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Aika: Maanantaina 21.06.2021   kello 14.15 
Paikka: Teams-kokous   

Päätöksentekotapa: sähköinen kokous 

Kokoukseen kutsutut: 
 
Kunnanhallituksen jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 

 Rauhala Rami, pj.  Känsälä Pasi 
 Hannula Ahti, 1. vpj.  Rahkonen Pirjo 
 Kangas Terhi, 2. vpj.  Haikara Hanna 
 Ahola Ari, 3. vpj.   Rieskaniemi Kimmo 
 Honkala Kari   Kariniemi Anne 
 Huovari Piritta   Salonsaari Tapio 
 Koski Jenny    Myllyoja Jarkko 
 Korkeakangas Tapani  Jokitalo Jukka 
 Ruuttula Merja   Luomala Elisa 
 
 Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto 
 Linna Jukka, pj. 
 Känsälä Pasi, 1. vpj. 
 Jussila Mauno, 2. vpj. 
 Korhonen Eero, 3. vpj. 
 
Käsiteltävät  as iat:  

 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
§ : t                                                                                                                                                                      Sivut 
Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 

I n f o t:  
-  lehdistölle   ti  22.6.2021  kello  09.30  (puhelimitse) 
-  toimistoille  ti  22.6.2021 kello  13.30  (teams-kokous) 
 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa tiistaina  29.6.2021.  
 
 
 
RAMI RAUHALA  Päivi Rossi 
puheenjohtaja,  mtty  hallintopäällikkö 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  95 
 
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsi-
teltäväksi.”   (Kuntalaki  56:1) 
 

§ Kunnanvaltuusto 17.6.2021  §:t 24-34 

24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
26 Arviointikertomus vuodelta 2020 
27 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 
28 Hyvinvointiraportti 2020 
29 Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021 
30 Määrärahamuutokset talousarvioon vuodelle 2021 tekninen lautakunta 
31 Pandemiasta aiheutuneiden tehtävien vaativuuden kasvamisen sekä lisätöiden ja -vastuiden korvaa-
32 Jokikylän koulun siirrettävän koulurakennuksen myynti 
33 Hallintosäännön uudistaminen kaksivaiheisesti 
34 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 

 
 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa 
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.  
 
Päätös:   
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 

§ 1, KH 21.6.2021 14:15 Sivu 2



 

TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2024 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021 § 96 
 
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta-
lousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä 
tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alus-
ta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä 
mainittuna ajanjaksona katetaan. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot se-
kä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in-
vestointi- ja rahoitusosa. 
 
Taloudellisten riskien ja sitoumusten määrä tulee olla kunnan kokoon ja taloudelliseen kantokykyyn 
nähden hallittava. Hallintokuntien tulee seurata toimintansa tuloksellisuutta ja kehittää sen arvioin-
tivälineitä. Toimintamme on tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannuste-
hokkaasti, laadukkaasti ja työssä jaksaminen on hyvällä tasolla.  
 
Verotulot, valtionosuudet ja rahoituskulut sekä poistot luovat raamin nettokäyttömenoille. Talousar-
vion 2022 valtionosuus olisi ennakkoarvioiden mukaan 0,6 milj. euroa enemmän kuin 2021 vuon-
na. Verotulojen kokonaismäärässä ei olisi kovin isoa nousua (0,25 milj. €) talousarvioon 2021 ver-
rattuna. Yhteisöveron jako-osuuden oletettu aleneminen vuonna 2022 vaikuttaa Sievissä noin        
-0,48 milj. yhteisöveron tilityksiin.  Rahoituskuluihin eikä poistoihin ole arvioitu merkittävää muutos-
ta Palkkoihin odotetaan nousua 1,5% syksyn 2021 tasosta ja hintoihin yli 2% nousua.  
 
