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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Sivu 1

03.09.2020
Valtuustosali

kello 19.00 – 20.32

Torst ai

Jäsenet:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jäsenet:

Ahola Ari
Haikara Hanna
Hannula Ahti
Honkala Kari Tapani
Huovari Piritta
Jokitalo Jukka
Jussila Mauno 2.varapuheenjohtaja
Kangas Terhi
Kariniemi Anne
Kinnunen Juha (kv 31.1.2019 § 4)
Korhonen Eero 3.varapuheenjohtaja
Korkeakangas Tapani
Koski Jenny
Känsälä Pasi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Varajäsenet:

X Salonsaari Tapio

Linna Jukka 1.varapuheenjohtaja, saapui klo 19.38
Luomala Elisa
Myllyoja Jarkko
Pelkonen Teemu
Päivärinta Markus
Pärkkä Annu
Rauhala Rami
Rieskaniemi Kimmo
Ruuttula Merja
Sipilä Ari
Toivola Antti puheenjohtaja
Tölli Lea Kaarina
Viljamaa Simo

Muut saapuvilla olleet:

Teemu Pelkosen tilalla

X
X
X
X

Ranto Mauno
Rossi Päivi
Santavuori Outi
Hankonen Paavo

kunnanjohtaja
vs. hallintopäällikkö
vapaa-aikasihteeri, paikalla klo 19.00-19.30
tekninen johtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

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

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 29

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Jokitalo ja Terhi Kangas.

39

Sivut: 1

19

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus:
Antti Toivola
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus:
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 9.9.2020
Jukka Jokitalo

Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Päivi Rossi
pöytäkirjanpitäjä

Terhi Kangas

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 10.9.2020.
Mari Yrttikoski
toimistosihteeri

Kunnanvaltuuston päätösten
laillisuustarkkailu:

Kunnanhallitus ___/___ 2020
Pöytäkirjasta on ___/___.2020 lähetetty jäljennös kirjastoon ja kirjastoautoon.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kunnanvaltuusto 3.9.2020 § 29
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, asetettu
kunnan ilmoitustaululle 28.8.2020 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 2.9.2020.
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: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 21 valtuutettua
ja 1 varavaltuutettu.
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SIEVIN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 3.9.2020

SIEVIN KUNNANVALTUUSTON
NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO
TOIMIKAUDEKSI 6/2017 – 5/2021
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VARAJÄSENET:
KESK.
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LIITE

ÄÄNESTYKSET:

JÄSENET:

Ahola Ari
Haikara Hanna
Hannula Ahti
Honkala Kari Tapani
Huovari Piritta
Jokitalo Jukka
Jussila Mauno
Kangas Terhi
Kariniemi Anne
Kinnunen Juha (kv 31.1.2019 § 4)
Korhonen Eero
Korkeakangas Tapani
Koski Jenny
Känsälä Pasi
Linna Jukka
Luomala Elisa
Myllyoja Jarkko
Pelkonen Teemu
Päivärinta Markus
Pärkkä Annu
Rauhala Rami
Rieskaniemi Kimmo
Ruuttula Merja
Sipilä Ari
Toivola Antti
Tölli Lea Kaarina
Viljamaa Simo
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EI

saapui klo 19:38

KENEN VARAJÄSEN

Salonsaari Tapio
Eskola Ilse
Sandholm Jarmo
Petäjistö Valto
Vilén Salomo
Rahkonen Pirjo
Halmetoja Niina
Kukkonen Esa
Jussila Pasi

X

YHTEENSÄ

23

Teemu Pelkosen

22 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsentä eli yhteensä 23 valtuutettua kokouksessa.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET:

H:\KOKOUKSET\Kunnanvaltuusto\Valtuuston LÄSNÄOLOLISTA (liite 1)\kv 20022020 liite nro 1 (2017-2021).doc
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kunnanvaltuusto 3.9.2020 § 30
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten,
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Jukka Jokitalo ja Mauno Jussila.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Jokitalo ja Terhi Kangas.
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KH: 50/2020

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2020
Kunnanhallitus 15.6.2020 § 85
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 30.4.2020.
Osavuosikatsaus sisältää selvityksen vuoden 2020 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta, sekä investointivertailun ja tietoja rahoituseristä.
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2020.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin.
Piritta Huovari liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.23.
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta klo14.15-14.45.
Kunnanvaltuusto 3.9.2020 § 31
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2020.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

kunnankamreeri Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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VA: 18/2020

