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Vapaa-aikalautakunta 

Kokousaika: Tiistai    25.09.2018   kel lo 18.00 -   21 .20 

Kokouspaikka: Kunnanhall i tuksen huone 

Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Kinnunen Juha pj. − Huovari 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, poistui klo 20.47 − Muhonen Juha 
 
– Pyykkö Salli     (kv 26.4.2018 § 25) − Koski Jenny 

 
– Lyly Tiina − Niemelä Janne 

 

Muut  saapuvilla  olleet: X Santavuori Outi  vapaa-aikasihteeri 
 
X Ruuttula Merja  kunnanhallituksen edustaja 
 
– Tervamäki Mikko  nuorisovaltuuston pj.   
 
–    
 
  
 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt  asiat: Pykälät:  39 −  44  Sivut:  1  −  7 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Sipilä ja Jarmo Sandholm. 

Pöytäkirjan  allekirjoitus 
ja  varmennus: 

 

 

Juha Kinnunen  Outi Santavuori  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

 

 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 1.10.2018 
 
 
Ari Sipilä   Jarmo Sandholm 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 4.10.2018. 

 

  Outi Santavuori 
  vapaa-aikasihteeri 

 
Pöytäkirja ollut kunnanhallituksen tiedoksiantoasioissa ____/____  20___  §  ____ 
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  toimitettu 21.09.2018 

Vapaa-aikalautakunta 

Aika: Tiistaina    25.09.2018     kello    18.00 

Paikka: Kunnanhallituksen huone 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

 
 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
 

Käsitel tävät asiat:  
 
§    Sivu 

39 §  Arviointikertomus 2017; vapaa-aikalautakunnan vastine ............................................................................... 3 

40 §  Vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.–21.9.2018 ............................................................... 4 

41 §  Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019–2021 ....................................................................................... 5 

42 §  Tiekkö-aineiston seutukuljetussopimuksen irtisanominen Niittykoski kuljetuksen kanssa ja tiekkö-kirjastojen 
seutukuljetuksen kilpailuttaminen ...................................................................................................... 6 

43 §  Nuorisotalo Miitin Klubi-iltojen aukioloaikojen vahvistaminen ......................................................................... 7 

44 §  Tiedoksiantoasiat ........................................................................................................................................... 8 

 
 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa torstaina 4.10.2018. 
 
 
Juha Kinnunen  Outi Santavuori 
puheenjohtaja, mtty  vapaa-aikasihteeri 
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Vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Outi Santavuori  
vapaa-aikasihteeri 

 

Dnro KH:12 /00.03.00/2018 
 
39 §  ARVIOINTIKERTOMUS 2017; VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VASTINE 

 
Vapaa-aikalautakunta 25.9.2018 § 39 

 
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 25.5.2018 anta-
nut arviointikertomuksensa vuodesta 2017 ja esittänyt toiveen, että eri hallintokunnat antavat  
vastineensa siinä esitettyihin havaintoihin 30.9.2018 mennessä. Arviointikertomus on lähetetty  
sähköpostilla johtaville viranhaltijoille tiedoksi 31.5.2018. Oheismateriaalina on luonnos annetta-
vasta vastineesta. 
 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää antaa tehtäväalueeltaan luonnoksen 
mukaisen vastineen tarkastuslautakunnalle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. Vastine tarkastuslautakunnalle pöytäkirjan liitteenä 1.  
 
Lisätietoja: Vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, puh. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Outi Santavuori  
vapaa-aikasihteeri 

 

Dnro VA:28 /02.02.02/2018 
 
40 §  VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.–21.9.2018 

 
Vapaa-aikalautakunta 25.9.2018 § 40 

 
Vapaa-aikalautakunnan talouden toteutuma 1.1.–21.9.2018. 
 
 
  TA  TOT  TOT% 
Tulot yhteensä  -484.072  -196.172,50  40,5 
Menot yhteensä 1.900.096  1.289.929,20  67,9 
Netto yhteensä 1.416.024  1.093.756,70  77,2 
 
 
Oheismateriaalina talousarviovertailu 1.1.–21.9.2018. 
 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää merkitä tiedoksi talouden toteutuman. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p.044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Outi Santavuori  
vapaa-aikasihteeri 

 

Dnro VA:30 /02.02.00/2018 
 
41 §  TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021 

 
Vapaa-aikalautakunta 25.9.2018 § 41 

 
Kuntalain (410/2015 ) § 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun-
nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.  Kunnan toiminta ja sen rahoitus pohjautuvat kun-
tastrategiaan ja sen tavoitteisiin sekä päämääriin (KH 20.8.2018 § 98).  Kunnanhallituksen (§ 98) 
hyväksymän talousarvion laadintaohjeen mukaan kustannustietoisuus, tehokkuus ja tarkoituksen-
mukaisuus sekä pohjautuminen kuntastrategiaan, ovat suunnittelusta täytäntöönpanoon saakka 
budjetoinnin pääperiaatteita, huomioiden myös hyvinvointisuunnitelman tavoitteet.  
 
