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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Sivu 1

03.11.2020
Teams-kokous
Tiistai

Saapuvilla olleet:
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Muut saapuvilla olleet:

X
X
X
X
X
X
X
X
X

kello

14.15 – 17.41

Jäsenet:
Rauhala Rami pj.
Hannula Ahti
1. vpj.
Kangas Terhi
2. vpj.
Ahola Ari
3. vpj.
Honkala Kari (liittyi kokoukseen klo 15.07 § 147)
Huovari Piritta
Koski Jenny
Korkeakangas Tapani
Ruuttula Merja
Toivola Antti
Linna Jukka
Jussila Mauno
Korhonen Eero
Ranto Mauno
Rossi Päivi
Pöllä Päivi
Korkeakangas Marja
Santavuori Outi
Puputti Sami

Varajäsenet:
Känsälä Pasi
Rahkonen Pirjo
Haikara Hanna
Rieskaniemi Kimmo
Kariniemi Anne
Salonsaari Tapio (kv 3.9.2020 § 37)
Myllyoja Jarkko
Jokitalo Jukka
Luomala Elisa

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (liittyi kokouks. klo 15.30 § 148)
kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja (poistui kokouks. klo 16.46 § 152)
kunnanjohtaja
hallintopäällikkö
arkistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
kunnankamreeri, paikalla klo 14.20-14.50 § 140-143
vapaa-aikasihteeri, paikalla klo 15.07-15.43 § 147-148
vs. tekninen johtaja, paikalla klo 15.44-16.04 § 149-150

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

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

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 139

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Ahola ja Piritta Huovari sekä varalle Jenny Koski.

155

Sivut: 1

26

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus:

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

Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Päivi Pöllä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 4.11.2020

Ari Ahola

Piritta Huovari

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa
tiistaina 10.11.2020.
Mari Yrttikoski
toimistosihteeri
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 8.10.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 139
”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 käsiteltäväksi.” (Kuntalaki 56:1)
§

Kunnanvaltuusto 8.10.2020 §:t 40-47

40

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

41

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

42

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2020

43

Vesikolmio Oy:n takausanomus (Kalajokilaakson keskuspuhdistamo- ja siirtoviemärihanke)

44

Korpelan Voiman ehdotus jäsenkunnille kuntayhtymän perussopimuksen muutokseksi

45

Määräalan myyminen tilasta Kultala 746-406-1-189

46

Eron myöntäminen luottamustoimista Juho Nivalalle ja uusien luottamushenkilöiden valinta hänen

47

Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200
etunimi. sukunimi@sievi.fi
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KH: 61/2020

TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2023
Kunnanhallitus 17.8.2020 § 98
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 2021 valtionosuus olisi ennakkoarvioiden mukaan peräti 0,87 milj. euroa vähemmän kuin
2020 vuonna, jolloin valtionosuutta korotettiin koronan vuoksi, nyt osa korotuksesta ollaan perimässä takaisin. Verotulojen määrässä ei olisi nousua nykyisillä veroprosenteilla vuonna 2020 arvioituun toteutuvaan tasoon. Rahoituskuluihin ei arvioida merkittävää nousua, poistojen määrän arvioidaan nousevan hieman vuoden 2020 tasosta. Palkkoihin odotetaan nousua 1,4% syksyn 2020
tasosta ja hintoihin 2,3% nousua.
Kaikki nämä edellä mainitut seikat aiheuttavat kovaa korotuspainetta veroprosentteihin, säästöpainetta käyttötalouteen sekä painetta investointien tarveharkintaan. Hallintokuntien ja palvelujen tuottajien on etsittävä ne mahdollisimman edulliset tavat tuottaa palveluja. Kehyslaskelmaesitys on pyritty laatimaan realistisesti ja tasapuolisesti, jolloin siihen sisältyy kaikkien hallintokuntien todellisia
säästöjä sekä verojen korotuksia. Näillä keinoin vuosikate saadaan plussan puolelle, mutta esitys
talousarviokehyksestä jää reilusti alijäämäiseksi.
Lautakunnissa tulee muistaa selvittää esitettyjen investointien käyttökustannusvaikutukset ja talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä kehyksen mukainen talousarvio voidaan laatia vuodelle 2021. Investointitahti on ollut viime vuosina Sievissä niin kova, että kaikki aikaisemmin suunnitelmavuosille 2021-2022 merkityt investoinnit ja niiden toteutusajankohta laitetaan uudestaan tarpeellisuusharkintaan.
Oheismateriaalina: Taloussuunnitelman 2020-2022 investointiohjelma
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Liitteenä:
- Talousarvion 2021 raamiesitys (pöytäkirjan liite 1)
- Talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet sekä investointiesityslomakkeet 2021
(pöytäkirjan liite 2)
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa talousarvion laadintaohjeet ja
kehystavoitteet seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

