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28§      KOKOUKSEN LAILL:SuUDEN」 A PAATOSVALTAiSuUDEN TOTEAMINEN

Kunnanvaltuuslo 20.062018S28

Kutsu kunnanvanuustOn kokoukseen on ahetelty KuntJan(410/2015)94§ n mukalSesl,asetetu

kunnan‖ monustaulu‖e146.20181alulkaistupalkal‖slehu Sievilaisessa 20 6 2018

Kuntalain (365/1995) 58 $:n mukaan kunnanvaltuuslo on pditdsvaltainen, kun vdhintldn kaksi

kolmasosaa (2/3) valtuutetuista (=18 hlod) on saapuvilla.

Pddtdsvaltaisuuden toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto.

Piiiit6s: Kokous todettiin Iaillisesti kokoon kutsutuksi ja pddt<isva ltais e ksi.
Ldsna oli 22 varsinaista valtuutettua ia kaksi (2) varava ltu utetlu a.

Pof akirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen poytaklriasta todi8taa Oik● ●ksi:
Sievin kullnanvirastossa ___′ ___2010
Poytakirlanpltala

llanna Salminen
hallintopeallikkd
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29§      POVTAK:R」AN TARKASTAJIEN VALiNTA

Kunnanvanuust0 20 06 2018 S 29

Ha‖ intosaannon ll luvun 125§ in mukaan vattuuslon pOyta‖可a tarkastetaan snen,
ella kussakin kokouksessa tahan tehtavaan valitaan kaksi valtuutetua

Poytakttan tarkastusvuorossa oval vanuutetut An Sip‖ala Lea T6‖

Paat6s Hyvaksガ ih

Olteen p6ylSkiriasla todlstaa oikeaksll
Sievinkunnanvirastos3a 1,,_.2O1A
Paiyteklrianplteja

Hanna Salminen
hallintopeellikkii

Poメaklttanlarkastalien nimikittaimet

藷
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Dnro KH:48/000102/2018

30§      LAPS:AS:ANEUVOSTON RAPORTT:VUODELTA 2017(LASTEN JA NUORTEN HYViNVO:N‐
TiSUUNN:TELMAN 2014‐ 2017 ARV:01N「 i)

Kunnanhal‖ tus 14 05 2018§ 75

Peruspalvelukuntayhtymd Kallion yhtymahallitus on kokouksessaan 25.4.2018 S 31 kasiteltyt Lap-
siasianeuvoston raporttia vuodelta 2017 seuraavasti:

"Kallion ja alueen kuntien (Alavieska, Nivala, Sievija Ylivieska) yhteisen Lapsiasianeuvos-
ton tehtavane on arvioida lasten ia nuorten hyvinvointisuunnitelmaa seka seurata lasten,
nuorten ja perheiden hyvtnvoinnin kehitystd alueella. Lapsiasianeuvostoon on nimetty luot-
tamushenkididen, viranhaltijoiden ja ty6ntekijoiden edustajia Kalliosta, alueen kunnista,
seurakunnista ja MLL:ltd sekd asiakkaiden edustajia.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2014 - 20lTkirjattiin kolme strategista
pddmddrdd, jotka ovat:

- Palveluiden painopisteen tulee olla yleisissa pafueluissa. Toimenpiteina ovat:
vanhemmuuden tukeminen, riittdvdt ja laadukkaat palvelut lapsiperheille, en-
naltaehkeiseva ryOote, lapsilaht6inen tyoskentelytapa sekd lapset puheeksi

menetelman toiminnan vakiinnuttaminen

- Palvelut jdrjestetaan yhteistyossa. Toimenpiteina on palvelujen jarjestaminen
Kallion ja peruskuntien yhteistyond ja yhteistyrin lisdiminen seurakuntien ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

- Verkostomainenjakustannustehokastoiminta.

Lapsiasianeuvosto on laatinut vuoden 2017 tilanteesta raportin, jonka alkuosassa arvioi-
daan vuosille 2014 - 2017laaditun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista
strategisten paamaarien osalta ja toimialoittain. Toisessa osassa kuvalaan lapsiasi-
aneuvoston valilsemien mittareiden avulla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tilasto-
lietojen perusteella.

Lapsiasianeuvoston vuodelle 2017 ehdottamat toimenpiteel oval loteutuneet siten, ette
palveluja on pystytty kehittamaan, monipuolistamaan ja yhteislydtii seka verkostomaista
toimintaa liseamaan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti. Monialaiset Lape-
tyoryhmat ovat kaynnistyneet kaikissa kunnissa. Merkkaritoiminnan (koulun psykiatrinen
sairaanhoitaja) jarjestamisesta on kunnissa keskustelu, mutta varsinaista selvitystydtd ei
ole tehty yhdessikidn kunnassa.

Koulukuraattoriresurssissa on kuntakohlaisia eroja. Nivalan opetustoimessa koulukuraatto-
reiden resursointi on ollut oppilashuoltolain mukaista. Ylivieskassa koulukuraattoriresurssi
suhleessa oppilasmiArin ja kouluasteisiin on vahainen, vaikka vuoden 2017 talousarvioon
sisdltyi kolmannen koulukuraattorin resurssi. Vastaavien koulukuraattorien resursoinnissa
Alavieskassa ja Sievissa on ollut haasteita.

Koulupsykologin toiminnassa on ollut vaihtelevuutta ja resurssipuutetta. Kunnat ovat kaf-
taneet jonkin venan ostopalvelua koulupsykologiresurssin turvaamiseksi.

Poytdkirjantarkastajien nimikirjaimel:

帖
~

Otteen p● ytaki「 lasta todi9taa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa ___′ ___2018
Poytakirlanpltlla

Hanna Salminen
ha:lintopaョ ‖lkko
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Koulupsykologipalvelujen toimimattomuus nakyy lasten ja nuorten asioiden pitkittymisend
ja mutkistumisena seki paineena muissa palveluissa, kuten kouluterveydenhuollossa ja
perheneuvolassa.

Vaikka palveluja on kokonaisuudessaan pystytty kehittamaan, monipuolistamaan ja yhteis-
tyotd sekA verkostomaista toiminlaa lisddmddn hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden suun-
taisesti, palveluntarpeen kasvusta ja lisaantyneesta patuelukysynnasta johtuen joidenkin
palvelujen jerjestamisesse suositusten mukaisesti on ollut ajoittain haastetta. Lasten ja
nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ja psykososiaalisesta tukea ei ole riit-
tavasti tarjolla, joka osaltaan nakyy korjaavien palveluiden, kuten laslensuojelun seki las-
ten ja nuorten psykiatrian asiakasmddrien korkeassa lasossa. Tama kertoo osaltaan siita,
etta yhteistydn toimivuudessa on viela parannettavaa, vaikka yhteistyotti eri toimijoiden vd-
lillti on tiivisletty. Painopiste on kuilenkin viela liikaa korjaavassa tyrissa, kun suunnitel-
mankin mukaan painopiste piteisi olla ennaltaehkaisyssi ja varhaisessa tuessa.