Raamina vuoden 2019 käyttötalouden talousarviolle on vuoden 2018 talousarvion taso huomioiden 
palkkojen korotukset, kuitenkin niin että myös mahdollisten tehtävien muutosten vaikutukset tulee 
huomioida täysimääräisesti. Kunnanhallituksen asettaman raami vapaa-aikalautakunnan toiminta-
katteelle on 1 300 000 €. 
 
Vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotuksessa on huomioitu kuntastrategian ja hyvinvointiker-
tomuksen asettamia tavoitteita. Talousarvioehdotuksessa on mukana osa-aikaisen toimistosihtee-
rin palkkaamisen, koulunuorisotyö – hankkeen, monitoimihallin sähköisen tilavarausohjelman 
hankkimisen, Maakuntaviesti 2021 järjestämisen sekä mahdollisesti Metsähallituksen kanssa tu-
lentekopaikkojen ja polkujen ylläpitämisestä laadittavan kummisopimuksen tuomat määrärahava-
raukset.  
 
Oheismateriaalina ovat talousarvioehdotus, taloussuunnitelma vuosille 2019 -2021 ja investointi-
esitykset.  
 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen, ta-
loussuunnitelman vuosille 2019–2021 ja investointiesityksen ja esittää niitä edelleen kunnanhalli-
tukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi.  

 
Niina Halmetoja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 

 
Päätös: Hyväksyttiin talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021 liitteen 2 mukai-
sena, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 liitteen 3 mukaisena ja investointiesitykset vuosille 
2019–2021 liitteen 4 mukaisena. 
 
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, puh. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Outi Santavuori  
vapaa-aikasihteeri 

 

Dnro VA:31 /02.08.01/2018 
 
42 §  TIEKKÖ-AINEISTON SEUTUKULJETUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN NIITTYKOSKI KUL-

JETUKSEN KANSSA JA TIEKKÖ-KIRJASTOJEN SEUTUKULJETUKSEN KILPAILUTTAMI-
NEN 
 

Vapaa-aikalautakunta 25.9.2018 § 42 
 

Vapaa-aikalautakunnan jäsenille lähetettiin 28.8.2018 sähköposti, jossa esitettiin Tiekkö-aineiston 
seutukuljetussopimuksen irtisanomista Niittykoski kuljetuksen kanssa ja Tiekkö-kirjastojen seutu-
kuljetuksen kilpailuttamista. Sähköpostissa pyydettiin jäseniä vastaamaan, hyväksyvätkö jäsenet 
vapaa-aikasihteerin päätösehdotuksen vai ei. Vastaukset pyydettiin lähettämään viestiketjuun tors-
taihin 30.8.2018 mennessä niin, että kaikki jäsenet näkevät vastauksen. Vapaa-aikasihteerin pää-
tösehdotuksen puolesta olivat Juha Kinnunen, Ari Sipilä, Tiina Lyly, Maria Pauna, Tapio Salonsaari 
ja Salli Pyykkö. 

 
Tiekkö-kirjastoilla on ollut yhteinen aineiston kuljetuspalvelusopimus yli parinkymmenen vuoden 
ajan. Sen avulla kuljetetaan Tiekkö-kirjastojen väliset aineistot sekä Pohjois-Suomen kuljetuspalve-
lun aineistot. Sopimuksessa on ollut mukana Kiri-kirjastoista myös Haapavesi sekä Outi-kirjastoista 
Pyhäjoki. Aineisto on kuljetettu kerran viikossa ja postin pakettikuljetuksiin verrattuna säästö on 
huomattava.  
 
Tiekkö-kirjastojen seutukuljetuksesta on huolehtinut vuodesta 2009 asti Niittykosken kauppapuu-
tarha Oy:n kuljetus Niittykoski. Sopimukseen on vuosien aikana tehty tarkastuksia sekä hintaan et-
tä ajettavaan reittiin.  
 
Tiekkö-kirjastot kilpailuttavat kuljetuksen uudestaan tänä syksynä. Mukana ovat Alavieska, Himan-
ka/Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi, Ylivieska sekä Haapavesi ja Pyhäjoki. Uuden sopi-
muksen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2019 alusta lähtien. Entinen sopimus Niittykosken 
kanssa irtisanotaan tammikuun alusta alkaen. Irtisanomisaika on 4 kuukautta.  
 
Kalajoki valmistelee tarjouspyynnön ja Ylivieskan kaupunki hoitaa kilpailutuksen Hilmassa. Kilpailu-
tus ylittää kansallisen hankintarajan. Tiekön johtoryhmä tekee päätösehdotuksen Tiekkö-kunnille ja 
jokainen kunta tekee päätöksen omien hankintasääntöjensä mukaan.  
 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää  
 
1. irtisanoa Sievin osalta seutukuljetussopimuksen Niittykosken kauppapuutarha Oy:n kuljetus Niit-
tykoski kanssa 1.1.2019 alkaen. 
 