31.8. (ma) mennessä hallintokuntien on annettava sisäisiä palveluja koskevat perustiedot ja pyynnöt; kiinteistöjen korjaukset, atk-tarpeet, oppilasennusteet ruokahuoltoon ym. pohjatiedot.
17.8. (ma) kunnanhallitus päättää tekniset talousarvion laadintaohjeet ja tavoitekehykset
15.9. (ti) sisäiset erät ovat valmiit ja jätetään kunnankamreerille
30.9. (ke) lautakunnat jättävät taloussuunnitelmaehdotuksensa luvut kunnankamreerille.
19.10. (ma) Kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely, jossa talousarviotekstit mukana, jatkokokoukset tarpeen mukaan.
9.11. (ma) kunnanhallitus jossa kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, sekä esitys veroprosenteista.
12.11. (to) valtuusto päättää veroprosentit
30.11. (ma) kunnanhallitus esittää talousarvion valtuustolle
10.12. (to) valtuusto hyväksyy talousarvion

Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 140
Esitellään kunnanhallitukselle talousarvion 2021 laadintatilanne kunnanhallituksen antamaan laadintaohjeen mukaan.
Oheismateriaalina ovat:
-käyttötalouden talousarvioesitykset tavoitekehykseen verrattuna lautakunnittain
-käyttötalouden talousarvioesitykset tehtävittäin ja lautakunnittain
-lautakuntien talousarvioiden käsittelypäätökset
-investointiesitykset sekä yhteenveto niistä
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarviotilanteen tiedoksi ja ohjeistaa jatkokäsittelyn tarpeen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta.
Lisätietoja:

kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021
Kunnanhallitus 03.11.2020 § 141
Kunnanvaltuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kuntien tulee ilmoittaa vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä 2020.
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.
Erittely 2021 talousarvioesityksen kiinteistöverolajeista:
Kiinteistövero
Yleinen kiinteistövero
Vakituiset asunnot
Muut asuinrakennukset
Rakentamattomat rak.paikat
Voimalaitokset

Sievi 2020
0,93 %
0,7 %
1,3 %
ei määr.
3,1 %

TE 2021
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 %

Tuotto 2021(1 000 €)
317
679
53
0
0

Sievin kiinteistöveroprosenteista yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä raja-arvojen alarajalla eli 0,93 % muiden kiinteistöveroprosenttien ollessa sen yli. Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä korotusta vuodelle 2021, samoin perustein kuin tuloveroprosentin määräämisessä.
Oheismateriaalina on vuoden 2020 veroprosenttien vertailu alueen kuntiin.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- 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 kunnankamreeri Marja Korkeakangasta.
Lisätietoja:

kunnankamreeri Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 142
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. 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.
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 2021 on ilmoitettava Verohallinnolle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella
viimeistään marraskuu 17 päivänä 2020.
Sievin kunnan tuloveroprosentti on ollut:
vuosina 2008–2009
20,50 %,
vuosina 2010–2011
21,00 %,
vuonna 2012
21,25 % ja
vuosina 2013–2020
21,75 %
Vuoden 2021 talousarvioesitys on tämän hetken valmistelutilanteessa alijäämäinen. Valtionosuuksien taso on alhaisempi kuin vuonna 2020 niiden toteutuminen. Kustannuksia nostavat palkkojen
korotukset, yleinen hintojen nousu ja poistojen määrän nousu. Nämä yhdistettynä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittämään nousuun yhdessä vaikuttavat niin, että veroprosenttiin on kova
nostopaine.
Vuoden 2020 tilinpäätösennuste on huomattavasti parantunut kesästä valtionosuuksien nousun,
yhteisöveron kuntaosuuden noston ja toteutettujen lomautusten myötä, mutta kuitenkin jo erikoissairaanhoidon kulujen nousu voi kääntää tämän hetken positiivisen ennusteen tilikauden tuloksesta alijäämäiseksi.
Kunnassa on käynnistetty hallinto- ja palvelurakenneuudistus ikärakenteen ja palvelutarpeen muuttuessa ja painottuessa enemmän iäkkäämpään väestönosaan. Toiminnan sekä hallinnon tehostamisella ja palveluverkon tiivistämisellä tullaan saamaan säästöjä, jotka kuitenkin painottuvat tuleville suunnitteluvuosille.
Koronapandemia on kuluvana vuonna vaikuttanut kotitalouksiin lähinnä lomautusten kautta, alkuvuoden työttömyysprosentti kaksinkertaistui kesäkuuhun mennessä, elokuussa tämä oli jo vähän
parantunut ollen 12,2%. Kunta ei tässä vaiheessa korota tuloveroprosenttia vuodelle 2021, vaan
talousarvion tasapainottamiseen käytetään taseen edellisten vuosien ylijäämää.
Talousarvioesityksen valmistelussa käytettiin tuloveroprosenttia 21,75 %, jolla kertyy kolmen vuoden aikana 12 411 000 €.
Oheismateriaalina on vuoden 2020 veroprosenttien vertailu alueen kuntiin ja laskennan pohjataulukoita.

