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puheenjohtaja, §:t 35-38     puheenjohtaja, §:t 39-62           pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 24.8.2021 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 35 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, julkaistu 
yleisessä tietoverkossa 11.8.2021 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 18.8.2021. 
 
Kuntalain (365/1995) 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) valtuutetuista (=14 hlöä) on saapuvilla. 
 
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto. 

 
Hallintosäännön 99 §:n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle 
kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka joh-
taa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 

 
Päätös: Kokouksen avasi Ari Sipilä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-
si. Paikalla oli 19 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. 

§ 35, KV 19.8.2021 19:00 Sivu 2



 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 36 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Ari Ahola ja Ahti Hannula. 
 
Päätös:   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Ahola, Ahti Hannula ja Juho Hiltula. 
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KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  99 
 
Hallintosäännön 129 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimit-
tamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen vara-
jäsen. 
 
Valtuusto nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, noudat-
taen samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa. 
 
Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.  
 
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 
 
1. valita kunnanvaltuuston vaalilautakunnan toimikaudekseen 8/2021 - 5/2025, 
2. nimetä jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 37 

 
Päätös:  Valtuusto valitsi vaalilautakunnan jäsenet, henkikökohtaiset varajäsenet ja nimesi 

valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
 Varsinainen jäsen Varajäsen 
 
 Rami Rauhala, pj. Pasi Känsälä 
 Risto Mattola, vpj. Mikko Kankaanpää  
 Merja Ruuttula  Jukka Muhola 
 Terhi Kangas  Tiina Timlin 
 Kari Honkala  Ilkka Harri  

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2023 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  100 
 
Kuntalain (410/2015) 4 luvun 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt 
lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa  
vaalitoimituksessa. 
 
Hallintosäännön 99 §:n mukaan valtuuston puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa  
kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaalin kaudelle 8/2021 - 5/2025. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 38 

 
Päätös:  Valtuusto päätti varapuheenjohtajien lukumääräksi kolme (3).  
 Valtuusto valitsi valtuuston puheenjohtajiston kaudelle 8/2021 – 5/2023 seuraavasti: 
 
 Puheenjohtaja  Ahti Hannula 
 1. varapuheenjohtaja Terhi Kangas 
 2. varapuheenjohtaja Esa Kukkonen 
 3. varapuheenjohtaja Jarkko Myllyoja  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
 
Tämän asian käsittelyn jälkeen Ari Sipilä luovutti puheenjohtajuuden Ahti Hannulalle. 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOONTUMINEN JA KOKOUSKUTSUTAPA 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  101 
 
Kuntalain (410/2015) 12 luvun 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös 
silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä 
pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 
 
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen an-
taa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, jo-
ka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on 
ilmoitettava käsiteltävät asiat. 
 
Kokouskutsu on kuntalain 94.4 §:n mukaan lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. 
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.  
 
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tieto-
verkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla 
kunnan päättämällä tavalla. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 
 
1. julkaista kunnanvaltuuston kokouskutsun yleisessä tietoverkossa ja extranetissä samanaikai-

sesti kuin extranetin julkaisusta lähetetään tieto sähköpostitse kullekin valtuutetulle, kunnan-
hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston 
kokouksessa, 

 
2. julkaista kokouskutsun paikallislehdessä sekä 
 
3. lähettää tiedon kokouskutsun julkaisusta extranetissä sähköpostitse valtuutettujen lisäksi sa-

manaikaisesti tiedoksi kaikille varavaltuutetuille. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 39 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNAN ILMOITUSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  102 
 
Kuntalain (410/2015) 12 luvun 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla 
ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen 
vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. 
 
Hallintosäännön 1 luvun 7 §:n mukaan kunnan viestintää ja tiedottamista johtaa kunnanhallitus, jo-
ka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavis-
ta kunnan viranhaltijoista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 
 
1. julkaista kunnalliset ilmoitukset yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla ja tarpeen vaa-

tiessa paikallislehdessä joko kokonaan tai lyhennettyinä ja viittaamalla yleisessä tietoverkossa 
olevaan täydelliseen ilmoitukseen, 

 
2. viran- ja toimenhakuilmoitusten osalta, että hakuilmoitukset julkaiseva viranomainen määrää 

ilmoituslehdet, ellei muutoin ole toisin säädetty, 
 

3. että seuraavia asioita ei julkaista paikallislehdessä: 
- pöytäkirjan nähtävillä pito  
- kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä 
 

4. että tätä käytäntöä noudatetaan koko alkaneen valtuustokauden. 
 