2. olla mukana Tiekön seutukuljetuksessa 
 
3. olla mukana Kalajoen kaupungin ja Ylivieskan kaupungin syksyllä 2018 valmistelemassa seutu-
kuljetuksen kilpailutuksessa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Outi Santavuori  
vapaa-aikasihteeri 

 

Dnro VA:4 /00.01.02/2018 
 
43 §  NUORISOTALO MIITIN KLUBI-ILTOJEN AUKIOLOAIKOJEN VAHVISTAMINEN 

 
Vapaa-aikalautakunta 25.9.2018 § 43 

 
Nuorisotalo Miitillä järjestetään monenlaista toimintaa sekä vapaa-aikatoimen järjestämänä, että 
muiden toimijoiden toimesta. Sen lisäksi, että Miitillä kokoontuu erilaisia ryhmiä, siellä järjestetään 
lapsille ja nuorille suunnattua avointen ovien toimintaa, Klubi-iltoja. Nuorisotalo Miitin Klubi-illoissa 
lapset ja nuoret voivat viettää aikaa esimerkiksi pelaillen turvallisesti aikuisen ohjaajan läsnä olles-
sa. Klubi-iltatoimintaa halutaan järjestää sekä alakouluikäisille että yläkouluikäisille lapsille ja nuo-
rille. 
 
Esitys Klubin aukioloajoista koululaisten lomaviikoilla on tehty edellisten vuosien kävijätilastojen 
pohjalta.   
 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää vahvistaa Nuorisotalo Miitin Klubi-
iltojen aukioloajat lukuvuodelle 2018–2019 seuraavasti: 
 
Syyskausi 10.9.–14.12.2018 
Kevätkausi 7.1.–17.5.2019 
 
tiistai, keskiviikko ja torstai  klo 13–17 alakouluikäiset klo 15–20 yläkouluikäiset 
perjantai    klo 18–22 yläkouluikäiset 
 
Syyslomaviikon aukioloajat:  
maanantai ja keskiviikko klo 9-15 toimintaa alakouluikäisille 
tiistai, torstai ja perjantai   klo 18–22 toimintaa yläkouluikäisille 
 
Hiihtolomaviikon aukioloajat: 
maanantai ja keskiviikko klo 9-16 toimintaa alakouluikäisille 
tiistai     klo 16–20 toimintaa yläkouluikäisille 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, puh. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Outi Santavuori  
vapaa-aikasihteeri 

 

44 §  TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Vapaa-aikalautakunta 25.9.2018 § 44 
 

1. Aluehallintovirasto:  

a. Työsuojelun vastuualue, 25.7.2018: Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 2018/25711 

b. Opetus ja kulttuuritoimi, 18.7.2018: Päätös valtionavustuksen käyttöajan muutoksesta Kirjastoautolla 
tulevaisuuteen – vai ei? -hankkeeseen 

c. Sievin kunta kerho- ja päiväleiritoiminta hanke, 31.5.2018: Valtionavustuspäätös ajalle 1.6.2018–
31.5.2019  

2. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 29.6.2018: Pitstoppi rinnakkaishankkeen muutospäätös 13.3.2017–
31.8.2019 

3. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, 13.6.2018: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastuskertomus Villen-
järven uimarannasta  

4. SeiLab Oy, 3.7.2018: Uimavesitutkimus, Villenjärvi 

5. Toimistosihteerin määräaikainen työsopimus ajalle 13.8.–31.12.2018 

6. Nuorisotilaohjaajan määräaikainen työsopimus ajalle 11.9.–31.12.2018 
 
 
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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Vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Outi Santavuori  
vapaa-aikasihteeri 

 

  

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:39–41, 44 
 
 
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-
siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 42–43 
 
 
 
 
 
 

 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:42–43 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja toimit-
taminen 

Ks. jäljempänä 
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Vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Outi Santavuori  
vapaa-aikasihteeri 

 

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: 
 
 
 
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 toimit-
taminen 

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 oi-
kaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-
sen/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 tekijäl-
le/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 pyhä-
päivä, 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  
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Vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin  kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

      Outi Santavuori  
vapaa-aikasihteeri 

 

 
Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli 

hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireil-
lepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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Sievin kunnan tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksessa esitetyn johdosta 
 
Vapaa-aikalautakunta on resursoitu nyt hyvin, mutta soisi tulosten näkyvän 
vaikuttavuutena entistä enemmän.  
 
Vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueisiin kuuluvat nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja 

työllisyyspalvelut. Tehtäväalueiden välillä määräraha- ja henkilöstöresurssit vaihtelevat. 

Työllisyyspalveluissa on hyvin henkilöstöresurssia. Työllisyyspalveluissa työskentelee 

neljä kokoaikaista työntekijää, joista yksi on kokonaan palkattu projektirahoituksella. 

Henkilöstöresurssin kokoon ja tarpeeseen vaikuttavat myös eri yhteistyötahojen, kuten 

Työvoimahallinnon ja Kelan, säädökset. Liikuntapalveluissa on käytettävissä 3 htv, mikä 

on tällä hetkellä riittävä määrä. Sen sijaan nuorisopalveluiden perusnuorisotyön 0,6 htv ja 

erityisnuorisotyön 1,3 htv, kirjastopalveluiden 3,1htv ja kulttuuripalveluiden 0,4 htv 

henkilöstöresurssit ovat ajoittain niukat ja rajoittavat palveluiden tarjontaa sekä toiminnan 

kehittämistä.   

