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Kunnanhallitus

Kokousaika: Maanantai 14.05.2018 kello 14.15 — 16.25

Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet:

Rauhala Rami pj. Känsälä Pasi

Hannula Ahti 1. vpj. Rahkonen Pirjo

Kangas Terhi 2. vpj. EI Haikara Hanna

Ahola Ari 3 vpj. EI Rieskaniemi Kimmo

Honkala Kari saapui klo 14.20 EI Kariniemi Anne

Huovari Piritta EI Pelkonen Teemu

[J Koski Jenny EI Myllyoja Jarkko

EI Korkeakangas Tapani EI Jokitalo Jukka

Ruuttula Merja EI Luomala Elisa

Muut saapuvilla olleet: Toivola Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja

tEl Linna Jukka kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja

EI Jussila Mauno kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja

L Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3varapuheenjohtaja
Salminen Hanna vt. kunnanjohtaja
Pöllä Päivi arkistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Korkeakangas Marja kunnankamreeri, paikalla klo 14.15-14.55 § 72-73

Ahonniska Marika vapaa-aikatoiminnan ohjaaja, paikalla klo 15.15-15.18 § 74

Saarenpää Matti koulutoimenjohtaja, paikalla klo 14,57-15,14 § 75

EI

tsuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätäsvaltaiseksi.
sekä päätöksentekotapa: Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa.

Käsitellyt asiat: Pykälät: 72 — 85 Sivut: 1 — 22

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piritta Huovari ja Jenny Koski sekä varalle Merja
Ruuttula.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus: cJt-

Rami Rauhala Päivi Pöllä
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus: Sievin kunnantoimistossa 21 .5.2018
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet .
on samalla varustettu nimi- Piritta Huovari Jenny Koski
kirjaimillamme.

Pöytäkirjan Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa
nahtavanapito tiistaina 22 5 2018

Man Yrttikoski
toimistosihteeri
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Kunnanhallitus

Aika: Maanantaina 14.05.2018 kello 14.15

Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Kait vi kokoushuoneessa klo 14.00

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous

Kokouksen alussa maahanmuuttopäällikkö Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta
esitteli sopimusmallia maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten terveydenhoito-

kustannusten korvaamisesta (Skypeyhteys, klo 14,20-14.47),

Käsiteltävät asiat:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Sivut

72 § Kunnanvaltuuston kokouksen 12.4.2018 päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano 3
73 § Osavuosikatsaus 1.1. —31.3.2018 4
74 § Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman v. 2017 toimenpiteiden arviointi 5
75 § Lapsiasianeuvoston raportti vuodelta 2017 (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2014-2017 arviointi)7
76 § Eropyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 9
77 § Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon hyväksyminen (uusi

päätös) 10
78 § Edustajan ja varaedustajan nimeäminen v. 2018 kutsuntalautakuntaan 12
79 § Sopimus Metsähallituksen kanssa tulentekopaikkojen rakennus-, kunnostus- ja kunnossapitotöistä /

Luottamushenkilöiden edustajat neuvotteluun 13
80 § Anomus ravitsemisliikkeen lisätilasta 21 .7.2018 (Muttimarkkinat, ajotien sulkeminen) 15
81 § Tukipalveluhenkilöstön yhteinen koulutus- ja virkistyspäivä 16
82 § Tukipalveluhenkilöstön yhteinen koulutus 17
83 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 18
84 § Tiedoksiantoasiat 19
Lisäasia:

85 § Kunnanjohtajan johtajasopimus 20

1 nfo t:
- fe&fistötfe ti 1552018 ttEo 09.30 (kynnanjbfitajan huone)
- toimistoitTe ti 1552018 tto 13.15 (kjinnanta(on nwg1z)

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus,
nähtävänäpito: julkaistaan yleisessä tietoverkossa tiistaina 22.5.2018.

