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Kokousaika: 30.11.2021   kel lo  18.00 – 20.10 
Kokouspaikka: Teams -yhteys/kunnanhallituksen huone 
Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 

 X Viljamaa Simo pj.  Petäjistö Valto  
X Päivärinta Markus TEAMS  vpj.  Viljamaa Tero  
X Haikara Hanna  Luomala Elisa  
 Leppälä Tarmo  Vilén Salomo  

X Myllyoja Jarkko  Takanen Tero  
X Rahkonen Pirjo   Pärkkä Annu  
X Säilynoja Elisabeth  Ruuttula-Vasari Anne    

Muut  saapuvilla  olleet: X Häivälä Harri rakennustarkastaja    
X Peltokorpi Reijo ympäristösihteeri Esittelijä  §:t   21   22  
X Ahola Ari TEAMS kunnanhallituksen edustaja  
- Korhonen Kai kunnanjohtaja  
    

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    21    22  Sivut:    1    5 
Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Rahkonen ja Jarkko Myllyoja. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 

Simo Viljamaa  Harri Häivälä   Reijo Peltokorpi  
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  pöytäkirjanpitäjä 

 
Pöytäkirjan tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet  
on samalla varustettu nimi- 
kirjaimillamme. 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti. 
 
 
 

Pirjo Rahkonen   Jarkko Myllyoja  

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 
 
 
  
Päätöksenanto: 
 
Julkipanotodistus: 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa 
tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on 
julkipantu kunnan illmoitus- 
taululle 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa tiistaina 7.12.2021. 
 
    Merja Honkala 
    toimistosihteeri 
 

Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen. 
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ARVIOINTIKERTOMUS 2020, YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VASTINE ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN 
 

30.11.2021 § 21 
 
 
Tarkastuslautakunta on 31.5.2021 antanut arviointikertomuksensa vuodesta 2020 ja toivonut kaikil-
ta hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa nostettuihin havaintoihin lokakuun loppuun 
2021 mennessä.   
 
Oheismateriaalina arviointikertomus sekä ympäristösihteerin antama lausunto liitteenä.  
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy tehtäväalueeltaan liitteen 1 
mukaisen lausunnon tarkastuslautakunnalle.  
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

 Lisätietoja:  ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi p. 044 4883 264 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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YMPÄRISTÖSIHTEERIN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2020 
ESITETTYIHIN HAASTEISIIN 
 
Dnro KH: 66/2020 

 
Kuntalain 121.2 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston aset-
tamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta 
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
Tarkastuslautakunta on 31.5.2021 antanut arviointikertomuksensa vuodesta 2020 ja esittänyt, että 
eri hallintokunnat antavat lausuntonsa siinä esitettyihin strategisten tavoitteiden saavuttamisen 
haasteisiin 31.10.2021 mennessä.  
 
Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikohteina olivat kuntastrategian tavoitteet ja toteutumi-
nen kunnan eri hallintokunnissa ja kuntakonsernissa, omistajaohjauksen ja konserniohjauksen val-
vonnan, järjestämisen ja toimivuuden arviointi, talouden seuranta sekä mahdolliset henkilöriskit ko-
ko organisaatiossa. 
 
Arviointikertomuksessa on todettu ympäristölautakunnan osalta resurssien niukkuutta ympäristön-
suojelun tehtäväalueella. 
 
Ympäristösihteerin lausunto  
 
Ympäristönsuojelun resurssien niukkuus johtui vakinaisen viranhaltijan virkavapauden aikaisista si-
jaisjärjestelyistä. Resurssivaje on nyt palautunut lähes ennalleen vakinaisen viranhaltijan palattua 
työhön 54 % kokonaistyöajalla. Tällä hetkellä käytettävissä oleva työaika vastaa kohtuudella työ-
tehtävien määrää Sievin kunnassa.   
 
Sievissä 28.10.2021 
 
 
Reijo Peltokorpi 
ympäristösihteeri 
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TIEDOKSIANNOT 
 
 
1. Ympäristösihteeri: Maa-ainesten oton valvontapöytäkirjat 
2. Rakennustarkastajan päätökset 21.9.2021 – 23.11.2021  
3. Ympäristösihteerin päätökset 21.9.2021 – 23.11.2021  
4. Ympäristölautakunnan taloudenseurantaraportti 

 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

 Lisätietoja:  ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi p. 044 4883 264 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 21 - 22 

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

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
 -aika 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan ympäristölautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät: x-x 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

  
Valitusviranomainen:  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu  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: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
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