeus muuttaa valituksenalaista paet{ista muutoks€nhakijan eduksi, cikeudenkayntimaksua ei peita. Maksua ei mydskaan
perit, eraissii asiaryhmissa eike mydskaan mikeli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireil-
lepaniia ja maksu on valituskidelmakohtainen.

llitetaan

') Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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