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2021-2023
Vapaa-aikalautakunta 28.5.2020 § 20
Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan,
arvioinnin ja raportoinnin työväline. Se auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja
yhteiset tavoitteet. Laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista.
Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Hyvinvointikertomuksessa tunnistettujen
tavoitteiden ja niistä johdettujen toimenpiteiden tulisi ohjata kunnan hyvinvointityötä. Hyvinvointikertomus tuottaa myös seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta.
Kuntalain (410/2015) mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Tähän tehtävään liittyen terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 § velvoittaa kunnan seuraamaan
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämän
seurannan työkaluksi on osoitettu hyvinvointikertomus ja siihen liittyvä raportointi. Niin ikään laki
edellyttää asettamaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen tavoitteet ja määrittelemään niitä tukevat toimenpiteet.
Hyvinvointityöryhmä on kokouksessaan 3.9.2019 hahmotellut hyvinvointityölle vuosikelloa. Tässä
yhteydessä työryhmä ehdotti, että hyvinvointikertomus 2017-2020 päivitettäisiin vuosille 20212023. Tämän jälkeen laaja hyvinvointikertomus laadittaisiin taas aina neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Näin laadinta-aikataulu saataisiin muuttumaan siten, että uusi hyvinvointikertomus valmistuisi aina
valtuustokauden puolivälissä.
Hyvinvointikertomus on laadittu ikäkausijaottelun pohjalle; lapset ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret
aikuiset, työikäiset sekä ikäihmiset. Kunkin ikäkauden tavoiteasetteluun ja toimenpiteiden laatimiseen on osallistunut monialainen työryhmä. Hyvinvointityöryhmä on konnut hyvinvointikertomuksen
ja kirjoittanut sen kertomusosion.
Oheismateriaalina Hyvinvointikertomus 2021-2023.
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2023 ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 15.06.2020 § 86
Oheismateriaalina Hyvinvointikertomus 2021-2023.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää hyväksyä laajan
hyvinvointikertomuksen 2021-2023.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta klo 14.46-15.22.
Kunnanvaltuusto 3.9.2020 § 32
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VA: 18/2020

Oheismateriaalina Hyvinvointikertomus 2021-2023.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta klo 19.15–19.29.
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi
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KH: 44/2020

OMISTAJAOHJAUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI
Kunnanhallitus 18.5.2020 § 69
Hallintosäännön 46 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee kerran valtuustokaudessa teettää ulkopuolinen arviointi omistajaohjauksen tuloksellisuudesta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta.
Kunnanjohtaja on pyytänyt tarjousta arvioinnin tekemisestä BDO Audiator Oy:ltä. Tarjous esitellään
kokouksessa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä BDO Audiator Oy:n tarjouksen omistajaohjauksen tuloksellisuuden arvioinnista.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mauno Ranto
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Kunnanhallitus 17.08.2020 § 99
Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi on valmistunut. BDO Oy:n edustajat Mika Luhtala ja
Minna Ainasvuori esittelevät raportin kokouksessa.
Raportti on oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen ja lähettää sen
edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanvaltuusto 3.9.2020 § 33
Raportti on oheismateriaalina.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Jukka Linna saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 19.38.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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TE: 7/2019

