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Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Rauhala Rami      pj.  Känsälä Pasi  

X Hannula Ahti      1. vpj.     Rahkonen Pirjo  
X Kangas Terhi       2. vpj.  Haikara Hanna  
- Ahola Ari              3 vpj. x Rieskaniemi Kimmo  
X Honkala Kari   Kariniemi Anne  
X Huovari Piritta, poistui klo 16.02  Pelkonen Teemu  
- Koski Jenny x Myllyoja Jarkko  
X Korkeakangas Tapani  Jokitalo Jukka  
X Ruuttula Merja  Luomala Elisa 
 

Muut saapuvilla olleet: X Toivola Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja  
X Linna Jukka kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja, poistui klo 15.46  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
X Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja  
X Rossi Päivi vs. hallintopäällikkö   
X Korkeakangas Marja   kunnankamreeri, paikalla klo 14.18-14.43, § 52   
     

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    51   60  Sivut:    1   15 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Kangas ja Kimmo Rieskaniemi sekä Kari Hon-
kala. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 6.5.2019 
 
 
Terhi Kangas   Kimmo Rieskaniemi  

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 7.5.2019. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 21.3.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 29.04.2019  §  51 
 
”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 21.3.2019  §:t 8 – 16 

8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

10 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 31.1.2019, 19/0019/2 tiedoksianto 
11 Menettelyvirheen korjaaminen / johtajasopimus 
12 Valtuustoaloitteet 2018 
13 Määräalan ostaminen tilasta Viitavainio 746-407-11-16 
14 Tiedoksiantoasiat 
15 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 
16 Kunnanjohtajan viran täyttö määräaikaisesti 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa 
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.  
 
Päätös:   Hyväksyttiin. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019 
 

Kunnanhallitus 29.04.2019 § 52 
 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 31.3.2019. 
Osavuosikatsaus sisältää selvityksen vuoden 2019 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden to-
teutumisesta, sekä investointivertailun ja rahoituslaskelman. 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta klo 14.18 – 14.43. 

 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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 SIEVIN KUNTA 
 
Kunnanhallitus 

Kunnan talousarviomenojen ja – tulojen käyttöprosentti maaliskuun lopussa tulisi tasaisella kulutuksella olla 
korkeintaan 25 %. Kirjanpitoon ja raportteihin ei sisälly erikoissairaanhoidon maaliskuun loppulaskua, joka on 
arviolta noin 120.000€.  
 
 Arvioiduilla erikoissairaanhoidon kuluilla  (120.000€) oikaistut luvut 3/2018 ovat:  
Toimintakate on -8.357.193€   (3/ 2018 -8 258 178,61€) toteutumaprosentti 24,6%. 
 Kunnan vuosikate on 233.680 € ( 3/2018 524 722,01€) ja tulos on 9.495€ (3 /2018  344 564,15€) 
 
Työttömyysprosentti on maaliskuun lopussa 8,5 % ja työttömiä työnhakijoita on167 henkilöä, kun edellisenä 
vuonna vastaavaan aikaan työttömiä oli 169.  Avoimia työpaikkoja maaliskuun lopussa on 124, edellisenä 
vuonna vastaavaan aikaan luku oli 175.  Työttömyysprosentti on ollut hieman nousussa viime syksystä lähtien. 
 Asukasluvussa ei ole tullut juuri muutosta vuodenvaihteesta, kahden ensimmäisen kuukauden aikana Sieviin on 
syntynyt 11 lasta. Asukasluku on helmikuun lopussa 4986 henkeä.  
 
Korkotaso on pysynyt edelleen matalana ja matalan korkotason ennustetaan jatkuvan koko tilikauden. 

Rahoituksen varatut korkomenojen määrärahat ovat riittävät. Kunnalla oli ottolainoja maaliskuun lopussa 21,88 

milj. €, ja talletuksia 7,0 milj. €. 

Investointeja on alkuvuodesta toteutunut 0,65 milj €:n edestä, joista päiväkodin rakentaminen 0,52 milj. euroa. 

Luottamushenkilöitä kuultiin valtuustoseminaarissa helmikuun lopussa. Kunnanhallitus nimesi työryhmät kunnan 
hallinto-organisaation ja palvelurakenteen kehittämistyöhön, jonka on määrä valmistua keväällä 2020. 
 