Kaikki nämä edellä mainitut seikat aiheuttavat säästöpainetta käyttötalouteen sekä investointien 
tarkkaan tarveharkintaan. Hallintokuntien ja palvelujen tuottajien on etsittävä ne mahdollisimman 
tehokkaat tavat tuottaa palveluja. Kehyslaskelmaesitys on pyritty laatimaan realistisesti ja tasapuo-
lisesti. Siihen sisältyy kaikkien hallintokuntien todellisia säästöjä, koska hintojen ja palkkojen nou-
sua ei ole viety raamiin kokonaan vaan leikattuna. Näin tehty raamiesitys on hieman ylijäämäinen 
ilman verojen korotuksia. 
Uuden hallintosäännön mukanaan tuomia mahdollisia muutoksia ja siirtoja lautakuntien välillä raa-
missa ei ole vielä huomioitu.    
 
Lautakunnissa tulee muistaa selvittää esitettyjen investointien käyttökustannusvaikutukset ja ta-
lousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä kehyksen mukainen ta-
lousarvio voidaan laatia vuodelle 2022. Suunnitelmavuosille merkityt investoinnit ja niiden toteu-
tusajankohta laitetaan uudestaan tarpeellisuusharkintaan.  
 
Oheismateriaalina:  
- Talousarvion 2022 raamiesitys  
- Talousarvion ja -suunnitelman 2022-2024 laadintaohjeet sekä investointiesityslomakkeet   
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa talousarvion laadintaohjeet ja 
kehystavoitteet sekä päättää alustavan aikataulun seuraavasti: 
 
1.  21.6 ma kunnanhallitus päättää tekniset talousarvion laadintaohjeet ja tavoiteke-

hykset 
 
2. 30.8. (ma) mennessä hallintokuntien on annettava sisäisiä palveluja koskevat pe-

rustiedot ja pyynnöt; kiinteistöjen korjaukset, atk-tarpeet, oppilasennusteet ruoka-
huoltoon ym. pohjatiedot.  

3. 13.9. (ma) sisäiset erät ovat valmiit ja jätetään taloustoimistoon 
4. 30.9. (to) lautakunnat jättävät taloussuunnitelmaehdotuksensa luvut taloustoimis-

toon 
5. 11.10. (ma) Kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely, jatkokokoukset tarpeen mu-

kaan. 
6. 1.11. (ma) kunnanhallitus, jossa on kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, sekä esitys 

veroprosenteista. 
7. 11.11. (to) valtuusto päättää veroprosentit 
8. 22.11. (ma) kunnanhallitus esittää talousarvion valtuustolle 
9. 2.12. (to) valtuusto hyväksyy talousarvion  
 
Päätös:  
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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URHEILUKENTÄN ÄÄNENTOISTO 
 

Vapaa-aikalautakunta 16.6.2021 § 38 
 
Jussinmäen liikunta-alueen urheilukentällä ei ole riittävää äänentoistolaitteistoa, joka palvelisi ta-
pahtumien järjestämistä. Äänentoisto on hoidettu siirrettävien kaiuttimien avulla. Parempaa äänen-
toistoa tarvittaisiin vuosittain koulujenvälisissä kisoissa ja urheiluseuran järjestämissä otteluissa, 
mutta erityisesti loppiaisena 2022 järjestettävässä Keski-Pohjanmaan maakuntaviestissä.  
 
Urheilukentän kattavaa kiinteää äänentoistojärjestelmää rakennettaessa voidaan hyödyntää ken-
tällä valmiina olevia valopylväitä, mutta määrärahaa tarvitaan maansiirtotöihin sekä laitteiden han-
kintaan alustavan kustannusarvion mukaan 13 000 €.  
 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle 
1) urheilukentän äänentoiston rakentamishankkeen lisäämistä vuoden 2021 investoin-

tiohjelmaan 
2) varata hankkeelle 13 000 € investointimäärärahan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin. Lautakunta esittää, että samassa yhteydessä urheilukentälle lisätään myös 
kattava verkkokaapelointi.  

 
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 97 
  

Vapaa-aikalautakunnan esityksen mukainen verkkokaapelointi äänentoistolaitteiden hankinnan yh-
teydessä voitaisiin toteuttaa ilman että esitettyä määrärahamuutosta kasvatetaan. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 
se lisää urheilukentän äänentoiston rakentamishankkeen vuoden 2021 investointiohjelmaan ja  
varaa hankkeelle 13 000 € investointimäärärahan. Investointi esitetään katettavaksi kassavaroista. 