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 21,22,53, HANNULANKUJA, KANTOLANTIEN, HAIKOLATIEN,YLIVIESKANTIEN JA KAJAANINTIEN LIIKEENNEALUEET
Tekninen lautakunta 13.2.2019 § 4
Kajaanintien ja Ylivieskantien varrella tullaan muuttamaan asemakaavaa, jotta tien varteen voidaan
rakentaa jalankulku- ja pyörätie Kantolantieltä Ylivieskantielle. Kantolantie ja osa Haikolantiestä
ovat siirtymässä valtiolta kunnalle, joten ne muutetaan kaavamerkinnöiltään yleisestä tiestä kaduksi.
Kotilanhaan asemakaava on tarkoitus muuttaa liikekäyttöön ja alueelle on tarkoitus osoittaa myös
uusi leikki- ja lähiliikuntapuisto.
Oheiselle kartalle on rajattu alustava asemakaavan muutoksen alue sekä hankkeen vaikutusalueet.
Asemakaavan muutosten lopullinen rajaus täsmentyy työn kuluessa.
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja
kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.
Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla (MRL
63).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (6.2.2019) on oheismateriaalina.
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden viikon ajaksi ja suorittaa
osallisten kuulemisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi
Tekninen lautakunta 9.9.2019 § 17
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.2 – 12.3.2019 välisenä aikana viraston aukiollessa. Asiakirjat olivat myös nähtävillä Sievin kunnan internet-sivuilla. Lausunnot pyydettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Lausunnon jättivät peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Sievin kunnan ympäristölautakunta. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.
Korttelissa 22 kevyenliikenteen sijoituksen vuoksi joudutaan tiealuetta leventämään korttelin kolmelle tontille. Tontin omistajien kanssa pidettiin asukaskokous 17.4.2019. Kokouksen ja maastokäynnin jälkeen suunnittelija tarkisti tonttien ja tiealueen rajausta. Lisäksi sovittiin, että jalankulku/pyörätien suunnitelmissa huomioidaan suojapuu istutus tonttien rajalla. Tontin omistajilla ei ollut
muuta huomautettavaa.
Korttelissa 53 tontin 1 ohjeellista liittymän paikkaa Kantolantieltä on siirretty tontinomistajan kanssa
sovitun mukaisesti.
Kaavasuunnittelija on laatinut alueelle asemakaavaluonnoksen ja luonnoksen asemakaavaselostuksesta.
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TE: 7/2019
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Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti asemakaavan muutoksen valmisteluluonnos
asetetaan kahden viikon ajaksi nähtäville vuorovaikutuksen toteuttamiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Kaava-aineisto on oheismateriaalina:
- asemakaavaluonnos
- asemakaavaselostus
Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta päättää asettaa asemakaavan muutosluonnoksen
nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden viikon ajaksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi
Tekninen lautakunta 8.1.2020 § 5
Alueen kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos ovat olleet
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 18.9.2019 – 02.10.2019 välisen
ajan.
Asiakirjojen nähtävillä oloaikana ei jätetty yhtään muistutusta. Lausuntoja annettiin neljä kappaletta: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Sievin kunnan ympäristölautakunta, Pohjois-Pohjanmaan museo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Jokilaaksojen pelastuslaitos.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenteen vastuualue esittää lisättäväksi asemakaavakartalle
ja -määräyksiin liittymänuolet valtatielle 28 Kantolantien, Aarnentien ja Rajalantien liittymiin ja kantatielle 63 Haikolantien liittymään. Lisäksi kaava-alue tulisi rajata valtatien 28 yli nykyiselle asemakaavan rajalle.
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.
Asemakaavamuutos rajataan ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla ja lisätään liittymänuolet.
Asemakaavaehdotus on asetettava maankäyttö- rakennusasetuksen 27 § mukaisesti nähtäville 30
vrk:n ajaksi ja pyydettävä lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan.
Ehdotusvaiheen asiakirjat ovat oheismateriaalina.
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää, että kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § mukaisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi
ja pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 2
Ehdotusvaiheen asiakirjat ovat oheismateriaalina.
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Paavo Hankosta.
Lisätietoja:

tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi

Kari Honkala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.25.
Kunnanhallitus 17.08.2020 § 101
Asemakaavan muutosehdotus oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävillä:
6.2. – 6.3.2020 välisenä aikana Sievin kunnantalolla ja Sievin kunnan internet-sivuilla. Nähtävilläoloaikana ei jätetty muistutuksia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta saatiin ilmoitus, että sillä ei
ole huomautettavaa ehdotuksesta.
”Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Saine, 2.3.2020, Kirkonseudun asemakaavamuutosehdotuksessa (Haikolantie - Kajaanintie) on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnosvaiheessa antama lausunto eikä ELY-keskuksella ole huomauttamista ehdotuksesta.”
Oheismateriaalina Sievi Haikolantie-Kajaanintie AK-ehdotus 4.11.2019 ja Haikolantie-Kajaanintie
selostus tark.9.3.2020.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto vahvistaa asemakaavamuutoksen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanvaltuusto 3.9.2020 § 34
Oheismateriaalina Sievi Haikolantie-Kajaanintie AK-ehdotus 4.11.2019 ja Haikolantie-Kajaanintie
selostus tark.9.3.2020.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Paavo Hankosta klo 19.50–20.07.
Lisätietoja:

tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi
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KH: 62/2020