RAMI RAUHALA Hanna Salminen
puheenjohtaja, mtty vt. kunnanjohtaja
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72 § KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 12.4.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanhallitus 14.05.2018 § 72

“Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhalli
tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, Asia on viipymättä saatellava valtuuston uudel
leen käsiteltäväksi .“ (Kuntalaki 56:1)

§ Kunnanvaltuusto 12.4.2018 §:t 18—21

18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

20 Laajakaistahankkeen Sievi II -alueen kuntatahoitusosuuden varaaminen

21 Muut mahdolliset esille tulevat ja kiireelliseksi julistettavat asiat

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievrn kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä

________________

arkistosihteeri
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Kunnanhallitus 14.05.2018

Dnro KH:52 /02.0202/2018

73 OSAVUOSIKATSAUS I.1.—31.3.2018

Kunnanhallitus 14.05.2018 § 73

Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 31.3.2018.
Osavuosikatsaus sisältää selvityksen vuoden 2018 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden to
teutumisesta, sekä investointivertailun ja rahoituslaskelman,

Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1—31.3.2018.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja
lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta.

Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202
marja.korkeakangassievi,fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa I...201 8

Pöytäkirjanpitäjä

\ v Päivi Pöllä

_______________

arkistosihteeri
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Dnro KH:47 /00.01.02/2018

74 § KALLION ALUEEN IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN V. 2017 TOIMENPITEI
DEN ARVIOINTI

Kunnanhallitus 14.05.2018 § 74

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus on kokouksessaan 25.4.2018 § 30 käsitellyt Kalli
on alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 vuoden 2017 toimenpiteiden arvioin
tia seuraavasti:

“Vanhuspalvelulain 5 § velvoittaa kunnat laatimaan suunnitelman toimenpiteistä ikääntyvän
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi
sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omaishoidon järjestämiseksi ja ke
hittämiseksi. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus ja jäsenkuntien kunnanval
tuustot ovat hyväksyneet vuonna 2016-2017 Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuun
nitelman vuosille 2017-2020.

Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017 - 2020 mukaisesti Pe
ruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus nimesi 15.9.2017 § 79 Kallion ikäneuvoston,
jonka tehtäväksi asetettiin varmistaa suunnitelmatyön jatkuminen, tavoitteiden ja vuositee
mojen tarkentaminen sekä niiden toteutumisen seuranta ja arviointi. Ikäneuvoston tehtävä
nä on myös järjestää vuosittain kuntakohtaiset kansalaisfoorumit.

Ikäneuvosto päätti kokouksessaan 29.11.2017, että tiedot vuoden 2017 teeman “Suomi
100 -juhlavuosi - kulttuurilla hyvinvointia” ympärillä tehdyistä toimista pyydetään kaikilta ta
hoilta kirjallisesti. Arviointia suunnitelman toteutumisesta tavoitteiden ja muiden arviointikri
teerien perusteella pyydettiin myös erityisesti kunnallisilta toimijoilta. Ikäneuvoston sihteeri
pyysi kirjallisesti kuntien van husneuvostojen puheenjohtajien välityksellä yhdistyksiltä ja
järjestöiltä sekä seurakuntien yhteyshenkilön välityksellä kootut yhteenvedot vuoden 2017
toimista suunnitelman ja erityisesti vuositeeman ympärillä.

Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2017 - 2020 on kirjattuna
myös kriteereitä, joilla suunnitelman toteutumista arvioidaan, erityisesti suunnitelman voi
massaolon päättyessä.

Ikäneuvosto totesi kokouksessaan 10.4.2018, että kaikki toimijatahot ovat toimineet Kallion
alueen vuosille 2017 -2020 -suunnitelman mukaisesti, Eri toimijatahot ovat aktiivisesti pitä
neet esillä vuoden 2017 teemaa ja toimineet muutoinkin suunnitelman mukaan,

Arviointia on tehty myös suunnitelman muiden vuoden 2017 loppuun mennessä toteutetta
viksi asetettujen tavoitteiden ja kriteereiden toteutumisesta vuoden 2017 lopussa.”

Yhtymähallitus hyväksyi arvioinnin vuodelta 2017 ja lähetti sen Kallion alueen kuntien valtuustoille
käsiteltäväksi.