Johtopeetoksena lapsiasianeuvosto toteaa, efla vafiaosa alueella asuvista perheista voi
hyvin ja heidin hyvinvointinsa taataan toimivilla peruspalveluilla. NykyisessA tilanleessa
resurssia suuntautuu kuitenkin paljon korjaavaan tydhdn tai perustehtdvdn ylHpitoon, eika
ennaltaehkAisevdd ty6ta pystfe lekemaen riittavan tehokkaasti. Asiakaspaine ja kustan-
nusten kasvu nakyy muun muassa lasten ja nuorlen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

la lastensuoielussa. Kehittamisen tarvetta nihddin muun muassa kouluilla annettavassa
matalan kynnyksen tuessa ja yhteistydn lisddmisessd kolmannen sel(orin kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalvelul ovat siirtymassa 1 .1.2020 maakuntien hoidettavaksi ja kunlien
vastuulle jid hyvinvoinnin ja terveyden edistaminen. Tessd muuttuvassa tilanteessa on
luontevaa, etE lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat laaditaan kuntakohtaisesti, jolloin

myos saadaan tarvittava tieto kuntien hyvinvointikertomuksiin."

Yhtymahallitus merkitsi raporlin vuodelta 2017 tiedoksi ja ldhetti sen kuntien valtuustoien kdsiteltd-
vdksi.

Koulutoimenjohtaia Matti Saarenpid esittelee asiaa kunnanhallitukselle kokouksessa.

Lapsiasianeuvoston raportli vuodelta 2017 oheismateriaalina.

Vt. kunnanjohtajan peetosehdotus: Kunnanhallitus piattaa esittaa, eta valtuuslo merkitsee ra-
portin tiedokseen.

Piiiitiis: Hyvaksyttiin.

Asiantuntuana kuultiin koulutoimenjohtaja Matti Saarenpadtd, joka esitteli raporttia kunnanhallituk-
selle ennen edellisen pykiiliin ($ 74) kasitterya.

Pdytakirlanlarkastajien nimikirjaimel; Otteen ptiyt6kiriasta todistaa oikeaksl:
Sl6vln kunnanvlraslossa ___/___.20 1 I
P6ytekl,ianpitalii

Hanna Salminen
hallintopeelllkk6ム
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KunnanvakuuЫ o 20 06.2018§ 30

Lapsiasianeuvoston raponti vuOdelta 2017 oheismaleriaa‖ na

Pa壺os   Hyvaksyttih

日sa1010ia kunnattonaa Mauno Ranlo,p04 4883 21Xl

mauno ranto@s evi l

Poytakirlantarkastalien nrmikirlaimet: Otteen poytakiriasta todistaa● :keak8i:
Si● vin kunnanvirastOs8a ___′ ___2018
Poytaki7,anpitala

Hanna salminen
ha‖ intopaヨ lllkko

(11ヽ
_ヽ:;:―
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31§      KALL!ON ALUEEN!KAANTYNE:DEN HYVINVOINTiSuUNNITELMAN V.2017 TOIMENP!TEi‐
DEN ARV101N「 l

Kunnanha‖ lus 14 05 2018 § 74

Peruspalvelukuntayhryma Kallion yhtymahallitus on kokouksessaan 25.4.2018 $ 30 kiisitellyt Kalli-
on alueen ikddntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2017 - 2020 vuoden 20'17 toimenpiteiden arvioin-
tia seuraavasli:

"Vanhuspalvelulain 5 $ velvoittaa kunnat laalimaan suunnitelman toimenpiteista ikaanryvan
vdest6n hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenaisen suoriutumisen tukemiseksi
sekd idkkAiden henkiloiden tarvitsemien palveluiden ja omaishoidon jarjestamiseksi ja ke-
hittamiseksi. Peruspalvelukuntayhtymri Kallion yhtymAhallitus ja jiisenkuntien kunnanval-
tuustot oval hyvaksyneet vuonna 2016-2017 Kallion alueen ikdAntyneiden hyvinvointisuun-
nitelman vuosille 2017 - 2020.

Kallion alueen ikaentyneiden hyvinvoinlisuunnitelman vuosille 2017 - 2020 mukaisesti Pe-
ruspalvelukunlayhtyme Kallion yhtymiihallitus nimesi 15.9.2017 $ 79 Kallion ikdneuvoslon,
jonka tehtdviksi asetettiin varmistaa suunnitelmatyon jatkuminen, tavoitteiden ja vuositee-
mojen tarkentaminen seka niiden loteutumisen seuranta ja arviointi. lkiineuvoston tehtdvd-
nA on myds iiirjestiia vuosittain kuntakohtaiset kansalaisfoorumit.

lkaneuvosb paatti kokouksessaan 29.1 1.2017, etta tiedot vuoden 2017 teeman "Suomi
100 -juhlavuosi - kulttuurilla hyvinvointia' ympiirillii tehdyista toimista pyydetaan kaikilta ta-
hoilta kirjallisesti. Arviointia suunnitelman toteutumisesta tavoitteiden ja muiden arviointikri-
teerien perusteella pyydettiin myds erityisesti kunnallisilta toimijoilta. lkdneuvoston sihteeri
pyysi ki(allisesti kuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajien vdlityksellii yhdistyksi[a ja
jiirjestdilti sekd seurakuntien yhteyshenkikin vdlitykselld kootut yhteenvedot vuoden 2017
toimista suunnitelman ja erityisesti vuositeeman ymparilla.

Kallion alueen ikiintyneiden hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2017 - 2020 on kirjattuna
myos kriteereita, joilla suunnitelman loteutumista arvioidaan, errtyisesti suunnilelman voi-
massaolon paattyessa.

lkaneuvosto totesi kokouksessaan 10.4.2018, ette kaikki toimilatahot ovat toimineet Kallion
alueen vuosille 2017 - 2020 -suunnitelman mukaisesti. Eri toimijatahot ovat akliivisesli pita-

neet esille vuoden 2017 teemaa ja toimineel muutoinkin suunnitelman mukaan.

Arviointia on tehty myos suunnitelman muiden vuoden 2017loppuun mennesse toleutetta-
viksi asetettujen tavoitteiden ja kriteereiden toteutumisesla vuoden 2017lopussa."

YhtymAhallitus hyvdksyi arvioinnin vuodelta 2017 ja lahetti sen Kallion alueen kuntien valtuustoille
kdsiteltdvdksi.

Sievin vanhus- ja vammaistoimikunta kdsittelee asian '14.5.2018.

Vapaa-aikatoiminnan ohjaaia Marika Ahonniska esittelee asiaa kunnanhallitukselle kokouksessa.

Poytaki4antarkastajien nlmikirjaimet: Otteen p6ytakiriasta tOdistaa oikoak6::
Slevln kunnanvirasto9sa    ′   2018
Poytak:rlanpitala

llanna Salmineo
hallintopaallikk6
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Vuoden 20'17 toiminnan arviointiraportti oheismateriaalina.

Vt. kunnanlohtajan piiit<isehdotus: Kunnanhallitus peattaa esittaii, ette vatuuslo merkitsee ar-

vioinnin tiedokseen.

Piittis: Hyviksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin vapaa-aikatoiminnan ohjaaja Marika Ahonniskaa.

Kunnanvaltuusto 20.06.2018 I 31

Vuoden 201 7 toiminnan arviointiraportti oheismateriaalina.

Piiitris: Hyveksyttiin.

Lisatietoia: kunnanjohtaja Mauno Hanto, p.044 4883 200
mauno.ranto@sievi.fi

Otteen p6!{ekirlasla todistaa oikoaksi:
Slevln kunnanvlrastog3a,--l__--201 I
Pityteklrlanpltale

Hanna Salminen
hallintopiilllikkit

P6ytEikirjantarkastajien nimikirjaimet:

¶りで一
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32S oSAVUOSTKATSAUSl.l.-31.3.2018

Kunnanhallitus 14.05.2018 $ 73

Kokouksessa kasitellddn osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1 .- 31 .3.2018.
0savuosikatsaus sisdltdd selvilyksen vuoden 2018 talousarvion mddrdrahojen ia tuloarvioiden to-
teutumisesta, seke inveslointivertailun ia rahoituslaskelman.

Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1 .1 .-31 .3.2018.

Vt. kunnaniohhjan pddltisehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja

ldhettii sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Piidt<is: Hyviiksyttiln.

Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Maia Korkeakangasta.

Kunnanvaltuusto 20.06.2018 $ 32

Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018.

Pidttis: Hyvriksyttiin

Lisatietola: kunnankamreeri Ma(a Korkeakangas puh. 044 4883 202
ma4a.korkeakangas @ sievi.f i

Otleen p6ytakirlasta todlstaa olkeaksi:
Sievln kunnanvirastossa _,-/,_.201 I
Piiyteklrlanpirdia

Hanna salminen
hal!intopaa!:lkko
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33§      ARV10:NTIKERTOMuS vuoDELTA 2017

Tarkastusiautakunta l1 4 2018 § 23

Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus

Koulutoimi

Vapaa-aikatoimi

Ymparistdtoimi

Tekninen toimi

Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valluustolle osoitetussa arvioin.
tikertomuksessa. On suotavaa, ettd jokainen perehtyy ennen kokousta omaan vastuualueeseensa
pohtien mm. sita, onko toiminta tarkoituksenmukaisesti jdrjestetty.

Lautakunnan jisenten hallinnon seuranlavastuu on seuraava:

Lautakunta Tarkastuslautakunnan idsen
Kaikki lautakunnan jdsenet

Kaikki lautakunnan jdsenet

Annu Pdrkkii
Heikki Volttija Airi Hakala

Terttu Sipilri

Jukka Linna
Konsemiin kuuluvat yhteisot Heikki Voltti ja Annu Pirkkd
Ppky Kallio Airi Hakala.

Puheeniohhjan peetAsehdotus: Tarkastuslautakunta sopii arviointikertomuksen kdytinteistd ja
paattae, tarvitseeko se salassa pidettavia materiaaleja nahtavekseen seka aloittaa arviointikerte
muksen laatimisen.

Pditiis: Tarkastuslautakunta paafii jatkaa arviointikertomuksen valmistelua kokouksessa esilld ol-
leen arviointikertomuksen sisiltoluonnoksen mukaisesti. Arvioinnin pohja-aineistona kayte6an
hallituksen allekirjoittamaa vuoden 2017 tilinpaatdsta ja toimintakertomusta seka tarkastuslauta-
kunnan kokouksissa saatuja ajankohtaiskatsauksia. Arvioinnissa otetaan huomioon my6s kunta-
laisndkokulma kunnan tuottamien palvelujen osalta. Arvioinnin suorittamiseksi konserniin kuuluvien
yhteisojen tilinpiiitokset pyydetaan toimittamaan lautakunnan kaftdon (extranettiin).

Tarkastuslautakunta26.4.2018 $ 25

Tarkastuslautakunnan jdsenet gostdvdt omaa vastuualuettaan etukateen.

Puheenlohhian piidtiisehdotus: Arviointikerlomusta laaditaan.

Pidttis: Valmisteltiin arviointikertomusta. Valmistelu iatkuu seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 16.5.2018 $ 28

Puheenjohtaian piiitiisehdotus: Talkastuslautakunta hyvdksyy arviointikertomuksen ia esittea
sen valtuuslon kasitefteveksi.

Piiiitds: Tarkastuslautakunta paetijatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa ko-
kouksessa.

P6ytakttantarkastalien nimi‖ 可almet Otteen piiytekiriasta todlslaa oikeaksi:
Siqvin kunnanvirastoGsa I .2o1a
P6yteklrianplteie

Hanna Saiminen
ha‖ intopaa‖ lkko
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Tarkastuslautakunta 25.5.201 I $ 33

Puheeniohhlan pddtiisehdotus: Tarkastuslautakunta hyvdksyy arviointikertomuksen ja esittaa
sen valtuuston kiisiteltiivdksi.

Piiattis: Tarkastuslaulakunta hyvaksyi arviointikertomuksen ja paatti esittae sen valtuuston
kasitetevaksi.

Kunnanvaltuusto 20.06.2018 $ 33

Arviointikertomus vuodelta 2017, joka on ohersmateriaalina, kesitellaan tarkastuslautakunnan pu-
heenjohtajan esittelystA.

Pdetds: Valtuustomerkitsiarviointikertomuksentiedokseen,

Lisiitietola: larkastuslautakunnan puheenjohtaja Annu Parkka, p. 050 4045 484
annu.parkka@ sievi.li

Olteon pitytiklriasta todistaa oik€aksi:
Sievin kunnanvirastossa I .2018
Pitfeki,ianpitAle

Hanna Salminen
hallintopeallikkii

Priytdkirjantarkastajien nim ikirjaimet:
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34§ T:L!NPAATOS」 A TO!M:N「AKERTOMuS vuoDELTA 2017

Kunnanh訓‖us 28 03 2018§ 51

Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta ti-
linpddtds tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessd, ja annettava se tilintarkasta-
jien tarkastettavaksi sekA tilintarkastuksen jdlkeen saatettava se valtuuston kasiteltavaksi kesa-
kuun loppuun mennessa.

TilinpiAtdkseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteena olevat tiedol seka
talousarvion toleutumisvertailu ja toimintakertomus. Toiminlakertomuksessa on esitettava sefuitys
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toleutumisesta. Toimintakerto-
muksessa on lisaksi annetlava tietoja mm. sellaisista talouteen ja tilinpddtokseen liittyvistd olennai-
sista asioista, joista ei ole tehtava selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa tai rahoiluslaskelmassa. Ti-
linpddtoksen tulee antaa oikeat Ja riittavat tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasla. Tilinpiitdksen alleki4oittavat kunnanhallituksen jiisenet ja kunnanjohta.ja.

Kunnan, joka tytdryhteisoineen muodoslaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisdllnda tilinpaatok-
seense konsernitilinpaatds. Konsemitilinpaat(is tulee laatia samalta pdiviltfr kuin kunnan tilinpea-
tds. Konsemitilinpdatds laaditaan konsemiyhteisojen taseiden ja tuloslaskelmien sekd niiden liite-
tietojen yhdistelmani. Tasekirja sisdltdd toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpda-
toslaskelmat seki liiletiedot ja henkildstoraportin.

Jos kunnan taseessa on kattamatonla alijiAmdd, toimintakertomuksessa on tehtava selkoa lalou-
den tasapainoluksen toteulumisesta tilikaudella seka voimassa olevan taloussuunnitelman ja toi.
menpideohjelman riiflevyydesta talouden tasapainotlamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintaker-
tomuksessa tehtavd esitys tilikauden tuloksen kasittelysta.

Tuloslaskelman toimintakale muodostuu kaytotalouden tuottojen ja kulujen erotuksesta, ja se il-
moittaa, paljonko loimintamenoista jdd kalettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2017
toiminlakate oli -31,2 milj € (v 2016 -32,6 milj. €), toimintakate parani siis edelliseen vuoteen verrat-
tuna 1,4 milj € ja 6,47 %, alkuperdisen talousarvion ollessa -33,3 milj. €. Toimintakatteen parane-
minen koostuu 0,46 milj. euron tomintatulojen ylityksesta ja 1,69 milj. euron toimintamenojen ali-
luksesta. Kaikkinensa lautakunnat oval pysyneet lalousarviossa hyvin, lukuun ottamatta joitakin si-
lovan tason ylityksii, joista on esityslistan liitleend lautakuntien laatimat selvitykset.