Sivu 12

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Kunnanhallitus 27.8.2020 § 115
Pohjois-Pohjanmaan liitto on 18.08.2020 saapuneella kirjeellä lähettänyt perussopimusluonnoksen
jäsenkuntien kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi.
Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Kuntavaalien ajankohdan vaihtuminen vaatii muutoksen perussopimukseen. Vuodesta 2017 lähtien kuntavaalit on järjestetty huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Perussopimuksen muutos koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokouksen järjestämisajankohtaa.
Samassa yhteydessä on tarkistettu myös perussopimuksen 4 § ja 5 § vastaamaan voimassa olevaa aluekehityslakia ja 16 § vastaamaan voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslakia.
Päätöstä koskeva pöytäkirjanote tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon 30.10.2020 mennessä
osoitteella kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy PohjoisPohjanmaan liiton perussopimuksen muutokset oheismateriaalin mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Perussopimukseen esitettävät muutokset ilmenevät liitteenä 2 olevasta perussopimusluonnoksesta.
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POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO - KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

I LUKU
KUNTAYHTYMÄ
1 § Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Pohjanmaan liitto -kuntayhtymä ja kotipaikka Oulun kaupunki. Kuntayhtymästä voidaan käyttää myös nimitystä Pohjois-Pohjanmaan liitto.

2 § Toiminta-ajatus ja tehtävät
Toiminta-ajatus
Pohjois-Pohjanmaan liitto on maakunnan kehittämisen keskus, joka
vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta, ajaa maakunnan, sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja
sekä palvelee niitä tuottamalla kehittämisohjelmia, -ideoita ja -hankkeita
sekä selvityksiä ja tutkimuksia.
Pohjois-Pohjanmaan liiton tehtävät ovat:
1.

maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maakuntasuunnittelusta
ja -kaavoituksesta vastaavan kuntayhtymän tehtävät;

2.

aluepoliittiseen lainsäädäntöön sisältyvät aluekehitysviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä maakunnallinen
edunvalvonta;

3.

muut lainsäädännön nojalla maakunnan liitolle kuuluvat tehtävät;

4.

jäsenkuntien tarpeista lähtevästä kulttuuri- ja koulutustoiminnasta huolehtiminen.

Kuntayhtymä toimii valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena myöntäessään alueiden kehittämislaissa tarkoitettua tukea.
Kuntayhtymä voi sopimuksin ottaa täyttä korvausta vastaan suorittaakseen kuntayhtymän toimialaan liittyvän toimeksiannon muiltakin kuin jäsenkunnilta.
Kuntayhtymän on maakuntakaavaa laadittaessa oltava tarpeellisessa
määrin yhteistyössä asianomaisten kuntien, valtion viranomaisten ja
muiden maakuntakaavoituksen kannalta keskeisten tahojen kanssa.
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3 § Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki,
Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski,
Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.
Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan kuntayhtymän alueeseen, tulee kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.
Jäsenkunnan liitos, lakkaaminen, perustaminen ja muut kuntien aluejaoissa johtuvat muutokset tulevat voimaan valtioneuvoston päätöksessä
mainitusta ajankohdasta lukien.
Milloin jäsenkunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan
toiseen maakuntaan, se lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsenenä päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.
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MAAKUNNAN LIITON YHTEISTOIMINTA MUIDEN LIITTOJEN
KANSSA
4 § Kuntayhtymän aluekehityslaissa tarkoitettu yhteistoiminta-alue ja siinä hoidettavat tehtävät
Kuntayhtymä kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jonka jäsenkunnat ovat
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liiton jäsenkuntia. Muista yhteistoiminta-alueista liitot voivat itse sopia aluekehityslain 16 §:ssä mainituin
edellytyksin.
Lakisääteisen yhteistoiminnan piiriin kuuluvat sellaisten aluekehityslaissa (12§) tarkoitettujen tehtävien yhteensovitus ja niitä koskeva päätöksenteko, jotka ovat yhteistoiminta-alueen menestyksen kannalta tärkeitä ja sisältyvät osapuolten maakuntaohjelmiin, niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin vastaaviin asiakirjoihin.
Maakunnan liitto voi kuulua aluekehityslaissa tarkoitettujen tehtävien
hoitamiseksi vain yhteen yhteistoiminta-alueeseen. Pohjois-Pohjanmaa
ja Kainuu muodostavat aluekehityslain mukaisen yhteistoiminta-alueen.
Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat sellaiset aluekehityslain mukaiset tehtävät, jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä,
sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin tai
muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin
sekä koskevat pääosin koko yhteistoiminta-aluetta.