Sivu 6

§ 142, KH 3.11.2020 14:15

KH: 74/2020

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,75%.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta.
Lisätietoja:

kunnankamreeri Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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SIEVIN TEOLLISUUSPUISTO OY:N KUNTAYRITYSTODISTUS-OHJELMAN TAKAUS
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 143
Sievin Teollisuuspuisto Oy on pyytänyt kunnalta takausta 600.000 euron kuntayritystodistusohjelman takaamista. Toteutuneet ja investoinnit ovat syöneet kassavaroja ja rahoitusaseman vakaana pitämiseen tarvitaan vahvistusta.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. 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 on kunnan 100%:sti omistama yhtiö, joka tuottaa kunnan yritysneuvontapalvelut sekä rakentaa ja vuokraa yrityksille toimitiloja. Toiminnan voi katsoa kuuluvan kunnan
toimialaan, se on elinkeinoelämää tukevaa ja monipuolistavaa eikä toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, kun teollisista toimitiloista ei ole lähiseudulla tarjontaa vaan on markkinapuute. Takauksen
myöntäminen ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille säädetyistä tehtävistä, eikä siihen sisälly
merkittävää taloudellista riskiä, kiinteistökiinnityksen panttikirjojen voidaan katsoa olevan vastavakuutena riittävä.
Kuntarahoituksen toimintaa säätelee Euroopan komission päätös, joka taas ei koske liikepankkeja
vaan vain kuntien yhteistä varainhankintajärjestelmää. Laki kuntien takauskeskuksesta määrittää
rajat Kuntarahoituksen myöntämälle rahoitukselle. Tällöin kunnan 100% takaus Kuntarahoituksen
lainalle on mahdollinen.
Oheismateriaalina:
Sievin Teollisuuspuisto Oy:n esitys ja hakemusluonnos kuntarahoitus
Sievin Teollisuuspuisto Oy:n luottoluokitus.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. se myöntää Sievin Teollisuuspuisto Oy:lle kuntayritystodistus-ohjelmalle 600.000 € omavelkaisen takauksen, jonka vastavakuutena kunnalle luovutetaan kiinteistökiinnityksen panttikirjat,
2. takauksesta peritään 0,5 % vuotuinen takausprovisio vuoden lopussa olevalle pääomalle.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta.
Lisätietoja:

kunnankamreeri Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 144
Kuntalain (410/2015) 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja
valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:
Asukasluku
enintään 5 000
5 001—20 000
20 001—50 000
50 001—100 000
100 001—250 000
250 001—500 000
yli 500 000

Valtuutettuja vähintään
13
27
43
51
59
67
79

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman
päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun
mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä
koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.
Sievin valtuustossa on tällä hetkellä 27 valtuutettua. Mikäli valtuutettuja valittaisiin huhtikuussa
2021 järjestettävissä kuntavaaleissa kuntalain 16 §:n mukainen vähimmäismäärä, vähenisi valtuutettujen lukumäärä Sievissä 14:llä.
Hallintorakenteen uudistamisen yhteydessä myös valtuutettujen lukumäärä on ollut tarkastelun alla. Hallintorakenneuudistusta vetämään perustettu hallintotyöryhmä on valtuustoseminaarissa
8.10.2020 esittänyt syksyllä 2019 tehdyn linjauksen mukaisesti valtuutettujen lukumääräksi 21.
Valtuustoseminaarin osallistujat olivat esityksen kannalla.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi 21 kesäkuussa 2021 alkavalle valtuustokaudelle.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Sivu 9

