
Sisällysluettelo

KH, 13.9.2021 14:15, Pöytäkirja

§ -2 Pöytäkirjan kansilehti (osallistujat) ............................................................................................................... 1

§ 131 Kunnanvaltuuston kokouksen 19.8.2021 päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano .........................  2

§ 132 Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset ajalla 1.9.-31.12.2021 ...........................................................  4

§ 133 Osavuosikatsaus 1.1. - 31.6.2021 ............................................................................................................  5

§ 134 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen ................................................... 6

§ 135 Kallion alueen ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman päivitys vuosille 2021 - 2024 ....................................  7

§ 136 Kerttu Saalasti säätiön rahoitusosuus 2022 - 2024 ..................................................................................  8

§ 137 Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston jäsenten valinta kaudelle 8/2021 - 5/2023 ......................................  9

§ 138 Kunnanhallituksen edustajat lautakuntiin kaudelle 8/2021 - 5/2023 ........................................................ 10

§ 139 Yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunnan jäsenten valinta kaudelle 8/2021 - 5/2023 ............................... 11

§ 140 Kunniamerkkitoimikunnan jäsenten valinta kaudelle 8/2021 - 5/2023 ..................................................... 12

§ 141 Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten valinta kaudelle 8/2021 - 5/2023 .............................................  13

§ 142 Jäsenten nimeäminen hyvinvointityöryhmään ......................................................................................... 14

§ 143 Edustajien nimeäminen kyläneuvostoon kaudelle 8/2021 - 5/2023 ........................................................  15

§ 144 Nuorisovaltuusto kaudelle 8/2021 - 5/2023 ............................................................................................  16

§ 145 Edustajien nimeäminen nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon kaudelle 8/2021 - 5/2023 ........................ 17

§ 146 Edustajien nimeäminen lapsiasiainneuvostoon kaudelle 8/2021 - 5/2023 ..............................................  18

§ 147 Maaseudun kehittämistoimikunta kaudelle 8/2021 - 5/2023 ...................................................................  19

§ 148 Jorma Kultalan rahaston toimikunta kaudelle 8/2021 - 5/2023 ...............................................................  20

§ 149 Matti Saviluoto rahaston toimikunta kaudelle 8/2021 - 5/2025 ...............................................................  21

§ 150 Kunnan edustajat eri yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin kaudelle 8/2021 - 5/2023 ............................... 22

§ 151 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen kuntapäiväkokoukseen 5.10.2021 (Suomen
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021) ......................................................................................................... 23

§ 152 Kunnanhallituksen edustajien ohjeistaminen ja raportit ..........................................................................  24

§ 153 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ..................................................................................... 25

§ 154 Tiedoksiantoasiat ....................................................................................................................................  26

§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet ..........................................................................................................................  27
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X Pärkkä Annu  Haikara Hanna  
X Timlin Tiina  Muhola Jukka  
 

Muut saapuvilla olleet: X Hannula Ahti kunnanvaltuuston puheenjohtaja   
X Kangas Terhi kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja  
X Kukkonen Esa  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
X Myllyoja Jarkko kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Korhonen Kai kunnanjohtaja, poistui klo 17.25  
X Rossi Päivi                hallintojohtaja   
X Mickos Ari                   Teollisuuspuiston tj., paikalla ennen varsinaisen kokouksen 

alkua klo 14.15-15.15   
X Korkeakangas Marja   talouspäällikkö, paikalla klo 15.18-15.30    

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    131   154  Sivut:    1   30 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Ruuttula ja Juho Hiltula sekä varalle Ari Ahola. 
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Merja Ruuttula   Juho Hiltula  
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   toimistosihteeri 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 19.8.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021  §  131 
 
”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 19.8.2021  §:t 35-62 

35 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
37 Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025 
38 Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaali kaudelle 8/2021 - 5/2023 
39 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsutapa 
40 Kunnan ilmoitusten tiedoksi saattaminen 
41 Kunnanhallituksen vaali kaudelle 8/2021 - 5/2023 
42 Kunnanhallituksen puheenjohtajiston vaali kaudelle 8/2021 - 5/2023 
43 Keskusvaalilautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025 
44 Tarkastuslautakunnan vaali 
45 Sivistyslautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025 
46 Hyvinvointilautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025 
47 Ympäristölautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 12/2021 
48 Teknisen lautakunnan vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025 
49 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen alueelliseen maaseutulautakuntaan kaudelle 8/2021 - 5/2025 
50 Edustajien ja varaedustajien esittäminen alueelliseen lomituspalvelulautakuntaan kaudelle 8/2021 - 
51 Kokousedustajan ja varaedustajan vaali Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen 4.10.2021 
52 Jäsenen ja varajäsenen valinta kuntien yhteiseen Jokilaaksojen jätelautakuntaan kaudelle 8/2021 - 
53 Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen ehdottaminen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokuntaan 
54 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025 
55 Käräjäoikeuden lautamiehen vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025 
56 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025 
57 Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan jäsenen vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025 
58 Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunnan jäsenen vaali kaudelle 8/2021 - 5/2025 
59 Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston toimikunta kaudelle 8/2021 - 5/2025 
60 Jäsenten ja varajäsenten vaali kuntayhtymien valtuustoihin kaudelle 8/2021 - 5/2025 
61 Urheilukentän äänentoisto 
62 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 