Tuloslaskelman vuosikale osoittaa tulorahoituksen, joka jdd kiyiettiviiksi investointeihin, sijoituk-
siin ja lainolen lyhennyksiin. Sievin kunnan tilinpdat0ksestd muodostui alkuperdistd taloussuunni-
telmaa huomatlavasti parempi. Tilikauden 2017 vuosikate on 3 034 8a6 € (866 654 € v.2016).

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja, tissd lu-

vussa on mukana myos poistot ja satunnaiset erdt. Tilikauden tulos oli 2 300 535 euroa. Tilikauden
tuloksen jalkeen esitettavat erat ovat poistoero- ja tuloksenkisittelyeriA. Ylijdimiinen tilikauden tu-
los voidaan siirtae varauksiin, rahastoida tai siirtda taseeseen tilikauden ylijiiiimii tilille. Tilikauden
tuloksesta 2 300 535 euroa esitetaan tehtavaksi 1 200 000 euron vapaaehtoinen varaus pdivdko-

din rakentamiseen ja 1 110 864,76 euroa esitetaan siirrettdviiksi taseen ylij66matilille. Taseessa oli
vuoden alussa edellisten tilikausien ylijriiimiiA 1 521 289,60 euroa.

Priytiikirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen p6ytakirlasta todistaa o:keaksi:
Sievin kunnanvirastossa ___′ ___2010
Poytakirlanplt51a

Hanna Salminen
ha‖ intopaallikk6乙

″
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Vuoden 2018 talousarviossa on perali 5,9 milj.euron investoinnit ja nyt muodostunutta hyvdd tulos-
ta esitetaan sen vuoksi iaettavaksi tuleville vuosille peivakotihankkeelle kohdistettavan investointi.
varauksen muodossa.

Vuoden 2017 tilinpeatds muodostui ndinkin voitolliseksi suurelta osin Peruspalvelukuntayhtyma
Kallion arvioitua pienempien kulujen kautta. Erikoissairaanhoidon kulut olivat 756 105 euroa ta-
lousarviota pienemmat ja Kallion oman toiminnan menot alittivat talousarvion 976 789 eurolla.
Kunnan oman toiminnan ansiosta tilinpeatdste paransivat arvioitua 465 885 euroa isommat kdytto-
tulot ja valtionosuuksien ja verotulojen gB 698 euroa parempi toteutuma seka 70 077 euroa pie-
nemmet rahoitusmenot.

Verotuloja kertyi yhteensi 15,3 milj. €, misse on nousua edelliseen vuoteen verratluna 0,2 %. Val-
tionosuuksia saatiin 19 milj. €, nousua edelliseen vuoteen 0,36 %.

lnvestoinlimenot olivat 2,58 milj. € ja investointitulot 0,41 milj. €, nettoinvestoinnit olivat siis 2,17
milj. €. lnvestointimenoista isoimpia olivat paloaseman rakentaminen 0,97 milj €, Pajulan palveu-

keskuksen laajennus 0,64 milj. € ja kaavateiden rakentaminen 0,62 milj. €. Rakentaminen jatkuu
vuoden 2018 puolella.

Kunnan ottolainojen maare nousi hieman edellisvuodesta, ollen vuoden lopussa oli 17,4 milj.€
(2016 vuonna 17 milj. €). Lainoisla suurin osa on nyt lyhytaikaisia kuntatodistuksia. Lainaa oli vuo-
den vaihteessa 3 464 €/asukas (2016 vuonna 3 352 €/asukas) ja konsernilainaa 6 237 g/asukas

(2016 vuonna 5 547 €/asukas). Anlolainoina myonnettyja lainasaamisia olivuoden vaihteessa 3,3
milj. euroa.

Tilinpidtoksen tulos on hyvd kun vuosikate kattaa poistot ja taseeseen jdd puskuria tuleviin vuo-
siin. Tasetta lulee kuitenkin edelleen vahvistaa ylijiiiimtiisi[e tilinpaabksilla, koska velkaantunei-
suutta ia omavaraisuutta osoittavat tunnusluvut ovat heikolla tasolla ja heikkenevet entisestean iso-
jen investointien myritd. Kuntakonsernin asuntovuokrausta harjoittavan Maryhtidn tulos on paran.

tunut, mutta edelleen alijdimdinen.

Oheismateriaalina on tilinpeatds siseftaen toimintakertomuksen ja henkil0stdraportin.

Tilikauden tuloks€n kasittelysta on esitys toimintakertomuksen yhteydessi.

Vt. kunnanlohtaian piiitrisehdotus: Kunnanhallitus pddttdd

1 . esittdd kunnanvaltuustolle, etta tilikauden tuloksesta 2 300 535,10 € ja poistoerokirjauksesta

10.329,66 € muodostuvasta ylijaamasta jatetiian tilikauden ylF/alijaemiitilille 'l '1 10 864,76 €
2. esitaa kunnanvaltuustolle, ena paivakodin rakentamiseen tehdaan 1 200 000 €:n investointiva-

raus

3. esiftiA kunnanvaltuustolle, eta ne sitovan lason menoylitykset ja tuloalitukset, joihin ei ole
aiemmin haettu maerarahan muutoksia, h!^/eksytaan

4. allekirjoittaa vuoden 2017 lilinpaatdksen ja jattiiii tilinpeat6ksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
5. oikeuttaa taloushallinnon tekemean mahdollisesti tarvittavat taydennykset ja teknisel korjauk-

set
6. saattaa tilinpaetdksen tarkastuslautakunnan kdsittelyn jdlkeen edelleen valtuuston kdsiteltd-

veksi.

Pof akiriantarkastalien nimlkirjaimet: Ottoon pOytakiria● ta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirast● 33a ___′ ___2018
P6ytakirlanp"ヨ iヨ

Hanna Salminen
hallintopaaHikko
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Pdiit6s: Hyvriksyttiin.

Asianluntuoina kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta, koulutoimenjohtala Matti Saaren-
paAta, vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta ja Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Mikko
Heickellid.

Lisdtietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 0ll4 4883 202
ma(a.korkeakangas @ sievi.ti

Mauno Jussila poistui kokouksesta teman asian kasifielyn jiilkeen klo 17.00 ja kokouksessa pidet-

tiin tauko klo 17.00 - 17.09.

Tarkastuslautakunta 16.5.2018 $ 29

Vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen ja kunnankamreen Marja Korkeakangas esittelivat vuoden
2017 tilinpaetdksen tarkastuslautakunnalle kokouksessa 11.4.2018 S 22.

Puheenlohtaian peetosehdotus: Tarkastuslautakunta esinea, etta valtuusto
1. hyvdksyy vuoden 2017 tilipaatoksen ja toimintakertomuksen seki
2. my6ntiii tili ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Piiiiis: Tarkasluslautakunla peanijatkaa asian kdsittelyd seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 25.5.2018 $ 34

Puheeniohtalan piiitiisehdotus: Tarkastuslautakunta esifiae, efia valtuusto
1. hyviiksyy vuoden 2017 tilipiititoksen ja toimintakertomuksen seki
2. myontAd tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Paat6s: Tarkasluslautakuntahyvtiksyipddtrisehdotuksen.

Lisatietoia: puheenjohtaja Annu Piirkkii, p.050 4045 484
annu.parkka @sievi.fi

Kunnanvaltuusto 20.06.2018 $ 34

oheismateriaalina ovat tilinpaatos ja toimintakertomus (sis.henkilostoraportin), lautakuntien tilin-
peatospykeht, Ppky Kallion tilinpAatos seka tilintarkastuskertomus vuodelta 2017.

