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Kokousaika: Torstai   31.01.2019 ke llo  19.00 –  20.06 
Kokouspaikka: Valtuustosali 

Jäsenet: Jäsenet: 
 X Ahola Ari X Linna Jukka    1.varapuheenjohtaja      
 X Haikara Hanna X Luomala Elisa      
 X Hannula Ahti X Myllyoja Jarkko      
 X Honkala Kari Tapani X Pelkonen Teemu      
 - Huhtala Satu               X Päivärinta Markus      
 X Huovari Piritta X Pärkkä Annu      
 - Jokitalo Jukka X Rauhala Rami      
 - Jussila Mauno    2.varapuheenjohtaja X Rieskaniemi Kimmo      
 X Kangas Terhi     X Ruuttula Merja      
 X Kariniemi Anne X Sipilä Ari      
 X Korkeakangas Tapani X Toivola Antti     puheenjohtaja      
 X Korhonen Eero    3.varapuheenjohtaja X Tölli Lea Kaarina      
 X Koski Jenny X Viljamaa Simo      
 X Känsälä Pasi                 
   Varajäsenet: Muut  saapuvilla  olleet: 
    X Ranto Mauno  kunnanjohtaja           
    X Rossi Päivi vs.hallintopäällikkö           
    X Hankonen Paavo tekninen johtaja           
                 
                 
                          

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    1   7 Sivut:    1    x 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Korkeakangas ja Eero Korhonen. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

   
Antti Toivola Päivi Rossi 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti  7.2.2019 
 
 
Tapani Korkeakangas Eero Korhonen 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina  7.2.2019. 
 
 
 Mari Yrttikoski 
 toimistosihteeri 

Kunnanvaltuuston päätösten 
laillisuustarkkailu: Kunnanhallitus ___/___ 2019 

Pöytäkirjasta on  ___/___.2019 lähetetty jäljennös kirjastoon ja kirjastoautoon. 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kunnanvaltuusto  31.01.2019  §  1 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, asetettu 
kunnan ilmoitustaululle 25.1.2019 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 30.1.2019. 
 
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 24 valtuutet-
tua. 

§ 1, KV 31.1.2019 19:00 Sivu 2



 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto  31.01.2019  §  2 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Tapani Korkeakangas ja Eero Korhonen. 
 
Päätös:   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Korkeakangas ja Eero Korhonen. 
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KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUKSET AJALLA 1.1.-30.6.2019 
 
Kunnanhallitus  21.01.2019  § 9 
 

Hallintosäännön 14 luvun 143 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.  
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.  
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.  
Valtuustoseminaari järjestetään torstaina 28.2.2019 klo 9.00-16.00. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus  
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnantalolla maanantaisin klo 14.15 seu-
raavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 21.1., 11.2., 11.3., 1.4., 29.4., 20.5. ja 10.6., 
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään kunnantalon valtuustosalissa 
torstaisin klo 19.00 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 31.1., 21.3. 9.5. ja 13.6.  
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto  31.01.2019  §  3 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Vs. hallintosihteeri Päivi Rossi, 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA SATU HUHTALALLE JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VA-
LINTA HÄNEN TILALLEEN 
 

Kunnanhallitus 21.01.2019  §  1 
 
Satu Huhtala on toimittanut kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle eroanomuksen Sievin kun-
nan luottamustoimista. Eroa hän pyytää henkilökohtaisten syiden vuoksi.  
 
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää 
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuutetulle ja varavaltuutetulle, jotka valitaan vaaleissa, eron 
myöntää valtuusto.  
 
Satu Huhtalan luottamustoimet:  
- Suomen Keskusta r.p.:n valtuutettu 
- koululautakunta, varapuheenjohtaja 
- tarkastuslautakunta, Annu Pärkän varajäsen 
- Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston toimikunta, puheenjohtaja 

 
Kuntalain 17 §:n mukaan, jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kut-
suu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puoleen järjestyksessä ensimmäi-
sen varavaltuutetun. 
 
Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisten toimielimien jäsenistä sekä naisia että mie-
hiä tulee olla vähintään 40 %. Vaatimusta ei huomioida valtuuston kokoonpanossa. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 
1. myöntää Satu Huhtalalle eron valtuutetun, koululautakunnan, tarkastuslautakunnan ja Sievin 
koulukeskuksen kehittämisrahaston toimikunnan luottamustoimista 
2. valtuuston puheenjohtaja kutsuu Suomen Keskusta r.p.:n ensimmäisen varavaltuutetun Juha 
Kinnusen Huhtalan tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
3. toteaa, että Suomen Keskusta rp:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuutetuk-
si, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä 
4. valitsee koululautakuntaan uuden jäsenen, hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää 
varapuheenjohtajan 
5. valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen Annu Pärkälle 
6. valitsee Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston toimikuntaan jäsenen ja nimeää puheenjoh-
tajan. 
 