 

Vapaa-aikalautakunta vastaa hyvinvointikertomuksen laatimisesta ja hyvinvointityö sopii 

hyvin lautakunnan toiminnan lähtökohdaksi ja rungoksi. Ennaltaehkäisevän työn 

mittaaminen on tunnetusti hankalaa. Vapaa-aikalautakunnan mittareissa on paljon 

parannettavaa ja tätä kehittämistyötä tehdään jatkuvasti. Vapaa-aikalautakunta käy 

mielellään keskustelua myös muiden lautakuntien kanssa, jotta parhaat ja kuvaavimmat 

mittarit toiminnalle löydetään.  

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

____________ ____________ 
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Vapaa-aikalautakunnalle on annettu tehtäväksi hyvinvointikertomuksen laadinta, 
mistä ei kuitenkaan löydy merkintää tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.  
 

Sievin kunnan talousarvio- ja tilinpäätösasiakirja on päätetty laatia tilikartan tehtävätason 

mukaisesti. Vapaa-aikalautakunnan osalta tilikartassa tehtävätasolla ovat liikunta-, 

nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja työllisyyspalvelut. Hyvinvointikertomus ja hyvinvointityö eivät 

ole vain liikuntapalveluita tai nuorisopalveluita saati pelkästään vapaa-aikatoimen 

toimintaa. Kaikki kunnan hallintokunnat tekevät osaltaan hyvinvointityötä. Näin ollen 

hyvinvointityöstä ei ole kirjoitettu yhden tehtäväalueen alle, jotta se ei vääristä 

hyvinvointityön asemaa ja merkitystä. Vuoden 2019 talousarviokirjaan lisätään oma 

kappaleensa hyvinvointityöstä samaan tapaan, miten henkilöstöasioita on kirjassa esitelty.   

 

Kunnan on lakisääteisesti tehtävä kerran valtuustokaudessa erillinen hyvinvointikertomus, 

jota vuosittain raportoidaan.  On suunniteltu, että aina valtuuston kokouksessa, jossa 

tilinpäätöstä käsitellään, käsiteltäisiin myös hyvinvointikertomus tai –raportti. Tässä 

yhteydessä hyvinvointityötä ja sen toteutumista voidaan esitellä hyvin paljon laajemmin, 

kuin tilinpäätösasiakirjassa koskaan.  

 
lnvestointiohjelmaan on kirjattu Louekeskuksen kehittämishankerahoitus, joka ei 
ole kuitenkaan toteutunut 
 
Investointiohjelma on suunnitelma ja hankkeiden toteutumisedellytyksiä voidaan arvioida 

vielä toimintavuoden aikana. Vapaa-aikalautakunta ei ole esittänyt kehittämishankkeen 

rahoitusta vuoden 2017 talousarviolaadinnan yhteydessä. Kunnanhallitus on perustanut 

työryhmän kokouksessaan 6.6.2016 § 74 ja täydentänyt sitä kokouksessaan 16.06.2016 §  

86. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää Louetin alueen liikuntapalvelujen tuottamisen 

järjestämistä tulevaisuudessa uudistuneiden kunta- ja hankintalakien mukaisesti. 

 
Liikuntastrategia on valmistunut vuonna 2017, mutta sen toteuttamisesta ei ole 
toimintakertomuksessa kerrottu eikä strategia ole saanut sille kuuluvaa johtamisen 
välineen asemaa.  
 
Vaikka liikuntastrategiaa ei ole erikseen mainittu toimintakertomuksessa, ovat vapaa-

aikalautakunnan tavoitteet olleet laaditun strategian mukaiset. Talousarviokirjassa 

tavoitteena on ollut pitää liikuntapaikat hyvässä kunnossa ja tarjota näin hyvät 

mahdollisuudet harrastaa. Lisäksi tavoitteena on ollut kannustaa kuntalaisia liikkumaan. 

Strategiassa mainitaan tavoitteeksi mm. rakentaa lähiliikuntapaikkoja ympäri Sieviä ja 
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betoninen skeittiparkki valmistui kesällä 2017. Lautakunta on tukenut avustuksin sekä 

toimijoita että yksittäisiä urheilijoita. On järjestetty lajikokeiluja, liikuntakampanjoita ja 

teemapäiviä. Vuosittain on toteutettu myös asiakastyytyväisyyskysely kuntalaisille. 

 

 
Työllistämisen suhteen Pitstoppi ja Jelppiverkko - hankkeiden raportointi on jäänyt 
ohueksi. Mitä hankerahoilla on saatu aikaan? 
 
