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Kokousaika:

Maanantai

Kokouspaikka:

Teams-kokous

Saapuvilla olleet:
X
X
X
X
X
X

Muut saapuvilla olleet:

X
X
X
X
X
X
X

25.10.2021

Jäsenet:
Rauhala Rami
Ruuttula Merja
Hiltula Juho
Ahola Ari
Honkala Kari
Pärkkä Annu
Timlin Tiina

kello

14.15 – 17.53

Varajäsenet:
Korkeakangas Tapani
Rahkonen Pirjo
Känsälä Pasi
Voltti Taneli
Vähäsalo Terhi
Haikara Hanna
Muhola Jukka

pj., poistui klo 17.30
1. vpj.
2. vpj.

Hannula Ahti
Kangas Terhi
Kukkonen Esa
Myllyoja Jarkko
Korhonen Kai
Rossi Päivi
Korkeakangas Marja
Puputti Sami

(k okoustauko klo 16.27-16.35)

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja

hallintojohtaja
talouspäällikkö, paikalla §:t 168-172, klo 14.15-16.09
tekninen johtaja, paikalla § 182, klo 17.32-17.50

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

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

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 168

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Honkala ja Tiina Timlin sekä varalle Merja Ruuttula.
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Sivut: 1
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus:

Rami Rauhala
Merja Ruuttula
puheenjohtaja, § 168-181 puheenjohtaja, § 182
Pöytäkirjan tarkastus:
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
.

Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Päivi Rossi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Kari Honkala

Tiina Timlin

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa
tiistaina 2.11.2021.
Mari Yrttikoski
toimistosihteeri
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KH: 61/2020

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET TALOUSARVIOON VUODELLE 2021
Hyvinvointilautakunta 20.10.2021 § 19
Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Mikäli talousarviossa toimielimelle osoitetut määrärahat osoittautuvat riittämättömäksi, on talousarviota muutettava huomioiden rahoitustarpeen kattamissäännöt.
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy lisätalousarvion 2021 määrärahojen
muutokset ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäviksi.
Päätös: Hyväksyttiin liitteen 2 mukaisesti.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 168
Hyvinvointilautakunta esittää talousarviomuutoksia vuodelle 2021 seuraavin perustein.
Työmarkkinatukimaksuihin tarvitaan lisää menomäärärahaa 20.000 €, syynä yleinen työllisyystilanne. Monitoimihalli on ollut koronan vuoksi suljettuna, joka on aiheuttanut 32.000 € tulovajeen
asiakasmaksuihin. Maakuntaviestien siirto aiheutti 56.700 € tulovajeen ja samalla 32.700 € menojen vähennys mahdollisuuden.
Näiden muutosten nettovaikutus on yhteensä 76.000 €. Talousarvion muutosesitys voidaan kattaa
kunnallisverotuloista, jota kertyy arvioita paremmin.
Oheismateriaalina muutosesityksen pohja-aineisto.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan esityksen ja
esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi
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TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2024
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 96
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä
tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä
mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Taloudellisten riskien ja sitoumusten määrä tulee olla kunnan kokoon ja taloudelliseen kantokykyyn
nähden hallittava. Hallintokuntien tulee seurata toimintansa tuloksellisuutta ja kehittää sen arviointivälineitä. Toimintamme on tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja työssä jaksaminen on hyvällä tasolla.
Verotulot, valtionosuudet ja rahoituskulut sekä poistot luovat raamin nettokäyttömenoille. Talousarvion 2022 valtionosuus olisi ennakkoarvioiden mukaan 0,6 milj. euroa enemmän kuin 2021 vuonna. Verotulojen kokonaismäärässä ei olisi kovin isoa nousua (0,25 milj. €) talousarvioon 2021 verrattuna. Yhteisöveron jako-osuuden oletettu aleneminen vuonna 2022 vaikuttaa Sievissä noin
-0,48 milj. yhteisöveron tilityksiin. Rahoituskuluihin eikä poistoihin ole arvioitu merkittävää muutosta Palkkoihin odotetaan nousua 1,5% syksyn 2021 tasosta ja hintoihin yli 2% nousua.
Kaikki nämä edellä mainitut seikat aiheuttavat säästöpainetta käyttötalouteen sekä investointien
tarkkaan tarveharkintaan. Hallintokuntien ja palvelujen tuottajien on etsittävä ne mahdollisimman
tehokkaat tavat tuottaa palveluja. Kehyslaskelmaesitys on pyritty laatimaan realistisesti ja tasapuolisesti. Siihen sisältyy kaikkien hallintokuntien todellisia säästöjä, koska hintojen ja palkkojen nousua ei ole viety raamiin kokonaan vaan leikattuna. Näin tehty raamiesitys on hieman ylijäämäinen
ilman verojen korotuksia.
Uuden hallintosäännön mukanaan tuomia mahdollisia muutoksia ja siirtoja lautakuntien välillä raamissa ei ole vielä huomioitu.
Lautakunnissa tulee muistaa selvittää esitettyjen investointien käyttökustannusvaikutukset ja talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä kehyksen mukainen talousarvio voidaan laatia vuodelle 2022. Suunnitelmavuosille merkityt investoinnit ja niiden toteutusajankohta laitetaan uudestaan tarpeellisuusharkintaan.
Oheismateriaalina:
- Talousarvion 2022 raamiesitys
- Talousarvion ja -suunnitelman 2022-2024 laadintaohjeet sekä investointiesityslomakkeet
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa talousarvion laadintaohjeet
(liite 1) ja kehystavoitteet (liite 2) sekä päättää alustavan aikataulun seuraavasti:
1.