 
 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa 
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.  
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Päätös:  Hyväksyttiin. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET AJALLA 1.9.-31.12.2021 
 
Kunnanhallitus 13.9.2020 § 132 
 

Hallintosäännön 14 luvun 143 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.  
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.  
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Kokoukset voidaan hallintosäännön 
141 §:n mukaan tarvittaessa pitää myös sähköisesti. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus  
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnantalolla maanantaisin klo 14.15 seu-
raavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 13.9., 11.10., 1.11., 22.11. ja 13.12. 
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään kunnantalon valtuustosalissa 
torstaisin klo 19.00 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 11.11. ja 2.12. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus  
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnantalolla maanantaisin klo 14.15 seu-
raavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 13.9., 11.10., 1.11., 22.11. ja 13.12. 
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään kunnantalon valtuustosalissa 
torstaisin klo 19.00 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 21.10., 11.11. ja 2.12. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Kai Korhonen, 044 4883 200 

  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.6.2021 
 

Kunnanhallitus  13.9.2021  §  133 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 10.11.2020 antanut yleisohjeen Kunnan ja kuntayh-
tymän puolivuosi- ja neljänneskatsausten laadinnasta. Tätä yleisohjetta noudatetaan ensimmäisen 
kerran vuotta 2021 koskeviin kunnan puolivuosi- ja neljännesvuosikatsauksen tietoihin. 
 
Puolivuosikatsaukessa on esitettävä kunnan tuloslaskelma, tase sekä tilinpäätösennuste. Lisäksi 
on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskei-
set tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Katsauksen laa-
dinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 
 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 31.6.2021. 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–31.6.2021. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Marja Korkeakangasta. 
 
Lisätietoja:  talouspäällikkö Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021 § 134 
 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen on tullut ajankohtaiseksi 
Kuntalain muutoksista johtuen. Sairaanhoitopiirin nykyinen perussopimus on ollut keskeisiltä osil-
taan peräisin vuodelta 2002 ja siihen on tehty vähäisiä muutoksia uuden Oulun muodostumisen 
yhteydessä vuonna 2012. 
 
Uudistunut kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015 ja uudistunut kuntalaki asettaa kuntayhtymän perusso-
pimuksen vähimmäissisällölle vaatimuksia, joita ei ole ollut sairaanhoitopiirin nykyisessä perusso-
pimuksessa. Myös muihin hallintoa koskeviin lakeihin on tullut muutoksia, jotka on otettu huomioon 
sopimusta päivitettäessä. Huolimatta käynnistyneestä sote-uudistuksesta ja Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen muodostamisesta perussopimuksen muuttaminen tulee toteuttaa. 
 
Perussopimukseen tehtävät suurimmat lisäykset koskevat kuntalain 56 § 1 momentin 10 ja 11 
kohdan edellyttämiä asioita: 
- 10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät 

ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasa-
painottamisesta; 

- 11) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille. 
Näiltä osin kuntalaki edellyttää tehtävän päivityksen perussopimukseen, sillä aiemmassa kunta-
laissa ei ollut säännelty edelle mainittuja asioita. Myös nykyisen perussopimuksen rakennetta on 
muokattu ja selkeytetty. 
 
Perussopimuksen muuttaminen on jäsenkuntien asia. Perussopimus on kuntien välinen sopimus. 
Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jä-
senkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteen-
lasketusta asukasluvusta. Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien val-
tuustot enemmistöpäätöksellä. 
Oheismateriaalina Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirje perussopimuksen 
muuttamisesta liitteineen. 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja käsittelemään sairaan-
hoitopiirin hallituksen esittämän muutetun perussopimuksen 29.10.2021 mennessä ja lähettämään 
asiaa koskevan valtuuston kokouksen oikeaksi todistetun pöytäkirjaotteen sairaanhoitopiirin kir-
jaamoon. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin esittämän muutetun perussopimuksen ja esittää kunnanvaltuustolle uuden perussopimuksen 
hyväksymistä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200 etunimi. sukunimi@sievi.fi  
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KALLION ALUEEN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN PÄIVITYS VUOSILLE 2021 – 2024 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021 § 135 
 

Kallion yhtymähallitus päätti kokouksessaan 6.11.2020 Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointi-
suunnitelman päivittämisestä vuosille 2021 – 2024. Päivittäminen on tehty yhteistyössä kuntien vi-
ranhaltioiden, vanhus- ja vammaisneuvostoedustajien, seurakuntien ja Kallion viranhaltioiden 
kanssa kevään 2021 aikana.  
 
