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Kokousaika: Maanantai    21.06.2021    kel lo   14.15 – 15.58  
Kokouspaikka: Teams-kokous 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Rauhala Rami      pj.  Känsälä Pasi  

X Hannula Ahti      1. vpj.     Rahkonen Pirjo  
X Kangas Terhi       2. vpj.  Haikara Hanna  
X Ahola Ari              3. vpj.  Rieskaniemi Kimmo  
X Honkala Kari   Kariniemi Anne  
X Huovari Piritta  Salonsaari Tapio  (kv 3.9.2020 § 37)  
X Koski Jenny  Myllyoja Jarkko  
X Korkeakangas Tapani  Jokitalo Jukka  
X Ruuttula Merja  Luomala Elisa 
 

Muut saapuvilla olleet: X Linna Jukka kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)  
X Känsälä Pasi kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (kv 10.12.2020 § 67)  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
X Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja, saapui klo 14.28  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja, poistui klo 15.50  
X Rossi Päivi hallintopäällikkö   
X Korkeakangas Marja   kunnankamreeri, paikalla klo 14.15-14.28 , § 96   
X Santavuori Outi           vapaa-aikasihteeri, paikalla klo 14.28-14.33, § 97  

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    95  126  Sivut:    1   xx 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenny Koski ja Tapani Korkeakangas sekä varalle 
Merja Ruuttula. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 23.6.2021 
 
 
Jenny Koski                           Tapani Korkeakangas 

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 29.6.2021. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  95 
 
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsi-
teltäväksi.”   (Kuntalaki  56:1) 
 

§ Kunnanvaltuusto 17.6.2021  §:t 24-34 

24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
26 Arviointikertomus vuodelta 2020 
27 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 
28 Hyvinvointiraportti 2020 
29 Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021 
30 Määrärahamuutokset talousarvioon vuodelle 2021 tekninen lautakunta 
31 Pandemiasta aiheutuneiden tehtävien vaativuuden kasvamisen sekä lisätöiden ja -vastuiden korvaa-
32 Jokikylän koulun siirrettävän koulurakennuksen myynti 
33 Hallintosäännön uudistaminen kaksivaiheisesti 
34 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 

 
 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa 
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2024 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021 § 96 
 
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta-
lousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä 
tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alus-
ta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä 
mainittuna ajanjaksona katetaan. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot se-
kä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in-
vestointi- ja rahoitusosa. 
 
Taloudellisten riskien ja sitoumusten määrä tulee olla kunnan kokoon ja taloudelliseen kantokykyyn 
nähden hallittava. Hallintokuntien tulee seurata toimintansa tuloksellisuutta ja kehittää sen arvioin-
tivälineitä. Toimintamme on tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannuste-
hokkaasti, laadukkaasti ja työssä jaksaminen on hyvällä tasolla.  
 
Verotulot, valtionosuudet ja rahoituskulut sekä poistot luovat raamin nettokäyttömenoille. Talousar-
vion 2022 valtionosuus olisi ennakkoarvioiden mukaan 0,6 milj. euroa enemmän kuin 2021 vuon-
na. Verotulojen kokonaismäärässä ei olisi kovin isoa nousua (0,25 milj. €) talousarvioon 2021 ver-
rattuna. Yhteisöveron jako-osuuden oletettu aleneminen vuonna 2022 vaikuttaa Sievissä noin        
-0,48 milj. yhteisöveron tilityksiin.  Rahoituskuluihin eikä poistoihin ole arvioitu merkittävää muutos-
ta Palkkoihin odotetaan nousua 1,5% syksyn 2021 tasosta ja hintoihin yli 2% nousua.  
 
Kaikki nämä edellä mainitut seikat aiheuttavat säästöpainetta käyttötalouteen sekä investointien 
tarkkaan tarveharkintaan. Hallintokuntien ja palvelujen tuottajien on etsittävä ne mahdollisimman 
tehokkaat tavat tuottaa palveluja. Kehyslaskelmaesitys on pyritty laatimaan realistisesti ja tasapuo-
lisesti. Siihen sisältyy kaikkien hallintokuntien todellisia säästöjä, koska hintojen ja palkkojen nou-
sua ei ole viety raamiin kokonaan vaan leikattuna. Näin tehty raamiesitys on hieman ylijäämäinen 
ilman verojen korotuksia. 
Uuden hallintosäännön mukanaan tuomia mahdollisia muutoksia ja siirtoja lautakuntien välillä raa-
missa ei ole vielä huomioitu.    
 
Lautakunnissa tulee muistaa selvittää esitettyjen investointien käyttökustannusvaikutukset ja ta-
lousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä kehyksen mukainen ta-
lousarvio voidaan laatia vuodelle 2022. Suunnitelmavuosille merkityt investoinnit ja niiden toteu-
tusajankohta laitetaan uudestaan tarpeellisuusharkintaan.  
 
Oheismateriaalina:  
- Talousarvion 2022 raamiesitys  
- Talousarvion ja -suunnitelman 2022-2024 laadintaohjeet sekä investointiesityslomakkeet   
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa talousarvion laadintaohjeet 
(liite 1) ja kehystavoitteet (liite 2) sekä päättää alustavan aikataulun seuraavasti: 
 
1.  21.6 ma kunnanhallitus päättää tekniset talousarvion laadintaohjeet ja tavoiteke-

hykset 
 
2. 30.8. (ma) mennessä hallintokuntien on annettava sisäisiä palveluja koskevat pe-

rustiedot ja pyynnöt; kiinteistöjen korjaukset, atk-tarpeet, oppilasennusteet ruoka-
huoltoon ym. pohjatiedot.  

3. 13.9. (ma) sisäiset erät ovat valmiit ja jätetään taloustoimistoon 
4. 30.9. (to) lautakunnat jättävät taloussuunnitelmaehdotuksensa luvut taloustoimis-

toon 
5. 11.10. (ma) Kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely, jatkokokoukset tarpeen mu-

kaan. 
6. 1.11. (ma) kunnanhallitus, jossa on kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, sekä esitys 

veroprosenteista. 
7. 11.11. (to) valtuusto päättää veroprosentit 
8. 22.11. (ma) kunnanhallitus esittää talousarvion valtuustolle 
9. 2.12. (to) valtuusto hyväksyy talousarvion  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta. 
Eero Korhonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.27. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN KUNTA     Kunnanhallitus 21.6.2021 § 96                LIITE 1 
 
TALOUSARVION 2022 LAADINTAOHJEET JA VUOSIEN 
2023–2024 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 
 
1 YLEISTÄ 
 
Kuntatalouden menot kehyskaudella 
Kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 2,4 prosenttiin v.2022, kun koronavirustilanteen hoitoon kohden-
netut lisäpanostukset poistuvat suurimmaksi osaksi. On kuitenkin todennäköistä, että kuluvalta vuodelta siirtyy vuodelle 2022 
hoito-ja palveluvelkaa, jonka suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan. Kehitysarviossa on otettu huomioon EU:n elpymisväli-
neen rahoituksesta hoitovelan purkamiseen suunniteltu rahoitus ja sitä vastaavat kustannukset. 
 