Paatdsehdotus: Kunnanvaltuusto padttaa

1 . eta tilikauden tuloksesta 2 300 535,10 € ja poisloerokrrjauksesta 10.329,66 € muodostuvasta
ylijaemesta jatetaan tilikauden yli-/alijdamatilille '1 

1 10 864,76 €
2. etta paivakodin rakentamiseen tehdaan 1 200 000 €:n investointivaraus
3. ettd ne silovan tason menoylitykset ia tuloalilukset, joihin ei ole aiemmin haetlu mddrdrahan

muutoksia, hyvaksflaen
4. merkita tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
5. hyviiksyii tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017
6. mydntaa tili- ja vasluuvapauden tilivelvollisille.

Poytdkirjantarkastajien nimikirjaimet: Oltaen pitytakirlasta todigtaa oikeaksi:
Siovinkunnanvirastossa _l_._"_.2O1A
Piiyt6kirjanplteie

Hanna Sa!minen
haHintopaa‖ ikkoガ
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Kokouslauko pldetiin taman pykalan kasitelyn alkana klo 21.07-21 17

Harri Haivala poisluitaman pykaian alkana ke‖ o22 1l Paavo Hankonen poistuitaman pykalan ai_

kana klo 22 12

Paat“:  Hyvaks"“ nね ‖Sakg AI Suほn esiwkSeda vdtuusto ykЫ mb‖sesl paa轟 ,etta kes‐

keneraもet dkeudd‖ set prosessl manlaan‖hpaatoksen‖ teledobsala kysanen
,eloぬydennetaan vuoden 2017 1‖npaat“ adaklrlaan.

Lおa‖etOia kunnankamreel Matta Korkeakangas,0444883202

mala kOrkeakangasOsb‖ 1

Pdytdkirjantarkastajien nim ikirjaimet: Otteen piiyteki.iasta todistaa oikeaksl:
Sievlr kunnanviraslossa _ / _.2O18
Piiytakirianpitile

Hanna Salmlnen
hallintopdaltlkk6
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35 5 HWTNVo|NT|KERToMUS 2017 - 2020

Vaoaa-aikalautakunta 29.5.20 1 I $ 26

Kuntalain (4102015) mukaan kunta edistiA asukkaidensa hyvinvoinlia Ja alueensa elinvoimaa se-
ka jadestea asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisestila ymparistollisesti kestdvdlld tavalla.
Tdhiin tehtAvdiin liittyen terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 g velvoittaa kunnan seuraamaan
asukkaittensa terveyttii ja hyvinvointia sekd niihin vaikuttavia tekijdita vaestdryhmittiin. Kunnan tu-
lee seurata myos kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteila, joilla vastataan kuntalaisten hyvin-
vointitarpeisiin. Tamdn seurannan tyokaluksi on osoitettu hyvinvointikertomus ja siihen liittwa ra-
portointi. Niin ikdan laki edellyttid asettamaan paikallisiin olosuhieisiin ja tarpeisirn perustuvat ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistamisen tavoitteet ja meerftelemddn niiti lukevat toimenpiteet.

Sievin kuntastrategiassa 2018-2021 ensimmeinen painopiste on hyvinvoivien ihmisten .ia turvalli-
sen maaseudun Sievi. Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 pureutuu syvemmin siihen, miten sie.
vilaiset talla hetkella voivat ja millA tavoitteilla ja toimenpiteilli kuntalaisten hyvinvointia voidaan
edelleen parantaa.

Hyvinvointikertomus 2017-2020 on laadittu kuntalaisia ja sievilaisten kanssa tydte lekevia kuullen
ja osallistaen. Hyvinvointikertomus on laadittu ikdkausijaottelun pohjalle; lapset ja lapsiperheet,
nuoret, tyoikdisel ja ikdihmiset. Kunkin ikekauden tavoiteasettelusta ja toimenpiteiden laatimisesta
0n vastannut monialainen tydryhma. Lape-ryhmd lasten ja lapsiperheiden osalta, nuorten palvelu-
ja ohjausverkosto seke nuorisovaltuusto nuorlen osalta, toimijaverkosto tyoikei$en osalta ja van-
hus'ja vammaisneuvosto ikdihmisten osalta. Laadintaprosessiin ovat osallistuneet myos peruspal-
velutoimikuntaan nimetyt jdsenet sekd johtoryhmdn iiisenet.

Sievin kunnan hyvinvointikertomuksen laadinnassa on kiytetty sahkdisen hwinvointikertomuksen
tyOkalua. Oheismateriaalina Hyvinvointikertomus 2017-2020, joka on luetlavissa osoitteessa
https://www.hyvinvointikertomus.filindex.html#/documenVshare/2c918083631188820163904599e0

003b. Linkki lahetetean lautakunnan jesenille myds siihkopostilla.

Vapaa-aikasihleerin pdiitdsehdotus: Lautakunta paattad hyviiksyii hyvinvointikerlomuksen
2017-2020 ja esiflda sila edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyvaksftevaksi.

Pddtos: Hyvriksyttiin muutoksin. (Liite t)

Kunnanhallitus 11.06.2018 $ 88

Oheismalenaalina Hyvinvoin‖ kelomus 2017‐2020

Kunnaniohtaian Pa譴 osehdotus KunnanhJlnus pattaa esttaa,eta vaに uus10 hyvaksyy hyv n‐

vointikenomuksen 201 7‐ 2020

Paatos   HyVaksμ

“

n

POWAK:R」A

20.06.2018

Pёyta綺 哺antarkastalien nimi師可a met Otteen piiytSklrlasta iodistaa olk6aksl:
Slevinkunnanvliaslossa _,_/ .2018
PaiytiikirianpIaia

Hanna Saiminen
haliintopaalllkk6燎
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Kunnanvaltuusto 20.06.2018 S 95

Oheismateriaalina Hyvinvointikertomu s 2Ol7 -ZO2O.

Piitris: Hyvaksyniin.

Lisdtieloja: vapaa-aikasihteeri Ouli Santavuori, p. 044 4gg3 310
outi.santavuori @sievi.fi

Pdytdkirjantarkastaiien nlmikirjaimet: Otteen paiyt5kiriasta todistaa oikeakst:
Sievin kunnanvirastossa _- _/_-_,2018
Pitytekirlanpitaie

tlanna Salminen
hattintopeatttkkii
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36§      MAARARAHAMUUTOKSET TALOuSARV:00N VUODELLE 2018

Kunnanha‖ 性us l1 06 2018ミ 86

Kuntalain 110 $:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessa hyvAksyttivi kunnalle seu-
raavaksi kalenterivuodeksi lalousarvio. Talousarvio.ja -suunnitelma ovat laaditlava siten, ettii edel-
lytykset kunnan tehtavien hoilamiseen lurvalaan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoittelden
edellyfiamet maerarahat ja tuloarviot seka siina osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Mikili talousarviossa toimielimelle osoitetut maararahat osoittautuvat riittemattOmaksi. on talousar-
viota muutettava huomioiden rahoitustarpeen kattamissaanndt.

Kdyttdtalousosaan esitetaan seuraavia mddrdrahojen muuloksia:

r Kirjapitolautakunnan kuntajaoslon lausunnon 117 mukaisesti tammikuussa 2019 makset-
tava tuloksellisuusere on ki4attava siirtovelkana 2018 vuodelle. Timii kirjauskafantd ja
palkkojen arvioitua hieman paremmat korotukset aiheuttavat lautakunnille syksylla annet-
tua talousarvio-ohjeistusta isommat palkkakulut, lisdmidrirahatarve jakautuu lautakunni!
tain seuraavasli: kunnanhallitus 4 390€, koululautakunta 64 930€, vapaa-aikalautakunta
4 830€, ympiristolaulakunta 1 540€, tekninen lautakunta 13 210€. Muutoksen kokonais-
vaikutus on siten yhteensa 88 900€.