5 § Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko ja asian valmistelun järjestäminen
Päätökset yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä tehdään aluekehityslain 13 § 1 momentin mukaisesti liittojen yhtäpitävin päätöksin joko
hallituksissa taikka valtuustoissa.
Liittojen hallitukset käyttävät päätösvaltaa asioissa, joissa liittojen yhteinen päätös on luonteeltaan valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa. Mikäli kyseessä olevasta asiasta ei ole valtuuston päätöstä taikka hallituksen päätös merkitsisi siitä olennaista poikkeamista, niin päätösvalta
kuuluu valtuustolle.
Yhteistoiminta-alueen liittojen hallitukset sopivat ja vastaavat siitä, miten
yhteistyössä käsiteltävät ja päätettävät asiat valmistellaan ja miten esittely- ja muut virka- ja talousvastuut järjestetään.
Kuntayhtymän valtuusto taikka kuntayhtymän jäsenkunnat asettavat
aluekehittämislaissa tarkoitetulla maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueella yhteistoimintaelimen vain, mikäli yhteistoimintaan osallistuvat
maakunnan liitot eivät tee laissa tarkoitettuja päätöksiä yhtäpitävin päätöksin ja vain mikäli valtioneuvosto siinä tapauksessa toimielintä edellyttää.
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II LUKU
KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET
Edustajainkokous
6 § Edustus edustajainkokouksessa
Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnallisvaaleja edeltävän vuoden 31.12 päivän mukaisen asukasluvun perusteella
siten, että kunta valitsee yhden edustajan alkavaa 7 000 asukasta kohden.
Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.
Edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni.
Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

7 § Edustajainkokous
Edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden huhtikuun
loppuun mennessä. Edustajainkokous pidetään kuntavaalivuoden syyskuun loppuun mennessä.
Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta.
Kutsu kuntien edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kuukautta ennen kokousta.
Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa edustajien nimet
maakuntahallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kuntien edustajainkokousta.
Edustajainkokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä edustajille viimeistään seitsemän päivää ennen kuntien edustajainkokousta.

8 § Edustajainkokouksen järjestäytyminen
Kuntien edustajainkokouksen avaa maakuntahallituksen puheenjohtaja
Kuntien edustajainkokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lisäksi kuntien edustajainkokous valitsee sihteerin,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarpeellisen määrän ääntenlaskijoita.

9 § Edustajainkokouksen päätösvaltaisuus
Kuntien edustajainkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on saapuvilla.
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10 § Edustajainkokouksen tehtävät
Kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

11 § Edustajainkokouksen kustannukset
Jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan palkkioista ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa kuntien edustajainkokouksen järjestämisestä aiheutuneista muista kustannuksista.

Yhtymävaltuusto
12 § Yhtymävaltuuston nimi
Yhtymävaltuustosta käytetään nimitystä Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto, lyhennettynä maakuntavaltuusto.

13 § Maakuntavaltuuston jäsenten valinta
Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien
kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi kustakin jäsenkunnasta yhden jäsenen kunnallisvaaleja edeltävän vuoden 31.12. päivän
mukaisen asukasluvun perusteella, alkavaa 7 000 asukasta kohden.
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen samasta kunnasta kuin varsinainen jäsen.
Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä.
Maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti (KuntaL 86 a §).
Mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.
Mikäli jäsenkunta tulee liiton jäseneksi kesken vaalikauden, valitsee se
edustajansa valtuustoon noudattaen soveltuvin osin tämän perussopimuksen määräyksiä. Mikäli kaksi tai useampi kunta yhdistyy yhdeksi liiton jäsenkunnaksi kesken vaalikauden, valitsee yhdistynyt kunta edustajansa valtuustoon noudattaen soveltuvin osin tämän perussopimuksen määräyksiä.
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14 § Jäsenten äänimäärä
Maakuntavaltuuston kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

15 § Rajoitukset päätöksenteossa
Jos jokin kunta osallistuu kuntayhtymän toimintaan vain lakisääteisten
tai vain vapaaehtoisten tehtävien osalta, voivat jäsenkunnan edustajat
osallistua päätöksentekoon vain niissä asioissa, joiden osalta kunta
osallistuu kuntayhtymän toimintaan.