 Vuosi 2023 on hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa niin menojen kuin tulojenkin kehityksen osalta, sillä sote-uudistuksen 
seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Ostoissa on huomioitu 
sosiaali-ja terveydenhuollon kiinteistöjen ylläpidosta kunnille aiheutuvat kustannukset, joiden suuruudeksi on oletettu n.700 milj. 
euroa. Toimintamenojen laskuksi on arvioitu 54,4% v.2023. Sote-ja pelastustehtävien siirtymisen lisäksi toimintamenoja laskee 
mm. tulevaisuusinvestointien päättyminen.  
 
Vuosina 2024—2025 kuntatalouden toimintamenot kasvavat 1,6% vuodessa. Toimintamenojen kasvu v. 2023—2025 aiheutuu 
pääasiassa hintojen noususta. Kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on kehysvuosina 
keskimäärin 2,3%. Sote-uudistuksen jälkeen kuntatalouden jäljelle jäävistä kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuk-
sen sekä koulutuksen järjestämisestä. Syntyvyyden lasku 2010-luvulla on kääntänyt varhaiskasvatuksen-ja koulutuksen palve-
lutarpeen laskuun. Jotta palvelutarpeen pieneneminen toteutuisi menosäästönä, kunnissa on oltava valmiutta sopeuttaa palve-
lutuotantoaan palvelutarpeen muuttuessa. Pienissä kunnissa kouluverkko on monin paikoin supistettu jo niin, ettei sen kaven-
taminen ole mahdollista lopettamatta palvelua kokonaan. Siksi palvelutarpeen laskua on pehmennetty kehitysarviossa. Jatkos-
sa laadukkaan opetuksen turvaaminen kohtuukustannuksin vaatii kuntien välistä yhteistyötä ja uudenlaisia ratkaisuja.  
 
Kuntatalouden investoinnit ovat historialliseen kehitykseensä nähden varsin korkealla tasolla. Kuntataloudesta siirtyy hyvinvoin-
tialueiden perustamisen myötä investointeja arviolta 950milj. euron edestä. Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen 
arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan 57 investointien pysyvän korkealla tasolla koko kehyskauden ajan. Kuntatalouden 
investointipaineet pysyvät mittavina mm. rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. 
 
Kuntatalouden tulot kehyskaudella 
Kuntatalouden toimintatulojen arvioidaan laskevat n.8,3% v.2022. Merkittävin vaikutus toimintatulojen romahtamiseen aiheutuu 
mm. koronavirustestaukseen budjetoidun rahoituksen ja korona-avustusten päättymisestä. Koronavirustilanteen aiheuttamien 
häiriöiden arvioidaan poistuvan maksu-ja myyntituloista, mutta sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistus pienentää 
maksutuottoja n.45 milj. eurolla. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään tätä vastaava lisäys. 
 
 Kuntien saamien verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan 1,2 prosenttiin v.2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen 
jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat mm. hallitusohjelman mukaisten 
tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi 5,2%.  
 
Vuonna 2023 sosiaali-ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle vaikuttaa 
myös kuntatalouden rahoitukseen. Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle, on valtion tuloja lisättävä ja kuntien tuloja vas-
taavasti vähennettävä niiltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Kuntatalouden toimintatulojen arvioidaan laskevan n.32,0% 
v.2023. Toimintatulojen laskua hidastaa kuntien sote-kiinteistöistä saamat vuokratulot, joiden suuruudeksi on oletettu kehitysar-
viossa 700 milj. euroa v.2023.  
 
Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa yhtä suurella prosenttiyksiköllä sote-
uudistuksen voimaantulovuonna. Lisäksi yhteisöverotulojen jako-osuutta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja valtion jako-
osuutta kasvatetaan vastaavasti. Kuntien valtionosuuksista vähennetään hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien rahoitus. Kuntien 
verotulojen arvioidaan laskevan 47,2% ja valtionosuuksien 70,3% v.2023. 
 

________     ________
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 Toimintatulot kasvavat vuosina 2024—2025 keskimärin 1,1% vuodessa. Vuonna 2024 verotulot laskevat 4,4%, mikä on seu-
rausta siitä, että kuntien vuoden 2023 verotulokertymään vaikuttaa osin vielä aiempien verovuosien korkeammilla kunnallisve-
roprosenteilla maksuunpannut verot. Ilmiö näkyy myös yhteisöverojen puolella. Valtionosuudet kasvavat v. 2024 2,8% pääasi-
assa indeksitarkistusten vuoksi. Vuonna 2025 verotulot kasvavat 2,0% ja valtionosuudet 2,2%. 
 
Kuntatalouden menot pysyvät koko kehyskaudella tuloja suurempina. Kuntataloutta rasittavat rakenteelliset ongelmat, jotka 
helpottuvat sote-uudistuksen myötä nopeimmin kasvavien menojen siirtyessä pois kuntien vastuulta. Silti kuntatalouden toimin-
nan ja investointien rahavirta pysyy painelaskelman mukaan n. 1 mrd. euroa negatiivisena vuosina 2024—2025. 
 Vuonna 2023 kuntatalouden lainoista siirtyy arviolta 4,6 mrd. euroa pois sote-uudistuksen myötä. Tämän jälkeen kuntatalouden 
lainakannan kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna 
 
Lähde: VM Julkisen talouden suunnitelma 
 
 
 
2 YLEISOHJEET SIEVIN KUNTA 
 
Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on valtuuston keskeinen 
toiminnan ohjausväline ja kokonaistalouden suunnitelma, jonka pohjana on kuntastrategia. Talousarviossa hyväksytään kunnan 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksessä. Valtuustoon nähden sitovat erät sekä 
tavoitteet tulee näkyä talousarviokirjassa. 
  
Toiminta ja sen rahoitus pohjautuvat kuntastrategiaan ja sen tavoitteisiin sekä päämääriin.  Kustannustietoisuus, tehokkuus ja 
tarkoituksenmukaisuus sekä pohjautuminen kuntastrategiaan, ovat suunnittelusta täytäntöönpanoon saakka budjetoinnin pää-
periaatteita, huomioiden myös hyvinvointisuunnitelman tavoitteet. 
 