Sievin vanhus- ja vammaistoimikunta käsittelee asian 14.5.2018.
Vapaa-aikatoiminnan ohjaaja Marika Ahonniska esittelee asiaa kunnanhallitukselle kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

(7L— Päivi Pöllä

________________

arkistosihteeri
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Vuoden 2017 toiminnan arviointiraportti oheismateriaalina.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto merkitsee ar
vioinnin tiedokseen,

Päätös: Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin vapaa-aikatoiminnan ohjaaja Marika Ahonniskaa.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201
hannasalminen@sievi.fi

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirJasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

7I—
Päivi Pöllä

________________ ________________

arkistosihteeri
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Dnro KH:48 /00.01.02/2018

75 § LAPSIASIANEUVOSTON RAPORTTI VUODELTA 2017 (LASTEN JA NUORTEN HYVINVOIN
TISUUNNITELMAN 2014-201 7 ARVIOINTI)

Kunnanhallitus 14.05.2018 § 75

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus on kokouksessaan 25.4.2018 § 31 käsitellyt Lap
siasianeuvoston raporttia vuodelta 2017 seuraavasti:

“Kallion ja alueen kuntien (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) yhteisen Lapsiasianeuvos
ton tehtävänä on arvioida lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa sekä seurata lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kehitystä alueella. Lapsiasianeuvostoon on nimetty luot
tamushenkiöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden edustajia Kalliosta, alueen kunnista,
seurakunnista ja MLL:ltä sekä asiakkaiden edustajia.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2014 - 2ll7kirjattiin kolme strategista
päämäärää, jotka ovat:

— Palveluiden painopisteen tulee olla yleisissä palveluissa. Toimenpiteinä ovat:
vanhemmuuden tukeminen, riittävät ja laadukkaat palvelut lapsiperheille, en
naltaehkäisevä työote, lapsilähtöinen työskentelytapa sekä lapset puheeksi
menetelmän toiminnan vakiinnullaminen

— Palvelut järjestetään yhteistyössä. Toimenpiteinä on palvelujen järjestäminen
Kallion ja peruskuntien yhteistyönä ja yhteistyön lisääminen seurakuntien ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

— Verkostomainen ja kustannustehokas toiminta.

Lapsiasianeuvosto on laatinut vuoden 2017 tilanteesta raportin, jonka alkuosassa arvioi
daan vuosille 2014 - 2017 laaditun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista
strategisten päämäärien osalta ja toimialoittain. Toisessa osassa kuvataan lapsiasianeu
voston valitsemien mittareiden avulla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tilastotieto
jen perusteella.

Lapsiasianeuvoston vuodelle 2017 ehdottamat toimenpiteet ovat toteutuneet siten, että
palveluja on pystytty kehittämään, monipuolistamaan ja yhteistyötä sekä verkostomaista
toimintaa lisäämään hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti. Monialaiset Lape
työryhmät ovat käynnistyneet kaikissa kunnissa. Merkkaritoiminnan (koulun psykiatrinen
sairaanhoitaja) järjestämisestä on kunnissa keskustelu, mutta varsinaista selvitystyötä ei
ole tehty yhdessäkään kunnassa,

Koulukuraaiforiresurssissa on kuntakohtaisia eroja. Nivalan opetustoimessa koulukuraatto
reiden resursointi on ollut oppilashuoltolain mukaista. Ylivieskassa koulukuraattoriresurssi
suhteessa oppilasmäärin ja kouluasteisiin on vähäinen, vaikka vuoden 2017 talousarvioon
sisältyi kolmannen koulukuraattorin resurssi. Vastaavien koulukuraattorien resursoinnissa
Alavieskassa ja Sievissä on ollut haasteita.

Koulupsykologin toiminnassa on ollut vaihtelevuutta ja resurssipuutetta. Kunnat ovat käyt
täneet jonkin verran ostopalvelua koulupsykologiresurssin turvaamiseksi. Koulupsykologi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen päytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

—2
Jz— \ V Päivi PöHä

________________

J arkistosihteeri



SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 Sivu 8

Kunnanhallitus 14M5.2018

palvelujen toimimattomuus näkyy lasten ja nuorten asioiden pitkittymisenä ja mutkistumi
sena sekä paineena muissa palveluissa, kuten kouluterveydenhuollossa ja perheneuvolas
sa.