Päätös: Hyväksyttiin.   
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 40 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2023 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  103 
 

Kuntalain (410/2015) 7 luvun 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden 
hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden  valvonnasta.  
Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan 
henkilöstöpolitiikasta, vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii 
kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Kuntalain 10 luvun 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,  joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa 
oelvan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavas-
sa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har-
joittavassa yhteisössätai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen 
rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen 
ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa 
vastaa edunvalvonnasta.  
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa 
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä ja kullakin 
henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
 
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. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa 
kunnanhallituksen vaalin.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 41 
 
Päätös: Valtuusto valitsi kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: 
 
 Varsinainen jäsen Varajäsen 
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 Rami Rauhala  Tapani Korkeakangas 
 Merja Ruuttula  Pirjo Rahkonen 
 Juho Hiltula  Pasi Känsälä 
 Ari Ahola  Taneli Voltti   
 Tiina Timlin  Jukka Muhola 
 Annu Pärkkä  Hanna Haikara 
 Kari Honkala  Terhi Vähäsalo 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJISTON VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2023 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  104 
 
Kuntalain (410/2015) 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia kunnanhallituksen toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan. Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumää-
rästä.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa  
kunnanhallituksen puheenjohtajiston vaalin kaudelle 8/2021 - 5/2023. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 42 
 
Päätös:  Valtuusto valitsi kunnanhallituksen puheenjohtajiston seuraavasti: 
 
 Puheenjohtaja  Rami Rauhala 
 1. varapuheenjohtaja Merja Ruuttula 
 2. varapuheenjohtaja Juho Hiltula  

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  105 

 
Vaalilain (714/1998) 2 luvun 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen 
kunnan keskusvaalilautakunta. 
 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä 
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on ase-
tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä 
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.    
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11§:n mukaan lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto 
 
1. suorittaa keskusvaalilautakunnan vaalin, 

 
2. valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi varajäsentä sijaantulojärjestykseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 43 
 
Päätös: Valtuusto valitsi keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja nimesi puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan  seuraavasti: 
 
 Varsinainen jäsen Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä 
 Markku Autio, pj. 1. Päivi Iivonen 
 Terttu Sipilä, vpj. 2. Heikki Voltti 
 Marja-Kaisa Löf 3. Tanja Myllyoja 
 Paula Ahola  4. Kristiina Korpi 
 Janne Niemelä 5. Jukka Santavuori 
   6. Mauno Jussila 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI  
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  106 

 
Kuntalain (410/2015) 14 luvun 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja 
talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 
 
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla. 
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden ta-
sapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. 
 
Uuden kuntalain mukaan tarkastuslautakunta valvoo myäs sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvolli-
suuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle. 
 
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei kuntalain 10 luvun 75 §:n mukaan ole: 
 
1. kunnanhallituksen jäsen; 
2. pormestari ja apulaispormestari; 
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormesta-

rin hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuttu läheinen; 
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses-

sa; 
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 10 §:n tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, jotka valtuusto valitsee. Pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen.  
 
Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tehtävät jatkuvat siihen saakka, kun valtuustokauden vii-
meisen kokonaisen tilinkauden tilintarkastus on suoritettu. Ajankohta on yleensä tilinpäätöksen ja 
tilintarkastuskertomuksen ensimmäinen käsittely valtuustossa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa tarkastuslauta-
kunnan vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 44 
 
Päätös: Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja nimesi puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 
 Tapio Salonsaari, pj. Markku Autio 
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 Mikko Kankaanpää, vpj. Hermanni Kallio 
 Tuomas Ahokangas Heikki Voltti 
 Kirsi Nurkkala  Elisa Luomala 
 Anne Sormunen Airi Hakala 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  107 

 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
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 määräämisval-

lassa 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 ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heillä 
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa sivistyslautakun-
nan vaalin. 
  