Verotulot, valtionosuudet ja rahoituskulut sekä poistot luovat raamin nettokäyttömenoille. Talousarviovuonna 2022 valtionosuut-
ta on tämän hetkisen arvion mukaan tulossa Sieville 0,6 milj. euroa enemmän kuin 2021 vuonna, mutta 0,17 milj.  vähemmän 
kuin vuonna 2020.  Verotulojen kokonaismäärässä ei ole nykyisillä veroprosenteilla odotettavissa isoa nousua vuoden 2020 
toteutuneeseen (+ 0,2 milj.) tai vuoden 2021 talousarvion (+ 0,25milj.) tasoon. Yhteisöveron jako-osuuden laskun vaikutus on -
0,48 milj. vuonna 2022.  Rahoituskuluihin ei arvioida nousua, vaan alhaisen korkotason oletetaan jatkuvan vielä 2022 vuonna. 
Poistojen määrä ei merkittävästi nouse vuoden 2021 tasosta. 
Palkkoihin arvioidaan noin 1,5% nousu ja yleiseen hintatasoon yli 2 %. KVTES on voimassa 28.2. 2022. asti ja syksyllä näitä 
arvioita saatetaankin joutua vielä tarkistamaan.  
Mikäli vuoden 2022 talousarvio halutaan tehdä ilman veroprosenttien korotuksia, niin käyttömenojen kasvattamiseen ole varaa 
ja investoinneissakin tulee käyttää tarkkaa tarveharkintaa, huomioiden uusien investointien heijastukset käyttötalouteen. 
 
Vaikka hintoihin odotetaan yli 2 %:n nousua vuodelle 2022, ei raamiin mitenkään voida mahduttaa koko kustannustason nousua 
vaan osittain se tulisi löytyä säästöinä. Kaikki toiminta ja siihen tarvittavat eurot tulee harkita tarkkaan ja tehdä vain välttämät-
tömät hankinnat.  
   
Taloussuunnittelu tehdään tilitasolla tehtävä- ja kustannuspaikkajaon pohjalta, joka on tallennettu taloussuunnitteluohjelmaan.  
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3 KÄYTTÖTALOUSOSA 
 
Talousarvion 2022 sekä suunnitelmavuosien 2023-2024 luvut tallennetaan uuteen talouden suunnitteluoh-
jelmaan (Accuna budjetointi), ohjelman koulutus elokuussa. Ohjelma toimii jo ja lukujen tallennuksia voi 
periaatteessa jo kokeilla. Huomatkaa että luvut syötetään nyt näin: menot - ja tulot + merkeillä. Varsinainen 
talousarvio tavoitteineen kootaan niin ikään uudella ohjelmalla (Targetor pro).  Suunnitelmavuodet tallen-
netaan 2021 rahan arvossa.  Ohjelmien käytöstä annetaan erikseen tarkemmat ohjeet käyttäjille ja tallenta-
jille.  
 
Tavoitekehys vuoden 2022 käyttötalouden talousarviolle annetaan kunnanhallituksen kesäkuun ko-
kouksessa.  Hallintokunnilta odotetaan korkeintaan kehyksen suuruisia talousarvioesityksiä (nettona). 
 
Henkilöstösuunnitelma tulee tehdä taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä ja siitä tulee ilmetä sekä hen-
kilöstön lukumäärä ja henkilötyövuosien määrä. 
 
Palkkamenot 
Hallintokunnille lähetetään elokuussa erillinen palkkaliite, jossa on arviot palkoista henkilöittäin. Tähän 
palkkaliitteeseen arvioidaan palkkojen nousu 1,5 % vuoden elokuun 2021 tasoon, sekä lomarahojen määrä.  
 
Tämä palkkaliite on pohja, jossa tarkistettavaksi jäävät kaikki muutokset sekä erillislisät, määräaikaiset työ-
suhteet ja mahdollinen palvelulisien vaikutus. Myös palkattomat vapaat tai muut henkilöjärjestelyt tulee 
huomioida tässä vaiheessa. Liitteen perusteella hallintokunnat voivat tehdä tarkemman arvion palkkamää-
rärahojen tarpeesta.  
  
Palkkojen sivukulut 
Sivukulujen määrä tarkentuu syksyllä, nämä ovat alustavia tietoja. 
Budjetointi ohjelma laskee automaattisesti henkilöstösivukuluihin KuEL-eläkemaksut, sosiaaliturvamaksut, työt-
tömyysvakuutusmaksut, tapaturmavakuutusmaksut ja ohjaustietoihin annetuilla prosenteilla.  Eläkemenoperus-
teinen KuEL-maksu ei tule ohjelmasta vaan tallennetaan itse (vuoden 2021 taso).   
 
1. Tili 4150 Sotu-maksu 1,53 % 
2. Tili 4160 Työttömyysvakuutusmaksu 1,57 % (arvio, hallitus päättää työllisyysrahasto ehdotuksen poh-
jalta) 
3. Tili 4170 Yhteensä 0,89%, tapaturmavakuutusmaksu (0,85 %)ja ryhmähenkivakuutusmaksu (0,04%)  
4. Tili 4100 KuEL maksu 16,75%. (Sisältää myös työkyvyttömyyseläkemaksun 1% entinen Varhemaksu) 
5. Tili 4110 Valtion eläkevakuutusmaksu VaEL  16,35 %, joka on osalla opettajia, ohjelma laskee KuEl:n 
eläkevakuutusmaksuprosentin mukaan 4100 tilille ja sitä ei lasketa erikseen. 
6. Tili 4101 Eläkemenoperusteinen Kuel- maksu Kirjataan Aiheuttamisperiaatteella;  
HUOM! Tämä ei tule ohjelmasta vaan arvioidaan itse näin; vuoden 2021 eläkemenoperusteinen maksun 
määrä puolelta vuodelta kerrotaan kahdella. (Sievissä maksut yhteensä noin 523000€ vuonna 2021) 
 
Tämä taulukko lisätään lautakunnille Targetor suunnitteluohjelmaan, talousarvio tehdään tehtävätasoisella esitystavalla kuten edellisinä vuosina 

XXX  Tehtävä TP 2020 TA 2021 30.6.2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 
Toimintatulot        
Toimintamenot        
Toimintakate        
Poistot        
Tehtävän kokonaiskustannukset        
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4 AIKATALU 
 
Lautakuntien tulee kartoittaa mahdolliset investointitarpeensa ajoissa, jotta tekniselle toimelle jää riittävästi 
aikaa laskea niiden tarkka määrärahan tarve.   
 
 

taloussuunnitelman 2022-2024 alustava laadinta-aikataulu: 
 

 
1. Suunnittelu aloitetaan sisäisten erin arvioinnilla. 
2. 31.8. mennessä hallintokuntien on annettava sisäisiä palveluja koskevat perustiedot 

ja pyynnöt; kiinteistöjä koskevat korjaukset, atk-tarpeet, oppilasennusteet ruoka-
huoltoon ym. pohjatiedot.  

3. näiden pohjatietojen perusteella arviot sisäisistä eristä voitaisiin jo alustavasti laskea 
15.9. mennessä. 

4. tekniset talousarvion laadintaohjeet ja tavoitekehykset vahvistetaan kunnanhallituk-
sessa 7.6. (ma), sisäiset erät oltava valmiina viimeistään 13.9.  

5. lautakunnat jättävät taloussuunnitelmaehdotuksensa luvut 30.9.(ke) mennessä ta-
loustoimistoon 

6. kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely, jossa talousarviotekstit mukana kokouk-
seen 11.10. (ma), jatkokokoukset tarpeen mukaan 

7. kunnanhallituksen käsittely 1.11. (ma) kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, ja esitys 
veroprosenteista.  