Vaikka palveluja on kokonaisuudessaan pystytty kehittämään, monipuolistamaan ja yhteis
työtä sekä verkostomaista toimintaa lisäämään hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden suun
taisesti, palveluntarpeen kasvusta ja lisääntyneestä palvelukysynnästä johtuen joidenkin
palvelujen järjestämisessä suositusten mukaisesti on ollut ajoittain haastetta. Lasten ja
nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ja psykososiaalisesta tukea ei ole riit
tävästi tarjolla, joka osaltaan näkyy korjaavien palveluiden, kuten lastensuojelun sekä las
ten ja nuorten psykiatrian asiakasmäärien korkeassa tasossa. Tämä kertoo osaltaan siitä,
että yhteistyön toimivuudessa on vielä parannettavaa, vaikka yhteistyötä eri toimijoiden vä
lillä on tiivistetty. Painopiste on kuitenkin vielä liikaa korjaavassa työssä, kun suunnitel
mankin mukaan painopiste pitäisi olla ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa tuessa.

Johtopäätöksenä lapsiasianeuvosto toteaa, että valtaosa alueella asuvista perheistä voi
hyvin ja heidän hyvinvointinsa taataan toimivilla peruspalveluilla. Nykyisessä tilanteessa
resurssia suuntautuu kuitenkin paljon korjaavaan työhön tai perustehtävän ylläpitoon, eikä
ennaltaehkäisevää työtä pystytä tekemään riittävän tehokkaasti. Asiakaspaine ja kustan
nusten kasvu näkyy muun muassa lasten ja nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa
ja lastensuojelussa. Kehittämisen tarvetta nähdään muun muassa kouluilla annettavassa
matalan kynnyksen tuessa ja yhteistyön lisäämisessä kolmannen sektorin kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä 1.1.2020 maakuntien hoidettavaksi ja kuntien
vastuulle jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tässä muuttuvassa tilanteessa on
luontevaa, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat laaditaan kuntakohtaisesti, jolloin
myös saadaan tarvittava tieto kuntien hyvinvointikertomuksiin.”

Yhtymähallitus merkitsi raportin vuodelta 2017 tiedoksi ja lähetti sen kuntien valtuustojen käsiteltä
väksi,

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää esittelee asiaa kunnanhallitukselle kokouksessa.

Lapsiasianeuvoston raportti vuodelta 2017 oheismateriaalina,

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto merkitsee ra
portin tiedokseen,

Päätös: Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin koulutoimenjohtaja Matti Saarenpäätä, joka esitteli raporttia kunnanhallituk
selle ennen edellisen pykälän ( 74) käsittelyä.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa j,.201 8

Pöytäkirjanpitäjä

\‘J/, Päivi Pöllä

_______________ _______________

arkistosihteeri
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Dnro KH:46 /00.00.01/2018

76 § EROPYYNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ

Kunnanhallitus 14.05.2018 76

Jukka Linna on 23.4.2018 pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista
syistä.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1, myöntää eron Jukka Linnalle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja että päätös tulee voimaan
heti
2. valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen hänen tilalleen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sevin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä
P’J — arkistosihteeri



SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 Sivu 10
Kunnanhallitus 14.05.2018

Dnro KH:70 /00.00.01/2017

77 § POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KO
KOONPANON HYVÄKSYMINEN (UUSI PÄÄTÖS)

Kunnanhallitus 29,05.2017 93

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on käsitellyt kokouksessaan 20.2.2017 § 30 väliaikaishal
linnon kokoonpanoneuvottelujen käynnistämistä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen suuruudeksi
päätettiin 13 jäsentä. Toimijoilta pyydettiin esitykset mies- ja naisehdokkaista 31.3.2017 mennessä.
Esitysten perusteella käytiin neuvotteluja valmisteluelimen jäsenistä viikon 15 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 24.4.2017 § 68 tehnyt esityksen sote- ja
maakuntauudistuksen Pohjois-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.