§ 145, KH 3.11.2020 14:15

KH: 29/2019

Sivu 10

HALLINTORAKENNEUUDISTUS
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 145
Vuoden 2019 talousarviossa valtuusto on määritellyt suunnitelmakauden 2019-2021 tavoitteeksi
kunnan hallinto-organisaation ja palveluverkon toiminnan tehostamisen. Tämän tavoitteen pohjalta
28.2.2019 järjestetyssä valtuustoseminaarissa aloitettua kehittämistyötä jatkamaan kunnanhallitus
perusti 1.4.2019 kolme työryhmää, strategia-, hallinto- ja palveluverkkotyöryhmät.
Hallintotyöryhmän toimeksiantona on ollut kunnan henkilöstörakenteen ja hallintomallin uudistaminen ja hallintosäännön päivitys. Työryhmä esitteli vaihtoehtoiset hallintomallit, kahden ja kolmen
lautakunnan mallit, valtuustoseminaarissa lokakuussa 2019. Tuolloin enemmistö valtuutetuista oli
kolmen lautakunnan mallin kannalla. Strategiatyöryhmän ohjeistuksen jälkeen kahden lautakunnan
mallia tarkasteltiin työryhmän kokouksissa tarkemmin. Samalla muokkautui myös kolmen lautakunnan malli valtuustoseminaarissa 8.10.2020 esitettyyn muotoonsa. Hallintorakennemalleista on
tehty vaikutusten ennakkoarviointi, EVA.
Hallintosäännön päivitystä on osittain aloitettu. Suurin muutos- ja päivitystyö hallintosääntöön määräytyy hallintorakennemallista. Jotta hallintosääntö pystytään tekemään uuden hallintorakenteen
mukaiseksi, tulee uudesta, aikaisintaan vuoden 2022 alusta käyttöön otettavasta hallintorakenteesta, lautakuntien määrästä ja nimistä, jaostoista ja jäsenten lukumäärästä tehdä ennakkopäätös.
Uuden hallintorakenteen käyttöönoton ajankohdasta päätetään hallintosäännön päivityksen yhteydessä.
EVA kahden ja kolmen lautakunnan malleista ja hallintorakennekaavio oheismateriaaleina.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää uudesta, hallintosäännön päivityksen yhteydessä päätettävänä ajankohtana voimaan tulevasta henkilöstö- ja hallintorakenteesta seuraavaa:
1. tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi lautakuntia on kolme; opetuslautakunta,
hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta
2. jaostoja on kaksi; kunnanhallituksen alainen henkilöstöjaosto ja teknisen lautakunnan alainen
lupajaosto
3. jäsenmäärät eri toimielimissä:
- kunnanhallitus 7 jäsentä
- tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta 5 jäsentä
- muut lautakunnat 7 jäsentä
- jaostot 5 jäsentä.
Päätös: Hyväksyttiin. Liitteenä nro 1 EVA kahden ja kolmen lautakunnan malleista ja hallintorakennekaavio (kolme lautakuntaa).
Lisätietoja:

hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201
etunimi.sukunimi@sievi.fi

§ 145, KH 3.11.2020 14:15 / Liite: EVA kahden ja kolmen lautakunnan mallit
Hallintotyöryhmä 6.8.2020

KOLMEN LAUTAKUNNAN MALLI
Talous

-

Yhden viranhaltijan palkassa nostamispaineita
(varhaiskasvatuksen päällikkö)

+ Lautakuntien (7jäs) kokouspalkkiot n. 5.500 euroa
pienemmät kuin nykyisin
Henkilöstö/viranhaltijat

+

Yksi johtava viranhaltija vähempi

-

varhaiskasvatuksen päällikkö ja kirjastopalveluiden päällikkö (onko
tarpeen?), palkantarkistuspaine

-

ohjaaja (nuoriso-,) kulttuuri-, hyvinvointityöhön

+

Lautakuntien kokouspalkkiot n. 10.000 euroa pienemmät kuin nykyisin
Yksi johtaja viranhaltija poistuu, yhden ohjaajan lisäys ((nuoriso,)
kulttuuri, hyvinvointi)

Ei välitöntä vaikutusta viranhaltijoiden määrään
+ Henkilöstöresurssien hyödyntäminen lautakuntien
välillä

Kokoukset

(MUOKATTU) KAHDEN LAUTAKUNNAN MALLI

+ Lukumäärä ja kesto pysyvät samana kuin nykyisin.

+

Henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen

+

Hallintosäännön ajantasaisuus mahdollistaa toimivan arjen

+

Resurssia siirtyy hallinnosta toteutukseen

-

Sivistyslautakunnan kokousten mahdollinen pidentyminen

+

Delegoinneilla voidaan siirtää päätäntävaltaa lautakunnalta
viranhaltijoille
Esittelijöiden määrä pysyy samana, valmistelijoita/asiantuntijoita
enempi

+ Esittelijöiden määrä pysyy samana.
+ Hallittavien asioiden määrä mielekäs
Kuntalaiset

-

+

Päätäntävalta harvempien harteilla, 32 ->21 ltk
jäsentä

+ Luottamustehtäviin haluavat kuntalaiset aktiivisia

Substanssiosaamista, valmistelijoita/asiantuntijoita tulee enempi
Päätäntävalta harvempien harteilla, 32 -> 14 ltk jäsentä

+

Luottamustehtäviin haluavat kuntalaiset aktiivisia

-

Pienempien kokonaisuuksien jääminen isompien varjoon?