8. kunnanvaltuusto päättää veroprosentit 11.11. (to)  
9. kunnanhallitus 22.11. (ma) talousarvioesitys valtuustolle 

10. kunnanvaltuusto 2.12.(to) hyväksyy talousarvion 
 
 
 
 
 
 

 
5 INVESTOINTIESITYKSET 

 
Investointiesityksissä on käytettävä esityslomakkeita, joissa investointien käyttökustannusvai-
kutus tulee arvioitavaksi, huom. poistoaika. 
Näiden esitysten tallennus myös p-asemalle kansioon talousarvio/2022/lautakunnat.  
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Investointilomakkeet löytyvät taulukkomuodossa p-asemalta: talousarvio/2022/investoinnit  
 

Sievin kunta investointiesitys     
Vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2032-2024 toiminta- taloussuunnitelmaa var-
ten 
(huom. alle 10 000€:n investoinnit käyttötalouteen) Päiväys xx.xx.xxxx 
Lautakunta/tehtävä     
yhteyshenkilö/lisätiedot     

Hankkeen nimi   
      

Poistoaika         

Hankkeen laji/taseryhmä   

esim rakennukset/hallinto-ja laitosrakennukset 
Sijainti       

      
Hankkeen perustelu         
(esim. arvio vaikutuksista, toiminnalliset syyt,  

  
  

vaikutus käyttömenoihin; eriteltyinä poistojen muutos, kiinteistökulujen muutos, henkilöstökulujen muutok-
set,  
muiden palvelujen ja ostojen muutokset)     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
Hankkeen kuvaus         
 Kuvaus hankkeen sisällöstä 

  
  

  
    

  
  

    
  

  
    

  
ja kustannusten arvioijan nimi 

  
  

Kustannusarvio euroina  ilman 
ALV           
  Yhteensä josta TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 
menot           
tulot            
netto           
  

    
  

Vaikutus käyttötalouteen eu-
roina ilman ALV           
  Yhteensä josta TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 
menot           
tulot            
netto           
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Tärkeys Hankeen nimi ja   kustannus- TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 Perustelut           
järj. laji     arvio €                     
1.   menot                       
  tulot                  
  netto                       
Tärkeys Hankeen nimi ja   kustannus- TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 Perustelut           
järj. laji     arvio €                     
2.   menot                       
  tulot                  
  netto                       
Tärkeys Hankeen nimi ja   kustannus- TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 Perustelut           
järj. laji     arvio €                     
3.   menot                       
  tulot                  
  netto                       
Tärkeys Hankeen nimi ja   kustannus- TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 Perustelut           
järj. laji     arvio €                     
4.   menot                       
  tulot                  
  netto                       
Tärkeys Hankeen nimi ja   kustannus- TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 Perustelut           
järj. laji     arvio €                     
5.   menot                       
  tulot                  
  netto                       
Tärkeys Hankeen nimi ja   kustannus- TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 Perustelut           
järj. laji     arvio €                     
6.   menot                       
  tulot                  
  netto                       
Tärkeys Hankeen nimi ja   kustannus- TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 Perustelut           
järj. laji     arvio €                     
7.   menot                       
  tulot                  
  netto                       
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Keltaisia soluja voi muuttaa korotus % 3,20 % 3,0 % 2,00 % 2,0 %

painoarvo 10 % 10 % 70 % 10 %  
kk 4 0,83

Yhteenveto sitovat tasot TP 2017 TP 2018 Tp 2019 Tp 2020 TA 2021 TOT 1-4 2021

saraketta voi muuttaa

Keskusvaalilautakunta
Toimintatulot sitova 0 -7 429 -14 954 0 -1 543 -1 543
Toimintamenot sitova 13 349 6 872 15 988 0 13 427 2 370 11 962 11 962
Toimintakate 13 349 -557 1 034 0 13 427 2 370 10 419 0 10 419
Poistot 
Netto yhteensä 13 349 -557 1 034 0 13 427 2 370 10 419 0 10 419
Kunnanvaltuusto
Toimintatulot sitova 0 0 0 0 0
Toimintamenot sitova 45 363 49 907 47 004 45 087 57 904 11 709 54 421 54 421 -6,01 
Toimintakate 45 363 49 907 47 004 45 087 57 904 11 709 54 421 54 421 -6,01 
Poistot 
Netto yhteensä 45 363 49 907 47 004 45 087 57 904 11 709 54 421 54 421 -6,01 
Tarkastuslautakunta
Toimintatulot sitova 0 0 0 0 0
Toimintamenot sitova 14 812 19 277 17 453 17 247 20 709 5 910 20 172 20 172 -2,59 
Toimintakate 14 812 19 277 17 453 17 247 20 709 5 910 20 172 20 172 -2,59 
Poistot
Netto yhteensä 14 812 19 277 17 453 17 247 20 709 5 910 20 172 20 172 -2,59 
Kunnanhallitus
Toimintatulot sitova -760 111 -683 687 -687 104 -695 140 -678 260 -212 651 -691 857 5 400 -686 457 1,21 
Toimintamenot sitova 19 924 885 20 056 379 21 102 837 21 422 645 22 690 879 7 809 293 22 975 276 100 000 23 075 276 1,69 
Toimintakate 19 164 774 19 372 692 20 415 733 20 727 505 22 012 619 7 596 642 22 283 419 105 400 22 388 819 1,71 
tarkiste 22 388 820
Poistot 2 302 10 506 10 507 10 507 28 510 3 502 25 200
Netto yhteensä 19 167 076 19 383 198 20 426 240 20 738 012 22 041 129 7 600 145 22 283 419 105 400 44 802 839 103,27 
   Josta Khall ilman Sosiaali ja terveysmenoja 0
Toimintatulot -705 159 -683 687 -687 083 -695 140 -678 260 -212 651 -691 855 5 400 -686 455 1,21 
Toimintamenot 2 267 751 2 044 843 2 078 886 2 045 346 2 192 287 724 948 2 212 339 2 212 339 0,91 
Toimintakate 1 563 295 1 361 156 1 391 782 1 350 206 1 514 027 512 297 1 520 484 1 525 884 0,78 
Poistot 2 302 10 506 10 507 28 510 3 502 25 200 -11,61 
Netto yhteensä 1 565 597 1 371 662 1 391 782 1 360 713 1 542 537 515 799 1 520 484 1 551 084 0,55 
   Josta Sosiaali ja terveysmenot 0
Toimintatulot -54 952 -580 -21 0 -2 -2
Toimintamenot 17 657 134 18 011 536 19 023 951 19 377 299 20 498 592 7 084 345 20 762 938 100 000 20 862 938 1,78 
josta Kallio 17 303 699 17 692 914 18 685 547 19 030 067 20 182 664 7 002 389 20 441 598 100 000 20 541 598 1,78 
josta eläkemaksut 277 643 275 374 295 500 304 345 315 928 81 877 312 470 312 470 -1,09 
josta avustukset ja muut kulut 75 089 43 248 42 904 42 887 0 80 8 870 8 870
Toimintakate 17 601 479 18 011 536 19 023 951 19 377 299 20 498 592 7 084 346 20 762 938 20 862 936 1,78 
 Poistot 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto yhteensä 17 601 479 18 011 536 19 023 951 19 377 299 20 498 592 7 084 346 20 762 938 20 862 936 1,78 