Esityksen mukaan varsinaisina jäseninä olisivat Jussi Rämet, Matti Räinä, Maire Mäki, Petteri He
listen, Pirjo Kejonen, Pasi Parkkila, Päivi Lauri, Kirsti Ylitalo-Katajisto, Hannu Kallunki, Tuomas Lo
hi, Päivi Karikumpu, Leena Pimperi-Koivisto ja Terho Ojanperä. Heidän henkilökohtaisiksi varajä
seniksi esitettiin Riitta Pitkästä, Petri Kerästä, Man Tuomikoskea, Jarmo Haapasta, Aino-Liisa
Oukkaa, Juha Korpelaista, Jarmo Körkköä, Tapio Kangasta, Mervi Koskea, Marjukka Mannista,
Antti-Jussi Vatealaa, Jouko Mannista ja Anne Mäki-Leppilampea.

Maakuntahallitus on päätöksessään 24.4.2017 § 68 esittänyt väliaikaiselle valmisteluelimelle suosi
tuksen kutsua varajäsenet kokouksiin asiantuntijajäseninä.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy väliaikai
sen valmistelutoimielimen kokoonpanon.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 31.05.2017 § 35

Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 29.5.2017.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Janne Tervo, 044 4883 201
janne.tervo@sievi.fi

Kunnanhallitus 14.05.2018 77

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on tehnyt kokouksessaan 23.4.2018 § 84 uuden esityksen
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Kokoonpanoon on tullut useita muutoksia joh
tuen mm. eläköitymisistä ja henkilöiden siirtymisistä toisiin tehtäviin,

Kokoonpanoksi esitetään (suluissa varajäsen): Pauli Harju (Riitta Pitkänen), Jonas Liimatta (Petri
Keränen), Maire Mäki (Pirjo Juntunen), Jarmo Haapanen (Mika Haverinen), Pirjo Kejonen (Pia Pe
teri), Ilkka Luoma (Juha Korpelainen), Päivi Lauri (Jarmo Körkkö), Kirsti Ylitalo-Katajisto (Tapio

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

<?4

Päivi Pöllä

_______________

arkistosihteeri
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Kangas), Hannu Kallunki (Mervi Koski), Tuomas Lohi (Merja Honkanen), Päivi Karikumpu (Antti
Jussi Vahteala), Jouko Manninen (Anne Sormunen) ja Maria Sorvisto (Jukka Puoskari).

Pohjois-Pohjanmaan liiton kirje 2642018 oheismateriaalina.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
väliaikaisen valmistelutoimielimen edellä luetellun kokoonpanon,

Päätös: Hyväksyttiin

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 0tteen pöytäkiriasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä
/ arkistosihteeri



SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 Sivu 12

Kunnanhallitus 14.05.2018

Dnro KH:85 /00.0001/2017

78 § EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN V. 2018 KUTSUNTALAUTAKUNTMN

Kunnanhallitus 14.05.2018 § 78

Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto, on 24.4.2018 päivätyllä kirjeellään
pyytänyt Sievin kuntaa nimeämään edustajan ja tarpeellisen määrän varahenkilöitä (1-2) kutsunta
lautakuntaan, Asevelvollisten kutsunnat toimitetaan Sievissä torstaina 4.10.2018 seurakuntatalolla,

Kutsuntatilaisuuden avaukseen kutsutaan myös kunnan valmiussuunnittelusta vastaava henkilö.
Aluetoimiston päällikkö tai kutsuntalautakunnan puheenjohtaja käy hänen kanssaan luottamuksel
lisen, noin 20 minuuttia kestävän keskustelun valmiussuunnitteluun liittyvistä asioista.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto esittää myös, että kunta ja seurakunta järjestäisivät
kutsunnanalaisille tarjoilua kutsuntapäivän aikana.

Kainuun prikaatin kirje 24.4.2018 oheismateriaalina.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. nimetä edustajansa sekä hänelle tarpeellisen määrän varahenkilöitä kutsuntalautakuntaan,

2. lähettää kunnanjohtajan valmiussuunnittelusta vastaavana henkilönä kutsuntatilaisuuden avauk
sen keskustelutilaisuuteen.