Vanhuspalvelulaki velvoittaa laatimaan suunnitelman niistä toimenpiteistä, joilla tuetaan ikäänty-
neen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista. Hyvinvointi-
suunnitelman strategiseksi tavoitteeksi oli asetettu: 
a. ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sekä 
b. ikääntyneet voivat elää hyvää elämää kodeissaan nykyistä pidempään. 
Näiden pohjalta kunnat laativat omat konkreettiset hyvinvointisuunnitelman teot omiin kuntiinsa. 
Vuositeemoiksi valittiin v 2022 Hyvinvoiva ja innostava arki, v 2023 arvostan itseäni ja v 2024 Tur-
vallinen koti. 
 
Kallion yhtymähallitus hyväksyi Kallion alueen ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021 – 
2024. Myös Sievin Vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt hyvinvointisuunnitelmaa kokoukses-
saan 26.8.2021. 
Oheisena päivitetty hyvinvointisuunnitelma. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kallion alueen ikääntyvien hyvinvointi-
suunnitelman vuosille 2021 – 2024 ja lähettää sen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200 etunimi. sukunimi@sievi.fi  
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KERTTU SAALASTI SÄÄTIÖN RAHOITUSOSUUS 2022 - 2024 
 

Kunnanhallitus 13.09.2021  § 136 
 
Alueen kuntien, koulutusorganisaatioiden ja Oulun yliopiston perustama Kerttu Saalasti -säätiön 
tavoitteena on edistää osaltaan Oulun Eteläisen elinkeinoelämän monipuolistumista ja kilpailuky-
kyä sekä tukea alueella tapahtuvaa yliopistollista tutkimus- ja koulutustoimintaa. Säätiö rahoittaa 
koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa perustajakuntiensa rahoitusosuudella sekä hakemal-
laan hankerahoituksella. Säätiön kotikunta, Nivala, maksaa puolet kuntien rahoitusosuudesta, 
muiden kuntien osuudet määräytyvät asukasmäärien suhteessa. 
 
Kerttu Saalasti -säätiö on kirjeellään 19.8.2021 esittänyt rahoituksen varaamista perustajakuntien 
talousarvioihin vuosille 2022 - 2024. Sievin maksuosuudeksi vuosille 2022 - 2024 tulee jakoesityk-
sen mukaisesti 2712 € / v. Vuoden 2022 rahoitusosuudet laskutetaan maaliskuun 2022 loppuun 
mennessä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetyn rahoitusosuuden ja 
esittää varattavaksi vuoden 2022 talousarvioon kunnan asukasmäärän mukaisesti 2712 euroa 
Kerttu Saalasti -säätiön kuntarahoitusosuudeksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää 2712 euron vuotuis-
ta varausta suunnitelmavuosille 2023 - 2024. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja:  Kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

KH: 63/2018§ 136, KH 13.9.2021 14:15 Sivu 8



 

KUNNANHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTON JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 8/2021 – 5/2023 
 
Kunnanhallitus  13.9.2021  § 137 

 
Hallintosäännön 3 luvun 23 §:n mukaan  
kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päättää 
1. virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, 
2. paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuu-

tuksen nojalla, 
3. kunnallisen pääsopimuksen mukaisten paikallisneuvottelujen ja kunnan viranhaltijain neuvot-

teluoikeudesta annetun lain mukaisten neuvottelujen käymisestä ja virka- ja työehtosopimus-
ten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja toteuttamisesta, 

4. henkilöstön palkkauksesta palvelusvuosilisiä lukuun ottamatta, ellei kyseessä ole palkkahin-
noittelukohdan peruspalkka tai aiemmin määritelty tehtäväkohtainen palkka sekä 

5. viranhaltijan tai työntekijän tehtäväkohtaisen palkan harkinnanvaraisesta tarkistuksesta. 
 
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 mukaan henkilöstöjaostossa on viisi (5) jäsentä. Jäsenet valitsee 
kunnanhallitus. Kunnanhallitus valitsee myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikauden 
pituus on kunnanhallituksen toimikausi, ellei toimielimen perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. valita jäsenet kaudelle 6/2021 – 5/2023. 
2. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
 
Päätös:  Henkilöstöjaostoon valittiin Rami Rauhala pj., Merja Ruuttula vpj., Juho Hiltula, Tiina 

Timlin ja Ari Ahola. 
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNTIIN KAUDELLE 6/2021 – 5/2023 
 
Kunnanhallitus 13.9.2021 §  138 

 
Hallintosäännön 14 luvun 150 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edusta-
jansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä 
myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajansa lautakuntiin.  
 
Päätös:  Kunnanhallitus valitsi edustajansa lautakuntiin seuraavasti: 
 
 Sivistyslautakunta Tiina Timlin 
 Hyvinvointilautakunta Juho Hiltula ja Merja Ruuttula 
 Tekninen lautakunta Annu Pärkkä ja Ari Ahola 
 Ympäristölautakunta Ari Ahola 
 
 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883201 
  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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YHTEISTYÖKOMITEA/TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 8/2021 – 5/2023 
 
Kunnanhallitus  13.9.2021  §  139 

 
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella 
(449/2007) mukaan kunnassa on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja työntekijöiden 
edustajista. Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kun-
nassa ja hyvinvointialueella. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yh-
teisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan ja hyvinvointialueella toiminnan kehittä-
miseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien 
päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnan ja hyvinvointialueen palvelutuotannon tulok-
sellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. 
 