21.6 ma kunnanhallitus päättää tekniset talousarvion laadintaohjeet ja tavoitekehykset

2.

30.8. (ma) mennessä hallintokuntien on annettava sisäisiä palveluja koskevat perustiedot ja pyynnöt; kiinteistöjen korjaukset, atk-tarpeet, oppilasennusteet ruokahuoltoon ym. pohjatiedot.
13.9. (ma) sisäiset erät ovat valmiit ja jätetään taloustoimistoon
30.9. (to) lautakunnat jättävät taloussuunnitelmaehdotuksensa luvut taloustoimistoon
11.10. (ma) Kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely, jatkokokoukset tarpeen mukaan.
1.11. (ma) kunnanhallitus, jossa on kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, sekä esitys
veroprosenteista.
11.11. (to) valtuusto päättää veroprosentit
22.11. (ma) kunnanhallitus esittää talousarvion valtuustolle
2.12. (to) valtuusto hyväksyy talousarvion

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta.
Eero Korhonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.27.
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 157
Esitellään kunnanhallitukselle talousarvion 2022 laadintatilanne kunnanhallituksen antamaan laadintaohjeen mukaan.
Todetaan että talousarvioraami ja –ohje olivat edellisen kokouksen § 96 pöytäkirjan liitteenä.
Oheismateriaalina:
-talousarvio-ohje
-annettu talousarvioraami
-lautakuntien talousarvioiden käsittelypäätökset
-käyttötalouden numero-osa; talousarvioesitykset tavoitekehykseen verrattuna lautakunnittain ja
tehtävittäin sekä investointiesitykset
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarviotilanteen tiedoksi ja ohjeistaa jatkokäsittelyn tarpeen
Päätös: Hyväksyttiin.
Kari Honkala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.37.
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Marja Korkeakangasta.
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Kunnanhallitus 25.10.2021 § 169
Esitellään kunnanhallitukselle talousarvion 2022 laadintatilanne.
Oheismateriaalina:
Kooste muutoksista edellisen käsittelyn jälkeen
Investointiesitykset, mukana arvio poistovaikutuksista
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarviotilanteen tiedoksi ja ohjeistaa jatkokäsittelyn tarpeen
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Marja Korkeakangasta.
Lisätietoja:

talouspäälikkö Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2022
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 170
Kuntalain 110§:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, joista
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä
siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Kuntalain 111§: n mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnalle suoritettavat verot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta ja osuudesta yhteisöveroon. Tuloveroprosentti vuodelle 2022 on ilmoitettava Verohallinnolle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella
viimeistään marraskuu 17 päivänä 2021.
On syytä huomioida, että vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023
tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä
2022. Sote-uudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden
2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39
% -yksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää keväällä 2022.
Sievin kunnan tuloveroprosentti on ollut:
vuosina 2008–2009
20,50 %,
vuosina 2010–2011
21,00 %,
vuonna 2012
21,25 % ja
vuosina 2013–2021
21,75 %
Vuoden 2022 talousarviota on valmisteltu nykyisten veroprosenttin tuotoilla. Tällä 21,75 tuloveroprosenilla kertyisi 13 127 000 euroa kolmen vuoden aikana. Kustannuksia nostavat palkkojen korotukset ja yleinen hintojen nousu. Valtionosuuksien määrä nousee 0,76 milj. euroa vuodesta 2021.
Talousarvioesitys on tämän hetken valmistelutilanteessa vielä lievästi alijäämäinen.
Vuoden 2021 tilinpäätösennuste on alijäämäisestä talousarviosta huolimatta kuitenkin positiivinen.
Suurin selittävä tekijä tähän on vuositasolla 0,44 milj. euroa arvioitua paremmat verotilitykset.
Tuloveroprosentin nostoa vuodelle 2022 ei esitetä, vaan talousarvion tasapainottamiseen käytetään taseen edellisten vuosien ylijäämää.
Oheismateriaalina:
Vuoden 2021 veroprosenttien vertailu alueen kuntiin.
Alustava käyttötalouden tuloslaskemaosa vuodelle 2022
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,75%.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Marja Korkeakangasta.
Lisätietoja:

talouspäällikkö Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2022
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 171
Kunnanvaltuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kuntien tulee ilmoittaa vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä 2021.
Kiinteistöverolaissa säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiinteistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alussa. Yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen
maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä edellä säädettyä alhaisemmaksi. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös nolla. Asuntorakentamiseen kaavoitetulle
rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan määrätä erityinen kiinteistöveroprosentti, jos sitä ei
ole määrätty vero määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan. Kuntien on vuosittain ilmoitettava verotuksen toimittamista varten nämä korotetun kiinteistöveroprosentin piiriin kuuluvat rakennuspaikat.
Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella
vuodelle 2022 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:
* Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %
* Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
* Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %
* Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
* Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. ) Rakentamattoman rakennuspaikan
kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa
kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)
Erittely 2022 talousarvioesityksen kiinteistöverolajeista:
Kiinteistövero
Yleinen kiinteistövero
Vakituiset asunnot
Muut asuinrakennukset
Rakentamattomat rak.paikat
Voimalaitokset

Ta 2021
0,93 %
0,7 %
1,3 %
ei määr.
3,1 %

Esitys ta 2022
0,93 %
0,7 %
1,3 %
ei määr.
3,1 %

Raja-arvot
0,93 - 2,00 %
0,41 - 1,00 %
0,93 - 2,00 %
2,00 - 6,00 %
0,93- 3,10 %

Kiinteistöveroja tilitettiin kunnalle vuonna 2020 1,02 milj. euroa, vuonna 2021 Ta on 1,03 milj. euroa ja vuoden 2022 talousarviossa kiinteistöveroon on merkitty 1,2 milj. euroa.
Sievin kiinteistöveroprosenteista yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä raja-arvojen alarajalla eli 0,93 % muiden kiinteistöveroprosenttien ollessa sen yli. Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä korotusta vuodelle 2022, samoin perustein kuin tuloveroprosentin määräämisessä.
Oheismateriaalina on vuoden 2021 veroprosenttien vertailu alueen kuntiin.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
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- yleinen
- vakituiset asuinrakennukset
- muut asuinrakennukset
- yleishyödylliset yhteisöt
- voimalaitokset
- rakentamaton rakennuspaikka

0,93 %
0,7 %
1,3 %
0,0 %
3,10 %
ei määrätty.

Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Marja Korkeakangasta.
Lisätietoja:

talouspäälikkö Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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SIEVIN TEOLLISUUSPUISTO OY:N LAINA-ANOMUS
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 172
Sievin Teollisuuspuisto Oy on pyytänyt kunnalta 1.000.000 euron antolainaa investointien rahoittamiseksi. Sievin Teollisuuspuisto tulee käyttämään lainan Sievin Pelastajantie 2 tontille rakennettavan teollisuuskiinteistön rakentamiseen. Rakennusurakan loppusummaksi muodostui kilpailutuksen jälkeen 1.043.794 euroa + alv, eli 1.294.304 euroa.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Lisäksi kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää
takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta
sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.
Sievin Teollisuuspuisto Oy kuuluu kuntakonserniin. Lainan myöntäminen ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille säädetyistä tehtävistä, eikä siihen sisälly merkittävää taloudellista riskiä, kiinteistökiinnityksen panttikirjojen voidaan katsoa olevan vastavakuutena riittävä.
Antolainalle esitetään seuraavia lainaehtoja. Laina-aika on 10 vuotta ja sitä lyhennetään koron
erääntymispäivinä kerran vuodessa niin, että viimeinen erä on 31.12.2031. Lainan korko sidotaan
12 kk euriboriin, jos viitekorko on negatiivinen, käytetään arvoa 0,0 %, jonka lisäksi lainasta peritään marginaali 0,3 %. Korko on markkinaehtoinen. (Korkotaso on tarkistettu De minimis sääntöjen mukaan, riskilisätaulukko 0,75 % - 0,45% = 0,3%)