 
 Päätös: 
 

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VÄLIAIKAISEN HANKERAHOITUKSEN HAKEMUS (ASEMAKYLÄN LUONTOPOLKUHANKE) 
 

Kunnanhallitus 21.06.2021  §  98 
 
Sievin asemakylän kyläyhdistys ry. on saanut Rieska-Leaderilta myönteisen rahoituspäätöksen  
luontopolkuhankkeelle ja hakee Sievin kunnalta 10 250 € väliaikaista hankerahoitusta. 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 20500€, joka sisältää 50% talkootyön osuutta. 
 
Kunnanvaltuusto on 20.2.2020 § 3 tehnyt periaatepäätöksen myöntää sieviläisille yleishyödyllisille 
yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin enintään 20.000 eu-
roa/hanke. Väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään korottomana lyhytaikaisena kassalainana il-
man vastavakuutta. Kunnanhallitus oikeutettiin päättämään lyhytaikaisen kassalainan myöntämi-
sestä näihin Leader- hankkeisiin.  
 
Väliaikaista rahoitusta myönnettäessä tulee huomioida kuntalain 129 §:n määräykset. Kunnan 
myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sääde-
tyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä 
taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.  

  
Sievin asemakylän kyläyhdistys ry:n luontopolkuhanke osoittaa kyläläisten aktiivisuutta ja panos-
tusta oman kylän kehittämiseen. Luontopolku lisää kylän viihtyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. 
  
Oheismateriaali: Sievin asemakylän kyläyhdistys ry:n hakemus väliaikaisesta rahoituksesta, velka-
kirjaluonnos, ilmoitus myönteisestä avustuspäätöksestä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Sievin asemakylän kyläyhdis-
tys ry:lle lyhytaikaista korotonta kassalainaa ilman vastavakuutta10 250€ Leader- hankkeen toteut-
tamista varten. Tästä kassalainasta tehdään erillinen velkakirja. 
 
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  99 
 
Hallintosäännön 129 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimit-
tamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen vara-
jäsen. 
 
Valtuusto nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, noudat-
taen samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa. 
 
Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.  
 
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
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. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 
 
1. valita kunnanvaltuuston vaalilautakunnan toimikaudekseen 8/2021 - 5/2025, 
2. nimetä jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Päätös:    

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  100 
 
Kuntalain (410/2015) 4 luvun 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt 
lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa  
vaalitoimituksessa. 
 
Hallintosäännön 99 §:n mukaan valtuuston puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa  
kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaalin kaudelle 8/2021 - 5/2025. 
 
Päätös:   

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOONTUMINEN JA KOKOUSKUTSUTAPA 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  101 
 
Kuntalain (410/2015) 12 luvun 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös 
silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä 
pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 
 
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen an-
taa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, jo-
ka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on 
ilmoitettava käsiteltävät asiat. 
 
Kokouskutsu on kuntalain 94.4 §:n mukaan lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. 
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.  
 
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tieto-
verkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla 
kunnan päättämällä tavalla. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 
 
1. julkaista kunnanvaltuuston kokouskutsun yleisessä tietoverkossa ja extranetissä samanaikai-

sesti kuin extranetin julkaisusta lähetetään tieto sähköpostitse kullekin valtuutetulle, kunnan-
hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston 
kokouksessa, 

 
2. julkaista kokouskutsun paikallislehdessä sekä 
 
3. lähettää tiedon kokouskutsun julkaisusta extranetissä sähköpostitse valtuutettujen lisäksi sa-

manaikaisesti tiedoksi kaikille varavaltuutetuille. 
 
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNAN ILMOITUSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  102 
 
Kuntalain (410/2015) 12 luvun 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla 
ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen 
vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. 
 
Hallintosäännön 1 luvun 7 §:n mukaan kunnan viestintää ja tiedottamista johtaa kunnanhallitus, jo-
ka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavis-
ta kunnan viranhaltijoista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 
 
1. julkaista kunnalliset ilmoitukset yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla ja tarpeen vaa-

tiessa paikallislehdessä joko kokonaan tai lyhennettyinä ja viittaamalla yleisessä tietoverkossa 
olevaan täydelliseen ilmoitukseen, 

 
2. viran- ja toimenhakuilmoitusten osalta, että hakuilmoitukset julkaiseva viranomainen määrää 

ilmoituslehdet, ellei muutoin ole toisin säädetty, 
 

3. että seuraavia asioita ei julkaista paikallislehdessä: 
- pöytäkirjan nähtävillä pito  
- kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä 
 

4. että tätä käytäntöä noudatetaan koko alkaneen valtuustokauden. 
 