Sivu 11

§ 145, KH 3.11.2020 14:15 / Liite: EVA kahden ja kolmen lautakunnan mallit
Hallintotyöryhmä 6.8.2020
+ Kunnan kaikkien kiinteistöjen ylläpito teknisen
lautakunnan vastuulle

+

kunnan kaikkien kiinteistöjen ylläpito teknisen lautakunnan vastuulla

Muita huomioita:
- Hyvinvointiryhmän roolia tulee korostaa ja hyvinvointihyrrä ottaa tehokkaasti käyttöön.
- Koululautakunnan alaisuuteen tullut vuoden 2016 alusta varhaiskasvatus.
- Delegointeihin tulee kiinnittää huomiota. Lautakunnan päätäntävalta/viranhaltijan päätäntävalta.
- Henkilöstön oman toiminnan analyyttinen tarkastelu ja kehittäminen.
- Varahenkilöjärjestelmä kuntoon
- EVA käyttöön, päätökset siihen liittyen.

Sivu 12

§ 146, KH 3.11.2020 14:15

KH: 72/2020

Sivu 13

ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA SOINTU HARJULLE JA LUOTTAMUSHENKILÖN VALINTA
HÄNEN TILALLEEN
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 146
Sointu Harju on sähköpostiviestillään 14.10.2020 pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Keskusvaalilautakunnassa hän on toiminut varapuheenjohtajana. Harju on muuttanut pois Sievistä 28.9.2020.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa,
hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto
1. toteaa Sointu Harjun luottamustoimet päättyneeksi
2. valitsee uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä
nimeää varapuheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201
etunimi.sukunimi@sievi.fi

§ 147, KH 3.11.2020 14:15

VA: 28/2020

Sivu 14

LAINAN MYÖNTÄMINEN LOUEKESKUS KY /
Vapaa-aikalautakunta 28.10.2020 § 40
Louekeskus Ky / on jättänyt hakemuksen lumetushankkeesta Rieska-Leader ry:lle. Hankkeen
tavoitteena on parantaa Louekallion lumetusolosuhteita mm. hankkimalla uuden rinnekoneen sekä
kaksi lumitykkiä. Hankkeen kustannusarvio on 83 646 € (0 % alv.), josta Rieska-Leaderin myöntämän yrityksen investointituen osuus voi olla enintään 35 % hankeen alvittomista kustannuksista.
Rieska-Leaderin hallitus on tehnyt ehdollisen myönteisen periaatepäätöksen, että kun
saa
väliaikaisrahoituksen kuntoon, niin hanke etenee sitten viralliseen päätökseen.
Niemi esittää, että kunta myöntäisi Louekeskus Ky /
86 800 € lainan, joka yhdistettäisiin
aiempaan yhtiölle myönnettyyn lainaan. Esityksensä mukaan
lyhentäisi lainaa heti alvpalautukset saatuaan palautusta vastaavalla summalla. Toisen isomman lyhennyserän
maksaisi saatuaan investointituen rinnekoneesta ja lumitykeistä. Lainan 45 500 € osuudelle
esittää pidempää maksuaikaa siten, että lyhennyserä olisi 8 000 € per vuosi. Tämä summa pidätettäisiin yhteistyösopimuksen mukaisesta kuukausikorvauksesta.
Aiemmasta Louekeskus Ky /
§ 35) on jäljellä 12 000 €.

myönnetystä lainasta (kv 5.6.2002 § 30, muutos kv 17.6.2008
on lyhentänyt lainaa 4 000 € vuodessa.

Kuntalain 129 § mukaan kunnan myöntämä laina tai takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata
sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa tai takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Laissa sanotaan myös, että kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain
(390/2015) mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.
Liikuntalain 5 § mukaan kunnan tehtävänä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle muun muassa rakentamalla
ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Tehtävän toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen
yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. Kunnan
hoitaessa laissa määrättyjä tehtäviä kunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei niitä toteuteta liiketoiminnallisin tavoittein ja perustein.
Oheismateriaalina Louekeskus Ky:n liiketoimintasuunnitelma, tulossuunnitelma, verovelkatodistukset, viesti 21.10.2020 Rieska-Leader ry:n hallituksen päätöksestä ja luonnos uudesta velkakirjasta
sekä vuonna 2008 allekirjoitettu aiempi velkakirja.
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että se myöntää Louekeskus Ky /
86 800 € lainan oheismateriaalina
olevan velkakirjaluonnoksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 147
Oheismateriaalina Louekeskus Ky:n liiketoimintasuunnitelma, tulossuunnitelma, verovelkatodistukset, viesti 21.10.2020 Rieska-Leader ry:n hallituksen päätöksestä ja luonnos uudesta velkakirjasta
sekä vuonna 2008 allekirjoitettu aiempi velkakirja.