. Leasingrahoituksella rahoitetiava leollinen tuotantotila on soplmusteknisista syista tarkoi-
tuksenmukaista rahoittaa pienhankintojen ia osittain suunnitlelun osalla kunnan vdliaikais-
rahoituksella. Tekniselle lautakunnalle menomaererahan lisiiys 250 000€ ja tulomidrdra-
han lisiiys 250 000€.

r Varhaiskasvatuksen palveluilla on ollut arvioitua huomattavasti isompilarve, johon on vas-
tattu mm. perustamalla uusi ryhmdperhepdivahoitoyksikkd Mustikkarinne. Menomearara.
han lisaystarve koululautakunnalle edellisista johtuen 39 000€ ja tulomddrirahan lishys
3 000€.

. Vanhustenkotiyhdistys ry:n takausvastuun realisoituminen, menomaererahan lisdys kun-
nanhallitukselle 25 000€.

. Korjataan sisaisen vuokran maarea alaspain monitoimihallilla, .lolloin vapaa-
aikalautakunnan sisaiset menomaararahat pienevit 30 000€ ja teknisen lautakunnan si-
sdisel tulomiirdrahat pienenevdt 30 000€.

. Yksityisteiden perusparannushankkeisiin ei ole varattu midrdrahaa. Mddrdrahavaraus yk-
sityisteille vuosittain on vuotuinen kunnossapltoavustus. Kiiskild-Jokikyld yksityistien lie-
kunta on laatinut perusparannussuunnilelman Kiiskildn puolipaan tien peruskorjaukseen.
Kyseiselld tieosuudella on kaksi kunnoslettavaa siltaa. Suunnitelman mukaisten korjaus-
tdiden kokonaiskustannusarvio on 88 800 €. Tiekunta on saanut ELY-keskukselta avus-
luspddtdksen 56 %:n kustannuksista eli 49 728 €. ElY-keskuksen avustus ei edelVta kun-
tarahoitusosuutta. Tiekunta hakee hankkeeseen kunnalta avustusta 30 %, eli 26 640 €.
Tiekunnan osuudeksi korjauskustannuksista jdisi silloin 14 %, eli 12 432 C.

Mikili avustus myonnetaan tiekunnalle haetun suuruisena, on lisdmddrdrahan tarve tekni-
sen laulakunnan yksityistieavustusten osalta 26 640 €.

Rahoitusosaan esitetaan seuraava muutos:
o Kunnallisverotuloja voidaan arvoidaan kertyvan noin 190 000 € talousarvioon merkittyi

enemman.

Poyta‖嗜antarkastabn面 mki嗜Jmet

才

Otteen pOytaklrlasta todistaa oikeak81:
Siev:n kunnanvirastossa ___′ ___2018
P6yt5kirianpitaia

Hanna Sa:mlnen
ha‖intopaalllkko貯
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lnvestointiosaan esitetaan seuraavia miararahojen muutoksia:

. Hankkeet Aimontie 3 780€ ja Pelastajantie 6 750€ esitetean toteutettavaksi osana Jako-
lanpellon kaavateita jo vuonna 2018, kun taloussuunnitelmassa ne oli merkitty vuodelle
2019.

. Jakolanpellon kaavaleiden rakentamiseen saadaan EAKR+ahoitusta toteutuneiden kus-
tannuslen perusteella. Miirdrahan muutoksena investointiluloa voidaan merkitd hankkeel
le .io yhteensii 165 000C.

Edelli esitettyjen muulosten vaikutukset yhteensa: kayttotalouden menomaararahojen lisays
399 540€, kdytt6talouden lulomdArdrahojen lisays 223 000 €, investointimenojen lisays 10 530 € ja
investointitulojen lisdys 165 000€. Muulosten vaikutus katetaan kunnallisverolulojen lisiiyksellti
190 000 €.

Oheismateriaalina on kustannus- ia tilikohtainen erittely mairdrahamuutoksista.

Kunnaniohtaian pflitdsehdotus: Kunnanhallitus esittid valtuustolle, ettd se hyvdksyy mddrdra-
hoien muutokset esittelyn mukaisesti.

Kari Honkala ja Jukka Linna poistuivat esteellisind (osallisuusjiiAviys) kokouksesta asian kdsittelyn
aiaksi klo 14.37-14.M.

Kunnanjohtajan muutettu peatiisehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus esitldi valtuustolle, et-
ti se hyvAksyy mdirirahojen muutokset esittelyn mukaisesti lukuun ottamatta teknisen lautakun-
nan yksityistieavustusta 26 640 €. Yksityistieavustusasia lahetetddn teknisen lautakunnan kAsitte-
lyyn periaatteiden miirittelyi varten.

Pditiis: Hyvaksyttiin. Teknisen lautakunnan toivotaan mddrittelevan avustuslen myrintdmi-
sen periaatteel tasapuolisiksi mddrdrahasidonnaisuus huomioiden.

Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasla.

Kunnanvaltuusto 20.06.2018 6 36

Oheもmatenaa‖ na On kuslannus‐ la‖‖kOhlainen edtely maararahamuutoksisla

Slmo Vitamaa(K lshほ Jokkyほ ‖eholokunta,yhtdsaaau)la日もa LuomJa(yhtOSOlaavり polStuト

val esledttna ashn kaЫ ねyn aakJ‖o2251-2253

Paatiis   HyVaks,In

日艶

“

etoia kunnankamreed Marla Korkeakangas,puh 044 4883 202

matta kOrkeakangasOsb‖ 1

POWAK:R」A

20.06.2018

Poytakirlantarkastajien nimikirjaimet: Otteen P6ソ15kiriasta tOdistaa oikeaksi:
Sievln kunnanvlrastOssa    ′   2018
Poytakirianp"五 la

Hanna Sa:minen
tlanintOpalllikk6
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Dnro KH:70/000001/2017

37§      POH」 OIS‐POHJANMAAN MAAKUNNAN VALiAIKA:SEN VALMiSTELUTOIM!ELIMEN KO‐
K00NPANON HYVAKSYMiNEN(UuS:PAATOS)

Kunnanha‖‖us 29 05 2017 S 93

PO呵OS‐ POttanmaan maakuntahJI‖ us on kasndlyl kOkOuksessaan 20 2 2017§ 30 vttblkJshJ‐

‖nnon kokoonpanoneuvotelulen kaynn、 tamもぬ valialkaisen valmistelutolmie‖ men suuruudeksi

paalemh 131asenta Tdmり dha pyydemin esltykset mOs‐ la ndsehdOkkabla 31 3 2017 mennessa
E●lysten peruslee‖ a byt‖ n neuvolldtta vJmttdudimen iasenも ta前kOn 15 Jkana

Ponds‐ Pohianmaan maakuntahJ‖ tus on kokouksessaan 24 4 2017§ 68 tehnyt esityksen sole‐ la

maakuntauudistuksen PohlolS― PChianmaan valialkaisen valmistelutoimie‖ men kokoonpanosta

Esiwksen mukaan vasinagna rSe面 na dもⅣa,

Maakuntahallitus on paatdksessaan 24.4.2017 $ 68 esittanyt veliaikaiselle valmisteluelimelle suosi-
tuksen kutsua varaldsenel kokouksiin asiantunt{ajasenina.