Päätös:   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2023 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  103 
 

Kuntalain (410/2015) 7 luvun 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden 
hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden  valvonnasta.  
Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan 
henkilöstöpolitiikasta, vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii 
kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Kuntalain 10 luvun 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,  joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa 
oelvan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavas-
sa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har-
joittavassa yhteisössätai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen 
rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen 
ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa 
vastaa edunvalvonnasta.  
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa 
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä ja kullakin 
henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
 
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 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa 
kunnanhallituksen vaalin.  
 
Päätös:   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJISTON VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2023 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  104 
 
Kuntalain (410/2015) 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia kunnanhallituksen toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan. Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumää-
rästä.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa  
kunnanhallituksen puheenjohtajiston vaalin kaudelle 8/2021 - 5/2023. 
 
Päätös:   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  105 

 
Vaalilain (714/1998) 2 luvun 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen 
kunnan keskusvaalilautakunta. 
 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä 
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on ase-
tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä 
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.    
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11§:n mukaan lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto 
 
1. suorittaa keskusvaalilautakunnan vaalin, 

 
2. valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi varajäsentä sijaantulojärjestykseen. 
 
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI  
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  106 

 
Kuntalain (410/2015) 14 luvun 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja 
talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 
 
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla. 
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden ta-
sapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. 
 
Uuden kuntalain mukaan tarkastuslautakunta valvoo myäs sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvolli-
suuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle. 
 
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei kuntalain 10 luvun 75 §:n mukaan ole: 
 
1. kunnanhallituksen jäsen; 
2. pormestari ja apulaispormestari; 
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormesta-

rin hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuttu läheinen; 
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses-

sa; 
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 10 §:n tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, jotka valtuusto valitsee. Pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen.  
 
Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tehtävät jatkuvat siihen saakka, kun valtuustokauden vii-
meisen kokonaisen tilinkauden tilintarkastus on suoritettu. Ajankohta on yleensä tilinpäätöksen ja 
tilintarkastuskertomuksen ensimmäinen käsittely valtuustossa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa tarkastuslauta-
kunnan vaalin. 
 
Päätös:    
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  107 

 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
Kuntalain (3410/2015) 10 luvun 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö, 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisval-

lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, 
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 

vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heillä 
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa sivistyslautakun-
nan vaalin. 
  
Päätös:  

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  108 

 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
Kuntalain (3410/2015) 10 luvun 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö, 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisval-

lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, 
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 

vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan hyvinvointiautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heillä 
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa hyvinvointilauta-
kunnan vaalin. 
  
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
 
 

 
 

§ 14, KH 21.6.2021 14:15 Sivu 16



 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 12/2021 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  109 
 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
Kuntalain (3410/2015) 10 luvun 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö, 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisval-

lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, 
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 

vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heillä 
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi päättyy hallintosääntöuudistuksen mukaises-
ti vuoden 2021 lopussa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa ympäristölauta-
kunnan vaalin. 

  
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  110 
 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
Kuntalain (3410/2015) 10 luvun 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö, 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisval-

lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, 
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 

vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heil-
lä henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa tekniseen lauta-
kunnan vaalin. 
  
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEEN MAASEUTULAUTAKUNTAAN KAUDELLE 
8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  111 
 
Sievin kunta on antanut maaseutuhallinnon palvelut Nivalan kaupungin hoidettavaksi 1.1.2012 al-
kaen. Yhteistoimintasopimuksen 3. kohdan mukaan alueellisessa maaseutulautakunnassa on kuu-
si jäsentä, joista yhden valitsee Sievin kunnanvaltuusto. Jäsenelle valitaan henkilökohtainen vara-
jäsen. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Jäsenenä em. toimielimessä voi olla oman kunnan vastaavaan toimielimeen vaalikelpoinen henki-
lö. 
 