Sivistyslautakunta 2022
(Koululautakunta 2021) 
Toimintatulot sitova -557 623 -432 855 -413 405 -390 227 -432 108 -287 192 -479 263 30 000 -449 263 3,97 
Toimintamenot sitova 11 908 885 12 208 193 12 553 038 11 910 668 12 778 844 4 030 649 12 879 746 -38 400 12 841 346 0,49 
Toimintakate 11 351 262 11 775 338 12 139 633 11 520 441 12 346 736 3 743 457 12 400 483 -8 400 12 392 083 0,37 
Poistot 0 499 2 991 8 000 1 639 19 400
Netto yhteensä 11 351 262 11 775 338 12 140 132 11 523 432 12 354 736 3 745 096 12 400 483 12 411 483 0,46 

0
Hyvinvointilautakunta 2022 alk
(Vapaa-aikalautakunta 2021)
Toimintatulot sitova -446 907 -466 330 -482 796 -375 567 -513 399 -125 460 -493 465 -493 465 -3,88 
Toimintamenot sitova 1 672 339 1 727 488 1 736 923 1 660 055 1 892 032 633 486 1 894 994 1 894 994 0,16 
Toimintakate 1 225 432 1 261 158 1 254 127 1 284 488 1 378 633 508 026 1 401 528 1 401 528 1,66 
Poistot 74 526 72 082 61 614 77 984 112 570 23 887 108 800
Netto yhteensä 1 299 958 1 333 240 1 315 741 1 362 472 1 491 203 531 913 1 401 528 1 510 328 1,28 

0
lakkaa 2021, siirtyy tekniseen ltk
(Ympäristölautakunta 2021)
Toimintatulot sitova -160 319 -112 295 -189 237 -112 411 -111 540 -25 138 -118 439 118 439 0
Toimintamenot sitova 189 952 189 760 200 302 178 580 229 590 64 769 222 812 -222 812 0
Toimintakate 29 633 77 465 11 065 66 169 118 050 39 632 104 372 -104 372 0
Poistot
Netto yhteensä 29 633 77 465 11 065 66 169 118 050 39 632 104 372 0
Tekninen lautakunta

Tulot   - merkillä, menot   + merkillä

Laskennallinen 
tarve 2022

Toiminnan 
muutos eurot 

2022

 Raami vert 
Ta 2021, mu  

%

Yhteensä 
laskennalli
nen raami

toimintakate 
muutos yht  

vert ta 2021 %
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Toimintatulot sitova -4 589 364 -4 809 447 -5 084 424 -5 396 288 -5 398 140 -1 759 816 -5 473 306 -92 439 -5 565 745 3,10 
Toimintamenot sitova 3 971 247 4 265 118 4 487 736 4 594 557 4 806 231 1 572 639 4 849 250 222 812 5 072 062 5,53 
Toimintakate -618 117 -544 329 -596 688 -801 731 -591 909 -187 177 -624 056 130 372 -493 683 -16,59 
Poistot 657 482 635 674 851 534 1 058 687 1 056 510 355 788 1 074 200
Netto yhteensä 39 365 91 345 254 846 256 956 464 601 168 611 -624 056 580 517
YHTEENSÄ 0,00
Kaikki toimintatulot yht -6 514 324 -6 512 043 -6 871 920 -6 969 633 -7 133 447 -2 410 256 -7 257 874 61 400 -7 196 474 0,88 
kaikki toimintamenot yht 37 740 834 38 522 996 40 161 283 39 828 841 42 489 618 14 130 827 42 908 635 61 602 42 970 233 1,13 
Toimintakate yht 31 226 510 32 010 953 33 289 363 32 859 208 35 356 171 11 720 571 35 650 761 123 002 35 773 759 1,18 
Poistot yht 734 310 718 262 924 154 1 150 169 1 205 590 384 817 1 227 600 0 1 227 600
Netto yhteensä 31 960 820 32 729 215 34 213 517 34 009 377 36 561 761 12 105 388 36 878 361 123 002 37 001 359
tarkiste 35 773 759
RAHOITUSOSA
Verotulot -15 307 684 -15 287 342 -15 432 004 -16 084 379 -16 037 000 -6 448 998 -16 291 000 -16 291 000
  Kunnallisvero *) -12 026 459 -12 316 414 -12 439 052 -12 984 160 -12 556 000 -4 785 635 -13 024 000 -13 024 000
  Kiinteistövero -1 048 762 -1 042 041 -1 047 968 -1 019 893 -1 032 000 -123 236 -1 063 000 -1 063 000
  Yhteisövero -2 232 463 -1 928 887 -1 944 984 -2 080 326 -2 449 000 -1 540 127 -2 204 000 -2 204 000
Verojen korotus yht 0
Valtionosuudet -19 046 995 -18 179 987 -17 922 137 -20 917 127 -20 059 126 -6 716 483 -20 740 034 -20 675 648
   Peruspalvelut -13 428 890 -13 544 204 -12 637 828 -4 226 147 -13 136 937 -13 136 937
   Verotulojen va.os tasaus -4 463 100 -4 693 044 -4 701 419 -1 569 636 -4 636 158 -4 636 158
verotul.men. Kompensaatio -2 542 842 -2 558 259 -861 232 -2 788 523 -2 788 523
   Opetus- ja kulttuuritoimi -30 147 -137 037 -161 620 -59 468 -164 030 50 000 -114 030
Rahoitustuotot ja -kulut 93 223 76 856 -1 616 -29 164 24 250 -5 413 50 000 50 000
VUOSIKATE -3 034 946 -1 379 520 -66 394 -4 171 462 -715 705 -1 450 323 -1 330 273 -1 142 889
Suunn.mukaiset poistot 734 311 718 264 924 154 1 150 169 1 205 590 384 817 1 227 600 1 227 600
TILIKAUDEN TULOS -2 300 635 -661 256 857 760 -3 021 293 489 885 -1 065 507 -102 673 84 711
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -10 300 -10 329 -10 330 -100 052 -90 000 0 -100 000 -100 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 110 935 -671 585 847 430 -3 121 345 399 885 -1 065 507 -202 673 -15 289
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Toiminnan muutokset sarake
(Linkitys Raami Ta 2022 taulukkoon) tulot Menot
Keskusvaalilautakunta 
Mahdolliset aluevaalit

Kunnanhallitus 
Kallion menoihin varattu pandemian 
jälkihoitoon ja lisäätyviin kuluihin, menon lisäys 100 000
Jokikylän koulun  vyörytykset, tulon vähennys 5 400

Hyvinvointilautakunta
Liikuntaalueiden hoito siirtyy tekniseen toimeen, ei vaikutusta