16 § Maakuntavaltuuston tehtävät
Jäsenkunnat käyttävät maakuntavaltuuston kokouksissa ylintä päätösvaltaa.
Sen lisäksi mitä kuntalaissa, erityislainsäädännössä tai tässä sopimuksessa määrätään, maakuntavaltuusto
1.

valitsee maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja tarpeellisen
määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen.

2.

hyväksyy jokaista varainhoitovuotta varten liiton talousarvion ja
sen hyväksymisen yhteydessä kolmea tai useampaa vuotta
koskevan taloussuunnitelman.

3.

hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset säännöt.

4.

asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten ja
valitsee tarkastuslautakunnan esityksen perusteella yhden tai
useamman tilintarkastajan. Tarkastuslautakunnan jäsenten ja
varajäsenten tulee olla maakuntavaltuuston jäseniä.

5.

päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu,
tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta, hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

6.

valitsee maakuntahallituksen jäsenet, näiden henkilökohtaiset
varajäsenet sekä puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen.

7.

perustaa tarpeelliseksi katsomiansa toimielimiä.

8.

tekee luvussa III valtuuston tehtäviksi osoitetut päätökset.

9.

valitsee maakuntajohtajan.

10.

hyväksyy maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan, merialuesuunnitelman, maakuntaohjelman ja muut merkittävät kehittämisohjelmat
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11.

päättää aluekehittämislain tarkoittaman yhteistoiminta-alueen
maakunnan liittojen kanssa yhtäpitävin päätöksin yhteistoimintaelimen asettamisesta, nimestä, toimikaudesta, jäsenten lukumäärästä, äänivallan perusteista sekä asiain valmistelu-, esittely- ja muista virka- ja talousvastuista vain, mikäli yhteistoimintaan osallistuvat maakunnan liitot eivät tee laissa tarkoitettuja
yhteisiä päätöksiä yhtäpitävin päätöksin ja vain mikäli valtioneuvosto siinä tapauksessa toimielintä edellyttää.

Tarkastuslautakunta
17 § Nimi, koko
Kuntayhtymällä on tarkastuslautakunta.
Tarkastuslautakunnasta määrätään kuntayhtymän tarkastussäännössä.

Hallitus
18 § Nimi, koko ja toimikausi
Kuntayhtymällä on hallitus, josta käytetään nimeä maakuntahallitus.
Maakuntahallitukseen valitaan 13 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen
varajäsen.
Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta.
Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Lisäksi on pyrittävä ottamaan huomioon alueellinen kattavuus niin, että
jokaiselta seudulta tulee edustus hallitukseen.

19 § Maakuntahallituksen tehtävät
Maakuntahallitus valvoo yhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen
puolesta sopimukset.
Maakuntahallituksen tehtävät määritellään tarkemmin hallintosäännössä.
Maakuntahallituksen tehtävien osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä
kuntalain (365/95) 23 §:ssä on säädetty kunnanhallituksen tehtävistä
Maakuntavaltuuston päätösvaltaan kuuluvien asioiden siirrosta hallituksen päätettäväksi säädetään kuntayhtymän hallintosäännössä.
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Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan viranhaltijain esittelystä. Esittelystä määrätään hallintosäännössä.

20 § Nimenkirjoitusoikeus
Kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään, kenellä on kuntayhtymän
nimenkirjoitusoikeus.

21 § Maakunnan yhteistyöryhmä
Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja
rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten
maakunnan yhteistyöryhmä.
Maakuntahallitus asettaa yhteistyöryhmän aluekehityslainsäädännössä
säädettyjen tahojen edustajista.
Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät määritellään tarkemmin kulloinkin
voimassa olevassa laissa alueiden kehittämisestä. Yhteistyöryhmän
tehtävistä ja kokousmenettelystä määrätään myös yhteistyöryhmän hyväksymässä sekä maakuntahallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä.