Vapaa-aikatoimen työllistämispalvelut ovat kasvaneet ja kehittyneet pikku hiljaa vuosien 

varrella. Ensin tarjottiin työkokeilupaikkoja urheilukentällä urheilualueidenhoitajan 

ohjauksessa. Myöhemmin syntyi hankerahoituksella Työkolmion työpaja, joka on 

sittemmin vakiinnuttanut paikkansa. Työllisyyskoordinaattorin toimi perustettiin vuonna 

2016. Työllisyyspalvelut ovat olleet kunnan tilikartassa osa liikuntapalveluita aina vuoden 

2018 talousarvion laadinnan yhteydessä tehtyyn tilikarttauudistukseen saakka. Vuoden 

2018 talousarviokirjassa työllisyyspalveluilla on ensimmäistä kertaa oma sivu raportointi 

voi olla hieman laveampaa.  

 
Pitstoppi- hanke on käynnistynyt keväällä 2017. Hankkeen tavoitteena oli ensimmäiselle 

vuodelle asiakaskontaktoinnin aloittaminen sekä PopUp- toiminnan käynnistäminen, joten 

varsinaisia tuloksia ei vielä 2017 vuoden tilinpäätöksessä ollut nähtävissä.  Vuoden 2018 

talousarviokirjaan on yritetty löytää hyviä mittareita toiminnan vaikutuksia kuvaamaan. 

Työllisyyspalveluiden toimintaa ja tuloksia on esitelty hyvinvointi teeman ympärille 

kootussa valtuustoseminaarissa maaliskuussa 2017. Tämän lisäksi Pitstoppi- hankkeella 

on ohjausryhmä sekä paikallisista verkostotoimijoista koostuva kehittämistyöryhmä, jotka 

seuraavat hankkeen tuloksia. 

 

Jelppiverkko- nuorten aktivointipalvelu on Ylivieskan seudun kuntien nuorisotointen tapa 

tehdä yhteistyötä seinättömän työpaja- palvelun sekä etsivän nuorisotyön tarjoamiseksi 

alueella. Jelppiverkko- toimintamallia on alettu kehittää hankerahoituksella, mutta vapaa-

aikalautakunta (VA 14.6.2007 §13) on vakinaistanut toiminnan osaksi nuorille suunnattua 

palvelutarjontaa jo reilut kymmenen vuotta sitten. Sekä yksilövalmentajalla että etsivällä 

nuorisotyöntekijällä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Sievin kuntaan.  Valtio 

myöntää harkinnanvaraisista määrärahoista avustusta nuorten työpajatoimintaan sekä 

etsivään nuorisotyöhön. Oulaisten kaupungin nimissä haetaan vuosittain yhdellä 

avustushakemuksella avustuksia kaikkiin Jelppiverkon kuntiin. Toimintaa ohjaamaan, 
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kehittämään ja seuraamaan on perustettu ohjausryhmä, jonka päätöksen mukaisesti ja 

AVIn erikoisluvan turvin Oulaisten kaupunki jakaa valtionavustuksen eteenpäin muihin 

verkoston kuntiin. Valtionavustuksen turvin voidaan palkata kaksi työntekijää (1,3 htv) 

tekemään erityisnuorisotyötä sieviläisten nuorten hyväksi.  

 

Hyvinvoinnin lisääntymistä on vaikea mitata. Lisääntyvät osallistujamäärät esim. Pitstoppi-

hankkeen popup-toiminnassa ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä voidaan nähdä 

tällaisina tuloksina. Asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saatu palaute ja lisääntyvät 

asiakasmäärät, asiakkaiden sitoutuneisuus antavat uskoa siihen, että tällä työllä on 

merkitystä, lopulta myös kuntatalouteen. Tilapäisesti esimerkiksi etsivä nuorisotyö voi 

myös pahentaa tilastoja saattamalla pitkään kotona palveluiden ulkopuolella olleen nuoren 

työvoimahallinnon palveluihin tai työllisyyskoordinaattori ohjaamalla työttömän 

terveystarkastukseen. Pidemmällä tarkastelujaksolla kyseinen toimenpide on kuitenkin 

saattanut säästää yhteiskunnan varoja huomattavasti. Kuvaako näin ollen mittari 

asiakasmäärästä, opiskelemaan ja töihin päässeiden nuorten määrästä tai Kelan 

työmarkkinatukimaksujen määrästä riittävän hyvin työllisyyspalveluiden tai Jelppiverkon 

tekemää työtä.  
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Vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019-2021 toiminta- taloussuunnitelmaa varten

(huom. alle 10000€:n investoinnit käyttötalouteen)

Lautakunta/tehtävä

yhteyshenkilö/lisätiedot

Hankkeen nimi

Hankkeen laji/taseryhmä
esim rakennukset/hallinto-ja laitosrakennukset

Sijainti

Hankkeen perustelu

(esim. arvio vaikutuksista, toiminnalliset syyt, 

vaikutus käyttömenoihin; eriteltyinä poistojen muutos, kiinteistökulujen muutos, henkilöstökulujen muutokset, 

muiden palvelujen ja ostojen muutokset)

Jussinmäen urheilualueen kuntoradalta ovat purut vuosien saatossa vähentyneet. 

