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Sivu 1

Kokousaika:

Maanantai

Kokouspaikka:

Teams

Saapuvilla olleet:
X
X
X
X
X
X

Muut saapuvilla olleet:

X
X
X
X
X
X

22.11.2021

Jäsenet:
Rauhala Rami
Ruuttula Merja
Hiltula Juho
Ahola Ari
Honkala Kari
Pärkkä Annu
Timlin Tiina
Hannula Ahti
Kangas Terhi
Kukkonen Esa
Myllyoja Jarkko
Korhonen Kai
Rossi Päivi

kello

16.00 – 17.24
Varajäsenet:
Korkeakangas Tapani
Rahkonen Pirjo
Känsälä Pasi
Voltti Taneli
Vähäsalo Terhi
Haikara Hanna
Muhola Jukka

pj.
1. vpj.
2. vpj.

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

hallintojohtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

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

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 198

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Timlin ja Juho Hiltula sekä varalle Ari Ahola.

202

Sivut: 1

9

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus:

Merja Ruuttula
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus:

Päivi Rossi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.

Tiina Timlin
Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Juho Hiltula

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa
tiistaina 30.11.2021.
Mari Yrttikoski
toimistosihteeri
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Sivu 2

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSIEN 21.10.2021 JA 11.11.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kunnanhallitus 22.11.2021 § 198
”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 21.10.2021 §:t 67-76

67

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

68

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

69

Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset ajalla 1.9.-31.12.2021

70

Osavuosikatsaus 1.1. – 31.6.2021

71

Osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2021

72

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen

73

Kallion alueen ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman päivitys vuosille 2021 – 2024

74

Hankintaohje

75

Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat

76

Risto Mattolan valtuustoaloite kyläyhdistysten toteuttamien liikuntapaikkojen ylläpitosopimuksista

§

Kunnanvaltuusto 11.11.2021 §:t 77-84

77

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

78

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

79

Sidonnaisuusilmoituksien tarkastaminen: tiedoksianto valtuustolle

80

Määrärahamuutokset talousarvioon vuodelle 2021

81

Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022

82

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022

83

Sievin Teollisuuspuisto Oy:n laina-anomus

84

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

§ 199, KH 22.11.2021 16:00

KH: 115/2021

LUPAJAOSTON VAALI KAUDELLE 1/2022-5/2025
Kunnanhallitus 22.11.2021 § 199
1.1.2022 voimaan tulevan hallintosäännön 34 §:n mukaan teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii lupajaosto. Lupajaosto tai sen määräämä viranhaltija ratkaisee asiat, jotka koskevat mm.
maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) tai muiden säädösten ja päätösten mukaisia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä. Myös ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöviranomaisen
tehtävät kuuluvat lupajaostolle.
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin
sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Kuntalain (3410/2015) 10 luvun 74 §:n
mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja
vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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.
1.1.2022 voimaan tulevan hallintosäännön 18 §:n teknisen lautakunnan alaisessa lupajaostossa on
5 jäsentä. Valtuusto valitsee lupajaoston jäsenet, joista kahden (2) tulee olla teknisen lautakunnan
jäseniä. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla teknisen lautakunnan jäsen tai varajäsen.
Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään (Kuntalaki 30 §).
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa lupajaoston vaalin.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

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

Sivu 3
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KH: 10/2021

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT
Kunnanhallitus 22.11.2021 § 200
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajankohtaiset raportit.
Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit seuraavasti:
- Korpelan Voiman yhtymävaltuuston kokous ti 23.11.2021.
- Koronatilanne ja kokoontumisrajoitukset 26.11.-25.12.2021.
- Ateria- ja puhtauspalvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio 2022, kuntaosuudet.
- Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali kunnanhallituksen kokouksessa 13.12.2021.

Sivu 4
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KH: 11/2021

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kunnanhallitus 22.11.2021 § 201
Viranhaltijapäätökset
1. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
15/2021, 17.11.2021

Koulukeskuksen rahaston Nordean rahastojen myynti

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

Sivu 5
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TIEDOKSIANTOASIAT
Kunnanhallitus 22.11.2021 § 202
1. PopSote, 5.11.2021 Tiedote Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien johdolle – Ateria- ja puhtauspalvelut.
2. Pöytäkirjajäljennökset:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus
14/2021
5.11.2021
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta
9/2021
5.11.2021

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

Sivu 6
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Sivu 7

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:

198-202

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: 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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Sivu 8

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.