Lain työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (44/2006) mukaan työpaikal-
la, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää, on perustettava kahdeksi kalenteri-
vuodeksi kerrallaan työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja 
sekä työpaikan työntekijät. Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden vä-
listä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpai-
kan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee yhteistyökomi-
tea/työsuojelutoimikuntaan kolme (3) jäsentä ja kunnan henkilöstö muut jäsenet. Lisäksi toimikun-
nan jäseniä ovat työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut. Toimikunta valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikauden pituus on kunnanhallituksen toimikausi, ellei 
toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
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 päättää valita kolme (3) jäsentä yhteistyökomi-
tea/työsuojelutoimikuntaan kaudelle 8/2021 – 5/2023 sekä pyytää henkilöstöä nimeämään muut 
jäsenet. Lisäksi toimikunnan jäseniä ovat työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. Yhteistyökomitea/työsuojelutoimikuntaan valittiin Pasi Känsälä, Merja 

Ruuttula ja Ari Sipilä  
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 04 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNIAMERKKITOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 8/2021 – 5/2023 
 

Kunnanhallitus  13.9.2021  §  140 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytävät vuosittain esityk-
siä äitienpäivänä ja itsenäisyyspäivänä myönnettävistä kunniamerkeistä. Kunniamerkkitoimikunnan 
tulee päättää, kenelle kunta hakee ko. kunniamerkkejä. 
 
Kunniamerkkitoimikunta voi tehdä esityksiä myös muista kunniamerkeistä tai huomionosoituksista. 
 
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 mukaan toimikunnan jäsenet valitsee kunnanhallitus. Kunnanhalli-
tus valitsee myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikuntien toimikauden pituus on kun-
nanhallituksen toimikausi, ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita henkilöt kunniamerkkitoimikun-
taan kaudelle 8/2021 – 5/2023 ja valitsee puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. 
 
Päätös:  Kunniamerkkitoimikuntaan valittiin Tiina Timlin pj, Terhi Kangas vpj., Ahti Hannula, 

Jarkko Myllyoja ja Esa Kukkonen. 
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 8/2021 – 5/2023 
 

Kunnanhallitus  13.9.2021  §  141 
 
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan jäsenillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa oman asuinkun-
tansa toimintaan. Tätä varten kunnassa tulee olla vaikuttamistoimielimiä, joihin kuntalaiset voivat 
valita edustajiaan. Tällaisina vaikuttamistoimieliminä kuntalaki mainitsee esimerkiksi nuorisoval-
tuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston. 
 
Lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/87) tarkoituksena on 
edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteis-
kunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 
 
Laissa säädetään kunnalle ja kunnan eri viranomaisille yleisiä tehtäviä vammaisten tasa-arvon 
edistämiseksi ja osallistumismahdollisuuksien kehittämiseksi. Siinä on erikseen säädetty myös 
vammaisille järjestettävistä palveluista ja tukitoimista.  
 
Kunnanhallitus on 01.03.2010 päättänyt yhdistää vanhustoimikunnan ja vammaisneuvoston van-
hus- ja vammaisneuvostoksi, jossa on ollut yhdeksän jäsentä. Kunnanhallitus valitsee toimikuntaan 
kolme jäsentä, vammaisjärjestöt kolme jäsentä ja vanhuksia edustavat järjestöt kolme jäsentä. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n mukaan toimikunnan jäsenet valitsee kunnanhallitus. Kunnanhalli-
tus valitsee myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikuntien toimikauden pituus on kun-
nanhallituksen toimikausi, ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
 
1. valita kunnan edustajat neuvostoon ja 
2. puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
3. pyytää vammaisjärjestöjä valitsemaan kolme edustajaa keskuudestaan neuvostoon, 
4. pyytää vanhuksia edustavia järjestöjä valitsemaan kolme edustajaa keskuudestaan neuvos-

toon sekä  
5. pyytää Ppky Kalliota nimeämään edustajansa neuvostoon. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. Vanhus- ja vammaisneuvostoon kunnan edustajiksi valittiin Annu 

Pärkkä pj, Jarkko Kivioja vpj. ja Erkki Löf 
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENTEN NIMEÄMINEN HYVINVOINTITYÖRYHMÄÄN 
 
Kunnanhallitus 13.09.2021 § 142 
 

Kuntalain (410/2015) mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa se-
kä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 
Tähän tehtävään liittyen terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 § velvoittaa kunnan seuraamaan 
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan tu-
lee seurata myös kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvin-
vointitarpeisiin. Tämän seurannan työkaluksi on osoitettu hyvinvointikertomus ja siihen liittyvä ra-
portointi. Niin ikään laki edellyttää asettamaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määrittelemään niitä tukevat toimenpiteet. 
 
