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Aika: Torstai 20.02.2020  kello 19.00 
Paikka: Valtuustosali    K a h v i    kello  18.30 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 
Kokoukseen kutsutut: 
 
Kunnanvaltuutetut: 
Ahola Ari   Linna Jukka  
Haikara Hanna.  Luomala Elisa 
Hannula Ahti   Myllyoja Jarkko 
Honkala Kari Tapani  Pelkonen Teemu 
Huovari Piritta   Päivärinta Markus 
Jokitalo Jukka   Pärkkä Annu 
Jussila Mauno   Rauhala Rami 
Kangas Terhi   Rieskaniemi Kimmo 
Kariniemi Anne  Ruuttula Merja  
Kinnunen Juha  Sipilä Ari 
Korhonen Eero  Toivola Antti 
Korkeakangas Tapani  Tölli Lea Kaarina 
Koski Jenny   Viljamaa Simo 
Känsälä Pasi 

 
Kokouksen alussa luovutetaan Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalit  

kultaristein Jaakko Vasarille ja Markku Vesisenaholle. 
§ : t                                                                                                                                                                   Sivut 

Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
HUOM! Mikäli et pääse kokoukseen, niin ilmoita siitä mahdollisimman pian kunnantalon neuvon-
taan joko puhelimitse (08) 4883 111 tai sähköpostilla neuvonta@sievi.fi. 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus julkaistaan yleisessä tie-
toverkossa 27.2.2020 . 

 

 

ANTTI TOIVOLA  Päivi Rossi  
puheenjohtaja,  mtty  vs. hallintopäällikkö 

Julkipanotodistus: Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle torstaina 13.2.2020. 
Kutsu on ilmoitettu myös paikallislehti Sieviläisessä keskiviikkona 19.2.2020. 
 
Ilmoitustaulunhoitaja 
   Tomi Kopakkala 
   Toimistosihteeri / palveluneuvoja 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kunnanvaltuusto 20.2.2020 §  1 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, asetettu 
kunnan ilmoitustaululle 13.2.2020 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 19.2.2020. 
 
Kuntalain (365/1995) 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) valtuutetuista (=18 hlöä) on saapuvilla. 
 
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto. 

 
Päätös:    

§ 1, KV 20.2.2020 19:00 Sivu 2



 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto 20.2.2020 §  2 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Simo Viljamaa ja Ari Ahola. 
 
Päätös:    
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VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN LEADER-HANKKEISIIN 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 4 
 

Sievin kunta kuuluu kehittämisyhdistys Rieska-Leader ry:n toiminta-alueeseen ja vuosittain kunnan 
talousarviossa on varattu kunnan rahoitusosuus sieviläisiin Leader-hankkeisiin. Myönteisen rahoi-
tuspäätöksen saanut hanketoimija voi saada ELY:n myöntämää hankerahoitusta maksuun vasta 
takautuvasti, mistä johtuen hanke on aloitusvaiheessa rahoitettava hanketoimijan omalla rahoituk-
sella. Osalle hanketoimijoista hankkeen aloitusvaiheen rahoitus on hankalaa. 
 
Leader-hankkeille ei saa kohdistua muuta julkista tukea kuin Leader-rahoitus. Tämän vuoksi hank-
keiden aloitusvaiheen rahoitusta ei kunta voi tukea esimerkiksi toiminta-avustuksella. Kunnan 
myöntämän väliaikaisen rahoituksen tulee myöskin olla korotonta, sillä esimerkiksi lainan korkoku-
luja tai rahoituspalkkioita ei voi sisällyttää Leader-hankkeen menoiksi. 
 
Leader-hankkeiden hyödynsaajat ovat pääosin Sievin kunnan asukkaita, ja hankkeiden kautta to-
teutetaan asioita, jotka osaltaan voivat kuulua kuntalain 7 §:n tarkoittamaan kunnan yleiseen toimi-
valtaan. Väliaikaisella rahoituksella tuetaan kunnan yleishyödyllisten yhdistysten omaehtoista kun-
nan kehittämistä. Hyväksytyt Leader-hankkeet on seulottu Rieska-Leader ry:n hallituksessa sekä 
ELY-keskuksessa, joten hanketoimijoita voidaan pitää luotettavina. 
 