Elinkeinoelämän projektit ja hankkeet etenevät suunnitellusti. Hyvinvointikeskuksen rakennustyöt ovat hyvässä 
vauhdissa. Liikekeskuksen osalta lopullista rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. Valokuituhankkeen toinen 
vaihe on saanut rahoituspäätöksen Traficomilta ja rakentaminen jatkuu keväällä. 
 
Verotulotulot, valtionosuudet sekä korkomenot näyttävät toteutuneen alkuvuonna ajankulun mukaisesti. 

Kuitenkin alla olevan Kuntaliiton uusimman ennusteen mukaan vuonna 2019 verotuloja tilitettäisiin peräti 

431.000€ vähemmän verrattuna talousarvioon merkittyyn määrään, mikä huomioituna veisi vuoden 2019 nyt jo 

alijäämäisen talousarvion vielä reilummin pakkasen puolelle. 

Sievi               1 000 € 
Kuntaliiton arvio 

kertymästä 4/2019 

Yhteenveto             

              

TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** 

Verolaji             

Kunnallisvero 12 026 12 319 12 649 12 953 13 270 13 635 

Muutos % -0,1 2,4 2,7 2,4 2,4 2,8 

Yhteisövero 2 232 1 893 2 020 2 091 2 183 2 265 

Muutos % 22,0 -15,2 6,7 3,5 4,4 3,7 

Kiinteistövero 1 049 1 042 1 030 1 030 1 030 1 030 

Muutos % 0,8 -0,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 

VEROTULOKSI 

KIRJATTAVA 15 308 15 254 15 699 16 074 16 483 16 930 

Muutos % 2,7 -0,4 2,9 2,4 2,5 2,7 

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu 
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Koulutoimi 

Toiminnallisella puolella opetustyö ja varhaiskasvatus jatkuvat normaalisti opetussuunnitelmatavoitteiden  ja 

varhaiskasvatuksen suunnitelmien mukaan.  Talouden toteutuma maaliskuun lopussa on 25,6 % joka on hieman yli seurannan 

keskiarvon, mutta jonka pitäisi korjautua lähelle keskiarvoa kesäkuukausien jälkeen. Lukiolla toteutumaprosentti on hieman alle 

24 % - perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa 25,6 – 25,7 % ja esiopetuksessa 27 %. Perusopetuksessa ja 

varhaiskasvatuksessa määräaikaisilla työntekijöillä toukokuun lopussa ja kesäkuulla päättyvät työsuhteet tasaavat 

palkkarasitusta kesäkuukausilta. Perusopetuksessa on n. 10 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa, joilla työsuhde katkeaa 

toukokuulla. Näiltä osin palkkamenoja kertyy lomarahojen muodossa kesäkuulle, mutta heinäkuulle ei lainkaan em. 

työsuhteista.  Varhaiskasvatuksessa on myös määräaikaisia työntekijöitä. Koska koulutoimen kulut koostuvat pääosin 

palkoista, paremmin suuntaa antava talouden toteutuma henkilökuluissa näkyy kesäkuun ja syykuun lopussa kausittaisesta 

vaihtelusta johtuen. Esiopetuksessa henkilökulut vähenevät syyskaudella kevätkauden yhdeksän esiopettajan vaihtuessa 

kahdeksaan opettajaan. 

Vapaa-aikalautakunta 

Vuoden alusta käynnistettiin heti vuoden 2018 hyvinvointiraportin kokoamistyö. Eri ikäkausiryhmät ovat kokoontuneet ja 

kirjanneet raporttiin toteutuneita toimenpiteitä. Hyvinvointityöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa.  

Liikuntapalveluiden osalta on valmisteltu monitoimihallin kuntosalin remonttia ja Jussinmäen alueen kuntoradan purutusta. 

Myös liikuntapaikkojen sähköisen varausohjelman hankinta on edennyt. Liikuntapalveluissa tehdään töitä monipuolisesti 

kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi. On pystytty tarjoamaan hyväkuntoisia liikuntapaikkoja, erilaisia 

ryhmäliikuntamahdollisuuksia, tapahtumia, kampanjoita ja haasteita. Kesän aikana tullaan kokeilemaan uudenlaisia 

järjestelyitä, jotta vapaa-aikatoiminnan ohjaajan työpanosta voidaan yhä enemmän käyttää ohjaustyöhön asiakaspalvelun 

sijaan.   

