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Kokousaika: Maanantai    02.09.2019   kel lo 18.00 -  19.43  
Kokouspaikka: Kunnanhallituksen huone 
Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 

 X Kinnunen Juha pj.  Helminen Inka   
X Sipilä Ari vpj.  Rieskaniemi Kimmo   
X Sandholm Jarmo  Luomala Elisa  
X Salonsaari Tapio  Eskola Ilse  
- Linna Matti  Harju Pekka  
X Pauna Maria  Karjula Raija  
X Halmetoja Niina  Muhonen Juha 
 X Pyykkö Salli     (kv 26.4.2018 § 25)  Koski Jenny 
 X Lyly Tiina  Niemelä Janne 
 

Muut  saapuvilla  olleet: X Santavuori Outi  vapaa-aikasihteeri  
X Ruuttula Merja  kunnanhallituksen edustaja  
- Soini Elina  nuorisovaltuuston pj.    
-     
  

 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt  asiat: Pykälät:  32   34  Sivut:  1    10 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Salonsaari, Maria Pauna ja varalle Niina 
Halmetoja. 

Pöytäkirjan  allekirjoitus 
ja  varmennus: 

 
 
Juha Kinnunen  Outi Santavuori  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 5.9.2019 
 
 
Tapio Salonsaari  Maria Pauna 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 12.9.2019. 

 

  Outi Santavuori 
  vapaa-aikasihteeri 

 
Pöytäkirja ollut kunnanhallituksen tiedoksiantoasioissa ____/____  20___  §  ____ 
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OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN 8/2019: KRUUNUNJALOKIVI KIILTÄMÄÄN – HANKE, 
PROJEKTITYÖNTEKIJÄN VALINTA 

 
Vapaa-aikalautakunta 2.9.2019 § 32 
 

Sointu Harju on jättänyt oikaisuvaatimuksen vapaa-aikasihteerin 15.7.2019 tekemään viranhaltija-
päätökseen 8/2019. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa. 
 
Oikaisuvaatimuksessaan Harju vaatii korjausta viranhaltijapäätöksessä lyhennettyyn ammat-
tinimikkeeseensä. Lisäksi Harju on tyytymätön siihen, että haastattelutilaisuudessa haastattelijat 
eivät tutustuneet Harjun todistuskansioon. Harju kirjoittaa, että haastattelutilaisuudessa hänelle ei 
esitetty projektin kuviota kokonaisvaltaisesti. Hänelle on jäänyt kuva, että päätös ja valinta on siinä 
vaiheessa jo tehty, kun häntä on haastateltu. Harju vaatii myös selvitystä siitä, että onko hakijoilla 
laajempi kirjastoalan työkokemus kuin hänellä.  
 
Hallintosäännön § 29 mukaan viranhaltijalla on oikeus päättää työsuhteisten työntekijöiden valin-
nasta enintään vuoden ajaksi. 
 
Projektityöntekijän hakuilmoituksessa on hakijoilta edellytetty vain kirjastoalan koulutusta ja hyviä 
yhteistyötaitoja. Hakuilmoituksessa on kerrottu, että kokemus kirjastoalasta ja hanketyöstä on haki-
jalle eduksi, mutta se ei ole ollut ehdoton vaatimus.  
 
Kaikki hakijat jättivät hakemuksensa projektityöntekijän työsuhteeseen Kuntarekry- palvelun kautta.  
Kuntarekry-palvelussa hakijat ovat täyttäneet lomakkeet, joissa kertovat omasta koulutuksestaan ja 
työkokemuksestaan. Tämän lisäksi hakijat ovat voineet lisätä mukaan haluamansa määrän liitteitä, 
esimerkiksi oman CV:nsä.  
 
Haastatteluun kutsuttiin hakemuksen perusteella neljä henkilöä. Haastattelut toteutettiin kirjastolla 
kirjastonhoitajan työhuoneessa yksilöhaastatteluina torstaina 11.7.2019 ja perjantaina 12.7.2019 
Haastattelijoina toimivat kirjastohoitaja ja vapaa-aikasihteeri.  
 
Projektityöntekijän tehtävään valittu henkilö oli haastattelijoiden mielestä hakemuksen ja haastatte-
lun perusteella sopivin tähän tehtävään. Valinta tehtiin yksimielisesti.  
 
Haastattelijat tutustuivat hakemusten kautta ennen varsinaista haastattelua hakijoiden koulutus-
taustaan sekä työkokemukseen ja hakijoiden koulutus- sekä työhistoriasta keskusteltiin vielä haas-
tattelutilaisuuksissa. Sointu Harju haastateltiin ensimmäisenä. Valintapäätöstä tehtäessä on ollut 
tiedossa, että Sointu Harjulla on kirjastolinjan merkonomin tutkinto. Vakiintuneen käytännön mu-
kaisesti koulutusnimikkeet on kuitenkin lyhennetty viranhaltijapäätökseen.  
 
Haastatteluun kutsuttuja hakijoita ei pyydetty ottamaan todistuksia mukaansa haastattelutilaisuu-
teen. Haastattelun aikana haastattelijat halusivat keskittyä keskustelemaan haastateltavan kanssa 
ja näin tutustumaan häneen laajemmin kuin mitä pelkkien hakemusten perusteella on mahdollista.   
 