Päätös: Hyväksyttiin.  

 
Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 45 

 
Päätös: Valtuusto valitsi sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja nimesi puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 
 Terhi Kangas, pj. Anni Vähäsöyrinki 
 Petri Tervamäki, vpj. Markus Päivärinta 
 Jukka Jokitalo  Niina Halmetoja 
 Jenny Koski  Terhi Vartiainen 
 Ari-Pekka Kreivi Ari Silver 
 Kirsi Nurkkala  Tero Viljamaa 
 Ilkka Harri  Risto Särkijärvi 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  108 

 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
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 määräämisval-

lassa 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 ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan hyvinvointiautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heillä 
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa hyvinvointilauta-
kunnan vaalin. 
  
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 46 
 
Päätös: Valtuusto valitsi hyvinvointilautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja nimesi puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 
 Ari Sipilä, pj.  Lea Honkala 
 Tapani Korkeakangas, vpj. Jarmo Sandholm 
 Anne Kariniemi Johanna Honkala 
 Tapio Salonsaari Tuomas Ahokangas 
 Janne Niemelä Timo Takanen 
 Hanna Haikara Anne-Maj Mäenpää 
 Niina Halmetoja Piritta Huovari 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 12/2021 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  109 
 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
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 määräämisval-

lassa 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 ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heillä 
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi päättyy hallintosääntöuudistuksen mukaises-
ti vuoden 2021 lopussa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa ympäristölauta-
kunnan vaalin. 

  
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 47 
 
Päätös: Valtuusto valitsi ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja nimesi puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 Simo Viljamaa, pj. Valto Petäjistö 
 Markus Päivärinta, vpj. Tero Viljamaa 
 Tarmo Leppälä Salomo Vilen 
 Jarkko Myllyoja Tero Takanen 
 Hanna Haikara Elisa Luomala 
 Pirjo Rahkonen Annu Pärkkä 
 Elisabet Säilynoja Anne Ruuttula-Vasari 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  110 
 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
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 määräämisval-

lassa 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 ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heil-
lä henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa tekniseen lauta-
kunnan vaalin. 
  
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 48 
 
Päätös: Valtuusto valitsi teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja nimesi puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 
 Pasi Känsälä, pj. Valto Petäjistö 
 Jukka Muhola, vpj. Ari Silver 
 Erkki Löf  Veli-Pekka Naukkarinen 
 Risto Mattola  Jere Kulmala 
 Liisa Vesisenaho Terhi Vähäsalo 
 Pirjo Rahkonen Hanna Haikara 
 Anni Vähäsöyrinki Elisa Luomala  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEEN MAASEUTULAUTAKUNTAAN KAUDELLE 
8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  111 
 
Sievin kunta on antanut maaseutuhallinnon palvelut Nivalan kaupungin hoidettavaksi 1.1.2012 al-
kaen. Yhteistoimintasopimuksen 3. kohdan mukaan alueellisessa maaseutulautakunnassa on kuu-
si jäsentä, joista yhden valitsee Sievin kunnanvaltuusto. Jäsenelle valitaan henkilökohtainen vara-
jäsen. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Jäsenenä em. toimielimessä voi olla oman kunnan vastaavaan toimielimeen vaalikelpoinen henki-
lö. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee jäsenen ja henki-
lökohtaisen varajäsenen alueelliseen maaseutulautakuntaan kaudelle 8/2021 - 5/2025. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 49 
 
Päätös: Valtuusto valitsi alueelliseen maaseutulautakuntaan jäsenen ja varajäsenen seuraavasti: 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 
 Terhi Kangas  Antti Ruuttula 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN ESITTÄMINEN ALUEELLISEEN LOMITUSPALVELULAUTAKUNTAAN 
KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  112 
 
Nivalan kaupunki on järjestänyt lomituspalvelut Sievin kunnan alueella 1.1.2011 alkaen. Kaupungil-
la on lomituspalvelulautakunta, johon se nimeää seitsemän jäsentä. Sievin kunta voi esittää lauta-
kuntaan kahta jäsentä ja varajäsentä. Jäsenenä voi olla oman kunnan vastaavaan toimielimeen 
vaalikelpoinen henkilö. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää kaksi ehdokasta 

ja kaksi henkilökohtaista varaehdokasta alueelliseen lomituspalvelulautakuntaan. 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 50 
 