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. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee jäsenen ja henki-
lökohtaisen varajäsenen alueelliseen maaseutulautakuntaan kaudelle 8/2021 - 5/2025. 
 
Päätös:   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN ESITTÄMINEN ALUEELLISEEN LOMITUSPALVELULAUTAKUNTAAN 
KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  112 
 
Nivalan kaupunki on järjestänyt lomituspalvelut Sievin kunnan alueella 1.1.2011 alkaen. Kaupungil-
la on lomituspalvelulautakunta, johon se nimeää seitsemän jäsentä. Sievin kunta voi esittää lauta-
kuntaan kahta jäsentä ja varajäsentä. Jäsenenä voi olla oman kunnan vastaavaan toimielimeen 
vaalikelpoinen henkilö. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
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. 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää kaksi ehdokasta 

ja kaksi henkilökohtaista varaehdokasta alueelliseen lomituspalvelulautakuntaan. 
 

Päätös:   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KOKOUSEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VAALI POHJOIS-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKO-
KOUKSEEN 4.10.2021 

 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  113 

 
Pohjois-Pohjanmaan liitto - kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 6 §:n mukaan jäsenkunnat va-
litsevat edustajat edustajainkokoukseen asukasluvun perusteella siten, että kunta valitsee yhden 
edustajan alkavaa 7 000 asukasta kohden. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varajä-
sen. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. 
 
Edustajainkokouksen tehtävänä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja va-
rajäsenet. 
 
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.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa kokous-
edustajan vaalin. 
 
Päätös:    
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA KUNTIEN YHTEISEEN JOKILAAKSOJEN JÄTELAUTAKUNTAAN 
KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  114 
 
Jätelain tarkoittamana jätehuoltoviranomaisena toimii Vestia Oy:n alueella alueellinen jätelautakun-
ta, joka on kuntien välisellä sopimuksella perustettu Ylivieskan kaupungin hallinto-organisaatioon, 
ns. isäntäkuntamallilla. Kunkin sopimuskunnan valtuusto valitsee lautakuntaan yhden jäsenen ja 
hänelle varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajan paikka on isäntäkunnalla. Ylivieskan kaupun-
ginvaltuusto nimeää muista jäsenistä myös varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajuus kiertää vuo-
sittain kunnasta toiseen kuntien aakkosjärjestyksessä siten, että vuonna 2021 varapuheenjohtaja-
na on Pyhäjoen kunnan edustaja. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että lautakunnan kokoonpanon tulee vastata sopijakuntien 
alueen päätöksenteon voimasuhteita siten kuin ne määräytyivät viimeksi toimitetussa kuntavaalis-
sa sekä lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee jäsenen ja vara-
jäsenen alueelliseen jätelautakuntaan. 
 
Päätös:   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN EHDOTTAMINEN JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAI-
TOKSEN JOHTOKUNTAAN KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  115 
 
Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 §:n mukaan pelastuslaitoksen hallintoa 
varten Ylivieskan kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 
johtokunnan kuntien nimeämistä edustajaehdokkaista. Johtokunta toimii Ylivieskan kaupunginhalli-
tuksen alaisena. Jokainen alle 20 000 asukkaan kunta nimeää johtokuntaan yhden jäsenehdok-
kaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Aiemmin johtokunnan kokoonpanosta on ollut käytössä tulkinta, jonka mukaan sen pitää noudattaa 
alueen kuntien kuntavaaleissa toteutunutta poliittisesti suhteellista jakaumaa. Tämä tulkinta yhdes-
sä tasa-arvolain vaatimusten kanssa aiheutti erinäisiä vaikeuksia ja siitä on nyt Kuntaliiton lakimie-
hen luvalla luovuttu. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos ehdottaa, että kunnat sopivat seutukunnittain tasa-arvolainsäädännön 
toteuttamisesta johtokunnan kokoonpanossa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mm. entisen Yli-
vieskan seutukunnan eri kunnista nimettävien jäsenten ja myös varajäsenten joukossa on vähin-
tään kaksi miestä ja naista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää ehdokkaan jäse-
neksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi huomioiden muiden alueen kuntien tekemät valinnat. 
 