Jotta kuntorata on sulan maan aikaan käyttäjilleen turvallinen sekä miellyttävä kulkea

ja jotta radalle voidaan tehdä hiihtoladut myös vähemmällä lumimäärällä, tulee hankkia lisää purua. 

Purua tarvitaan 2000 m3. Tällä määrällä purutetaan noin  10 cm kerros 5 kilometrin matkalta. 

 Sievin kunta on sitoutunut järjestämään vuoden 2021 hiihdon maakuntaviestin. Jotta latupohja

saadaan parhaaseen mahdolliseen kuntoon kisoja ajatellen, tulee purut  hankkia kevättalvella 2019. 

Näin ne ehditään levittää kuntoradalle, kun maa on vielä jäässä ja ne saavat painua yhden talven ennen

varsinaista kisatalvea. 

Hankkeen kuvaus Hankitaan purua 2000m3 20 000 €

 Kuvaus hankkeen sisällöstä Konetyö purujen levityksessä  2 000 €

ja kustannusten arvioijan nimi

Kustannusarvio perustuu Hasalta saatuun tarjoukseen; 9,5€ kuutio sis. rahti.

Kustannusarvio euroina  ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 22 000 € 22 000 €

tulot 0 € 0 €

netto 22 000 € 22 000 €

Vaikutus käyttötalouteen euroina ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 10 028 € 2 340 € 4 240 € 3 448 €

tulot 0 €

netto 10 028 € 2 480 € 4 240 € 3 448 €

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

____________                 ____________

Päiväys 25.09.2018

Outi Santavuori

Kuntoradan purut

Jussimäen urheilualue

SIEVIN KUNTA

Vapaa-aikalautakunta/ Liikuntapalvelut

1. INVESTOINTIESITYS



Vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019-2021 toiminta- taloussuunnitelmaa varten

(huom. alle 10000€:n investoinnit käyttötalouteen)

Lautakunta/tehtävä

yhteyshenkilö/lisätiedot

Hankkeen nimi

Hankkeen laji/taseryhmä
esim rakennukset/hallinto-ja laitosrakennukset

Sijainti

Hankkeen perustelu

(esim. arvio vaikutuksista, toiminnalliset syyt, 

vaikutus käyttömenoihin; eriteltyinä poistojen muutos, kiinteistökulujen muutos, henkilöstökulujen muutokset, 

muiden palvelujen ja ostojen muutokset)

Latukone huollatettiin kauden -17/-18 päätteeksi ja siinä yhteydessä saatiin tieto, että nykyiset telat ja jyrsin

kestävät enää yhden talven. Nykyisin latukoneessa on terästelasto, mutta telasto kannattaa vaihtaa kumiteloihin.

Kumitelojen etuna on, että vähemmällä lumella ajettaessa puru ei nouse pintaan. Lisäksi kumiteloilla ajettaessa 

kyyti on tasaisempaa kovemmallakin alustalla, mikä säästää latukonetta ja jatkaa sen käyttöikää. 

Viime huollossa latukoneen runkoa on jouduttu hitsaamaan. 

Kumitelasto 17 000 € ALV 0

Jyrsimen kela/rumpu: 2 500 € ALV0

Hankkeen kuvaus Kumitelasto 17 000 €

 Kuvaus hankkeen sisällöstä Jyrsimen kela 2 500 €

ja kustannusten arvioijan nimi Asennus 1 000 €

Kustannusarvio perustuu SGN Group/Kessu Oy:n antamaan hinta-arvioon.

Kustannusarvio euroina  ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 19 500 € 19 500 €

tulot 0 €

netto 19 500 € 19 500 €

Vaikutus käyttötalouteen euroina ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 13 341 € 2 033 € 5 678 € 5 630 €

tulot 
netto 13 341 € 2 033 € 5 678 € 5 630 €

Jussimäen urheilualue

Päiväys 25.09.2018

SIEVIN KUNTA

INVESTOINTIESITYS2.

Vapaa-aikalautakunta/ Liikuntapalvelut

Outi Santavuori

Latukoneen kumitelasto ja jyrsimen kela



Vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019-2021 toiminta- taloussuunnitelmaa varten

(huom. alle 10000€:n investoinnit käyttötalouteen)

Lautakunta/tehtävä

yhteyshenkilö/lisätiedot

Hankkeen nimi

Hankkeen laji/taseryhmä
esim rakennukset/hallinto-ja laitosrakennukset

Sijainti

Hankkeen perustelu

(esim. arvio vaikutuksista, toiminnalliset syyt, 

vaikutus käyttömenoihin; eriteltyinä poistojen muutos, kiinteistökulujen muutos, henkilöstökulujen muutokset, 

muiden palvelujen ja ostojen muutokset)

Hyvinvointikertomuksessa 2017-2020 yhtenä asetettuna tavoitteena on tarjota tukea, jotta ikäihmiset 

voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on lisäksi tukea kaiken ikäisten kuntalaisten 

toimintakykyä monipuolisesti. Kuntosaliliikunta sopii kaikille ja tukee monella tavalla 

ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. 