§ 147, KH 3.11.2020 14:15

VA: 28/2020

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää myöntää Louekeskus Ky /
86 800 € lainan oheismateriaalina olevan velkakirjaluonnoksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin. Velkakirjaluonnos pöytäkirjan liitteenä nro 2.
Asiantuntijana kuultiin vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta.
Kari Honkala liittyi kokoukseen ennen tämän asian käsittelyä klo 15.07.
Lisätietoja:

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

Sivu 15

§ 148, KH 3.11.2020 14:15

VA: 26/2020

Sivu 16

LOUETIN TOIMINNASTA TEHDYN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TARKISTUS
Vapaa-aikalautakunta 29.9.2020 § 37
Alkuperäinen yhteistyösopimus Louetin toiminnasta on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.11.1999
§ 213 ja allekirjoitettu 21.1.2000. Sopimusta on tarkistettu vuonna 2001 (KV 28.052001 § 60) sopimusajan osalta. Tuolloin on sovittu sopimusajaksi 50 vuotta ja että sopimus tarkistetaan 10 sopimusvuoden jälkeen. Edellisen sopimustarkistuksen on hyväksynyt kunnanhallitus 13.12.2010 §
158.
Sopimusluonnosta on muutettu vastaamaan tämän päivän tilannetta. Sopimusluonnoksessa esitetään korotusta yrittäjälle maksettavaan kuukausikorvaukseen. Kuukausikorvausta ei ole nostettu
kertaakaan aiemmin yhteistyösopimuksen voimassaoloaikana. Sopimusluonnoksessa esitetään
myös, että kuukausikorvauksen maksuaikataulua muutettaisiin siten, että vuosittain marraskuun
lopulla maksetaan ennakkoon korvaus kahdelta (2) aukiolokuukaudelta. Loppuosa korvauksesta
maksetaan kauden päätteeksi toteutuneiden aukiolokuukausien mukaan, kuitenkin enintään neljältä (4) aukiolokuukaudelta per kausi.
Liitteenä sopimusluonnos
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy sopimusluonnoksen liitteen 5 mukaisesti ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori p. 044 4883 310, outi.santavuori@sievi.fi
Vapaa-aikalautakunta 28.10.2020 § 41
Edellisen lautakunnan kokouksen jälkeen on tullut esiin, että aiemmin esitetty kuukausikorvauksen
korotus on riittämätön. Louekeskus Ky /
kanssa on myös käyty lainaneuvotteluja, joilla on
vaikutusta kuukausikorvauksen maksamiseen ja sitä kautta yhteistyösopimukseen.
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy sopimusluonnoksen ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 148
Oheismateriaalina sopimusluonnos.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Louetin toimintaa koskevan
yhteistyösopimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin. Yhteistyösopimus pöytäkirjan liitteenä nro 3.
Asiantuntijana kuultiin vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta.
Jukka Linna liittyi kokoukseen ennen tämän asian käsittelyä klo 15.30.

§ 148, KH 3.11.2020 14:15

Lisätietoja:

VA: 26/2020

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

Sivu 17

§ 149, KH 3.11.2020 14:15

KH: 76/2020

Sivu 18

MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA HONKALA 746-402-1-203
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 149
Sievin kunta on neuvotellut kiinteistön määräalakaupasta. Neuvottelun kohteena on Sievin kunnan
Jussinmäellä sijaitseva määräala tilasta Honkala 746-402-1-203. Kunnanjohtaja on allekirjoittanut
myyjäosapuolen kanssa määräalan ostoa koskevan ehdollisen kauppakirjan. Määräalan pinta-ala
on noin 8,7 ha ja kauppahinnaksi on neuvoteltu 20.000,00 €.
Kaupan kohde sijaitsee Kirkonkylän yleiskaava-alueella ja on TP-merkinnällä olevaa työpaikkaaluetta ja V-merkinnällä olevaa virkistysaluetta. Kauppakirja on oheismateriaalina.
Toimivalta kiinteistökaupassa on kunnanhallituksella (Hallintosääntö 22 §, kohta 2).
Oheismateriaalina on kauppakirjaluonnos, puustoarvio, ostotarjous ja lainhuuto- ja rasitustiedot sekä kiinteistörekisteriote.
Kartta alueesta

Yleiskaavakartta

Y

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy määräalan 746-402-1-203 kiinteistökaupan kauppahinnalla 20 000 €.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia.
Lisätietoja:

vs. tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263
etunimi.sukunimi@sievi.fi