Sievissä laaja hyvinvointikertomus ja siihen liittyvät vuosittaiset raportit laaditaan ikäkausijaottelun 
pohjalle; lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset. Hyvinvointikertomus ja raportit val-
mistellaan hyvinvointityöryhmän antamien ohjeiden mukaan monialaisissa ikäkausityöryhmissä 
sähköistä hyvinvointikertomuksen työkalua käyttäen. Ikäkausityöryhmät ovat lapsiasiainneuvosto, 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto sekä nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto ja kylä-
neuvosto.  
 
Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on linjata kunnassa tehtävää hyvinvointityötä.  Hyvinvointityöryh-
mä ohjaa, arvioi ja seuraa hyvinvointityön prosessia sekä varmistaa, että hyvinvointikertomus on 
linjassa kuntastrategian kanssa. Kun hyvinvointityöryhmä on koonnut hyvinvointikertomuksen, se 
esitellään päättäville toimielimille, jotka käsittelevät hyvinvointikertomuksen ja tekevät päätöksen 
sen toteuttamisesta. Vaikuttavan hyvinvointityön takaamiseksi on tärkeää, että kunnan keskeisissä 
tehtävissä toimivat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat työryhmän jäseninä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä luottamushenkilö- ja viranhaltija-
jäsenet hyvinvointityöryhmään. 
 
Päätös:  Hyvinvointiryhmään nimettiin valtuuston pj., kunnanhallituksen pj., hyvinvointilauta-

kunnan pj., Ppky Kallion hallituksen Sievin edustajat, kunnanjohtaja, talouspäällikkö, 
tekninen johtaja, sivistysjohtaja, hyvinvointijohtaja ja hallintojohtaja. 

 
 Lisäksi kunnanhallitus pyytää Peruspalvelukuntayhtymä Kalliota nimeämään hyvin-

vointityöryhmään hyvinvoinnin yhdyshenkilön. 
  

Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KYLÄNEUVOSTOON KAUDELLE 8/2021 – 5/2023 
 

Kunnanhallitus  13.09.2021 § 143 
 

Kuntalain 22 § (8.2.2019/175) mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallis-
tua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnassa on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Yksi osallistumisen ja vaikutta-
misen edistämiskeino on valita palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin. 

  
Hallintosäännön 20 §:n mukaan kyläneuvosto on yksi kunnan vaikuttamistoimielimistä. Vaikutta-
mistoimielimien kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. 
 
Kyläneuvosto toimii yhtenä kunnan hyvinvointityön ikäkausityöryhmänä ja osallistuu kunnan laajan 
hyvinvointikertomuksen valmisteluun, toimeenpanoon ja raportointiin. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää  
1. nimetä luottamushenkilö- ja viranhaltijajäsenet kyläneuvostoon ja 
2. pyytää kyläyhdistyksiä nimeämään jäsenensä kyläneuvostoon. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin. Kyläneuvostoon nimettiin Tiina Timlin ja varalle Kari Honkala ja viran-

haltijajäseneksi hyvinvointijohtaja. 
 
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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NUORISOVALTUUSTO KAUDELLE 8/2021 – 5/2023     
 

Kunnanhallitus 13.09.2021 § 144 
 
Kuntalain 22 § (8.2.2019/175) mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallis-
tua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnassa on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. 
 
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on kuntalain mukaan asetet-
tava nuorisovaltuusto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Hallintosäännön § 20 mukaan 
nuorisovaltuusto on yksi Sievin kunnan vaikuttamistoimielimistä.  
 
Kuntalain mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumi-
seen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta 
merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen 
kehittämiseen kunnassa. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Marika Ahonniskan nuorisoval-
tuuston ohjaajaksi ja pyytää Jussinpekan koulun oppilaskunnan hallitusta sekä Sievin lukion opis-
kelijakunnan hallitusta nimeämään kumpikin neljä jäsentä nuorisovaltuustoon kaudelle 8/2021 – 
5/2023. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN NUORTEN OHJAUS- JA PALVELUVERKOSTOON KAUDELLE 8/2021 - 5/2023 
 
Kunnanhallitus 13.9.2021 § 145 

 
Kuntalain 22 § (8.2.2019/175) mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallis-
tua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnassa on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Yksi osallistumisen ja vaikutta-
misen edistämiskeino on valita palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin. 
 
Ohjaus- ja palveluverkoston on nuorisolain § 9 mukainen monialainen yhteistyön verkosto. Lain 
mukaan paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon 
kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto, jonka kohderyhmänä ovat kaik-
ki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, 
seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. 
  
Hallintosäännön 20 §:n mukaan nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on yksi Sievin kunnan vaikut-
tamistoimielimistä. Vaikuttamistoimielimien kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä 
päättää kunnanhallitus.  
 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toimii yhtenä kunnan hyvinvointityön ikäkausityöryhmänä ja 
osallistuu kunnan laajan hyvinvointikertomuksen valmisteluun, toimeenpanoon ja raportointiin. 
 
Ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on  
1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikal-
lisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; 
2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren 
palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta; 
3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi. 
 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. nimetä luottamushenkilö- ja viranhaltijajäsenet ohjaus- ja palveluverkostoon sekä 
2. pyytää Ppky Kallion hyvinvointi- sekä terveyspalveluita nimeämään edustajansa, 
3. pyytää Oulun poliisilaitosta nimeämään edustajansa ja 
4. pyytää Sievin seurakuntaa ja Sievin 4H:ta nimeämään edustajansa ohjaus- ja palve-

luverkostoon. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. Nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon nimettiin Juho Hiltula, hyvinvoin-

tijohtaja, Marika Ahonniska, etsivä nuorisotyöntekijä, yksilö- ja starttivalmentaja, si-
vistysjohtaja, koulukuraattori, Jussipekan koulun vararehtori, lukion opinto-ohjaaja ja 
Lauri Haikolan koulun rehtori. 

 
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAPSIASIAINNEUVOSTOON KAUDELLE 8/2021 – 5/2023 
 

Kunnanhallitus 13.09.2021 § 146 
 
Kuntalain 22 § (8.2.2019/175) mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallis-
tua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnassa on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Yksi osallistumisen ja vaikutta-
misen edistämiskeino on valita palvelujen käyttäjien edustajia kun-nan toimielimiin. 
  
Hallintosäännön 20 §:n mukaan lapsiasiainneuvosto on yksi Sievin kunnan vaikuttamistoimielimis-
tä. Vaikuttamistoimielimien kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kun-
nanhallitus.  
 
Lapsiasiainneuvosto toimii yhtenä kunnan hyvinvointityön ikäkausityöryhmänä ja osallistuu kunnan 
laajan hyvinvointikertomuksen valmisteluun, toimeenpanoon ja raportointiin. 
 
Lapsiasiainneuvoston tehtävänä on  
- koota tietoja lasten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta lasten ja lapsiperheiden ti-
lannetta kunnan päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi 
- edistää lapsille ja lapsiperheille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelyta-
poja palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta 
- edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. nimetä luottamushenkilö- ja viranhaltijajäsenet lapsiasiainneuvostoon sekä 
2. pyytää Ppky Kallion hyvnvointi- sekä terveyspalveluita nimeämään edustajansa ja 
3. pyytää Sievin seurakuntaa, Sievin Perhepalvelukeskus ry:tä, MLL:n Pohjois-

Pohjanmaan piiriä ja Sievin 4H:ta nimeämään edustajansa lapsiasiaineuvostoon. 
 

 
Päätös:  Hyväksyttiin. Lapsiasiainneuvostoon nimettiin Tiina Timlin ja Terhi Kangas, hyvin-

vointijohtaja, Marika Ahonniska, sivistysjohtaja, koulukuraattori, varhaiskasvatus-
päällikkö. 

 
Lisätietoja:  hyvinvointijohtaja Outi Santavuori p. 044 4883 310 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMIKUNTA KAUDELLE 8/2021 – 5/2023 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021  §  147 
 
Hallintosäännön 3 luvun 38 §:n mukaan maaseudun kehittämistoimikunta: 
 
1. päättää kehittämismäärärahaperusteista, 
2. valitsee vuoden maataloustuottajapalkinnon saajan, 
3. tekee yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa maaseutuasioissa, 
4. evästää alueellisen maaseutulautakunnan sieviläisiä jäseniä ja 
5. huolehtii maaseutuelinkeinojen yleisestä edistämisestä. 
 
Toimikunnan kokoonpano on 7-jäsenisenä ollut seuraava: 
- Nivalan maaseutulautakuntaan valitut sieviläiset jäsenet  
- MTK Sievin edustaja 
- Nuorten tuottajien edustaja 
- ProAgria Keski-Pohjanmaan edustaja 
- toimistosihteeri Hilkka Hänninen (sihteeri) ja varalla (Hannu Tölli) maaseutujohtaja 
- Sievin kunnanhallituksen edustaja. 
 
Hallintosäännön (1.8.2021) 2 luvun 18 §:n mukaan maaseudun kehittämistoimikunnassa on viisi 
(5) jäsentä. Jäsenet valitsee kunnanhallitus. Kunnanhallitus valitsee myös puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Toimikauden pituus on kunnanhallituksen toimikausi, ellei toimielimen perustami-
sen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa maaseudun kehit-
tämistoimikuntaan ja päättää toimikunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä pyytää 
valitsemiaan yhteistyötahoja nimeämään edustajansa toimikuntaan. 
 
Päätös: Todettiin, että Nuoret tuottajat ovat nimenneet edustajaksi Veikko Jokitalon ja MTK 

Päivi Huhtalan.ja Nivalan maaseutulautakunnan jäseninä toimivat Terhi Kangas ja 
Antti Ruuttula. 

 Kunnanhallitus nimesi edustajakseen Rami Rauhalan ja päätti, että puheenjohtaja-
na toimii Veikko Jokitalo ja varapuheenjohtajana Antti Ruuttula. 