Monitoimihallin kuntosali on lähes alkuperäisessä kunnossa. Kuntosali on kuntalaisten aktiivisessa käytössä ja

ajoittain tila käy ahtaaksi. Jotta kuntasalikävijöiden määrää voidaan kasvattaa, tilaa tulee laajentaa. Laajennus 

voitaisiin toteuttaa pienentämällä vieressä olevaa pukuhuonetta tai muuttamalla 

nykyiset, vähäisellä käytöllä olevat, sauna- ja pesutilat kuntosalin tiloiksi.

Kuntosalin laitteisto tulee myös päivittää ja valikoimaa monipuolistaa. Vanhoja kuntosalivälineitä voitaisiin 

viedä Kiiskilän ja Korhosen punttisaleille ja näin nuokin salit saisivat kaivattua uudistusta. 

Hankkeen kuvaus Kuntosalin laajennus:

 Kuvaus hankkeen sisällöstä Välineiden uusiminen: 32 000€

ja kustannusten arvioijan nimi Kuntosalin laajentaminen pukuhuoneen puolelle: 15 000€

Kustannusarvio euroina  ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 47 000 €

tulot 
netto 47 000 €

Vaikutus käyttötalouteen euroina ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 20 891 € 20 891 €

tulot 40 066 € 41 000 €

netto -19 174 € -20 109€

3.
SIEVIN KUNTA

INVESTOINTIESITYS

Päiväys 25.09.2018

Vapaa-aikalautakunta/ Liikuntapalvelut

Outi Santavuori

Monitoimihallin kuntosalin laajennus ja laitteiden 

uusiminen

Monitoimihalli



Vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019-2021 toiminta- taloussuunnitelmaa varten

(huom. alle 10000€:n investoinnit käyttötalouteen)

Lautakunta/tehtävä

yhteyshenkilö/lisätiedot

Hankkeen nimi

Hankkeen laji/taseryhmä
esim rakennukset/hallinto-ja laitosrakennukset

Sijainti

Hankkeen perustelu

(esim. arvio vaikutuksista, toiminnalliset syyt, 

vaikutus käyttömenoihin; eriteltyinä poistojen muutos, kiinteistökulujen muutos, henkilöstökulujen muutokset, 

muiden palvelujen ja ostojen muutokset)

Nykyinen jalkapallokenttä on huonokuntoinen. Kenttä on usein märkä, nurmi ei kasva siinä hyvin ja se on erittäin

epätasainen. Jalkapallon käyttöaika on verrattaen lyhyt, eikä vieressä olevat koulut voi hyödyntää sitä 

opetuksessaan tai välituntikäytössä täysin. Luonnonnurmikenttä kestää huonosti kulutusta. 

Tekonurmikenttä (kumirouhe ) jatkaisi kentän käyttöaikaa oleellisesti. Kenttä on heti käyttövalmis kun lumet ovat 

sulaneet, joten keinonurmikenttä vastaisi paremmin myös koulujen tarpeita. 

Tekonurmikenttä kestää myös viikottaista

käyttöä luonnonurmikenttää paremmin, eikä sen käyttöä tarvitse varoa esim. runsaiden sateiden jälkeen. 

Keinonurmikentän huoltotoimiksi riittää viikottainen lanaus.

Aluehallintovirastolta voi hakea avustusta liikuntapaikka rakentamiseen. Avustus voi enintään olla 

30% hankkeen kustannuksista (alv 0%)

Hankkeen kuvaus Teknisen johtajan arvio kustannuksista:

 Kuvaus hankkeen sisällöstä 500 000 € sis. aitaus ja valaistus

ja kustannusten arvioijan nimi

Kustannusarvio euroina  ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 500 000 € 500 000 €

tulot 150 000 € 150 000 €

netto 350 000 € 350 000 €

Vaikutus käyttötalouteen euroina ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 70 245 € 70 245 €

tulot 

netto 70 245 € 70 245 €

Jussimäen urheilualue

Outi Santavuori

Jalkapallokentän peruskorjaus, tekonurmi

Vapaa-aikalautakunta/ Liikuntapalvelut

4.
SIEVIN KUNTA

Päiväys 25.09.2018

INVESTOINTIESITYS



Vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019-2021 toiminta- taloussuunnitelmaa varten

(huom. alle 10000€:n investoinnit käyttötalouteen)

Lautakunta/tehtävä

yhteyshenkilö/lisätiedot

Hankkeen nimi

Hankkeen laji/taseryhmä
esim rakennukset/hallinto-ja laitosrakennukset

Sijainti

Hankkeen perustelu

(esim. arvio vaikutuksista, toiminnalliset syyt, 

vaikutus käyttömenoihin; eriteltyinä poistojen muutos, kiinteistökulujen muutos, henkilöstökulujen muutokset, 

muiden palvelujen ja ostojen muutokset)

Kirjastoauto Pauliina II on jo yli 20 vuotta vanha ja sen käyttöaika alkaa vääjäämättä loppua. 