Kirjaston hankkeelle, Kruununjalokivi kiiltämään – lapsille suunnatut kirjastopalvelut kuntoon, kunta sai 17 000€ avustuksen 

Aluehallintovirastolta. Hankkeessa tullaan tekemään yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuspalveluiden kanssa. Vapaa-aikatoimen 

tehtäväalueiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä on yhtenä osoituksena koululaisten talvilomaviikolla järjestetty Sankaripäivä. Sen 

suunnitteluun ja toteutukseen osallistui sekä kulttuuri, liikunta- että kirjastopalveluiden työntekijöitä. Talvilomaviikolla on 

kysyntää lapsille, lapsiperheille ja nuorille suunnatulle ohjelmalle.  

Osa nuorisovaltuuston jäsenistä oli mukana Oulussa järjestetyssä Nuva-tapaamisessa, jonne saapui osallistujia kaikkiaan 

yhdestätoista Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Tapaamisesta saatiin paljon kehittämisideoita nuorisovaltuuston toimintaan. 

Nuorisovaltuusto pitäisi pystyä linkittämään tiiviimmin kunnan palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoprosesseihin.  

Yhteistyötä kyläyhdistysten kanssa on tiivistetty ja vapaa-aikatoimen työntekijät ovat osallistuneet kyläyhdistysten kokouksiin 

kevään aikana. Illat ovat olleet antoisia. Kokouksissa on voitu esitellä kunnan tarjoamia palveluita, keskusteltu 

yhteistyömahdollisuuksista kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä otettu vastaan kehittämisehdotuksia. Helmikuussa 

järjestettiin toimijatapaaminen kunnantalolla, jonne kutsuttiin kyläyhdistysten lisäksi myös muita yhdistyksiä. Illan teemana oli 

hyvinvointiraportti 2018 sekä avustussääntöuudistus.  

Työkolmion tilojen vuokranantajan kanssa on aloitettu neuvottelut vuokran tarkistamisesta. Vuokranantaja on kiinnostunut 

remontoimaan kiinteistöä, jotta tilat vastaisivat paremmin tarvetta. Työllisyyspalveluiden ja Jelppiverkon työntekijät ovat 

yhteistyössä järjestäneet alkuvuonna kuukausittain Ohjaus- ja neuvontailtapäiviä Nuorisotalo Miitillä. Tapahtumien tavoitteena 

on tuoda kuntalaisille helpommin saataville sellaisiakin palveluita ja asiantuntijoita, joita kunnasta ei vakituisesti löydy. Ohjaus- 

ja neuvontailtapäivissä on vieraillut alkuvuonna Kelan työntekijä, velkaneuvoja, sosiaalityöntekijä. Työllisyyspalveluissa 

kehitetään jatkuvasti uusia ja erilaisia työkokeilupaikkoja, jotta tarjolla olisi erilaisia työtehtäviä ja näin voitaisiin vastata 

olemassa olevaan kohtaanto-ongelmaan. 
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Huomioitavaa  allaolevissa maaliskuu 2019 toteutumavertailuissa: 

-talousarviossa on tehtyjen muutosten jälkeen (Pajulan päärakennuksen käyttö 498.000€) talousarvio on  608.892€ 
alijäämäinen 

- taseessa tilikauden yli/alijäämä ei näytä oikeaa lukua kesken tilivuoden. 

-erikoissairaanhoidon menoista puuttuu tasoituslasku keskimäärin 120.000€ 

-antolainojen lyhennyksissä on mukana laskutettuna muttei suoritettuna teollisuuspuiston yhden lainan takaisinmaksu 
340.000€. Lainan mahdollinen uusiminen saatetaan käsitellä vielä kunnanhallituksessa. 

- tuloslaskelman mukaan maaliskuun lopun tilanne on 129.495 € ylijäämäinen, mutta kun puuttuva erikoissairaanhoidon 
erä otetaan mukaan niin  tulokseksi jää 9495 euroa. 
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JORMA KULTALAN RAHASTON TUOTON KÄYTTÖ VUONNA 2019 
 

Kunnanhallitus 29.04.2019 § 53 
 

 Sievin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.9.2011 § 48 hyväksynyt Jorma Kultalan rahaston 
säännöt, jonka mukaan rahaston varoista jaetaan vuosittain stipendejä kunnanhallituksen päättä-
mä määrä. Rahaston tarkoituksena on testamentin mukaisesti nuorten (12–30 -vuotiaiden) urheili-
joiden kannustaminen, urheilun ja heidän opiskelunsa edistäminen.  
 