 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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JORMA KULTALAN RAHASTON TOIMIKUNTA KAUDELLE 8/2021 – 5/2023 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021  § 148 
 
Jorma Kultalan rahasto on perustettu vuonna 1993. Rahaston tarkoituksena on nuorten (12–30 -
vuotiaiden) urheilijoiden kannustaminen, urheilun ja heidän opiskelunsa edistäminen. 
 
Rahaston varoista jaetaan vuosittain stipendejä kunnanhallituksen päättämä määrä. Stipendit ja-
kaa toimikunta, johon kunnanhallitus nimeää kaksi jäsentä, Sievin Sisu ry kaksi jäsentä ja Sievin 
Voimistelu- ja Urheiluseura Lyly ry kaksi jäsentä. Kunnanhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan. 
 
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. 
 
Oheismateriaalina rahaston säännöt. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä toimikuntaan kaksi jäsentä ja 
toimikunnan puheenjohtajan. 
 
Päätös:   Jorma Kultala rahaston toimikuntaan nimettiin Ahti Hannula pj. ja Ari Sipilä.  
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MATTI SAVILUOTO RAHASTON TOIMIKUNTA KAUDELLE 8/2021 – 5/2025 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021  §  149 
 
Kunnanhallitus perusti Matti Saviluoto rahaston toimikunnan kokouksessaan 23.5.2011 § 77. Toi-
mikunta jakaa varoja sieviläisen nuorison musiikki- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen. Toi-
mikunnassa on yhteensä kuusi jäsentä, jotka valitaan valtuustokausittain. Kunnanhallitus valitsee 
jäsenistä kaksi, hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta kumpikin kaksi, joista toisen on oltava 
alle 20-vuotias. 
 
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. 
 
Oheismateriaalina rahaston säännöt. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajansa toimikuntaan sekä 
pyytää hyvinvointilautakuntaa ja sivistyslautakuntaa valitsemaan omat edustajansa kaudelle 
8/2021 – 5/2025. 
 
Päätös:   Hyväksyttiin. Matti Saviluoto rahaston toimikuntaan valittiin Merja Ruuttula ja Jarkko 

Myllyoja.  
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNAN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖJEN YHTIÖ- JA VUOSIKOKOUKSIIN KAUDELLE 8/2021 – 5/2023 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021  § 150 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajat 
eri yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin kaudelle 8/2021 – 5/2023. 
 
Päätös:  Kunnan edutajat eri yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin valittiin seuraavasti:  
 

KUNNAN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖJEN YHTIÖ- JA   
VUOSIKOKOUKSIIN 8 /2021 –  5 /2023 

Asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistö-
osakeyhtiöt, joissa kunta on mukana 
(1 edustaja ja 2 varaedustajaa) 
 

edustaja Pasi Känsälä ja varalle Ari Sipilä ja 
Anne Kariniemi 

Nivalan liikuntakeskus Oy 
PL 54 
85500 NIVALA 

Juho Hiltula 

Pelastakaa Lapset ry 
Isokatu 47 
90100 OULU 

Annu Pärkkä 

Oulun Kauppakamari ry 
Uusikatu 53 
90120 OULU 

Jukka Muhola 

Sievin Liiketalo Oy 
Kantolantie 8 
85410 SIEVI 

Jarkko Myllyoja 

Pohjanmaan Osuuspankki 
Haikolantie 20 
85410 SIEVI 

Pasi Känsälä 

SPR Oulun piirin osasto 
Uusikatu 22 
90100 OULU 

Elisa Luomala 

Suomen Kotiseutuliitto 
Kalevankatu 13 A 
00100 HELSINKI 

Terhi Kangas 

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys r.y. 
Rautatienkatu 22 B 13 
90100 OULU 

Pirjo Rahkonen 

Vesikolmio Oy 
Vesitie 7 
85500 NIVALA 

Kari Honkala 

MUISSA YHTEISÖISSÄ KUNTAA EDUSTAA KUNNANJOHTAJA. 
Mikäli varsinainen edustaja tai varaedustaja ei pääse kokoukseen, kunnanjohtaja 
edustaa kuntaa. 

 
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVÄKOKOUKSEEN 5.10.2021 (SUOMEN KUN-
TALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIT 2021) 

 
Kunnanhallitus 13.9.2021 § 151 
 

Kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Suomen Kuntaliiton valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 
76 varajäsentä. Vaalit toimitetaan Kuntaliiton jäsenkunnissa 15.11.–31.12.2021. Ehdokasasettelus-
ta ja vaalien toimittamisesta määrätään Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan vaalijärjestykses-
sä. 
 
Valtuuskunnan jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsen-
äänestyksenä 15.11-31.12.2021. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta 
ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Vaalikelpoisia ovat kunnan valtuu-
tetut. Oulun vaalipiirillä on valtuuskunnassa 6 paikkaa. 
 
Vaalipiirien kuntapäiväkokoukset ovat vaalipiirin ehdokasasetteluprosessin välttämätön osa. Kun-
tapäivillä ao. vaalipiirin kuntien edustajat nimeävät valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirin ehdo-
kaslistat. Kuntaliiton valtuuskunnan vaalilautakunta kutsuu koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät. 
Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät järjestetään 5.10.2021 Teams-kokouksina. 
 