Oheismateriaalina: Sievin Teollisuuspuisto Oy:n esitys 20.10.2021, riskilisätaulukko, referenssikorkotaulukko, Sievin Teollisuuspuisto Oy:n luottoluokitus ja lainan luonnosvelkakirja.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. myöntää Sievin Teollisuuspuisto Oy:lle 1.000.000 euron lainan, jonka vastavakuutena kunnalle
luovutetaan kiinteistökiinnityksen panttikirjat. Laina-aika on 10 vuotta. Lyhennykset ovat 20.000 euroa/vuosi, näitä on 9 erää. Viimeinen erä 31.12.2031 on suuruudeltaan 820.000 euroa, jos laina
tällöin uusitaan, sen ehdot voidaan tarkistaa. Lainaa voidaan lyhentää tai maksaa kokonaan pois
aikaisemmin. Korko sidotaan 12 kk euriboriin, johon lisätään 0,3 %:n marginaali.
2. hyväksyy talousarvion rahoitusosan muutoksen niin, että antolainojen lisäys 1.000.000 katetaan
talousarviolainalla.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen@sievi.fi
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SIEVIN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2022 – 2025 JA YHTEISTYÖKUMPPANIN VALINTA
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 173
Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain 37§ mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
Kuntastrategia on siten koko Sievin kuntayhteisön tulevaisuuden strategia. Tulevaisuuden tahtotilan toteutumiseen vaikuttavat laajasti kunnan eri toimijat, joten kuntastrategia ei ole ainoastaan
kuntaorganisaation strategia. Sievin kuntastrategian toteuttamisen kannalta keskeisiä toimijoita
ovat kuntalaiset, asukkaat ja yhteisöt, yritykset, seurat ja järjestöt, eri palveluiden tuottajat sekä
Sievin kunta palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.
Kuntastrategia on kaikkea päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä ohjaava kunnan johtamisen kattostrategia ja työkalu. Se ohjaa myös vuosittaista talousarvion valmistelua. Sievin kunnan
eri prosessit ja yksiköt johtavat omat tavoitteensa kuntastrategiasta ja strategiaa konkretisoivista
ohjelmista.
Sievin kunnan nykyinen kuntastrategia on vuodelta 2018 (valtuusto 15.2.2018) ja se on tehty vuosille 2018 – 2021. Uusi valtuusto aloitti myös toimikautensa elokuussa 2021, joten nyt on myös aika päivittää Sievin kuntastrategia.
Kuntastrategian työstöön on tarkoitus osallistuttaa talvikauden 2021 – 2022 aikana laajasti kuntapäättäjiä, kuntalaisia ja henkilöstöä sekä alueen järjestöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Strategiatyöhön
on suunnitelmissa varata määräraha vuoden 2022 talousarviossa. Kuntastrategian työstämisen tueksi kunnanhallitus valitsee Sievin kunnalle yhteistyökumppanin strategian valmiiksi saattamiseksi
saatujen tarjousten perusteella. Tarjouksia on tullut kuntaan seuraavilta yrityksiltä: Kissconsulting
Oy, Paulos Oy ja MDI Public Oy, nämä oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää
1)Sievin kunnan strategian työstämisessä käytetään yhteistyökumppania talousarvion suomien
määrärahojen puitteissa, sekä
2)yhteistyökumppanin valinnasta saatujen tarjousten perusteella.
Päätös: Kunnanhallitus
1. päätti käyttää Sievin kunnan strategian työstämisessä yhteistyökumppania talousarvion määrärahojen puitteissa, sekä
2. valitsi yhteistyökumppaniksi Paulos Oy:n.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200, kai.korhonen@sievi.fi
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ÄÄNESTYSPAIKAT ALUEVAALEISSA 2022
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 174
Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys
toimitetaan kotimaassa 12.-18.1.2022 (keskiviikosta tiistaihin). Aluevaalit toimitetaan nyt ensimmäistä kertaa ja niissä valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot kaudelle 1.3.2022- 31.5.2025.
Sievin kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen, jonka aluevaltuustossa on 79 jäsentä. Vuodesta 2025 lähtien aluevaalit tullaan toimittamaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.
Kunnanhallituksen on vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin mukaisesti päätettävä kunnassaan
kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa kunnassa vähintään yksi. Kunnanhallituksen tulee päättää myös ennakkoäänestyspaikkojen
aukioloajasta, joka vaalilain 48 §:n mukaan voi olla arkipäivisin kello 8 ja 20 välillä ja viikonloppuna
klo 9 ja 18 välillä. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat vaalilain 9 §:n mukaan myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitosäänestys, jonka vaalitoimikunta suorittaa). Viime kuntavaaleissa käytettiin kirjastoautoa kiertävänä ennakkoäänestyspaikkana, mutta sen käyttö talviaikaan auton iästä ja kunnosta johtuen olisi melko epävarmaa. Lisäksi sen suosio eri kylillä vaihteli
merkittävästi.
Kunnanhallituksen on määrättävä myös vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueilla. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot kellonaikoineen tulee merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina 5.11.2021
klo 12.
Oheismateriaalina oikeusministeriön kirje 30.6.2021 (korj. 14.9.2021) VN/16839/2021.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2022 toimitettavissa aluevaaleissa
1.

yleinen ennakkoäänestyspaikka on Sievin kunnantalo, os. Haikolantie 16, 85410 Sievi ja
sen aukioloajat ennakkoäänestyspäivinä:
keskiviikko – perjantai
lauantai – sunnuntai
maanantai – tiistai

klo 12.00 – 17.00
klo 12.00 – 15.00
klo 12.00 – 17.00.