Päätös:     
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  116 

 
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996, muutos 516/2009) mukaan kunnanvaltuusto va-
litsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen.  
 
Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määräksi on vahvistettu 42 varsinaista ja 42 va-
rajäsentä, joista Sievi valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa vaalin. 
 
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  117 
 

Oikeusministeriö on 16.06.2021 antanut päätöksen käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä. 
Päätöksen mukaan Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvasta Sievin kunnasta valitaan yksi 
lautamies. Edellisten kuntavaalien jälkeen on tapahtunut merkittävä muutos, kun Oulun käräjäoi-
keus ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ovat 01.01.2019 yhdistyneet Oulun käräjäoikeudeksi. 
  
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansa-
lainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä so-
pivana toimimaan lautamiehenä.  
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lauta-
miehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitok-
sessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisi-
valvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava hen-
kilö. 
 
Lautamieslain (675/2016) mukaan kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasa-
puolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lain 4 §:n mukaan 
kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa lautamiehen 
vaalin. 
 
Päätös:    
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  118 
 

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimi-
tusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Kiinteistö-
toimitusten uskottuihin miehiin on sovellettava, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. 
 
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeu-
den tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka 
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lauta-
mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehe-
nä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rikosseuraamuslaitoksessa taik-
ka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, 
eikä myöskään syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
  
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. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalin. 
 
Päätös:   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  119 

 
Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen 2. kohdan mu-
kaan musiikkiopistolla on johtokunta, johon kuuluu yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsen-
tä. Alavieska, Kalajoki, Pyhäjoki, Reisjärvi ja Sievi valitsevat kukin yhden jäsenen ja hänelle henki-
lökohtaisen varajäsenen. Ylivieska valitsee neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Va-
litsemistaan jäsenistä Ylivieska nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan toimi-
kausi on valtuustokausi. 
 
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. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalin. 
 
Päätös:    
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 
5/2025 

 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  120 

 
Ylivieskan seudun kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen 2. kohdan mu-
kaan opistolla on johtokunta, jossa on seitsemän jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen 
varajäsen. Alavieska ja Sievi valitsevat johtokuntaan kumpikin yhden jäsenen ja hänelle henkilö-
kohtaisen varajäsenen. Ylivieska valitsee viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valit-
semistaan jäsenistä Ylivieska nimeää puheenjohtajan ja Alavieska ja Sievi vaalikausittain vuorotel-
len varapuheenjohtajan. Johtokunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Alkavalla kaudella varapuheenjohtaja on Sievistä. 
 
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. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalin. 
 
Päätös:  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN KOULUKESKUKSEN KEHITTÄMISRAHASTON TOIMIKUNTA KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  121 
 
Kunnanvaltuusto on 17.1.2005 perustanut Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston. Rahasto on 
muodostettu Jorma J. Takasen lahjakirjalla saaduista varoista. Rahaston tarkoituksena on kehittää 
Sievin kunnan koulukeskusta laadukkaaksi, monipuoliseksi, turvalliseksi ja mahdollisimman monel-
le sieviläiselle sopivaksi oppimisympäristöksi. Rahastoa hoitaa toimikunta, johon kunnanvaltuusto 
valitsee kaksi jäsentä. 
 
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. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n toimikuntien toimikauden pituus on kunnanhallituksen toimikausi, 
ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää valita toimikunnan 
puheenjohtajan ja jäsenen. 
 
Päätös:    
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI KUNTAYHTYMIEN VALTUUSTOIHIN KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  122 
 

Kunta voi valita jäsenet ja varajäsenet niiden kuntayhtymien valtuustoihin, joissa kunta on mukana. 
 
Sievin kunta on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: 
 
 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä   2    jäsentä 
        2    henkilökohtaista varajäsentä 
      
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä  2     jäsentä 

2 henkilökohtaista varajäsentä 
 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky  2    jäsentä 

2 henkilökohtaista varajäsentä 
 
 Korpelan Voima kuntayhtymä  3 jäsentä 
    3 henkilökohtaista varajäsentä 
 
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. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalit yh-
tymävaltuustoihin. 
 