Väliaikaista rahoitusta myönnettäessä tulee huomioida kuntalain 129 §:n määräykset. Kunnan 
myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sääde-
tyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä 
taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto:  
   1. tekee periaatepäätöksen myöntää sieviläisille yleishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hanke-
rahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin enintään 20.000 euroa/hanke, 
   2. päättää, että väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään korottomana lyhytaikaisena kassalai-
nana ilman vastavakuutta. Hyväksyttyjen Leader-hankkeiden väliaikainen rahoitus ei sisällä merkit-
tävää taloudellista riskiä eikä vaaranna kunnan kykyä vastata kunnalle laissa säädetyistä tehtävis-
tä, ja 
   3. oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään lyhytaikaisen kassalainan myöntämisestä Leader- 
hankkeisiin. Kassalainaa on haettava kunnanhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liit-
teeksi on toimitettava ELY-keskuksen rahoituspäätös. Kassalainasta tehdään erillinen velkakirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanvaltuusto 20.2.2020 §  3 
 
 Päätös: 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ALUEELLISEN KEHITYSYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 3 
 

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen lopettaessa toimintansa alueellisilla kehitysyhtiöillä jää yksi ra-
hoituskanava pääosaltaan hyödyntämättä. Tämä johtuu rahoitussääntöjen tiukkuudesta. Hakijata-
hon tulee olla voittoa tavoittelematon taho. Osakeyhtiöt eivät täytä tätä ehtoa, elleivät ole sääntö-
jensä mukaan voittoa tavoittelemattomia. 
  
Tästä syystä on syntynyt tarve perustaa alueellinen kehitysyhdistys hakemaan ja hallinnoimaan 
näitä hankkeita. Yhdistyksen säännöt mahdollistavat myös alueellisen edunvalvontatyön toteutta-
misen yhdistyksen kautta, mikäli jäsenkunnat niin haluavat. Lähtökohtana yhdistyksen toiminnalle 
on se, ettei yhdistykseen palkata toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen henkilöitä. Yhdistys 
ostaa tarvittavan työpanoksen jäsenkuntien elinkeinotoimijoilta tai palkkaa määräaikaiseen työsuh-
teeseen projektityöntekijäitä. 
  
Suunniteltu jäsenmaksu vuodessa olisi 1€/kunnan asukas. Tällä jäsenmaksulla katetaan ainoas-
taan hallinnolliset kulut. Eri projekteihin osallistumisesta kerätään erillinen omarahoitusosuus mu-
kaan lähteviltä tahoilta. 
  
Yhdistyksen hallituksen muodostaisivat kuntien viranhaltioista muodostettava hallitus.  
 
Oheismateriaalina luonnos yhdistyksen säännöiksi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
1. päättää, että Sievin kunta liittyy perustettavan alueellisen kehittämisyhdistyksen jäseneksi, ja 
2. nimeää Sievin kunnan edustajan yhdistyksen perustamiskokoukseen 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää jättää asian 
pöydälle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus 17.02.2020 § 20 

 
Sääntöluonnokseen on vielä tehty stilisointeja. Oheismateriaalina korjattu luonnos yhdistyksen 
säännöiksi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
1. päättää, että Sievin kunta liittyy perustettavan alueellisen kehittämisyhdistyksen jäseneksi, ja 
2. nimeää Sievin kunnan edustajan yhdistyksen perustamiskokoukseen 
 
Päätös: 

 
Kunnanvaltuusto 20.2.2020 §  4 
 
 Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 17.2.2020.  
  
 Oheismateriaalina korjattu luonnos yhdistyksen säännöiksi. 
 
 Päätös: 
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Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄRAHAMUUTOS TALOUSARVIOON VUODELLE 2020 
 
Kunnanhallitus 17.02.2020 § 21 
 

Nivalan kaupungin lomituspalvelulautakunta on kokouksessaan 12.09.2019 § 14 esittänyt Nivalan 
kaupunginhallitukselle tuetun maksullisen lomituksen kuntaosuuden maksamista myös vuonna 
2020. Nivalan kaupunki on omalta osaltaan varannut talousarvioonsa varat kuntaosuuden maksa-
miseen. Sievin kunnalle ei tullut vuoden 2020 talousarviovalmistelun aikana lomituspalvelulauta-
kunnalta tietoa tuetun maksullisen lomituksen Sievin kuntaosuudesta, joten ko. määrärahaa kulu-
van vuoden talousarvioon lomituspalveluja koskevaan kohtaan ei ole varattu. 
 
Mikäli talousarviossa osoitetut määrärahat osoittautuvat riittämättömäksi, on talousarviota muutet-
tava huomioiden rahoitustarpeen kattamissäännöt. 
 
Kuntien tuki tuettuun maksulliseen lomitukseen on ollut 3€/tunti. Vuonna 2019 tukea käytettiin Sie-
vissä 9 032,65 €.  Arvio kuntaosuuden tarpeesta kuluvalle vuodelle on 10 000 €. Määrärahamuutos 
esitetään katettavaksi talousarviolainalla. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy tuetun 
maksullisen lomituksen kuntaosuutta varten 10 000 euron määrärahan vuoden 2020 talousarvioon 
kohtaan lomituspalvelut. 
 
Päätös: 
 

Kunnanvaltuusto 20.2.2020 §  5 
 
 Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 17.2.2020.  
  
 Päätös: 

 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 20.2.2020  §  6 
 
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu Kuntalain 
(410/2015) 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 

93 §: Valtuustoasioiden valmistelu 
Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan 
sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmis-
tellut. 

 
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole 
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on 
tehtävä yksimielisesti. 
 
Päätös:    
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