0 0

Sivistyslautakunta
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen 1.8.2021
ja peruskoulujen valtionavustusten määrä, tulon vähennys 30 000
Lukio autokouluopetus, menon lisäys 15 000
Työohjaus, erityislapset eläinterapia, menon lisäys 20 000
Palkkamenojen vähennys, opettajien lukum., menon vähennys -50 000
Jokikylän koulun leasingvuokra, menon vähennys -20 000
Sisäinen vuokra jokikylä, menon vähennys -26 000
Sisäinen hallinto vyörytyserä, menon vähennys -5 400
Esiop. Ja varhiksen hallintoon osa-aikainen
työntekijä 6 kk, menon lisäys 10 000
Varhikseen perhetyöntekijä 60% aikaisuus, menon lisäys 18 000
yhteensä 30 000 -38 400

Ympäristölautakunta
Siirto tekniselle lautakunnalle, menon ja tulon vähennys 118 439 -222 812

Tekninen lautakunta
Liikunta-alueiden hoito hyvinvointilautakunnasta, ei vaikutusta
Jokikylän sis vuokra, tulon vähennys 26 000
Siirto ympäristölautakunta, menon lisäys ja tulon lisäys -118 439 222 812

-92 439 222 812

Rahoitus
Opetustoimen valtionosuus todennäköisesti
pienempi
tulon vähennys 50 000
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URHEILUKENTÄN ÄÄNENTOISTO 
 

Vapaa-aikalautakunta 16.6.2021 § 38 
 
Jussinmäen liikunta-alueen urheilukentällä ei ole riittävää äänentoistolaitteistoa, joka palvelisi ta-
pahtumien järjestämistä. Äänentoisto on hoidettu siirrettävien kaiuttimien avulla. Parempaa äänen-
toistoa tarvittaisiin vuosittain koulujenvälisissä kisoissa ja urheiluseuran järjestämissä otteluissa, 
mutta erityisesti loppiaisena 2022 järjestettävässä Keski-Pohjanmaan maakuntaviestissä.  
 
Urheilukentän kattavaa kiinteää äänentoistojärjestelmää rakennettaessa voidaan hyödyntää ken-
tällä valmiina olevia valopylväitä, mutta määrärahaa tarvitaan maansiirtotöihin sekä laitteiden han-
kintaan alustavan kustannusarvion mukaan 13 000 €.  
 
Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle 
1) urheilukentän äänentoiston rakentamishankkeen lisäämistä vuoden 2021 investoin-

tiohjelmaan 
2) varata hankkeelle 13 000 € investointimäärärahan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin. Lautakunta esittää, että samassa yhteydessä urheilukentälle lisätään myös 
kattava verkkokaapelointi.  

 
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 97 
  

Vapaa-aikalautakunnan esityksen mukainen verkkokaapelointi äänentoistolaitteiden hankinnan yh-
teydessä voitaisiin toteuttaa ilman että esitettyä määrärahamuutosta kasvatetaan. 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 
se lisää urheilukentän äänentoiston rakentamishankkeen vuoden 2021 investointiohjelmaan ja  
varaa hankkeelle 13 000 € investointimäärärahan. Investointi esitetään katettavaksi kassavaroista. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 Asiantuntijana kuultiin vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta. 
 

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori p. 044 4883 310, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VÄLIAIKAISEN HANKERAHOITUKSEN HAKEMUS (ASEMAKYLÄN LUONTOPOLKUHANKE) 
 

Kunnanhallitus 21.06.2021  §  98 
 
Sievin asemakylän kyläyhdistys ry. on saanut Rieska-Leaderilta myönteisen rahoituspäätöksen  
luontopolkuhankkeelle ja hakee Sievin kunnalta 10 250 € väliaikaista hankerahoitusta. 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 20500€, joka sisältää 50% talkootyön osuutta. 
 
Kunnanvaltuusto on 20.2.2020 § 3 tehnyt periaatepäätöksen myöntää sieviläisille yleishyödyllisille 
yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin enintään 20.000 eu-
roa/hanke. Väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään korottomana lyhytaikaisena kassalainana il-
man vastavakuutta. Kunnanhallitus oikeutettiin päättämään lyhytaikaisen kassalainan myöntämi-
sestä näihin Leader- hankkeisiin.  
 
Väliaikaista rahoitusta myönnettäessä tulee huomioida kuntalain 129 §:n määräykset. Kunnan 
myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sääde-
tyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä 
taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.  

  
Sievin asemakylän kyläyhdistys ry:n luontopolkuhanke osoittaa kyläläisten aktiivisuutta ja panos-
tusta oman kylän kehittämiseen. Luontopolku lisää kylän viihtyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. 
  
Oheismateriaali: Sievin asemakylän kyläyhdistys ry:n hakemus väliaikaisesta rahoituksesta, velka-
kirjaluonnos, ilmoitus myönteisestä avustuspäätöksestä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Sievin asemakylän kyläyhdis-
tys ry:lle lyhytaikaista korotonta kassalainaa ilman vastavakuutta10 250€ Leader- hankkeen toteut-
tamista varten. Tästä kassalainasta tehdään erillinen velkakirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  99 
 
Hallintosäännön 129 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimit-
tamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen vara-
jäsen. 
 
Valtuusto nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, noudat-
taen samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa. 
 
Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.  
 
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 
 
1. valita kunnanvaltuuston vaalilautakunnan toimikaudekseen 8/2021 - 5/2025, 
2. nimetä jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  100 
 
Kuntalain (410/2015) 4 luvun 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt 
lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa  
vaalitoimituksessa. 
 
Hallintosäännön 99 §:n mukaan valtuuston puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa  
kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaalin kaudelle 8/2021 - 5/2025. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOONTUMINEN JA KOKOUSKUTSUTAPA 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  101 
 
Kuntalain (410/2015) 12 luvun 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös 
silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä 
pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 
 
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen an-
taa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, jo-
ka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on 
ilmoitettava käsiteltävät asiat. 
 
Kokouskutsu on kuntalain 94.4 §:n mukaan lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. 
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.  
 
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tieto-
verkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla 
kunnan päättämällä tavalla. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 
 
1. julkaista kunnanvaltuuston kokouskutsun yleisessä tietoverkossa ja extranetissä samanaikai-

sesti kuin extranetin julkaisusta lähetetään tieto sähköpostitse kullekin valtuutetulle, kunnan-
hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston 
kokouksessa, 

 
2. julkaista kokouskutsun paikallislehdessä sekä 
 
3. lähettää tiedon kokouskutsun julkaisusta extranetissä sähköpostitse valtuutettujen lisäksi sa-

manaikaisesti tiedoksi kaikille varavaltuutetuille. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNAN ILMOITUSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  102 
 
Kuntalain (410/2015) 12 luvun 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla 
ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen 
vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. 
 