Kunnanjohtajan lisäys päätösehdotukseen: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 
7. myöntää Satu Huhtalalle eron poliisin neuvottelukunnan ja Ylivieskan seudun musiikkiopiston 
johtokunnan luottamustehtävistä 
8. valitsee poliisin neuvottelukuntaan uuden varajäsenen Markus Päivärinnalle  
9. valitsee Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokuntaan uuden varajäsenen Teemu Pelkoselle.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto  31.01.2019  §  4 
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Päätös: Valtuusto  
1. myönsi Satu Huhtalalle eron valtuutetun, koululautakunnan, tarkastuslautakunnan ja Sievin kou-
lukeskuksen kehittämisrahaston toimikunnan luottamustoimista 
2. valtuuston puheenjohtaja kutsui Suomen Keskusta r.p.:n ensimmäisen varavaltuutetun Juha 
Kinnusen Huhtalan tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
3. totesi, että Suomen Keskusta rp:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuutetuk-
si, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä 
4. valitsi koululautakuntaan jäseneksi Tomi Huovarin ja nimesi hänet varapuheenjohtajaksi sekä 
valitsi hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Niina Halmetojan 
5. valitsi tarkastuslautakuntaan Annu Pärkän varajäseneksi Ilse Eskolan 
6. valitsi Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston toimikuntaan Tomi Huovarin ja nimesi hänet 
puheenjohtajaksi 
7. myönsi Satu Huhtalalle eron poliisin neuvottelukunnan ja Ylivieskan seudun musiikkiopiston joh-
tokunnan luottamustehtävistä 
8. valitsi poliisin neuvottelukuntaan Markus Päivärinnan varajäseneksi Elisa Luomalan  
9. valitsee Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokuntaan Teemu Pelkosen varajäseneksi Terhi 
Kankaan.  
 
 
Lisätietoja:  vs. hallintosihteeri Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS TILASTA LEPPÄNIEMI 746-408-19-2 
 

Kunnanhallitus  21.01.2018  §  13 
 

Maatalousyrittäjä               on jättänyt 3.12.2018 seuraavan sisältöisen maanostotarjouksen : 
 
”Tarjoudun ostamaan Sievin kunnan omistaman metsän määräalan Sievin Leppäniemessä. Pinta-
ala on noin 1,8 ha jossa päällä taimikkoa / nuorta kasvatusmetsää. 
Tarvitsemme alueen navetan laajennuksen vuoksi lietesäiliön rakennuspaikaksi. Sijoittamalla liete-
säiliö kyseiselle alueelle saadaan merkittävästi torjuttua lannan levityksen hajuhaittoja kylälle, kos-
ka lietteen siirto tapahtuu tällöin talvella ja levitys vetoletkumenetelmällä jolloin pöly ja haju käytän-
nössä poistuvat asutulta alueelta. 
 
Omat omistamani alueet lähettyvillä ovat joko täysin suopohjaista hyvin hankalaa rakennusmaata, 
tai todella kaukana tiestä. Joten nykyiset omistamani alueet eivät säiliön paikaksi sovellu. 
 
Tarjoan alueesta metsämaan käyvän arvon 3600 €. 
 
” 
 
Kyseinen määräala on osa Sievin kunnan omistamaa tilaa Leppäniemi 746-408-19-2. Kyseisestä 
määräalasta on metsänhoitoyhdistys tehnyt metsämaan arvion. Arviokirja on oheismateriaalina. 
 
Sievin kunta on kuntastrategian painopisteissä kohdan 2 mukaisesti päättänyt, että kunnan maan-
käyttö ja alueiden suunnittelu vastaa yrityselämän tarpeisiin. Tämä määräala kauppa edistää yrittä-
jän uusien tuotantotilojen investointia jolloin se on kunnan strategian mukainen. 
 
Oheismateriaalina on tarjouskirje, metsämaan arviokirja ja kartta. 
 
Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy ostotarjouksen ja 
päättää myydä määräalan                         . 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto  31.01.2019  §  5 
 
Oheismateriaalina on tarjouskirje, metsämaan arviokirja ja kartta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto puh. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VANHUSTEN TILAPÄISHOITOYKSIKÖN PERUSTAMINEN VANHAN PAJULAN TILOIHIN 
 
Kunnanhallitus 21.01.2019 § 14 
 

Vanhusten tehostetun palveluasumisen uusien tilojen valmistuttua Pajulaan ovat vanhan Pajulan 
asunnot olleet tyhjillään. Valtuuston tahtotilan mukaisesti on käyty neuvotteluja Peruspalveluyhty-
mä Kallion kanssa vanhan Pajulan tilojen käyttämisestä. Neuvotteluissa on noussut esille mahdol-
lisuus perustaa vanhan Pajulan tiloihin 8 -paikkainen vanhusten tilapäishoitoyksikkö. Peruspalvelu-
kuntayhtymä Kallion palvelujohtaja Reetta Hjelm on tehnyt alustavan talousarvion tilapäishoitoyksi-
kön toiminnan kustannuksista. 
 