Pääsääntöisesti vuosittain jaetaan enintään elinkustannusindeksillä oikaistu tuotto-osuus.  
Elinkustannusindeksin muutos ajalla 1/2018 -12/2018 oli 1,5 %.  

  
 Esityslistan oheismateriaalina on rahaston tuloslaskelma, joka näyttää tilikauden tulokseksi 

4840,01 euroa. Tulos sisältää edellisenä vuonna myönnetyt stipendit 3 500 €. 
  
 Tulos oikaistuna edellisen vuoden stipendien määrällä on 8 340,01 €. Indeksillä oikaistuksi tu-

lokseksi jää 8 217,00 €. 
  
 Edellisinä vuosina tuottoa on jaettu stipendejä seuraavasti:  
 

maksuvuosi € 
2010 2.400 
2011 3.100 
2012 3.100 
2013 2.900 
2014 3.150   
2015 3.450 
2016 3.000 
2017 4.000 
2018 3.500 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa rahaston tuottoa stipendeinä  
3500 €. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202  
 marja.korkeakangas@sievi.fi 
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SIEVIN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:N LAINAN TAKAUSVASTUUN REALISOITUMINEN 
 
Kunnanhallitus  05.02.2018  §  21 

 
Sievin kunnalle on tullut Valtionkonttorista takauksen perusteella maksukehotus 24 143,39 €. Ky-
seessä on Sievin Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainalle nro 1207-105410 alkuperäiseltä pääomaltaan 
113 526,85 € myönnetty takaus. 
 
Laina on myönnetty 22.2.1988 ja sitä on jäljellä 50 830,29 €. Sievin kunta on antanut omavelkaisen 
takauksen 23.3.1988, takaus on voimassa ja uusittu viimeksi kv 30.6.2009 § 53. 
 
Sievin Vanhustenkotiyhdistys ry on kunnanhallitukselle osoittamassa kirjeessään selventänyt syitä, 
jotka ovat johtaneet yhdistyksen tukalaan taloudelliseen tilaan, jossa lainojen hoitamiseen ei ole ol-
lut tarpeeksi resursseja. Suurin selittävä tekijä on ollut käyttöasteen alhaisuus. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on Valtionkonttorin maksukehotus ja Sievin Vanhustenkotiyhdistys 
ry:n kirje 30.1.2018. 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hoitaa takausvastuun ja merkitsee 
tiedoksi Sievin Vanhustenkotiyhdistys ry:n kirjeen. 
 
Päätös:    Hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus  21.01.2019  §  5 
 
Sievin kunnalle on tullut Valtionkonttorista Sievin Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan nro 1207-
105410 takauksen perusteella maksukehotus 3 973,44 €. Sievin Vanhustenkotiyhdistys ry:n vuok-
ra-asuntojen käyttöaste on huomattavasti parantunut, mutta yhdistyksen kaikkien lainojen hoitami-
seen ei ole kuitenkaan ollut riittävästi kassavaroja. Kassatilanteen helpottamiseksi yhdistyksessä 
ollaan hakemassa lainaehtojen muutosta. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on Valtionkonttorin maksukehotus 3.1.2019. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää hoitaa ta-
kausvastuun. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

Kunnanhallitus  29.04.2019  §  54 
 
Sievin kunnalle on tullut Valtionkonttorista Sievin Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan nro 1207-
105410 takauksen perusteella ilmoitus lainan maksuviivästyksestä 3 973,44 €.  
 
Vanhustenkotiyhdistyksen asioita hoitavaan tilitoimistoon on oltu yhteydessä, ja sieltä on ilmoitettu, 
ettei yhdistyksellä ole mahdollisuutta hoitaa tätä erääntynyttä laskua. Yhdistyksen vuokra-
asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä noin 85 %, mikä ei riitä kaikkien lainojen hoitamiseen. Jotta 
lainojen lyhennykset saataisiin hoidettua, se vaatisi näillä lainaehdoilla lähes 100 %:n käyttöas-
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teen. Yhdistys tulee hakemaan lainaehtojen muutosta keväällä, joka saattaisi osaltaan hieman hel-
pottaa kassatilannetta. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on Valtionkonttorin ilmoitus velallisen maksuviivästyksestä 
15.4.2019. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

1. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää hoitaa takausvastuun. 
2. Viivästyskorkojen välttämiseksi valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnankamreerin päät-

tämään mahdolliset myöhemmät tätä lainaa koskevat maksuvaatimukset.  
 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION 8.5.2019 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA 
 
Kunnanhallitus 29.04.2019  §  55 
 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perussopimuksen 5 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösval-
taa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän budjetista, organisaation raken-
teesta ja muista hallinnon järjestämisen perusteista. Kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymä-
kokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 2.500 asukasta kohden. Asukaslukupohjana on yh-
tymäkokousta edeltävän vuoden viimeisen päivän väestömäärä. Yhtymäkokouksessa kullakin 
edustajalla on yksi ääni. 
 
Yhtymäkokous kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Sievi voi valita yhtymäkokouk-
seen aiemmasta poiketen vain kaksi edustajaa, koska kunnan väestömäärä vuoden 2018 lopussa 
oli 4984 asukasta. 
 
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. Sievin kunnan edustajina tulee siis olla 
nainen ja mies. 
 
Kuntalain (410/2015) 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajat on valittava kuhunkin yhtymäkokouk-
seen erikseen.  
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on 4.4.2019 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt kuntaa nimeämään 
yhtymäkokousedustajat ke 8.5.2019 klo 16 pidettävään kokoukseen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat ja varaedustajat Perus-
palvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokoukseen 8.5.2019. 
 
Päätös:   Terhi Kangas ehdotti, että edustajiksi valitaan Merja Ruuttula ja Rami Rauhala. Kimmo 
Rieskaniemi ehdotti, että toiseksi edustajaksi valitaan Jarkko Myllyoja.  
Koska oli tehty kaksi ehdotusta miespuolisesta edustajasta, suoritettiin äänestys. Jarkko Myllyojan 
valitsemista kannatti 2 jäsentä (Kimmo Rieskaniemi ja Jarkko Myllyoja) ja Rami Rauhalan valitse-
mista kannatti 6 jäsentä (Merja Ruuttula, Terhi Kangas, Ahti Hannula, Tapani Korkeakangas, Piritta 
Huovari ja Rami Rauhala), Kari Honkalan äänestäessä tyhjää.  
 
Kunnanhallitus valitsi Ppky Kallion yhtymäkokoukseen edustajiksi Merja Ruuttula ja äänin 6-2 Rami 
Rauhalan. Varaedustajiksi valittiin Elisa Luomala ja Jarkko Myllyoja. 
 

 Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN SIHTEERIN TEHTÄVÄT 
 

Kunnanhallitus 29.04.2019 § 56 
 

Kunnanhallitus on 15.08.2011 § 114 perustanut kunnanhallituksen alaisen maaseudun kehittämis-
toimikunnan. Toimikunnan sihteerinä viran puolesta toiminut Mauno Korhonen on ilmoittanut irtisa-
noutuvansa maaseutuasiamiehen virasta 1.6.2019 ja pitävänsä kertyneet lomat ennen sitä alkaen 
8.4.2019. Toimikunnalle tulee valita uusi sihteeri. 
 
Nivalan kaupungin hallinnoiman alueellisen maaseutuhallinnon toimistosihteeri Hilkka Hänninen on 
lupautunut hoitamaan kehittämistoimikunnan rutiininomaiset toimistotehtävät. Nivalan alueellisen 
maaseutuhallinnon johtaja Hannu Tölli voi tarvittaessa toimia sihteerin varahenkilönä ja lisäksi hoi-
taa toimikunnassa mahdollisesti esille tulevia kehittämiseen ja hankkeisiin liittyviä käytännön asioi-
ta ja selvittelytehtäviä. 
 
Oheismateriaalina muistio 02.04.2019 pidetystä asiaa koskevasta keskustelutilaisuudesta. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä maaseudun kehittämistoimikun-
nan sihteeriksi Hilkka Hännisen ja hänen varahenkilökseen Hannu Töllin. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ANOMUS RAVITSEMISLIIKKEEN LISÄTILASTA 20.7.2019 (MUTTIMARKKINAT, AJOTIEN SULKEMINEN) 
 

Kunnanhallitus 29.04.2019  §  57 
 
Ville Kumpulainen anoo lisätilaa omistamansa Willy`s Placen eteen (Haikolantie 29) Muttimarkkina-
lauantaiksi siten, että ajotie suljettaisiin liikkeen edessä olevalta osuudelta, jolloin terassin osuus 
laajenisi tielle saakka. Pyörätien osuus suljettaisiin puomein, kuitenkin niin, että se olisi vapaa häly-
tysajoneuvojen käyttöön tarvittaessa. Kirkon puolelta tien sulkisi rekka ja muilta osin tien sulkisi te-
rassin aidat. 
 