Kruununjalokivi kiiltämään – lasten kirjastopalvelut kuntoon – hanke on kehittämishanke, johon ol-
laan palkkaamassa ensimmäistä työntekijää. Näin ollen tehtävänkuvasta ei ole olemassa koko-
naiskuvaa. Projektityöntekijän tehtäväkuva muotoutuu lopullisesti projektin edetessä. Haastatteluti-
lanteessa kaikille hakijoille kerrottiin, että projektityöntekijä ei tule osallistumaan kirjaston päivittäi-
siin työtehtäviin.  
 
Oheismateriaalina on hakuilmoitus ja oikaisuvaatimus liitteineen. 
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Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää todeta, että vapaa-aikasihteerin teke-
mää viranhaltijapäätöstä ei esittelytekstissä mainituin perustein ole syytä muuttaa ja päättää hylätä 
oikaisuvaatimuksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MONITOIMIHALLIN KUNTOSALIN LAITETOIMITTAJAN VALINTA 
 
Vapaa-aikalautakunta 2.9.2019 § 33 
 

Tarjouksia on pyydetty jättämään Monitoimihallin kuntosaliin hankittavista kuntosalilaitteista tar-
jouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Tarjouspyynnöt 
julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa 10.7.2019. Tarjoukset tuli 
jättää 2.8.2019 klo 12.00 mennessä. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden määräaikaan mennessä 
saapuneiden tarjousten kesken, jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttävät tarjouspyyntöasia-
kirjoissa mainitut ehdot. 
 
Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. 
 
Hinta 
- painoarvo 60 pistettä 
- hinnan arviointiperusteena on ostohinta sisältäen toimitus-, asennus- ym. kulut. 
 
Laatu 
- painoarvo 30 pistettä 
 
Varaosat ja huoltopalvelu 
- painoarvo 10 pistettä 
 
Laatupisteet antaa Sievin kunnan edustajista koottu raati.  

 
 Määräaikaan mennessä tarjoukset jättivät: 
  
 Concept Finnrowing Oy 
 Dinox Oy 
 Fysioline Oy tarjous 1 
 Fysioline Oy tarjous 2 
 HealthVisor Oy 
 Ironfit Oy 
 Omasali Oy 
 Qicraft Finland Oy 
 Slingshot Oy 
 Wasa Gym Trading Oy 
 
 Suomen Kuntokauppa Jymir Oy:n tarjous saapui myöhässä (2.8.2019 klo 13.20). 
 

Tarjousten vertailu tarjouspyynnön ehtojen täyttämisestä suoritetaan edellä mainittujen tarjousten 
perusteella. Vertailuun ei oteta myöhässä saapunutta Suomen Kuntokauppa Jymir Oy:n tarjousta. 
Oheismateriaalina on tarjousten avausmuistio ja pisteytystaulukko. 

 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Annetaan kokouksessa.  
 
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Ironfit Oy. Tarjoushinta on 36 727,05 € (alv. 0 
%). Vertailussa Ironfit Oy sai kokonaispisteet 81,30. 
 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää valita kuntosalilaitteiden 
toimittajaksi Ironfit Oy:n. 
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 Päätös: Hyväksyttiin. Liitteenä 1 tarjousten vertailutaulukko.  
 
 Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Vapaa-aikalautakunta 2.9.2019 § 34 
 
 

1. Aluehallintovirasto 
a. Työsuojelun vastuualue, 2019/12061, 19.6.2019: Työsuojelutarkastus Työkolmion tiloihin 
2. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
a. Pitstoppi, 18.6.2019: Kehittämishankkeen maksatushakemus ajalle 1.1.2019–30.04.2019 
b. Pitstoppi, 1.7.2019: Kehittämishankkeen maksatuspäätös ajalle 1.1.2019–30.4.2019 
c.  Pelastakaa Pekanmäen makasiini, 27.8.2019: Päätös kehittämishanketuen maksamisesta 
3.  SeiLab Oy 
a. 4.7.2019: Villenjärven uimavesitutkimus 
b. 1.8.2019: Villenjärven uimavesitutkimus 
4. Vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset: 
a. 6/2019, 11.7.2019: Skeittiramppien poisto 
b. 7/2019, 12.7.2019: Hankintapäätös Jokikylän kaukalon PE-kaulalolevyistä 
c. 8/2019, 15.7.2019: Kruununjalokivi kiiltämään – hanke, projektityöntekijän valinta 
d. 9/2019, 15.8.2019: Hankintapäätös kirjastoaineiston luettelointi- ja kuvailupalvelusta 31.12.2020 saakka 
5.  Kirjastovirkailijan määräaikainen työsopimus ajalle 18.6.2019–19.6.2019 
6. Kesätyöntekijän (nuorisotoiminta) määräaikainen työsopimus ajalle 1.7.2019–20.7.2019 
7. Kirjastoapulaisen määräaikainen työsopimus 15.7.2019–19.7.2019 

 
 

Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää merkitä asian tiedokseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310, 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: 34 
 
 
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 33 
 
 
 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunta / Vapaa-aikalautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
 
Pykälät: 33 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.. 

 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: 32 
 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
 
Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
____ päivää 
 
 

   
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos 
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa 
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain 
(434/2003) 12 §:ssä/HLL (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/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 oikaisuvaatimus-/valitusajan 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 oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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