Kunnan strategian painopistealueita ovat hyvinvoivien ihmisten ja turvallisen maaseudun sekä 

tasapainoisen ja vastuullisen taloudenhoidon Sievi. 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2018 §35 hyväksynyt laajan 

hyvinvointikertomuksen 2017-2020, jonka tavoitteina ovat mm. kaikkien Sievin kylien elävänä 

pitäminen, kuntalaisten harrastamisen tukeminen, mielen hyvinvoinnin 

vahvistaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. 

Kirjastoautolla tulevaisuuteen vai ei?- hankkeessa, joka kestää vuoden 2018 loppuun, on selvitetty 

erilaisia vaihtoehtoja kirjastoautopalvelun jatkamiselle. 

Uuden kirjastoauton hankinnan jälkeen palvelua voidaan myydä 1-2 kuntaan. 

Hankkeen kuvaus
 Kuvaus hankkeen sisällöstä Hankitaan uusi kirjastoauto. 

ja kustannusten arvioijan nimi Kustannusarvio perustuu muiden kuntien vastaaviin 

hankkeisiin. 

Kustannusarvio euroina  ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 400 000 € 400 000 €

tulot 0 € 0 €

netto 400 000 € 400 000 €

Vaikutus käyttötalouteen euroina ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 135 400 € 69 700 € 65 700 €

tulot 32 000 € 16 000 € 16 000 €

netto 103 400 € 53 700 € 49 700 €

5.
SIEVIN KUNTA

INVESTOINTIESITYS

Kirjastoauto

Kirjastopalvelut

Päiväys 25.09.2018

Vapaa-aikalautakunta/kirjastopalvelut

Outi Santavuori



Vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019-2021 toiminta- taloussuunnitelmaa varten

(huom. alle 10000€:n investoinnit käyttötalouteen)

Lautakunta/tehtävä

yhteyshenkilö/lisätiedot

Hankkeen nimi

Hankkeen laji/taseryhmä
esim rakennukset/hallinto-ja laitosrakennukset

Sijainti

Hankkeen perustelu

(esim. arvio vaikutuksista, toiminnalliset syyt, 

vaikutus käyttömenoihin; eriteltyinä poistojen muutos, kiinteistökulujen muutos, henkilöstökulujen muutokset, 

muiden palvelujen ja ostojen muutokset)

Sievin torille kaivataan esiintymislavaa, jota voitaisiin käyttää eri toimijoiden järjestämissä

tapahtumissa. Asia on ollut esillä jo useita vuosia. Esiintymislavan tulisi olla

katettu ja kolmelta sivulta suojattu. 

Alustavaksi kustannusarvio, tekninen johtaja Paavo Hankonen

Kiinteä esiintymislava n. 21.000 €

Siirrettävä esiintymislava n. 18.000 euroa

Siirrettävä katsomo n. 5000 – 6000 €

Hankkeen kuvaus Alustava kustannusarvio, tekninen johtaja Paavo Hankonen

 Kuvaus hankkeen sisällöstä Kiinteä esiintymislava 21 000€

ja kustannusten arvioijan nimi

Kustannusarvio euroina  ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 21 000 € 21 000 €

tulot 0 € 0 €

netto 21 000 € 21 000 €

Vaikutus käyttötalouteen euroina ilman ALV

Yhteensä josta  2018 2019 2020 2021

menot 12 141 € 5 250 € 3 938 € 2 953 €

tulot 
netto 12 141 € 5 250 € 3 938 € 2 953 €

Esiintymislava torille

Tori

Outi Santavuori

6.
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Päiväys 25.09.2018

Vapaa-aikalautakunta/kulttuuripalvelut



Sievin kunta

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA ESITYS  2019-2021,  

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA  (tärkeysjärjestyksessä)

Toimielin:

Tärkeys Hankeen nimi ja kustannus- TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Perustelut

järj. laji arvio €

1. menot 22 000 € 22 000 €

tulot

netto 22 000 € 22 000 €

Tärkeys Hankeen nimi ja kustannus- TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Perustelut

järj. laji arvio €

2. menot 19 500 € 19 500 €

tulot

netto 19 500 € 19 500 €

Tärkeys Hankeen nimi ja kustannus- TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Perustelut

järj. laji arvio €

menot 47 000 €

3. tulot

netto 47 000 €

Tärkeys Hankeen nimi ja kustannus- TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Perustelut

järj. laji arvio €

menot 30 000 € 250 000 € 250 000 €

4. tulot 75 000 € 75 000 €

netto 30 000 € 175 000 € 175 000 €

Tärkeys Hankeen nimi ja kustannus- TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Perustelut

järj. laji arvio €

menot 400 000 € 400 000 €

5. tulot

netto 400 000 € 400 000 €

Tärkeys Hankeen nimi ja kustannus- TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Perustelut

järj. laji arvio €

menot 21 000 € 21 000 €

6. tulot
netto 21 000 € 21 000 €

Esiintymislava

Kuntoradan 

purut

Kumitelasto ja 

jyrsimen kela

Monitoimihallin 

kuntosalin 

laajennus ja 

laitteiden 

uusiminen

Jalkapallokentä

n peruskorjaus

Kirjastoauto

Vapaa-aikalautakunta