§ 150, KH 3.11.2020 14:15

KH: 77/2020

Sivu 19

SÄHKÖN HANKINTA 2021
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 150
Korpelan Voima on Kalajoen ja Kannuksen kaupunkien sekä Kaustisen, Lestijärven, Sievin ja Toholammin kuntien omistama kuntayhtymäkonserni. Korpelan Voima vastaa sähkön jakelusta Sievin
kunnan alueella. Konserniin kuuluvat Korpelan Voima kuntayhtymän lisäksi sen tytäryhtiöt Korpelan Energia Oy, Lämpö Korpela Oy ja Verkko Korpela Oy. Sievin kunta on hankkinut tähän asti
sähkön Korpelan Energia Oy:ltä suorahankintana.
Korpelan Energia Oy on tehnyt Sievin kunnalle 28.10.2020 päivätyn tarjouksen, jolla tarjotaan sähkön toimitusta vaihtoehtoisesti joko vuoden tai kahden vuoden mittaisella määräaikaisella sopimuksella. Sähkötuotteena Korpelan Energia Oy tarjoaa Sievin kunnalle kuntasähköä, joka on tarkoitettu Korpelan Voima kuntayhtymän jäsenkuntien julkishallinnollisia palveluja tuottaviin käyttöpaikkoihin.
Tarjouksen mukaiset hinnat:
Määräaikainen sopimus 1 vuosi
Kuntasähkön sähköenergian myyntihinta ajalle 1.1.2021-31.12.2021
Sähköenergia snt/kWh ALV 0 %
4,37snt/kWh

Perusmaksu €/kk ALV 0%
0,00€/kk

Määräaikainen sopimus 2 vuotta
Kuntasähkön sähköenergian myyntihinta ajalle 1.1.2021-31.12.2022
Sähköenergia snt/kWh ALV 0 %
Perusmaksu €/kk ALV 0%
4,59snt/kWh
0,00€/kk
Sähkön suorahankinnan edellytyksenä on, että hankinnan arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon tai hankinnassa on mahdollista soveltaa sidosyksikköhankintaa eli ns. in house –hankintaa. Hankintalain mukaisesti sähkön hankinnassa kynnysarvot ovat: kansallinen hankinta 60 000€ ja EU-hankinta 214 000€. Sievin kunnan sähkön hankinta on ollut vuonna 2018
3 293MWh ja vuonna 2019 3 529MWh. Tarjouksen mukaisella yhden vuoden määräaikaisen sopimuksen hinnalla vastaavilla sähkönhankintamäärillä hankinnan arvo on 143 000€ - 154 000€
vuodessa. Hankinta ylittää vuositasolla kansallisen kynnysarvon ja yli vuoden mittaisissa sopimuksissa EU-kynnysarvon.
Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintalain mukaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin
omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden
määräysvallassa se on. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa.
Korpelan Energia Oy:n tapauksessa sidosyksikköhankinta ei ole sovellettavissa, koska yli viiden
prosentin osuus liiketoiminnasta tulee muilta tahoilta kuin omistajakunnilta.
Hallintosäännön 48 §:n mukaisesti kunnanhallitus päättää hankinnoista ja sopimuksista, joiden kokonaisarvo ylittää hankintalain kynnysarvot.

§ 150, KH 3.11.2020 14:15

KH: 77/2020

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Sievin kunta hankkii kuntasähköä
Korpelan Energia Oy:ltä yhden vuoden mittaisella määräaikaisella sopimuksella 1.1.2021 –
31.12.2021 hintaan 4,37snt/kWh ALV 0%. Hankintasopimuksen allekirjoittaa tekninen johtaja.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia.
Antti Toivola poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä
klo 15.55 ja liittyi takaisin kokoukseen käsittelyn päätyttyä klo 16.04.
Lisätiedot:

vs. tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Sivu 20
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KH: 85/2017

Sivu 21

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION 17.11.2020 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 151
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 27.10.2020 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt kuntaa nimeämään yhtymäkokousedustajat ti 17.11.2020 klo 16 pidettävään kokoukseen.
Edellisessä Ppky Kallion yhtymäkokouksessa edustajina olivat Merja Ruuttula ja Rami Rauhalan ja
varaedustajina Elisa Luomala ja Jarkko Myllyoja.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat ja varaedustajat Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokoukseen 17.11.2020.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi edustajiksi Merja Ruuttulan ja Rami Rauhalan ja varaedustajiksi
Elisa Luomalan ja Jarkko Myllyojan.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi

§ 152, KH 3.11.2020 14:15

KH: 85/2017

Sivu 22

KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA JA OMISTAJAOHJAUS
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 152
Korpelan Voima kuntayhtymän sääntömääräinen yhtymäkokous pidetään lähiaikoina. Käsiteltävänä on sääntömääräisten asioiden lisäksi kuntayhtymän ylimääräisen yhtymäkokouksen 26.08.2020
nimeämän tilapäisen valiokunnan valmistelema yhtymähallituksen luottamusta koskeva asia.
Kuntayhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa
kolme (3) edustajaa ja kullakin edustajalla varajäsen. Kukin kunta pyrkii valitsemaan kokousedustajakseen henkilön, joka asuu kuntayhtymän omistaman jakeluverkon alueella.
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.
Kuntalain (410/2015) 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajat on valittava kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen.
Edelliseen yhtymäkokoukseen valitut edustajat ja varaedustajat:
Edustaja:
Varaedustaja:
Eero Korhonen
Terhi Vähäsalo
Rami Rauhala
Pirjo Rahkonen
Terhi Kangas
Tapani Korkeakangas
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää:
1. valita edustajat ja varaedustajat Korpelan Voima kuntayhtymän seuraavaan yhtymäkokoukseen,
ja
2. antaa yhtymäkokousedustajille tarvittavat toimintaohjeet kokousta varten.
Päätös: Kunnanhallitus
1. valitsi edustajat ja varaedustajat seuraavasti:
Edustaja:
Varaedustaja:
Eero Korhonen
Terhi Vähäsalo
Rami Rauhala
Pirjo Rahkonen
Terhi Kangas
Tapani Korkeakangas
2. ohjeisti, että edustajat kannattavat Korpelan Voiman tilapäisen valiokunnan yhtymäkokoukselle
tekemiä esityksiä.
Ennen tämän asian varsinaista käsittelyä Antti Toivola käytti asiantuntijapuheenvuoron ja poistui
sen jälkeen esteellisenä (yhteisöjääviys) kokouksesta klo 16.26. Eero Korhonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.46. Antti Toivola liittyi takaisin kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.01.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi

§ 153, KH 3.11.2020 14:15

KH: 14/2020

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 153
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajankohtaiset raportit.
Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit seuraavista asioista:
ostotarjouksen tekeminen maa-alueesta Jussinmäellä
Maasydämen matkailualueen kehittämisasiat
POPsoten tilannekatsaus
Jedun kiinteistöasiat
Ppky Kallion hallituksen tuleva kokous (lisätalousarvio tälle vuodelle ja talousarvio)
Kiint Oy Sievin Jussi (luhtitalot).

Sivu 23

§ 154, KH 3.11.2020 14:15

KH: 15/2020

Sivu 24

LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 154
Lautakuntien pöytäkirjat
Koululautakunta
Koululautakunta
Tekninen lautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Ympäristölautakunta

10/2020
11/2020
7/2020
6/2020
6/2020

29.09.2020
14.10.2020
29.09.2020
29.09.2020
29.09.2020

Viranhaltijapäätökset
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös:
13/2020, 29.9.2020

Yksinyrittäjän avustus T:mi

2. Kunnankamreerin viranhaltijapäätös:
16/2020, 29.9.2020

Lyhytaikaisen lainan ottaminen

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.

§ 155, KH 3.11.2020 14:15

Sivu 25

TIEDOKSIANTOASIAT
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 155
1. Oikeusministeriö, 1.10.2020: Vuoden 2021 kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, koronavirustilanteen vaikutus, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalikoulutus ym.
2. Valtiovarainministeriö:
a. 9.9.2020: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4§:n muuttamisesta.
b. 5.10.2020: Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020.
c. 12.10.2020: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä.
3. Kuntaliitto:
a. 13.10.2020: Yleiskirje 9/2020 – Kuntavaalit 18.4.2021.
b. 13.10.2020: Yleiskirje 10/2020 – Vaalikelpoisuus valtuustoon.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

Aluehallintovirasto, 28.9.2020: Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset 2021.
Pohjois-Pohjanmaan liitto, 14.10.2020: Kutsu Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivään 2.11.2020.
JAM Advisors, 30.9.2020: Kuukausiraportti syyskuulta Matti S. rahasto.
Nivalan kaupunki, 14.10.2020: Ote lomituspalvelulautakunnan 6.10.2020 kokouksen pöytäkirjasta § 13 –
Tuettu maksullinen lomitus.
Maasydämen alueen mökkiläiset, vuosipaikkalaiset ja Urjanlinnan yrittäjä, 26.10.2020: Muistio –
Maasydämen alueen kehittäminen ja vetovoiman lisääminen.
Sievin kunnan kirje 8.10.2020 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille jäsenkuntien potilasvakuuttamisesta.
Sievin kunnan ja TehoFilter Oy:n välinen, 12.10.2020 allekirjoitettu pääsponsorisopimus KeskiPohjanmaan maakuntaviestiin 2021.
Pöytäkirjajäljennökset:
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän hallitus
11/2020
8.10.2020
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus
10/2020
2.10.2020
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus
11/2020
23.10.2020
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto
Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta
Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta

8/2020
9/2020

14.9.2020
19.10.2020

13/2020
14/2020
2/2020
4/2020
5/2020

21.9.2020
12.10.2020
9.10.2020
11.9.2020
16.10.2020

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

§ 9998, KH 3.11.2020 14:15

Sivu 26

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:

139-147, 153-155

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: 148-152
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.

§ 9998, KH 3.11.2020 14:15
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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-/ 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.