Tie suljettaisiin lauantaina 20.7.2019 klo 18.00 ja avattaisiin sunnuntaina 21.7.2019, kun alue on 
saatu siivottua, kuitenkin viimeistään klo 04.30. 
 
Tieliikenneasetuksen (182/1982) 51.3 §:n mukaan oikeus päättää tien tilapäisestä sulkemisesta 
on, tienpitäjää kuultuaan, poliisilla. 
 
Willy’s Placen anomus 27.3.2019 oheismateriaalina.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää puoltaa Ville Kumpulaisen anomusta 
ajotien sulkemisesta Haikolantie 29 kohdalta Muttimarkkinoiden aikaan 20.–21.7.2019 edellä esite-
tyllä tavalla. 
 
Päätös:    Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 29.04.2019  §  58 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit. 
 
 Jukka Linna poistui kokouksesta klo 15.46 ja Piritta Huovari poistui kokouksesta klo 16.02 tämän 

asian käsittelyn aikana. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Kunnanhallitus 29.04.2019  §  59 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Henkilöstöjaosto 2/2019 01.04.2019 
Koululautakunta 4/2019 12.03.2019 
Koululautakunta 5/2019 26.032019 
Vapaa-aikalautakunta 2/2019 25.03.2019 
Ympäristölautakunta 2/2019 03.04.2019 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös: 

 5/2019, 22.2.2019 Hallintopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen 
2. Vs. hallintopäällikön viranhaltijapäätös: 

 2/2019, 11.4.2019 Kuntaverkkosivupalvelun hankinta Joki ICT:ltä 
3. Kunnankamreerit viranhaltijapäätökset: 

 4/2019, 8.4.2019 Lyhytaikaisen lainan ottaminen 
 5/2019, 15.4.2019 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:   Hyväksyttiin. 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 29.04.2019  §  60 

 
1. Sisäministeriö, 13.3.2019, Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2019 voimaan tuleva 

asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2020. 
2. Traficom, 25.3.2019, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätös laajakaistarakentamisen tuen myön-

tämisestä Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan Sievi 2 –laajakaistahankkeelle. 
3. Pohjois-Pohjanmaan liitto: 
a. 25.3.2019, lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 luonnoksesta. 
b. 18.4.2019, Sievin kunnan lausunto Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 luonnok-

sesta. 
c. 29.3.2019, Pohjois-Pohjanmaan liitto tiedottaa: 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano voi jatkua. 
4. Keski-Pohjanmaan liitto. 24.4.2019: Lausuntopyyntö Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavaan 

valmisteluaineistosta. 
5. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus, 12.4.2019: Yva-päätös / Puutikankangas tuulivoimahanke Sievi. 
6. Aluehallintoviraston päätös 17.4.2019/PSAVI/1540/06.00.00/2018: Kantelu Sievin kunnan toiminnasta. 
7. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, 16.4.2019: Toisen asteen yhteistyösopimus. 
8. Jam advisors, kuukausiraportit: 
a. Matti S. rahasto 28.2.2019 
b. Matti S. rahasto 31.3.2019 
9. Muistio kunnanjohtajan kanssa käydystä kehityskeskustelusta 11.4.2019. 

10. Pöytäkirjajäljennökset: 
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhtymähallitus 2/2019 07.03.2019 
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhtymähallitus 3/2019 10.04.2019 
 Lakea Oy:n yhtymäkokous  26.04.2019 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 3/2019 15.03.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 3/2019 18.03.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 1/2019 18.03.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 2/2019 18.02.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 3/2019 13.03.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 4/2019 26.03.2019 
 Ylivieskan kaupunki, Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 1/2019 20.02.2019 

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

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
 
51, 52, 57–60 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 
 
 
53–56 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
Pykälät:     53–56 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2 
momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42841 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
   
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos 
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa 
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain 
(434/2003) 12 §:ssä/Hallintolainkäyttölain (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa 
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-
käyntimaksua ei lain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä lain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 
15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on lain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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