22 § Muut kuntayhtymän toimielimet
Maakuntavaltuusto voi perustaa muita pysyviä lautakuntia, neuvottelukuntia ja yhteistyöryhmiä.
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III LUKU
TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
23 § Peruspääoma
Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä.
Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.
Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto.
Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto.
Mikäli jäsenkunta liittyy toiseen jäsenkuntaan tai niistä muodostuu uusi
jäsenkunta tai jäsenkuntaan liitetään kunta tai kunnan osa kuntayhtymän ulkopuolelta, voi maakuntavaltuusto päätöksellään edellyttää jäsenkunnalta vastaavan lisäyksen pääomasijoitukseen. Lisäys lasketaan
tällöin liittymistä edeltävän vuoden vaihteen asukasluvun suhteessa.
Mikäli jäsenkunnan osa siirtyy kuntayhtymän alueen ulkopuolelle, voidaan maakuntavaltuuston päätöksellä maksaa kyseiselle maakunnan
ulkopuoliselle kunnalle vastaava osuus peruspääomasta.
Mikäli uusi kunta liittyy kuntayhtymän jäseneksi jäsenkuntien yhdistymisen seurauksena, on uuden jäsenkunnan pääoman suuruus yhdistyneiden kuntien aikaisempien pääomaosuuksien yhteenlaskettu määrä.

24 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu
Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin ja vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa.
Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntaosuuksista. Rekisterissä on eriteltävä jäsenkuntaosuudet osajäsenyyksittäin.

25 § Talousarvio ja -suunnitelma
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Seuraavan kalenterivuoden
alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11.
mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun
mennessä.
Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava
määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai
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palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana
tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin.

26 § Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy maakuntavaltuusto.

27 § Jäsenkuntien maksuosuudet
Jäsenkunnat suorittavat kuntayhtymälle osuutensa talousarvion mukaisista kuntayhtymän ylläpidosta, hallinnosta ja kirjanpidosta ja perussopimuksen 2 §:n mukaisten tehtävien hoidosta aiheutuvista menoista.
Maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa
kunnallisverotuksessa todettujen laskennallisten verotulojen suhteessa.
(Laskennallisiin verotuloihin huomioidaan ansio- ja pääomaverotulot,
yhteisö- ja kiinteistöverotulot).
Jäsenkuntien on suoritettava 1 mom. tarkoitettavista maksuosuuksista
talousarvion mukaan laskettuja ennakkoja.
Kunnan, joka on liiton osajäsenenä vapaaehtoisten tehtävien osalta, jäsenmaksu on 1/6 osa 1 momentin mukaan määräytyvästä jäsenmaksusta.
Tilikauden tulos on otettava huomioon seuraavassa laadittavassa talousarviossa.

28 § Investointien pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena tai oman pääoman sijoituksena tai lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta.
Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman ehtoisen sijoituksen tai
jäsenkuntalainan ehdoista päättävät jäsenkunnat hankekohtaisesti.
Perustamishankeen arvioitu kustannus jaetaan valtionosuuden määräämiseksi jäsenkuntaosuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman
jäsenkuntaosuuksien suhteessa, ellei muusta jakoperusteesta ole
sovittu hankekohtaisesti.
Jäsenkunnilta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun
lainan lyhennykseen merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi.
Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättävät jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätöksin.
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29 § Rahastojen perustaminen
Sijoituspääomarahaston perustamisesta ja sen säännöistä päättävät jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätöksin.
Muun rahaston perustamisesta ja sen säännöistä päättää maakuntavaltuusto.

30 § Viivästyskorko
Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisen viivästyskoron.

31 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen
Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.
Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista
koskevista toimenpiteistä.

32 § Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema
Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli
muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan
tasasuuruisina erinä 3 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.

33 § Hallinnon ja talouden tarkastaminen
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä.

34 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa maakuntahallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä.
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja
velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa.
Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset
suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.
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IV LUKU
MUUT MÄÄRÄYKSET
35 § Uuden jäsenkunnan ottaminen
Milloin kunta liitetään valtioneuvoston päätöksellä kuntayhtymän maakuntakaava-alueeseen, saa kunta kuntayhtymän jäsenyyden ilman eri
hakemusta päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Esitys osajäsenyydestä tehdään kuntayhtymälle ja osajäseneksi hyväksyminen tapahtuu perussopimuksen hyväksymismenettelyn mukaisesti.

36 § Kuntayhtymästä eroaminen
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymän osajäsenyydestä, on ilmoitettava siitä kuntayhtymälle.
Jäsenyys päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden lopussa.