Lisäksi yleisenä ennakkoäänestyspaikkana ovat:
la 15.1.2022 klo 9.30-11.00: Kiiskilän koulu, Kiiskilänkylätie 74
la 15.1.2022 klo 13.00-15.30: Korhosen koulu, Koulukatu 10
2.

ennakkoäänestys (laitosäänestys) toimitetaan Pihlajakodin palvelukeskuksen lisäksi
Kotirinteessä

3.

vaalipäivän äänestyspaikka on Sievin kunnantalo, os. Haikolantie 16, Sievi.

Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201, etunimi.sukunimi@sievi.fi
arkistosihteeri Päivi Pöllä, p. 044 4883 208, etunimi.sukunimi@sievi.fi
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2022 ALUEVAALEJA VARTEN
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 175
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleissa sovelletaan vaalilain (714/1998) säännöksiä. Sievin kunnassa on yksi äänestysalue: Sievin äänestysalue (001 Sievi).
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme; sekä
2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin
kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Tasa-arvolaki edellyttää, että sekä jäsenissä että
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan varajäsenet
ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilain 15.3 §:n mukaan vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaalilautakunnalla on käytössään sähköinen vaaliluettelo, johon merkintä äänioikeuden käyttämisestä tehdään. Tämän vuoksi vaalilautakunnan jäseniä valittaessa tulee huomioida myös tietotekninen osaaminen. Koska koronaepidemia jatkuu edelleen, on varajäseniä syytä valita nytkin tavanomaista enemmän.
Oheismateriaalina oikeusministeriön kirje 30.6.2021 (korj. 14.9.2021) VN/16839/2021 ja edellisiin
vaaleihin (kuntavaalit) valitun vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpanot.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
VAALILAUTAKUNTA
JÄSEN
Pj.
Vpj.
J.
J.
J.

Jukka Linna
Sakari Virta
Elisa Luomala
Anne Kariniemi
Mauno Korhonen

VARAJÄSEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maila Niskanen
Terhi Ahokangas
Vuokko Niemelä
Raimo Mäkelä
Paavo Pylväläinen
Mikko Pöllä
Paavo Puusaari
Terhi Vartiainen
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VAALITOIMIKUNTA
JÄSEN
Pj.
Vpj.
J.

VARAJÄSEN

Teemu Pelkonen
Oiva Kankaanpää
Terhi Vartiainen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tapani Korkeakangas
Paavo Puusaari
Piritta Huovari
Mikko Pöllä
Sisko Jussila
Juha Kinnunen
Elisa Luomala

Kokouksessa pidettiin asian käsittelyn aikana tauko klo 16.27-16.35.
Lisätietoja:

hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201
arkistosihteeri Päivi Pöllä, p. 044 4883 208
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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ARVIOINTIKERTOMUS 2020, KUNNANHALLITUKSEN VASTINE ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 176
Kuntalain 121.2 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta on 31.5.2021 antanut arviointikertomuksensa vuodesta 2020 ja toivonut kaikilta hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa nostettuihin havaintoihin lokakuun loppuun
2021 mennessä. esitettyihin havaintoihin ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen haasteisiin.
Oheismateriaalina arviointikertomus sekä lausuntoluonnos.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tehtäväalueeltaan liitteen 1 mukaisen lausunnon tarkastuslautakunnalle.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201
talouspäällikkö Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202
Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Ari Mickos, p. 044 4883 203
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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Yleishallinnon lausunto arviointikertomuksessa 2020 esitettyihin havaintoihin

HYVINVOIVIEN IHMISTEN JA TURVALLISEN MAASEUDUN SIEVI
Negatiivinen väestökehitys ja huoltosuhteen muutos tuovat ison haasteen kunnan palvelutuotantoon ja
kuntatalouteen. Palvelurakenne- ja hallintouudistuksesta on valtuusto tehnyt päätökset. Päätösten myötä
uudistetun hallintosäännön ensimmäinen vaihe on tullut voimaan 1.8.2021 ja loppuosa
hallintouudistuksesta otetaan käyttöön 1.1.2022 voimaan tulevan hallintosäännön myötä.
Kouluverkkouudistuksesta on tehty päätökset kevääseen 2023 saakka, sisältäen kahden kyläkoulun
lakkauttamisen.
Hallintosäännön mukaisesti vaikuttamistoimielimiä on vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston
lisäksi hyvinvointityöryhmä, lapsiasiainneuvosto, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto sekä kyläneuvosto.
Näillä pyritään saamaan kuntalaisten osallisuutta ja tietoisuutta kunnan toimintaan lisättyä jokaisessa
ikäryhmässä ja saadaan kunnan eri ikäryhmät osaksi kunnan hyvinvointityötä. Sievin kunta osallistuu myös
Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä –hankkeeseen. Hankkeen toteutuksesta
vastaavat Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen
kanssa.