Kunnanlohtaian p$dltisehdotus: Kunnanhallitus esittdd valtuuslolle, ettd se hyvdksyy vdliaikai-
sen valmistelutoimielimen kokoonpanon.

Paetiis: Hyviiksyttiin.

Kunnanvaltuusto 31.05.2017 $ 38

Kunnanhallitus kdsittelee asiaa kokouksessaan 29.5.2017.

Pidtris: Hyviiksytliin.

Lisefietola: kunnanjohtaja Janne Tervo, Ot4 4883 201

,anne.tervo@ sievi.li

Kunnanhallitus 14.05.2018 S 77

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on tehnyt kokouksessaan 23.4.2018 $ 84 uuden esityksen
vdliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Kokoonpanoon on tullut useita muutoksia joh-

tuen mm. elakoitymisista ja henkiloiden siirtymisistd toisiin tehtAviin.

01leen poytakirlasta todlstaa Olkeak61:
Sievin kunnanvirastOssa    ′   2018
Poytakir,anpltala

Hanna Salminen
hallintOpla‖ ikk0

Pdytekirjantarkastajien nimikrrjarmet:
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KokoonpanokЫ  esnetaan(suluぉ sa varalasen)

POh10iS‐ POhianmaan“ lon kitte 26 4 2018 oheismale面 aa‖ na.

L kunna可ohね

"n paat“

ehdotug KunnanhJ‖tus paallaa esitta vanuustdb,eta se hyvaksyy

va‖alkaisen vallη lstelutoimie‖ men ede‖ a luete‖un kokoonpanon

PaatOs:  Hyvaks■ ‖n

Kunnanvaltuusto 20 06 2018 § 37

POh10iS‐ POhianmaan‖ lon kitte 26.4 2018 oheismatenaa‖ na

PaatOs   Hyvaksw面 n

日sabtOia kunna可 Ohttta MaunO Ranb,p044883200
mauno ranto@slevi l

Otteen pOytaki「iasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastOssa ___′ ___2018
P6ytakirlanP"11五

Hanna salminen
hallintoplヨ |!ikk0

Priytdkirja n ta rkastajie n nimikiriaimet:

け
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Dnro KH:46/∞ .∞ 01/2018

38§      EROPYYN「O TARKASTuSLAUTAKUNNAN JASENVYDESTA

Kunnanha‖ rus14 05 2018 S 76

on 23 4.2018 pyytanメ erOa tarkastudaulakunnan,senyydesta hen‖ okOhtJЫga

syista

Vt.kunnaniOhttan“ う0田hdOtus KunnanhJ‖ tus paataa eshaa vanuustd燈 ,etta se

l myOntta eЮr    tarkaJushutakunnan,SenyydeSaね em“嵐ostube vdmaan
heti

2,vJnsee tarkastudautakuntaan uuden lasenen hanen llal博en

Paabs:   HyVaks賣 iぃ

Kunnanvanuus10 20.062018S38

Paat“:  HyVaksyll‖ n,vJmin tarkastuЫ attakunnanrSeneksI MaunoJusЫh,oka vJ置‖n
myOs varapuheen10htalakЫ

Li“‖etoi= kunna可 Ohtaa Mauno Ranb,p044883200
mauno rantoOsievi.1

P6ytakirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen piiytaklriasta todistaa olkeaksi:
Slevin kunnanviraalossa -l .2018
Piiyt:iklrlanpitejii

Hanna Salminen
haHintopaう ‖lkko
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39§ KUNNAN」OHTAJAN JOHTAJASOPiMUS

Kunnanhallitus 14.05,2018 6 85

Sievin kunnanvaltuu$o paetti 15.3.2018 $ 15 valita kunnanjohtajan virkaan maaraaikaisesti
1.6.2018 alkaen HTM Mauno Rannon.

Kuntalain (410/2015) 42 $:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehteva johtajasopimus, jossa
sovitaan kunnan johtamisen edellytyksista. Johtaiasopimukseen voidaan ottaa midrdyksid kun-
nanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tyonjaosta kunnan johlamisessa ottaen huomi-
oon, mite hallintosaanncissd mdirdtdin.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa miirayksia menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoi-
tamiseen liittyvet erimielisyydet ratkaistaan 43 $:ss6 larkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopi-
muksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hy-
vdksyy valtuusto.

Sievin kunnan hallintosiidinnon 4 $:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa kunnanjoh-
tajan johtajasopimuksen valmislelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston lqytkemi-
sesta valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistot ovat kokouksessaan 8.5.2018 kdsitelleet
kunnanhallituksen puheenjohtajan laatimaa johtaiasopimuksen luonnosta.

Koska vt. kunnanjohtaja on esteellinen esittelemidn asiaa, asia kdsitell6dn puheenjohtajan selos-
tuksen ja paalosehdotuksen pohjalta.

Asia pddtettiin ottaa yksimielisesti kasittelyyn. Sopimusluonnosta kaytiin puheeniohtaian johdolla
lipi. Vt. kunnanjohtaja poistui kokouksesta asian kdsittelyn ajaksi klo 15.55- 16.25.

Puheeniohtajan piiitiisehdotus: Kunnanhallitus paettea merkita tiedoksi kunnanjohtaian johtaja.
sopimuksen valmislelun tilanteen.

Piiitiis: Hyviiksyttiin.

Kunnanhallitus 11.06.2018 6 9l

Mauno Ranlo on aloittanut mddriaikaisena kunnanjohtajana 1 .6.2018. Kunnanhallituksen puheen-
johtaja on jatkanut kunnanjohtajan johlajasopimuksen valmistelua neuvottelemalla siita kunnanjoh-
tajan kanssa.

Koska kunnanjohtaja Mauno Ranlo on esteellinen esittelemaen asiaa (osallisuusjtitivi), asia kasi
telHan puheenjohtajan selostuksen ja pddt6sehdotuksen pohjalta. Mauno Ranto poistui kokouk-
sesta asian kasittelyn ajaksi klo 15.33-16.08.

Oheismateriaalina esitys johtajasopimukseksi.

Poytaki4antarkasta"en nimi晰 哺aimet Ottg€n p6ytiklrlasta todlgtaa olkeaksi :

Sl€vln kunnanvlrastossa ___,/___.201 I
Piineklrlanpltale

Hanna Salmlnsn
haIintopiilikkit
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PuheeniOhtalan綽 10Sehdotus KunnanhJ‖ us paataa

l antaa vJttustd燈 ‖edoksl,eta MaunO Ranto on ddtand maaraakJsena kunna可Ohtalana

162018
2 eЫ taa,eta vJtuusto hyvaksyy Ohetmale‖ adha devan esityksen lohtttasOpimukseksi

Paなo針   Hyvaksw‖ n

Kunnanvaltuusto 20 06 2018 S 39

0heismatettaa‖ na eslys lohtalasopimukseksi

Mauno Ranto(OSJ‖ Suuttaavり la Hanna SJmmenぐνゎ、husekelaau")poも tuvat estedttna kO_

kouksesla taman pykaほ n kasmeけn aakJ‖o2256-2334

Asiaa vanuustO‖ e esitte‖ kunnanhal‖ tuksen puheenlohtala Rami Rauhala

An価 ToⅣdatdmipo口a‖

“

anpnaana taman py略 邊n aan

Paatos:   Hyvaks"ih

Liditietoia: kunnanha‖ tuksen puheenlohtala Rami Rauhala,p o44 2973 004,

ramLrauhalaOsb宙 1

Pdytakirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen poytakiriasta tOdistaa olkeaksi:
Siovin kunnanvirastossa ___た__2010
Poytakirianpitaia

Hanna Salminen
hanintOPHョ :::kk0
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40 S MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT

Kunnanvaltuusto 20.06.20'18 $ 40

Valtuusto voi kasitella asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu Kuntalain
(410/2015) 93 S:ssa tarkoitetulla tavalla.