Päätös: Valtuusto nimesi ehdokkaat ja varaehdokkaat seuraavasti: 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 
 Tapani Korkeakangas Veikko Jokitalo 
 Terhi Kangas  Jonna Öljymäki 

   
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KOKOUSEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VAALI POHJOIS-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKO-
KOUKSEEN 4.10.2021 

 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  113 

 
Pohjois-Pohjanmaan liitto - kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 6 §:n mukaan jäsenkunnat va-
litsevat edustajat edustajainkokoukseen asukasluvun perusteella siten, että kunta valitsee yhden 
edustajan alkavaa 7 000 asukasta kohden. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varajä-
sen. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. 
 
Edustajainkokouksen tehtävänä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja va-
rajäsenet. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa kokous-
edustajan vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 51 
 
Päätös: Valtuusto valitsi kokousedustajan ja varaedustajan seuraavasti: 
 
 Kokousedustaja Varaedustaja 
 
 Rami Rauhala  Merja Ruuttula 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA KUNTIEN YHTEISEEN JOKILAAKSOJEN JÄTELAUTAKUNTAAN 
KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  114 
 
Jätelain tarkoittamana jätehuoltoviranomaisena toimii Vestia Oy:n alueella alueellinen jätelautakun-
ta, joka on kuntien välisellä sopimuksella perustettu Ylivieskan kaupungin hallinto-organisaatioon, 
ns. isäntäkuntamallilla. Kunkin sopimuskunnan valtuusto valitsee lautakuntaan yhden jäsenen ja 
hänelle varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajan paikka on isäntäkunnalla. Ylivieskan kaupun-
ginvaltuusto nimeää muista jäsenistä myös varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajuus kiertää vuo-
sittain kunnasta toiseen kuntien aakkosjärjestyksessä siten, että vuonna 2021 varapuheenjohtaja-
na on Pyhäjoen kunnan edustaja. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että lautakunnan kokoonpanon tulee vastata sopijakuntien 
alueen päätöksenteon voimasuhteita siten kuin ne määräytyivät viimeksi toimitetussa kuntavaalis-
sa sekä lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee jäsenen ja vara-
jäsenen alueelliseen jätelautakuntaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 52 
 
Päätös: Valtuusto valitsi jäsenen ja varajäsenen seuraavasti: 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 Annu Pärkkä  Juho Hiltula 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN EHDOTTAMINEN JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAI-
TOKSEN JOHTOKUNTAAN KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  115 
 
Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 §:n mukaan pelastuslaitoksen hallintoa 
varten Ylivieskan kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 
johtokunnan kuntien nimeämistä edustajaehdokkaista. Johtokunta toimii Ylivieskan kaupunginhalli-
tuksen alaisena. Jokainen alle 20 000 asukkaan kunta nimeää johtokuntaan yhden jäsenehdok-
kaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Aiemmin johtokunnan kokoonpanosta on ollut käytössä tulkinta, jonka mukaan sen pitää noudattaa 
alueen kuntien kuntavaaleissa toteutunutta poliittisesti suhteellista jakaumaa. Tämä tulkinta yhdes-
sä tasa-arvolain vaatimusten kanssa aiheutti erinäisiä vaikeuksia ja siitä on nyt Kuntaliiton lakimie-
hen luvalla luovuttu. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos ehdottaa, että kunnat sopivat seutukunnittain tasa-arvolainsäädännön 
toteuttamisesta johtokunnan kokoonpanossa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mm. entisen Yli-
vieskan seutukunnan eri kunnista nimettävien jäsenten ja myös varajäsenten joukossa on vähin-
tään kaksi miestä ja naista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää ehdokkaan jäse-
neksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi huomioiden muiden alueen kuntien tekemät valinnat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.   
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 53 
 
Päätös: Valtuusto nimesi ehdokkaan jäseneksi ja varajäseneksi seuraavasti: 
 
 Jäsen   Varajäsen 
 
 Ari-Pekka Kreivi Elisa Luomala 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  116 

 
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996, muutos 516/2009) mukaan kunnanvaltuusto va-
litsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen.  
 
Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määräksi on vahvistettu 42 varsinaista ja 42 va-
rajäsentä, joista Sievi valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 54 
 
Päätös: Valtuusto valitsi poliisin neuvottelukuntaan jäsenen ja varajäsenen seuraavasti: 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 
 Annu Pärkkä  Markus Päivärinta 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  117 
 

Oikeusministeriö on 16.06.2021 antanut päätöksen käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä. 
Päätöksen mukaan Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvasta Sievin kunnasta valitaan yksi 
lautamies. Edellisten kuntavaalien jälkeen on tapahtunut merkittävä muutos, kun Oulun käräjäoi-
keus ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ovat 01.01.2019 yhdistyneet Oulun käräjäoikeudeksi. 
  
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansa-
lainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä so-
pivana toimimaan lautamiehenä.  
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lauta-
miehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitok-
sessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisi-
valvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava hen-
kilö. 
 
Lautamieslain (675/2016) mukaan kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasa-
puolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lain 4 §:n mukaan 
kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa lautamiehen 
vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.   
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 55 
 
Päätös: Valtuusto valitsi käräjäoikeuden lautamieheksi Heikki Jokitalon. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  118 
 

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimi-
tusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Kiinteistö-
toimitusten uskottuihin miehiin on sovellettava, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. 
 
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeu-
den tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka 
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lauta-
mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehe-
nä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rikosseuraamuslaitoksessa taik-
ka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, 
eikä myöskään syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
  
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 56 
 
Päätös: Valtuusto valitsi kiinteistötoimitusten uskotut miehet seuraavasti: 
 
Leena Sikkilä 
Anne Ruuttula-Vasari 
Paula Ahola 
Ahti Hannula 
Valto Petäjistö 
Heikki Jokitalo 
Eero Korhonen 
Mikko Kankaanpää 
Veli-Pekka Naukkarinen 
Jukka Pekka Honkala 
Jussi Kylmä 
 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  119 

 
Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen 2. kohdan mu-
kaan musiikkiopistolla on johtokunta, johon kuuluu yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsen-
tä. Alavieska, Kalajoki, Pyhäjoki, Reisjärvi ja Sievi valitsevat kukin yhden jäsenen ja hänelle henki-
lökohtaisen varajäsenen. Ylivieska valitsee neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Va-
litsemistaan jäsenistä Ylivieska nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan toimi-
kausi on valtuustokausi. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.   
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 57 
 
Päätös: Valtuusto valitsi jäsenen ja varajäsenen seuraavasti: 
 
 Jäsen   Varajäsen 
 
 Lea Linna  Petri Tervamäki 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 
5/2025 

 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  120 

 
Ylivieskan seudun kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen 2. kohdan mu-
kaan opistolla on johtokunta, jossa on seitsemän jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen 
varajäsen. Alavieska ja Sievi valitsevat johtokuntaan kumpikin yhden jäsenen ja hänelle henkilö-
kohtaisen varajäsenen. Ylivieska valitsee viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valit-
semistaan jäsenistä Ylivieska nimeää puheenjohtajan ja Alavieska ja Sievi vaalikausittain vuorotel-
len varapuheenjohtajan. Johtokunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Alkavalla kaudella varapuheenjohtaja on Sievistä. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 58 
 
Päätös: Valtuusto valitsi jäsenen ja varajäsenen seuraavasti: 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 
 Terhi Kangas  Anne-Maj Mäenpää 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN KOULUKESKUKSEN KEHITTÄMISRAHASTON TOIMIKUNTA KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  121 
 
Kunnanvaltuusto on 17.1.2005 perustanut Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston. Rahasto on 
muodostettu Jorma J. Takasen lahjakirjalla saaduista varoista. Rahaston tarkoituksena on kehittää 
Sievin kunnan koulukeskusta laadukkaaksi, monipuoliseksi, turvalliseksi ja mahdollisimman monel-
le sieviläiselle sopivaksi oppimisympäristöksi. Rahastoa hoitaa toimikunta, johon kunnanvaltuusto 
valitsee kaksi jäsentä. 
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n toimikuntien toimikauden pituus on kunnanhallituksen toimikausi, 
ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää valita toimikunnan 
puheenjohtajan ja jäsenen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 59 
 
Päätös: Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Tapio Salonsaaren ja jäseneksi Tiina Timlinin. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI KUNTAYHTYMIEN VALTUUSTOIHIN KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  122 
 

Kunta voi valita jäsenet ja varajäsenet niiden kuntayhtymien valtuustoihin, joissa kunta on mukana. 
 