ELINVOIMAISTEN YRITYSTEN JA AHKERAN YRITTÄJYYDEN SIEVI
Ari Mickos, Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja
Uudet avaukset elinkeinoelämässä esim. Sievissä on 7 Natura-aluetta, joita voitaisiin hyödyntää
luontomatkailussa
Matkailualeen ympäristössä on parannettu pyöräreittejä ja perhokalastus paikkoja. Sähköpyöräilyyn on
selvitetty myös pyörien vuokraustoiminnan aloittamista, mutta korona tilanne siirtänyt suunnitelmia
toistaiseksi.
Bioenergiaselvitykset ovat edenneet vaiheeseen, jossa olemme aloittelemassa kannattavuuslaskelmien
tekemistä muutaman tilallisen kanssa, mahdollisen biokaasulaitosinvestointia varten. Tätä on tarkoitus
tehdä Biokama- hankkeen osana.
Uusi tehdasinvestointi talonrakennusteollisuuden klusteriyrityksen kanssa on aloitettu. Hankeen on
tarkoitus olla valmiina ensikesänä. Tällä haetaan toimialueen vahvistamista Sievissä.
Kehittämisrahojen tehokkaampi hyödyntäminen
Uutta alueellista organisaatiota ei synny ainakaan tässä vaiheessa. Suunnitelmana on nyt lähteä
vahvistamaan kehittämishankeosaamista ja resursseja Sieviin, jolla varmistamme rahoituksen saamisen
aluekehittämiseen. Hankerahojen ohjaamiseen Teollisuuspuiston käyttöön hankkeiden toteuttamiseksi on
esitetty kunnalle.
Uuden osaavan työvoiman rekrytoinen haasteet
Yritysten kanssa olemme käyneet keskusteluja työvoiman tarpeesta ja työvoiman saatavuudesta.
Työvoiman saatavuusongelmat ovat pahentuneet korokauden helpottaessa. Osaltaan globaali komponentti
pula on toiminut kasvun jarruna, mutta kun se hellittää olemme vaikeuksissa sada tekijöitä riittävästi
alueen yrityksiin. Hankevalmistelu, jolla tähtäämme ulkomaisen työvoiman rekrytoimiseksi alueelle ovat
lähdössä liikkeelle. Tavoitteena olisi tehdä kaksi hanketta. Yksi, jolla työvoimaa saataisiin alueelle ulkomailta

1

§ 176, KH 25.10.2021 14:15 / Liite: Liite 1, kh 25.10.2021 § 176
Dnro KH:66/00.03.00/2020

Kunnanhallitus 25.10.2021 § 176

Sivu 17
LIITE 1

(mahdollisesti Aasiasta) ja toinen, jolla loisimme kotoutumispalvelut heille Sieviin. Näiden hankkeiden
osalta tarvitsemme suuremman alueen, jonka kanssa toimintaa lähdettäisiin viemään eteenpäin.

TASAPAINOISEN JA VASTUULLISEN TALOUDENHOIDON SIEVI
Vuoden 2020 tilinpäätös on poikkeuksellisen hyvä. On selvää, ettei tämän 2020 vuoden kaltaisia tuloksia
tulla näkemään pitkään aikaan. Taloussuunnitelma tehdään vuosittain kolmelle vuodelle, jossa
suunnitelmavuodet antavat suuntaa. Ensimmäinen eli talousarviovuosi tehdään aina mahdollisimman
tarkasti, realistisesti ja varovaisuuden periaatteella. Näin toimien taloudessa ei pitäisi tulla suuria yllätyksiä,
vaan muutoksiin voitaisiin varautua hyvissä ajoin.