Päätös: Hyväksyttiin. Edustajaksi nimettiin Jukka Linna ja varalle Ahti Hannula.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

7%L— Päivi Pöllä

_______________

arkistosihteeri
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Dnro VA:19 /12.04.02/2018

79 § SOPIMUS METSÄHALLITUKSEN KANSSA TULENTEKOPAIKKOJEN RAKENNUS-, KUN
NOSTUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ / LUOTTAMUSHENKILÖIDEN EDUSTAJAT NEUVOT
TELUUN

Vapaa-aikalautakunta 24.4.2018 23

Maaliskuussa järjestettiin keskustelutilaisuus, jonne luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vie
raaksi saapui Metsähallituksen edustaja Jouni Kosonen. Tilaisuudessa Kosonen kertoi, että Met
sähallitus on talousvaikeuksissa ja aikoo tästä syystä purkaa tulentekopaikkoja ja luontopolkuja.
Metsähallituksen suunnitelman mukaan kesällä 2018 tullaan purkamaan Petäistön laavu, Iso
Juurikan laavu, Koppelokosken tulentekopaikka, Maasydänjärven laavu ja Maasydänjärven eräai
heinen luontopolku. Ahvenlammen parkkipaikka, tulentekopaikka sekä kota säilytetään sekä Huu
hankallion näkötorni sekä laavu. Huuhankallion näkötornille Metsähallitus viitoittaisi uuden kulkuyh
teyden nykyistä huoltouraa pitkin (pituus noin 500 m). Muut yhteydet tullaan purkamaan. Metsähal
lituksen tietojen mukaan Mutkalammen autiotuvasta on olemassa oleva ylläpitosopimus.

Vaihtoehdoksi purkamiselle Metsähallitus tarjoaa niin sanottua kummisopimusta. Sopimuksella
Metsähallitus luovuttaa toiselle sopimusosapuolelle kohteen käyttöoikeuden, rakenteiden kunnos
sapitovastuun ja huoltovastuun. Mahdollisesta lisärakentamisesta on sovittava Metsähallituksen
kanssa erikseen. Kohteen on jatkossakin oltava kaikkien käytössä ja huolto- ja kunnossapitotöissä
on noud atettava Metsähallituksen ympäristö- ja laatujärjestelmää.

Hallintosäännön (KV 31.5.2017 § 36) § 27 mukaan lautakunta päättää niistä asioista, jotka ovat
tarpeen toimialan toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi. Lautakun
ta voi käyttää ratkaisu- ja toimeenpanovaltaa sopimuksissa hallintosäännön mukaisesti.

Oheismateriaalina sopimusluonnos.

Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Annetaan kokouksessa.

Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää valtuuttaa vt. kunnanjoh
tajan ja vapaa-aikasihteerin käymään sopimusneuvottelut Metsähallituksen kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

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

Kunnanhallitus 14.05.2018 79

Sopimusneuvottelupäivä on sovittu 23.5.2018.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä luottamushenkilöedustajat
Metsähallituksen neuvotteluun.

Päätös: Luoftamushenkilöedustajiksi neuvotteluun nimettiin Antti Toivola, Juha Kinnunen ja
Jarkko Myllyoja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

/:1
Päivi Pöllä

_______________

arkistosihteeri
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Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p, 044 4883 201
hannasalminen@sievi.fi

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

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sevin kunnanvrastossa /.2018

Pöytäkirjanpitäjä

(—?IÅ

Päivi Pöllä

_______________

arkistosihteeri
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Dnro KH:49 /10.03.01/2018

80 § ANOMUS RAVITSEMISLIIKKEEN LISÄTILASTA 21.7.2018 (MUTTIMARKKINAT, AJOTIEN
SULKEMINEN)

Kunnanhallitus 14.05.2018 80

Ville Kumpulainen anoo lisätilaa omistamansa Willy’s Placen eteen (Haikolantie 29) Muttimarkkina
lauantaiksi siten, että ajotie suljettaisiin liikkeen edessä olevalta osuudelta, jolloin tetassin 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 21.7.2018 klo 18.00 ja avattaisiin sunnuntaina 22.7.2018, 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 23.4.2018 oheismateriaalina.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää puoltaa Ville Kumpulaisen anomusta
ajotien sulkemisesta Haikolantie 29 kohdalta Muttimarkkinoiden aikaan 21—22,7.2018 edellä esite
tyllä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p, 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sfevin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä

________________

arkistosihteeri
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Dnro KH:50 1010300/2018

81 § TUKIPALVELUHENKILÖSTÖN YHTEINEN KOULUTUS- JA VIRKISTYSPÄIVÄ

Kunnanhallitus 14.05.2018 81

Puhdistus- ja ruokapalveluhenkilöstön esimies anoo työntekijäilleen (n, 30 Sievin kunnan työnteki
jää) oikeutta osallistua Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin tukipalveluhenkilöstön yhteiseen työpäivän
mittaiseen koulutus-ja virkistyspäivään Kukonkoskella 4.6.2018 (ryhmä 1) tai 5.6.2018 (ryhmä 2).
Päivän hinta on n. 28 euroa/hlö, josta koulutuksen osuudeksi on arvioitu vähintään 20 euroa/hlö.
Virkistystoiminnan kustannukset maksaa kyseinen hallintokunta omista varoistaan.

Sievin kunnan hallintosäännön § 22 kohdan 17 mukaan kunnanhallitus päättää esimiestä kuultu
aan kustannuksiltaan yli 600 euron koulutuksista,

Anomus 7.5.2018 sekä koulutus-ja virkistyspäivän ohjelma esityslistan oheismateriaalina.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulutusanomuksen puh
distus- ja ruokapalveluhenkilöstön esimiehen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä
J•• 3 arkistosihteeri
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Dnro KH:51 /01.03.00/2018

82 § TUKIPALVELUHENKILÖSTÖN YHTEINEN KOULUTUS

Kunnanhallitus 14.05.2018 82

Puhdistus- ja ruokapalveluhenkilöstön esimies anoo työntekijöilleen (n. 30 Sievin kunnan työnteki
jää) oikeutta osallistua Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin tukipalveluhenkilöstön yhteiseen koulutus-
päivään Vääräjokisalissa 7.8.2018 (ryhmä 1) tai 8.8.2018 (ryhmä 2). Päivän hinta on n. 27 eu
roa/hlö.

Sievin kunnan hallintosäännön § 22 kohdan 17 mukaan kunnanhallitus päättää esimiestä kuultu
aan kustannuksiltaan yli 600 euron koulutuksista.

Anomus 7.5.2018 sekä koulutuspäivän ohjelma esityslistan oheismateriaalina.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulutusanomuksen puh
distus- ja ruokapalveluhenkilöstön esimiehen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa J.201 8

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä

________________

arkistosihteeri
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Dnro KH:9 /00.02.01/2018

83 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnanhallitus 14.05.2018 83

Lautakuntien pöytäkirjat

Yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta 2/2018 22.03.2018

Koululautakunta 3/2018 26,03.2018

Rakennustoimikunta, Sievitalo 4/2018 21 .03.2018

Viran haltijapäätökset

1. Kunnankamreerin viranhaltijapäätös:
6/2018, 18.4.2018 Lyhytaikaisen lainan ottaminen

2. HallintopääNikön viranhaltijapäätös:
1/2018, 9.5.2018 Työsopimus ajalle 1.— 15.7.2018.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitun pöytäkirjan ja vi
ranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei niiden ollokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n
perusteella kunnanhallituksen käsiteltäväksi,

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

(?-

Päivi Pöllä

_______________ _______________

arkistosihteeri
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84 § TIEDOKSIANTOASIAT

Kunnanhallitus 14.05.2018 § 84

1. Oikeusministeriö, 16042018/CM 11/51/2018: Vuonna 2018 mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit:
Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym.

2. Sisäministeriö, 2304,2018: Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 15.2018 voimaan
tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019.

3. Valvira:
a. 20.04.2018: Päätös! Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,

Tutoris Oy.

b. 22.01.2018: Ilmoitus / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuollajan toimipaikan toimintakuntien laa
jennus, Coronaria Terameri Oy.