37 § Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä perussopimus tulee voimaan 10.6.2013.
Tämä perussopimus astuu voimaan xx.xx.2020.
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA RIKU SOMEROLLE JA LUOTTAMUSHENKILÖN VALINTA
HÄNEN TILALLEEN
Kunnanhallitus 17.8.2020 § 100
Riku Somero on ilmoittanut sähköpostiviestillään 3.7.2020 eroavansa Sievin kunnan luottamustehtävistä. Riku Somero on ympäristölautakunnassa varajäsenenä.
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Saman pykälän mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1. myöntää Riku Somerolle eron ympäristölautakunnan luottamustoimesta ja
2. valitsee ympäristölautakuntaan uuden varajäsenen Salomo Vilenille.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanvaltuusto 3.9.2020 § 36
Päätös: Valtuusto
1. myönsi Riku Somerolle eron ympäristölautakunnan luottamustoimesta ja
2. valitsi ympäristölautakuntaan Salomo Vilenille varajäseneksi Eemi Salmelan.
Lisätietoja:

vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883201
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA TEEMU PELKOSELLE JA UUSIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN (VALTUUSTON PÄÄTETTÄVÄT)
Kunnanhallitus 17.8.2020 § 114
Teemu Pelkonen on 14.8.2020 lähettänyt eropyynnön Sievin kunnan luottamustehtävistä.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö,
joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä.
Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan väliaikaisesti
enintään kuuden kuukauden ajaksi 72—76 §:ssä tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Teemu Pelkonen on toiminut koulutoimenjohtajan viransijaisena 1.6.2020 alkaen ja viransijaisuuden pituus on
varmistunut yli 6 kk kestäväksi jatkuen 31.12.2020 saakka.
Teemu Pelkosen luottamustoimet:
- Suomen Keskusta r.p.:n valtuutettu
- kunnanhallitus, varajäsen
- tekninen lautakunta, puheenjohtaja
Kuntalain 17 §:n mukaan, jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puoleen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisten toimielimien jäsenistä sekä naisia että miehiä tulee olla vähintään 40 %. Vaatimusta ei huomioida valtuuston kokoonpanossa.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
1. valtuusto myöntää Teemu Pelkoselle eron valtuutetun, kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan luottamustoimista
2. valtuuston puheenjohtaja kutsuu Suomen Keskusta r.p.:n ensimmäisen varavaltuutetun Tapio
Salonsaaren Pelkosen tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
3. valtuusto toteaa, että Suomen Keskusta rp:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuutetuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei
tehdä
4. valtuusto valitsee kunnanhallitukseen uuden varajäsenen Piritta Huovarille
5. valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen, hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
sekä nimeää puheenjohtajan
Päätös: Hyväksyttiin.
Terhi Kangas poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.
Kunnanvaltuusto 3.9.2020 § 37
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Päätös: Valtuusto
1. myönsi Teemu Pelkoselle eron valtuutetun, kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan luottamustoimista
2. valtuuston puheenjohtaja kutsui Suomen Keskusta r.p.:n ensimmäisen varavaltuutetun Tapio
Salonsaaren Pelkosen tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
3. totesi, että Suomen Keskusta r.p:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuutetuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä
4. valitsi kunnanhallitukseen Piritta Huovarin varajäseneksi Tapio Salonsaaren
5. valitsi tekniseen lautakuntaan jäseneksi Sulo Timlinin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heli Korven sekä Sulo Timlinin tilalle Elisa Luomalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tapio Salonsaaren. Puheenjohtajaksi nimettiin Pirjo Rahkonen ja varapuheenjohtajaksi Pasi Känsälä.
Lisätietoja:

vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883201
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET AJALLA 1.7.-31.12.2020
Kunnanhallitus 15.06.2020 § 87
Hallintosäännön 14 luvun 143 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Kokoukset voidaan hallintosäännön
141 §:n mukaan tarvittaessa pitää myös sähköisesti.
Valtuustoseminaari järjestetään 8.10.2020.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnantalolla maanantaisin klo 14.15 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 17.8., 7.9., 28.9., 19.10., 9.11., 30.11. ja 14.12.
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään kunnantalon valtuustosalissa
torstaisin klo 19.00 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 3.9., 12.11. ja 10.12.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanvaltuusto 3.9.2020 § 38
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mauno Ranto, 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT
Kunnanvaltuusto 3.9.2020 § 39
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 valmistellut.

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: Ei muita asioita.
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VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 29–33, 38, 39
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

puh: 029 56 42800 (vaihde)

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841

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

34–37

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusaika
____ päivää
Pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan 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 §).
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan
päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on Kuntalain
(410/2015) 140 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
(808/2019) 6 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
toimittaminen
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa
asioissa 260 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-käyntimaksua ei lain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä lain 5
§:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely
tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on lain 6 §:n nojalla vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