93 S: Valluustoasioiden valmistelu
Kunnanhalliluksen on valmisleltava valluuslossa kesitenevet asiat lukuun oflamalta asioita, jolka koskevat valtuuslon toiminnan
sisdisle jadesterya taikka jotka 35 S:ssa tad(oilettu lilapeinen valiokunta lai 1 21 S:ssa hrkcitettu larkastuslaulakunta on valmis-
tellut.

Jos asia on kiireellinen, valtuuslo voi paaftaa ottaa asian kAsiteltivdkseen, vaikka sitd ei ole
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, paetos asian ottamisesta kdsiteltdviiksi on
tehtAvfr yksimielisesti.

Peetiis: Ei muita asioila.

Ott€en p6ytdkiriasta todlstaa oikeaksi:
Slevln kunnanvirastossa _, / .2018
Pirytaiki,ianpitejii

Hanna Salminen
ha::intopal‖ :kko
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Pdytdki{antarkastajien nimikirjaimet:
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VAL!TUSOSO!IuS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kleloien

perusteet

VAL「USOSOITUS

Va‖tusviFan・

omalnen ia

valitusalka

Seuraavたta paatOkJsla d Kuntiam(41 5) 136 Srn mukaan saa tehda kunnallisvalilusta, koska paatos
koskee vain valmistelua tai lafentoonpanoa.

Pykalat:28-331a40

Hallintolainkaytt6lain (586/'1996) 5 g:n / muun lainsaaddnnrin mukaanieuEaviin piitoksiin ei saa-
losta valittamalla.

Pykalet ja valituskieltojen perusteet:

Seuraaviin voidaan hakea muutosta valituksella.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sdhkoposti, telelax

Pohiois-Suomen hallinto-oikeus puh:0295642800(vaihde)
臨 yntoscl:te:lsokalu 4,Oulu

Post osoite:PL 189,9■ 01 0ulu

鑢hkOPost,po‖ ds‐suomi haoOdkells籠

lax:0295642841

Va‖tuksen vd tehda my6s htthto‐ ●er"Stuombに 旧honasdm"aWeLssa osomeessa
htpsねsbh12 dkeusi7hJlhlotuombに tJma

Kunna‖ isva‖tus,pykalal:    34-39

Ha‖ nlova‖ tus,pykalat:

l\4uu valitusviranomainen, osoite ja

Pohiois-Pohianmaan ELY-keskus
PL 86,901010u:u

Faksi:088162869

Pykttat

Valitusalka

30 paivaa

Vallusalka

____palvaa

Va‖ tusalka

30 paivaa

Valitusaika alkaa Valilusaikaa laskettaessa tiedolGisaantipeiviie ei oteta
Kunnan jasenen ja Kuntalain 137 $:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan kalsotaan saaneen peat6kseste tiedon
seitseman (7) peiven kuluttua siite, kun pofakirja on julkaistu yleisessd tietoverkossa (Kuntalaki 140,3 S). Asian-
osaisen katsotaan saaneen paatoksesta liedon, jollei muuta nayteta, seitseman (7) pdivdn kuluttua kirjeen Hhefia-
misesta, saantilodistuksen osoitlamana aikana tai erilliseen iiedoksisaantitodistukseen merkittynd aikana (Kuntalaki
13e 5).
l\4aanGytt6- ja rakennuslain (132/1999) 188 S:n mukaan kaavan tai rakennusjariestyksen hyveksymista koskevan
paat6ksen katsolaan tulleen asianosaisten tietoon seitseman (1 paivan kuluttua sii6, kun padtds on Kuntalain

140 $:n mukaisesti asetettu nahtav‖ le

Poytdkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pOytakiriasta todlstaa oikeaksI:
Sievin kunnanvirastossa    ′   2018
Poytak"ianp“ aia

Hanna Sa:minen
ha‖ intoplal:ikko



SiEViN KUNTA

Kunnanva:tuusto

POrrAKIR」 A

20.06.2018

612018 Sivu 28

Valituskiriehe

Va“tusash‖

“

●en
t● :mi樹bminen

LisatietOia

on ilmoitettava

- peel6s, johon haetaan muutosta

- milte kohdin peatdkseen haetaan muutosta ja mile muutoksia siihen vaaditaan tehleveksi- muutosvaatimuksenperusteet

Valituskirjelmasse on ilmoitettava valitlajan njmi ja kolikunta. Jos valittajan puhevaltaa kaylad henen laillinen edus-
i4ansa taiasiamiehensa taijos valitulcen laalijana on joku muu henkilo, valituskirielmdssa on ilmoilettava myos
taman nimija kolikunla. Lisdksi on ilmoiletlava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat jlmoituksei valit-
tajalle voidaan toimittaa,

Valittajan, laillisen edustajan laiasiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.

Valiluskirjelmaen on liiletevd peelds, iosta valiletaan, alkuperaisene tai jaljenndksena seke todistus siitd mine pai.
vana peatos on annettu tiedoksitaimuu selvitys valilusajan alkamisen alankohdasta,

Valituskirjelmiin on liitefieva asiakirjat, ioihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niite ole io aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitetlava valtakiqa sen mukaan kuin HLL (586/1996)21 S:ssii seedetaan.

Valitusasiakjrjat on toimitetlava valitusviranomaiselle ennen valltusa,an pdetrymistd, Jos valitusaian viimeinen paiva
on pyhepeiva, itsenaisyyspdive, vapunpaive, joulu- tai juhannusaatto tai arkiliuantai, saa valitusisiakirlat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmeisena sen iAlkeisene arkipaivane. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lihettee pos-
titse lai lehetn valityksella. Postiin valitusasiakirjal on jetettava niin ajoissa, ette ne ehtivdt perilie ennen valilusajan
peattym ista.

Vallusasiakila1 0n tOimmetava va‖ lusv"anomaisele ennen va‖ tusalan paaⅢ/m Sta oma‖ a vastuu a va‖ tusasiak「‐
,t VOltthenaa posl、e,sahkёたed●iぬhelh v]lwkse‖ a POЫ  h vJnusaga‖可al onlalenava nh a。たSa,eta ne
ehtival perille valitusajan viimeisena paivene ennen viraston aukioloajan paatyrnista.

Valitusasiakirjat voiloimitiaa myds: nimi, osoite ia postiosoile Pyka謝

Valitusasiakir,at on loimitettava: 1) nimi, osoite ja posliosoite Pykalat

laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmakohtainen.

va‖tusosoitus linetaan

muulle kuin valitusviranomaiselle.

Poylakirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen p6yt5kiriaSta tOdistaa oikeaksi:
Si● vln kunnanvirastossa    ′   2018
Poytakirlanp“ うia

Hanna Sa:minen
hal!intopaallikko´
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VARAJAS ENET: KENEN VARA'ASEN
KESK Kinnunen Juha X Hanna Haikaran
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Takanen Timo

Jvlkka Kall

¨  7 12 2017 saakka

Kukkonen Esa

KOK Jussila Pasi

VHTEENSA

22 varsinaista jisentd + 2 varalisenl6 = 24 lisenti kokoukssssa,
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