Päätös:    
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  123 
 

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

 
 Päätös: 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  124 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Henkilöstöjaosto 3/2021 31.5.2021 
Vapaa-aikaautakunta 3/2021 26.5.2021 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnankamreerin viranhaltijapäätökset: 

 9/2021, 8.6.2021 Lyhytaikaisen lainan ottaminen. 
 10/2021, 15.6.2021 Lyhytaikaisen lainan ottaminen. 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhal-
tijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n pe-
rusteella kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Päätös:    
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  125 

 
1. Valtiovarainministeriö, 4.6.2021: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtionneuvoston asetukseksi hyvinvoin-

tialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien muutoksen valmiste-
luun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta. 

2. Kuntaliitto, 3.6.2021: Yleiskirje 11/2021 – Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2020 
nettokuluista. 

3. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, 25.5.2021: Ote yhtymävaltuuston 
24.5.2021 kokouksen pöytäkirjasta § 14 – Peruspääoman palautukset sopimuskunnille. 

4. Pohjois-Pohjanmaan liitto, 7.6.2021: Matkailustrategia 2021-2023. 
5. CapMan, kuukausiraportti 31.5.2021 – Matti S. rahasto. 
6. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 5/2021 28.5.2021 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 8/2021 3.6.2021 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 2/2021 3.6.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto 1/2021 7.6.2021 
 Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 1/2021 23.2.2021 

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

 
Päätös:  
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KUNNANJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021 § 126 
 

Kunnanvaltuusto valitsi 29.4.2021 § 22 Kai Korhosen Sievin kunnan uudeksi kunnanjohtajaksi. Va-
linta on ehdollinen ja virkaan valitun on vaalin vahvistamista varten toimitettava hyväksyttävä lää-
kärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valtuusto päätöksen mukaisesti virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  
 
Kai Korhonen on 9.5.2021 toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja samalla 
ilmoittanut ottavansa viran vastaan.  
 

 Puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus vahvistaa kunnanjohtajan virkavaalin. 
 
 Päätös: 
 
 Lisätietoja:  kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala, p. 044 297 3004 

§ 32, KH 21.6.2021 14:15 Sivu 34


	KH, 21.6.2021 14:15, Esityslista 1
	§ -1 Esityslistan kansilehti (kokouskutsu)
	§ 1 Kunnanvaltuuston kokouksen 17.6.2021 päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano
	§ 2 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024
	§ 3 Urheilukentän äänentoisto
	§ 4 Väliaikaisen hankerahoituksen hakemus (asemakylän Luontopolkuhanke)
	§ 5 Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 6 Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 7 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsutapa
	§ 8 Kunnan ilmoitusten tiedoksi saattaminen
	§ 9 Kunnanhallituksen vaali kaudelle 8/2021 - 5/2023
	§ 10 Kunnanhallituksen puheenjohtajiston vaali kaudelle 8/2021 - 5/2023
	§ 11 Keskusvaalilautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 12 Tarkastuslautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 13 Sivistyslautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 14 Hyvinvointilautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 15 Ympäristölautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 12/2021
	§ 16 Teknisen lautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 17 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen alueelliseen maaseutulautakuntaan kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 18 Edustajien ja varaedustajien esittäminen alueelliseen lomituspalvelulautakuntaan kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 19 Kokousedustajan ja varaedustajan vaali Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen 4.10.2021
	§ 20 Jäsenen ja varajäsenen valinta kuntien yhteiseen Jokilaaksojen jätelautakuntaan kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 21 Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen ehdottaminen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokuntaan kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 22 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 23 Käräjäoikeuden lautamiehen vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 24 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 25 Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan jäsenen vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 26 Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunnan jäsenen vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 27 Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston toimikunta kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 28 Jäsenten ja varajäsenten vaali kuntayhtymien valtuustoihin kaudelle 8/2021 - 5/2025
	§ 29 Kunnanhallituksen edustajien ohjeistaminen ja raportit
	§ 30 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
	§ 31 Tiedoksiantoasiat
	§ 32 Kunnanjohtajan virkavaalin vahvistaminen