4. Jam advisors:

a. 31 .03.201 8: Kuukausiraportti, Sievin kunta / Matti 5. rahasto

b. 30.04.2018: Kuukausiraportti, Sievin kunta / Matti 5. rahasto

5. Pohjois-Pohjanmaan Ety-keskus, 10.04.2018: Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan
merkittäviksi tulvariskialueiksi.

6. Aluehallintovirasto:
a. Selvityspyyntö 12.04.201 8!PSAVI/1 540/06.00.00/2018: Selvityksen antaminen kantelun johdosta.

b. Päätös 04.05.201 8: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Hoi
vapalvelut Satu Susanna Oy.

7. Kirje kuntapääftäjille, 27.04.2018: Lastentarhaopettajien palkankorotusesitykset.

8. Sievin oppilashuollon toimijat, 07.05.201 8: Sievin oppilashuollon toimijoiden kannanotto Kallion perhe
neuvolapalveluiden riittämättömyydestä.

9. Hallintopäällikkö, 23.04.2018: Virkavapaahakemus/päätös.

10. Muistio, 09.06.201 8: Sievin kunnan kesätyöt 2018 (valinnat).

11. Vesikolmio, 25.04.2018: Vuosikertomus 2017.

12. Maitokolmio, 25.04.2018: Vuosikertomus 2017.

13. Pöytäkirjajäljennökset:

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus 5/2018 19.04.2018

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä yhtymävaltuusto 2/2018 19.04.2018

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 4/2018 25.04.2018

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 4/2018 23.04.2018

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopUrin hallitus 3/2018 26.03.2018

Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen jätelautakunta 1/2018 27.03.2018

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat
tietoonsa saatetuiksi,

Päätös: Hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin tiedoksi Janne Tervon 11.5.2018 sähköpostitse saa
punut kirje.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievrn kunnanvirastossa •I.,.,..201 8

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä
arkistosihteeri
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Dnro KH:53 /010102/2018

85 § KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

Kunnanhallitus 14.05.2018 § 85

Sievin kunnanvaltuusto päätti 15.3.2018 § 15 valita kunnanjohtajan virkaan määräaikaisesti
1.6.2018 alkaen HTM Mauno Rannon.

Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa
sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kun
nanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomi
oon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoi
tamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopi
muksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hy
väksyy valtuusto.

Sievin kunnan hallintosäännön 4 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa kunnanjoh
tajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kytkemi
sestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla.

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

Koska vt. kunnanjohtaja on esteellinen esittelemään asiaa, asia käsitellään puheenjohtajan selos
tuksen ja päätäsehdotuksen pohjalta.

Asia päätettiin ottaa yksimielisesti käsittelyyn. Sopimusluonnosta käytiin puheenjohtajan johdolla
läpi. Vt. kunnanjohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 15.55-16.25.

Puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtajan johtaja-
sopimuksen valmistelun tilanteen,

Päätös: Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä
arkistosihteeri
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OIKAISUVMTIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
perusteet päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 72— 77, 83 -85

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök
siin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 78-82

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISU VAATIMUS OHJEET

Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
nen ja -aika

Sievin kunnanhallitus
Haikolantie 16
85410 Sievi
kirjaamosievLfi
fax: (08) 4883 100

Pykälät: 78 -82

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaati
muskirjelmän Ks. jäljempänä
sisalto ja toimit
taminen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytä kirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa •1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä
arkistosihteeri
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VALITUSOSOITUS

Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
omainen ja hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
valitusaika 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: pohiois-suomLhao(ioikeus.fi
fax: 029 56 42841

Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät: 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika
paivaa

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivää
PL 86, 90101 Oulu
Faksi: 08816 2869

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-I Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
valituskirjelmän — päätös, johon haetaan muutosta
sisältö ja toimit- — miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
tammen — muutosvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oi
kaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk
sen/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 tekijäl
le/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/HLL (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 pyhä
päivä, 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 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireil
lepanijaja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohjelvalitusosoitus liitetään pöytäkirjanoifeeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievrn kunnanvirastossa /.2018

Pöytäkirjanpitäjä

;22I
Päivi Pöllä

_______________

arkistosihteeri