Sievin kunta on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: 
 
 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä   1    jäsen 
        1    henkilökohtainen varajäsen 
      
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä  2     jäsentä 

2 henkilökohtaista varajäsentä 
 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky  2    jäsentä 

2 henkilökohtaista varajäsentä 
 
 Korpelan Voima kuntayhtymä   3     jäsentä 

3 henkilökohtaista varajäsentä 
 
 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky, Soite (sopimuskunta) 
    1 edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus) 
   
 
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 vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalit yh-
tymävaltuustoihin. 
 
Päätös:   Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 60 
 
Päätös: Valtuusto valitsi jäsenet ja varajäsenet kuntayhtymien valtuustoihin seuraavasti: 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 
 
 Jäsen   Varajäsen 
 Ahti Hannula  Terhi Kangas 
 Ari Ahola  Jarkko Myllyoja 
 
 
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky, Soite 
 
 Edustaja Terhi Kangas 
 

 Muiden kuntayhtymien osalta valtuusto tekee valinnat seuraavassa kokouksessa. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
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 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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URHEILUKENTÄN ÄÄNENTOISTO 
 

Vapaa-aikalautakunta 16.6.2021 § 38 
 
Jussinmäen liikunta-alueen urheilukentällä ei ole riittävää äänentoistolaitteistoa, joka palvelisi ta-
pahtumien järjestämistä. Äänentoisto on hoidettu siirrettävien kaiuttimien avulla. Parempaa äänen-
toistoa tarvittaisiin vuosittain koulujenvälisissä kisoissa ja urheiluseuran järjestämissä otteluissa, 
mutta erityisesti loppiaisena 2022 järjestettävässä Keski-Pohjanmaan maakuntaviestissä.  
 
Urheilukentän kattavaa kiinteää äänentoistojärjestelmää rakennettaessa voidaan hyödyntää ken-
tällä valmiina olevia valopylväitä, mutta määrärahaa tarvitaan maansiirtotöihin sekä laitteiden han-
kintaan alustavan kustannusarvion mukaan 13 000 €.  
 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle 
1) urheilukentän äänentoiston rakentamishankkeen lisäämistä vuoden 2021 investoin-

tiohjelmaan 
2) varata hankkeelle 13 000 € investointimäärärahan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin. Lautakunta esittää, että samassa yhteydessä urheilukentälle lisätään myös 
kattava verkkokaapelointi.  

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

 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 97 
  

Vapaa-aikalautakunnan esityksen mukainen verkkokaapelointi äänentoistolaitteiden hankinnan yh-
teydessä voitaisiin toteuttaa ilman että esitettyä määrärahamuutosta kasvatetaan. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 
se lisää urheilukentän äänentoiston rakentamishankkeen vuoden 2021 investointiohjelmaan ja  
varaa hankkeelle 13 000 € investointimäärärahan. Investointi esitetään katettavaksi kassavaroista. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 Asiantuntijana kuultiin vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta. 
 
Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 61 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin hyvinvointijohtaja Outi Santavuorta. 

 
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Outi Santavuori p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 19.8.2021  § 62 
 
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: 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: 35, 36, 39, 40, 62 

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

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 Valitusviranomainen:  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityis- 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi tuomioistuinten asiointipalvelussa 
fax: 029 56 42841   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
puh: 029 56 42800 (vaihde)   
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 37, 38, 41-61 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen  Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
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 §). 
 
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 (pöytäkirja julkaistu yleisessä tietoverkossa).  
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HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua 

(Hankintalaki 1397/2016 § 135). 
 
Pykälä: x 
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanvaltuusto 
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: x 
 
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 
 
Hankintaoikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valituskirjelmän 
toimittaminen 

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 Hallintolain (434/2003) 12 §:ssä/Lain oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 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 valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät:  
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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