Tilapäishoito on tarkoitettu äkillisiin hoitotarpeisiin, jotka vaativat ympärivuorokautisista hoitoa ja 
valvontaa. Tilapäishoitoyksiköissä järjestään tehostettua palveluasumista hakeville ns. arviointi-
/kuntoutusjakso, jonka aikana selvitetään yksilöllinen jatkohoidon tarve. Tilapäishoitoyksikössä voi-
daan järjestää myös asiakkaille tilapäistä kuntoutusta esim. vuodeosastohoidon jälkeen, äkillisen 
toimintakyvyn laskun johdosta kuntoutusjakso kotihoidon asiakkaille, erityistarpeesta omaishoidet-
tavien vuorohoitoa ja tarvittaessa tilapäishoitoa pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen paikan 
vapautumista odottaville.  
 
Vanhan Pajulan tiloihin tarvitaan muutostöitä, jotta jokaisessa asumishuoneessa olisi asianmukai-
set wc- ja peseytymistilat. Tekninen toimi on tehnyt alustavan suunnitelman ja kustannusarvion 
muutostöistä.  
 
Oheismateriaalina talousarvioesitysvaihtoehdot toiminnan osalta sekä tilojen muutostöiden suunni-
telma ja kustannusarvio.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus  

1.päättää esittää Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle 8 -paikkaisen vanhusten tilapäishoitoyksi-
kön perustamista vanhan Pajulan tiloihin, ja 
2. esittää valtuustolle seuraavat muutokset vuoden 2019 talousarvioon: 
- käyttötalousosaan määrärahan lisäystä 467 500 € kohtaan kunnanhallitus/sosiaali- ja ter-
veystoimi ja määrärahan lisäystä 30 500 € tekniselle toimelle Pajulan muutostöihin 
Talousarvion muutokset katetaan lisäämällä pitkäaikaisen lainan nostovaltuutusta 500 000 €. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto  31.01.2019  §  6 
 
Oheismateriaalina talousarvioesitysvaihtoehdot toiminnan osalta sekä tilojen muutostöiden suunni-
telma ja kustannusarvio. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 31.01.2019  §  7 
 
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: 
 
1 – 3, 7 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §: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, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
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:        4 - 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 

 Hallintovalitus, pykälät: 
 
 
 
 

Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
 
 
 
 
Pykälät: 
 

 
 
Valitusaika 
____ päivää 
 
 
 
 

 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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Valituskirjelmä 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 HLL (586/1996) 21 §: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 
toimittaminen 
 
 
 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
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.  
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja 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.  
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SIEVIN  KUNNANVALTUUSTON KOKOUS  31.1.2019 

 
LIITE  NRO  1 

 

SIEVIN KUNNANVALTUUSTON 
NIMENHUUTO-  JA  ÄÄNESTYSLUETTELO 

TOIMIKAUDEKSI  6/2017 – 5/2021  LÄSNÄ = X 
 POISSA = – 

Ä Ä N E S T Y K S E T :  

 

 
 
 
 

PUOLUE:    J Ä S E N E T :  
JAA  

 
EI  
 

PS. Ahola Ari X    
KESK. Haikara Hanna X    
KESK. Hannula Ahti X    
VAS. Honkala Kari Tapani X    
KESK. Huhtala Satu -    
KESK. Huovari Piritta X    
KESK. Jokitalo Jukka -    
KOK. Jussila Mauno -    
KESK. Kangas Terhi X    
VAS. Kariniemi Anne X    
PS. Korhonen Eero X    
KESK. Korkeakangas Tapani X    
PS. Koski Jenny X    
KESK. Känsälä Pasi X    
KESK. Linna Jukka X    
KESK. Luomala Elisa X    
PS. Myllyoja Jarkko X    
KESK. Pelkonen Teemu X    
KESK. Päivärinta Markus X    
KESK. Pärkkä Annu X    
KESK. Rauhala Rami X    
PS. Rieskaniemi Kimmo X    
KESK. Ruuttula Merja X    
PS. Sipilä Ari X    
KESK. Toivola Antti X    
KESK. Tölli Lea Kaarina X    
KESK. Viljamaa Simo X    

            V A R A J Ä S E N E T :    KENEN  VARAJÄSEN 

KESK. Kinnunen Juha     

KESK. Salonsaari Tapio     

KESK. Eskola Ilse     
KESK. Sandholm Jarmo     

KESK. Petäjistö Valto     

KESK. Vilén Salomo     
KESK. Rahkonen Pirjo     
KESK. Halmetoja Niina     

KESK. Linna Matti     
KOK. Kukkonen Esa     
KOK. Jussila Pasi     

 Y H T E E N S Ä   24    

   
 
24 varsinaista jäsentä + 0 varajäsentä  =   24  jäsentä kokouksessa. 

 
 
 
 
 

   

  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET:    
                  H:\KOKOUKSET\Kunnanvaltuusto\Valtuuston LÄSNÄOLOLISTA (liite 1)\kv 29112018 liite nro 1 (2017-2021).doc 
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