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat kuntapäiville. Kunnalla on asukaslukunsa mukaan mää-
räytyen 1–4 edustajaa. Edustajille voidaan nimetä henkilökohtaiset varahenkilöt. Varahenkilö osal-
listuu kokoukseen varsinaisen kokousedustajan ollessa estynyt. 
 
Kunnan edustajien määrä kuntapäiväkokouksessa määräytyy seuraavasti: 
 
    asukasluku enintään 10 000 yksi edustaja 
    asukasluku 10 001 - 50 000 kaksi edustajaa 
    asukasluku 50 001 - 100 000 kolme edustajaa 
    asukasluku yli 100 000 neljä edustajaa 
 
Kuntaliitto pyytää jäsenkuntiensa kunnanhallitusten nimeämään kunnan edustajat ja mahdolliset 
varahenkilöt kuntapäiville. Kuntapäiväedustajat ja mahdolliset varahenkilöt sekä kunnanhallituksen 
nimeämispäätöksen päivämäärä ja pykälä ilmoitetaan Kuntaliittoon 28.9.2021 mennessä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan vaalipiirikoh-
taisille kuntapäiville. 
 
Päätös:  Edustajaksi valittiin Ahti Hannula ja varaedustajaksi Terhi Kangas. 
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021  §  152 
 

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

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset asiat seuraavasti: 
 

- Lakea Oy:n ostotarjous osakkeesta 
- Rokotekattavuus 
- TE-palvelut siirtyminen kunnille 2024 
- Työterveyshuollon järjestäminen vuodesta 2023 alkaen 
- Strategiatyö 2022-2025, valtuustoseminaari 
- Visma Signin sähköinen allekirjoituspalvelu otettu käyttöön 
- Kuntajohtajasopimus 

 
 Kari Honkala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.19. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT  
 
Kunnanhallitus 13.9.2021  §  153 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Koululautakunta 6/2021 15.6.2021 
Tekninen lautakunta 6/2021 15.6.2021 
Vapaa-aikalautakunta 4/2021 16.6.2021 
Ympäristölautakunta 3/2021 22.6.2021 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat ja päättää, 
ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhallituksen käsiteltä-
väksi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin.  
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 13.9.2021  §  154 

 
1. Oikeusministeriö, 30.6.2021: Aluevaalit vuonna 2022: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoit-

taminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym. 
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2.11.2020: Erityisavustuksen myöntäminen – Uusi kirjastoauto Sieviin. 
3. Sosiaali- ja terveysministeriö: 
a. 8.7.2021: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkisen 

sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin. 
b. 14.7.2021: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain, tervey-

denhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6§:n muuttamises-
ta. 

c. 25.8.2021: Lausuntopyyntö sote-tiedonhallinnon linjauksiin. 
4. Valtiovarainministeriö: 
a. 24.6.2021: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 

muuttamisesta. 
b. 12.7.2021: Lausuntopyyntö – Arviomuistio julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittä-

mistarpeista. 
c. 2.8.2021: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021. 
d. 6.9.2021: Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä. 
5. Lakea, 30.6.2021: Lakea Oy:n osakkeet. 
6. Verohallinto, 30.6.2021: Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamises-

sa vuosina 2022-2024 – Ilmoitus verohallinnolle tehtävä 19.11.2021 mennessä. 
7. Maanmittauslaitos, 14.7.2021: Päätös kuntajaotuksen muuttamisesta enklaavien poistamiseksi (enklaa-

vinsiirtopäätös) Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. 
8. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 30.6.2021: Tilinpäätös 2020. 
9. 27.8.2021: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuoltokuntayhty-

mien yhteinen kannanotto – Koronan aiheuttamat kustannukset korvattava täysimääräisesti. 
10. Aiesopimus, 25.5.2021 Raudaskylän Kristillisen Opisto ry:n kanssa. 
11. Sievin kunnan 18.8.2021 luovuttama muistio sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselle. 
12. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 9/2021 17.6.2021 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 10/2021 12.8.2021 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 7/2021 16.6.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 2/2021 8.6.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 8/2021 16.6.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 9/2021 5.7.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 10/2021 23.8.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 6/2021 14.6.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 7/2021 16.8.2021 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 8/2021 3.6.2021 
 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 6/2021 18.6.2021 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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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: 131-135, 152-154 

 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
 -aika 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät: 136-151 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 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 tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 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 tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
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HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen (tarjouskilpailuun osallistunut 

tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa) voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua (Hankintalaki 1397/2016 § 135) tai tehdä kuntalain (410/2015 
§ 134) mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsen voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälä:  
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, voi asianosainen saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
tekemällä valituksen (Hankintalaki 145-146 §). 
 
Pykälä:  
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314  
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
toimittaminen 

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

 
Oikaisuvaatimus-/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, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään/valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimus-/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/Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimus-/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 Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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