OSAAVAN JA MOTIVOITUNEEN HENKILÖSTÖN SIEVI
Sievin kunnan henkilöstöpolitiikan kestäviä arvojamme ovat tehokas ja joustava toimintakulttuuri, työkyvyn
säilyttäminen muuttuvassa ympäristössä, nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle ja henkilöstön
mahdollisuus vaikuttaa työtään koskeviin asioihin.
Kunnassa laaditaan vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Aloite koulutukseen hakeutumisesta voi tulla työntekijältä, hänen
esimieheltään tai koulutuksesta päättävältä viranhaltijalta. Koronan vaikutuksesta lähikoulutukset
peruuntuivat vuoden 2020 keväästä lähtien ja siirtyivät verkkokoulutuksiksi. Verkkokoulutuksien tarjonta
on edelleen suurta ja tämä mahdollistaa koulutuksiin osallistumisen edullisemmin ja matkoihin aikaa
käyttämättä. Maksuttomia koulutuksia ja seminaareja on käytetty hyödyksi ja maksullisia verkkokoulutuksia
tarpeen ja tarjonnan kohdatessa. Koulutuksia toteutetaan osittain jo hybridimallilla eli voi osallistua joko
paikan päällä tai verkossa.
Kunnassa on noudatettu alueellisen PPSHP COVID-19 koordinaatioryhmän suosituksia myös
etätyösuositusten osalta. Tietohallinto on kehittänyt ja toteuttanut erittäin toimivat etäyhteydet, jonka
ansiosta etätyö ei ole rajoittanut työtehtäviä. Pelkästään etätyötä tekeviä kunnan työntekijöissä ei ole ollut,
vaan työtä on tehty työtehtävien sen salliessa hybridimallilla, osan viikosta etänä ja osan työpaikalla.
Koronatilanteen parantuessa paluu uuteen normaaliin ei tuo kunnan henkilöstölle isoja muutoksia.
Huomioitavia asioita on silti hyvä miettiä ja apuna voidaan käyttää Työterveyslaitoksen ohjeita töihin
paluusta. Lisäksi etätyöohjeistusta ollaan päivittämässä vastaamaan nykypäivää.
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OSALLISUUS-HANKKEESEEN LIITTYMINEN: JÄSEN JA VARAJÄSEN OHJAUSRYHMÄÄN
Vapaa-aikalautakunta 12.8.2020 § 28
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys selvittää yhdessä Diakoniaammattikorkeakoulun kanssa mahdollisuutta hakea kuntien osallisuus- ja järjestöyhteistyön kehittämiseen liittyvää ESR-hanketta, jonka toteutusaika olisi 1.2.2021-31.8.2023.
Hankkeeseen etsitään kumppanikuntia, joiden työtä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien
osallisuuden tukemiseksi hankkeessa voitaisiin tukea, sparrata ja fasilitoida.
Hankkeeseen on ajateltu otettavan mukaan 10-15 kumppanikuntaa. Kumppanikunnat osallistuvat
hankkeen kustannuksiin kunnan asukaslukuun suhteutetulla summalla (2 000-5 000 €/kunta).
Oheismateriaalina yhteistyöehdotus
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
päättää ilmoittaa Sievin kunnan haettavan ESR- hankkeen kumppanikunnaksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 17.8.2020 § 105
Oheismateriaalina yhteistyöehdotus.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vapaa-aikalautakunnan esityksen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 177
Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä -hanke on saanut Euroopan sosiaalirahastosta rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa. Hankkeen toteutuksesta on tehty kuuden kunnan kanssa aiesopimus: Haapavesi,
Nivala, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Utajärvi.
Hankkeen tarkoituksena on edistää heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuutta ja
hyvinvointia
• kehittämällä kuntien osallisuus- ja järjestöyhteistyön käytäntöjä ja työntekijöiden osaamista sekä
• edistämällä järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä kunnissa.
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon Sievin kuntaa pyydetään nimeämään jäsen ja varajäsen.
Oheismateriaalina aiesopimus yhteistyöstä sekä hanke-esittely.
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§ 177, KH 25.10.2021 14:15

VA: 21/2020

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää hankkeen ohjausryhmään jäsenen ja varajäsenen.
Päätös: Ohjausryhmän jäseneksi nimettiin Tiina Timlin ja varajäseneksi Juho Hiltula.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi
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§ 178, KH 25.10.2021 14:15

KH: 10/2021

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 178
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajankohtaiset raportit.
Päätös:
Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset asiat seuraavasti:
- Koronatilanne.
- Kaavoitusasioiden valmistelu.
- Hanketyö, hankerahan käyttö ja kohdentaminen.
- Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 1.-2.11.2021.

Sivu 20

§ 179, KH 25.10.2021 14:15

KH: 11/2021
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 179
Lautakuntien pöytäkirjat
Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta
Sivistyslautakunta

1/2021
2/2021
3/2021

1.9.2021
29.9.2021
5.10.2021

Viranhaltijapäätökset
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset:
1/2021, 18.10.2021

Kunnantalon suljettuna pitäminen 31.10.2021 saakka.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 180, KH 25.10.2021 14:15
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TIEDOKSIANTOASIAT
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 180
1. Sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö, 7.10.2021: Hyvinvointialueiden perustamisen vaikutus ympäristöterveydenhuoltoon.
2. Digi- ja väestötietovirasto, 11.10.2021: Vuoden 2022 aluevaalit: Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen.
3. Pohjois-Pohjanmaan liitto:
a. 13.10.2021: Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmasta vuosille 2022-2025 luonnoksesta
sekä ympäristöselostuksesta.
b. 20.10.2021: Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan vireille tulo sekä osallistumisja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen, kuulemisaika 22.10.-3.12.2021.
4. Jokilaaksojen jätelautakunta, 11.10.2021: Lausuntopyyntö jätetaksaluonnoksesta.
5. Kuntasitoumus FCG Konsultointi Oy:n kanssa (selvitystyö ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä)
6. Pöytäkirjajäljennökset:
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus
Jokilaaksojen pelastuslaitokse johtokunta
Jokilaaksojen jätelautakunta
Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta

10/2021
12/2021
8/2021
3/2021
4/2021

1.10.2021
27.9.2021
15.10.2021
7.10.2021
13.10.2021

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 181, KH 25.10.2021 14:15

KH: 72/2021
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION 16.11.2021 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 181
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perussopimuksen 5 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän budjetista, organisaation rakenteesta ja muista hallinnon järjestämisen perusteista. Kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 2.500 asukasta kohden. Asukaslukupohjana on yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisen päivän väestömäärä. Yhtymäkokouksessa kullakin
edustajalla on yksi ääni.
Yhtymäkokous kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Sievi voi valita yhtymäkokoukseen kaksi edustajaa.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Sievin kunnan edustajina tulee siis olla
nainen ja mies.
Kuntalain (410/2015) 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajat on valittava kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on 22.10.2021 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt kuntaa nimeämään yhtymäkokousedustajat ti 16.11.2021 klo 16 pidettävään kokoukseen.
Edellisessä Ppky Kallion yhtymäkokouksessa edustajina olivat Merja Ruuttula ja Rami Rauhala ja
varaedustajina Jarkko Myllyoja ja Elisa Luomala.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat ja varaedustajat Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokoukseen 16.11.2021.
Päätös: Edustajiksi valittiin Tiina Timlin ja Rami Rauhala ja varaedustajiksi Jarkko Myllyoja ja Merja Ruuttula.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Kai Korhonen, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Puheenjohtaja Rami Rauhala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.30.

§ 182, KH 25.10.2021 14:15

KH: 85/2020
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SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 01.01.2022 - 31.12.2025
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 182
Sievin kunta -ryhmä (Sievin kunta, Kiinteistö Oy Kenkäkangas, Kiinteistö Oy Sievin Jussi ja Sievin
Teollisuuspuisto Oy) on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.
Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä saman laatuisten ja samalle aikajaksolle tehtävien hankintojen on
katsottu kuuluvan luontevasti samaan hankintakokonaisuuteen.
Hinnan määräytyminen
Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan kulutusennusteen
mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.
Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiinimarkkinoilla määriteltyjä systeemituotteita (kuukausituote (M), kvartaalituote (Q) ja vuosituote (YR) ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta määräytyy kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen perusteella (best ask) tai toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä tulee voida käyttää toimeksiannon mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta.
Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai
osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä.
Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Helen Oy
Keravan Energia Oy
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
KSS Energia Oy
Oy Herrfors Ab
Parikkalan Valo Oy
Porvoon Energia Oy
Turku Energia Energiaratkaisut

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.
Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.
Valintaperusteet
Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena oli halvin hinta.
Vaihtoehtoiset tarjoukset vapaa tuotantotapa / uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö olivat sallittuja ja tarjouspyynnössä pidätettiin oikeus valita toimittajaksi kumman tahansa kategorian edullisimman tarjouksen tehnyt toimittaja.

§ 182, KH 25.10.2021 14:15

KH: 85/2020
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Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetyn mukaisesti,
eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR * 0,8) +
(SPOT kk-ka * 0,2). Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen
marginaalin suuruisia.
Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin
annettu arvo / tarjottu arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.
Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.
Suositus valittavasta toimittajasta
VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Porvoon Energia Oy sen tarjousten ollessa edullisimmat sekä vapaalla tuotantotavalla, että uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna tarjouspyynnössä
esitetyt valintaperusteet huomioiden.
Toimivalta
Sievin hallintosäännön 1.8.2021 § 48 mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät hankinnoista ja sopimuksista, joiden kokonaisarvo ylittää hankintalain kynnysarvot.
Hankinnassa on ollut mukana Sievin kuntakonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä ja kunnanhallitus vastaa näiden yhteisöjen omistajanohjauksesta. Hankintapäätöksen tekee kunnanhallitus.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy VENI Energian suositteleman sähköntoimittajan Porvoon Energia Oy:n ja
sopimus tehdään uusiutuvilla energialähteillä tuotettavasta energiasta.
Päätös: Hyväksyttiin.
Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Merja Ruuttula.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia klo 17.32-17.52.
Lisätiedot: tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263, etunimi.sukunimi@sievi.fi

§ 9998, KH 25.10.2021 14:15
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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:

168-172, 174, 176, 178-180

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 173,

175, 177, 181, 182

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 tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
puh: 029 56 42800 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
____ päivää
Valitusaika
____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät:

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: 173,

182

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: 182
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-/ Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
valituskirjelmän
– päätös, johon haetaan muutosta
sisältö
– 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-/ Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusvalituskirjelmän
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on
toimittaminen
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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) mukaisesti.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