Hallintosäännön 1 luvun 7 §:n mukaan kunnan viestintää ja tiedottamista johtaa kunnanhallitus, jo-
ka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavis-
ta kunnan viranhaltijoista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 
 
1. julkaista kunnalliset ilmoitukset yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla ja tarpeen vaa-

tiessa paikallislehdessä joko kokonaan tai lyhennettyinä ja viittaamalla yleisessä tietoverkossa 
olevaan täydelliseen ilmoitukseen, 

 
2. viran- ja toimenhakuilmoitusten osalta, että hakuilmoitukset julkaiseva viranomainen määrää 

ilmoituslehdet, ellei muutoin ole toisin säädetty, 
 

3. että seuraavia asioita ei julkaista paikallislehdessä: 
- pöytäkirjan nähtävillä pito  
- kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä 
 

4. että tätä käytäntöä noudatetaan koko alkaneen valtuustokauden. 
 

Päätös: Hyväksyttiin.   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2023 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  103 
 

Kuntalain (410/2015) 7 luvun 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden 
hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden  valvonnasta.  
Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan 
henkilöstöpolitiikasta, vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii 
kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Kuntalain 10 luvun 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,  joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa 
oelvan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavas-
sa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har-
joittavassa yhteisössätai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen 
rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen 
ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa 
vastaa edunvalvonnasta.  
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa 
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä ja kullakin 
henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa 
kunnanhallituksen vaalin.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJISTON VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2023 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  104 
 
Kuntalain (410/2015) 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia kunnanhallituksen toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan. Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumää-
rästä.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa  
kunnanhallituksen puheenjohtajiston vaalin kaudelle 8/2021 - 5/2023. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  105 

 
Vaalilain (714/1998) 2 luvun 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen 
kunnan keskusvaalilautakunta. 
 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä 
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on ase-
tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä 
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.    
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11§:n mukaan lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto 
 
1. suorittaa keskusvaalilautakunnan vaalin, 

 
2. valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi varajäsentä sijaantulojärjestykseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
 

KH: 56/2021§ 105, KH 21.6.2021 14:15 Sivu 22



 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI  
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  106 

 
Kuntalain (410/2015) 14 luvun 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja 
talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 
 
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla. 
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden ta-
sapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. 
 
Uuden kuntalain mukaan tarkastuslautakunta valvoo myäs sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvolli-
suuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle. 
 
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei kuntalain 10 luvun 75 §:n mukaan ole: 
 
1. kunnanhallituksen jäsen; 
2. pormestari ja apulaispormestari; 
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormesta-

rin hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuttu läheinen; 
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses-

sa; 
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 10 §:n tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, jotka valtuusto valitsee. Pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen.  
 
Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tehtävät jatkuvat siihen saakka, kun valtuustokauden vii-
meisen kokonaisen tilinkauden tilintarkastus on suoritettu. Ajankohta on yleensä tilinpäätöksen ja 
tilintarkastuskertomuksen ensimmäinen käsittely valtuustossa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa tarkastuslauta-
kunnan vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  107 

 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
Kuntalain (3410/2015) 10 luvun 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö, 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisval-

lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, 
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 

vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heillä 
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa sivistyslautakun-
nan vaalin. 
  
Päätös: Hyväksyttiin.  

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  108 

 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
Kuntalain (3410/2015) 10 luvun 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö, 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisval-

lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, 
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 

vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan hyvinvointiautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heillä 
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa hyvinvointilauta-
kunnan vaalin. 
  
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 12/2021 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  109 
 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
Kuntalain (3410/2015) 10 luvun 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö, 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisval-

lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, 
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 

vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heillä 
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi päättyy hallintosääntöuudistuksen mukaises-
ti vuoden 2021 lopussa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa ympäristölauta-
kunnan vaalin. 

  
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  110 
 
Hallintosäännön 3 luvun 26 §:n mukaan kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka tuottavat pal-
veluita. Kutakin tehtäväaluetta varten on lautakunta ja sen alainen esimies. 
 
Kuntalain (3410/2015) 10 luvun 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö, 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisval-

lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, 
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 

vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. 

 
Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan 
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa kokouksessa. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 11 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja heil-
lä henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa tekniseen lauta-
kunnan vaalin. 
  
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEEN MAASEUTULAUTAKUNTAAN KAUDELLE 
8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  111 
 
Sievin kunta on antanut maaseutuhallinnon palvelut Nivalan kaupungin hoidettavaksi 1.1.2012 al-
kaen. Yhteistoimintasopimuksen 3. kohdan mukaan alueellisessa maaseutulautakunnassa on kuu-
si jäsentä, joista yhden valitsee Sievin kunnanvaltuusto. Jäsenelle valitaan henkilökohtainen vara-
jäsen. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Jäsenenä em. toimielimessä voi olla oman kunnan vastaavaan toimielimeen vaalikelpoinen henki-
lö. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee jäsenen ja henki-
lökohtaisen varajäsenen alueelliseen maaseutulautakuntaan kaudelle 8/2021 - 5/2025. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN ESITTÄMINEN ALUEELLISEEN LOMITUSPALVELULAUTAKUNTAAN 
KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  112 
 
Nivalan kaupunki on järjestänyt lomituspalvelut Sievin kunnan alueella 1.1.2011 alkaen. Kaupungil-
la on lomituspalvelulautakunta, johon se nimeää seitsemän jäsentä. Sievin kunta voi esittää lauta-
kuntaan kahta jäsentä ja varajäsentä. Jäsenenä voi olla oman kunnan vastaavaan toimielimeen 
vaalikelpoinen henkilö. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää kaksi ehdokasta 

ja kaksi henkilökohtaista varaehdokasta alueelliseen lomituspalvelulautakuntaan. 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KOKOUSEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VAALI POHJOIS-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKO-
KOUKSEEN 4.10.2021 

 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  113 

 
Pohjois-Pohjanmaan liitto - kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 6 §:n mukaan jäsenkunnat va-
litsevat edustajat edustajainkokoukseen asukasluvun perusteella siten, että kunta valitsee yhden 
edustajan alkavaa 7 000 asukasta kohden. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varajä-
sen. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. 
 
Edustajainkokouksen tehtävänä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja va-
rajäsenet. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa kokous-
edustajan vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA KUNTIEN YHTEISEEN JOKILAAKSOJEN JÄTELAUTAKUNTAAN 
KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  114 
 
Jätelain tarkoittamana jätehuoltoviranomaisena toimii Vestia Oy:n alueella alueellinen jätelautakun-
ta, joka on kuntien välisellä sopimuksella perustettu Ylivieskan kaupungin hallinto-organisaatioon, 
ns. isäntäkuntamallilla. Kunkin sopimuskunnan valtuusto valitsee lautakuntaan yhden jäsenen ja 
hänelle varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajan paikka on isäntäkunnalla. Ylivieskan kaupun-
ginvaltuusto nimeää muista jäsenistä myös varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajuus kiertää vuo-
sittain kunnasta toiseen kuntien aakkosjärjestyksessä siten, että vuonna 2021 varapuheenjohtaja-
na on Pyhäjoen kunnan edustaja. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että lautakunnan kokoonpanon tulee vastata sopijakuntien 
alueen päätöksenteon voimasuhteita siten kuin ne määräytyivät viimeksi toimitetussa kuntavaalis-
sa sekä lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee jäsenen ja vara-
jäsenen alueelliseen jätelautakuntaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN EHDOTTAMINEN JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAI-
TOKSEN JOHTOKUNTAAN KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  115 
 
Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 §:n mukaan pelastuslaitoksen hallintoa 
varten Ylivieskan kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 
johtokunnan kuntien nimeämistä edustajaehdokkaista. Johtokunta toimii Ylivieskan kaupunginhalli-
tuksen alaisena. Jokainen alle 20 000 asukkaan kunta nimeää johtokuntaan yhden jäsenehdok-
kaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Aiemmin johtokunnan kokoonpanosta on ollut käytössä tulkinta, jonka mukaan sen pitää noudattaa 
alueen kuntien kuntavaaleissa toteutunutta poliittisesti suhteellista jakaumaa. Tämä tulkinta yhdes-
sä tasa-arvolain vaatimusten kanssa aiheutti erinäisiä vaikeuksia ja siitä on nyt Kuntaliiton lakimie-
hen luvalla luovuttu. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos ehdottaa, että kunnat sopivat seutukunnittain tasa-arvolainsäädännön 
toteuttamisesta johtokunnan kokoonpanossa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mm. entisen Yli-
vieskan seutukunnan eri kunnista nimettävien jäsenten ja myös varajäsenten joukossa on vähin-
tään kaksi miestä ja naista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää ehdokkaan jäse-
neksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi huomioiden muiden alueen kuntien tekemät valinnat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  116 

 
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996, muutos 516/2009) mukaan kunnanvaltuusto va-
litsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen.  
 
Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määräksi on vahvistettu 42 varsinaista ja 42 va-
rajäsentä, joista Sievi valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  117 
 

Oikeusministeriö on 16.06.2021 antanut päätöksen käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä. 
Päätöksen mukaan Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvasta Sievin kunnasta valitaan yksi 
lautamies. Edellisten kuntavaalien jälkeen on tapahtunut merkittävä muutos, kun Oulun käräjäoi-
keus ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ovat 01.01.2019 yhdistyneet Oulun käräjäoikeudeksi. 
  
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansa-
lainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä so-
pivana toimimaan lautamiehenä.  
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lauta-
miehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitok-
sessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisi-
valvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava hen-
kilö. 
 
Lautamieslain (675/2016) mukaan kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasa-
puolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lain 4 §:n mukaan 
kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa lautamiehen 
vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  118 
 

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimi-
tusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Kiinteistö-
toimitusten uskottuihin miehiin on sovellettava, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. 
 
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeu-
den tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka 
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lauta-
mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehe-
nä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rikosseuraamuslaitoksessa taik-
ka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, 
eikä myöskään syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
  
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  119 

 
Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen 2. kohdan mu-
kaan musiikkiopistolla on johtokunta, johon kuuluu yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsen-
tä. Alavieska, Kalajoki, Pyhäjoki, Reisjärvi ja Sievi valitsevat kukin yhden jäsenen ja hänelle henki-
lökohtaisen varajäsenen. Ylivieska valitsee neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Va-
litsemistaan jäsenistä Ylivieska nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan toimi-
kausi on valtuustokausi. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VAALI KAUDELLE 8/2021 - 
5/2025 

 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  120 

 
Ylivieskan seudun kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen 2. kohdan mu-
kaan opistolla on johtokunta, jossa on seitsemän jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen 
varajäsen. Alavieska ja Sievi valitsevat johtokuntaan kumpikin yhden jäsenen ja hänelle henkilö-
kohtaisen varajäsenen. Ylivieska valitsee viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valit-
semistaan jäsenistä Ylivieska nimeää puheenjohtajan ja Alavieska ja Sievi vaalikausittain vuorotel-
len varapuheenjohtajan. Johtokunnan toimikausi on valtuustokausi. 
 
Alkavalla kaudella varapuheenjohtaja on Sievistä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN KOULUKESKUKSEN KEHITTÄMISRAHASTON TOIMIKUNTA KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  121 
 
Kunnanvaltuusto on 17.1.2005 perustanut Sievin koulukeskuksen kehittämisrahaston. Rahasto on 
muodostettu Jorma J. Takasen lahjakirjalla saaduista varoista. Rahaston tarkoituksena on kehittää 
Sievin kunnan koulukeskusta laadukkaaksi, monipuoliseksi, turvalliseksi ja mahdollisimman monel-
le sieviläiselle sopivaksi oppimisympäristöksi. Rahastoa hoitaa toimikunta, johon kunnanvaltuusto 
valitsee kaksi jäsentä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 2 luvun 18 §:n toimikuntien toimikauden pituus on kunnanhallituksen toimikausi, 
ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin päätetä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää valita toimikunnan 
puheenjohtajan ja jäsenen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI KUNTAYHTYMIEN VALTUUSTOIHIN KAUDELLE 8/2021 - 5/2025 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  122 
 

Kunta voi valita jäsenet ja varajäsenet niiden kuntayhtymien valtuustoihin, joissa kunta on mukana. 
 
Sievin kunta on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: 
 
 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä   1    jäsen 
        1    henkilökohtainen varajäsen 
      
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä  2     jäsentä 

2 henkilökohtaista varajäsentä 
 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky  2    jäsentä 

2 henkilökohtaista varajäsentä 
 
 Korpelan Voima kuntayhtymä   3     jäsentä 

3 henkilökohtaista varajäsentä 
 
 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky, Soite (sopimuskunta) 
    1 edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus) 
   
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää toimittaa vaalit yh-
tymävaltuustoihin. 
 
Päätös:    
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021  §  123 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit seuraavasti: 

- Ympäristöterveydenhuollon sekä työterveyshuollon järjestäminen 2023 alkaen. 
- Maa-alueen ostotarjouksen esittely. 
- Maasydämen keskustelutilaisuuden kuulumiset. 
- Kesäyrittäjyysseteleistä 5 kpl siirretty kesätyöseteleiksi. 
- Kallion talouden ja toiminnan suunnitteluseminaarin kuulumiset. 
- Uuden valtuustokauden ensimmäinen valtuuston kokous pidetään to 19.8.2021. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  124 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Henkilöstöjaosto 3/2021 31.5.2021 
Vapaa-aikaautakunta 3/2021 26.5.2021 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnankamreerin viranhaltijapäätökset: 

 9/2021, 8.6.2021 Lyhytaikaisen lainan ottaminen. 
 10/2021, 15.6.2021 Lyhytaikaisen lainan ottaminen. 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhal-
tijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n pe-
rusteella kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021  §  125 

 
1. Valtiovarainministeriö, 4.6.2021: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtionneuvoston asetukseksi hyvinvoin-

tialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien muutoksen valmiste-
luun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta. 

2. Kuntaliitto, 3.6.2021: Yleiskirje 11/2021 – Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2020 
nettokuluista. 

3. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, 25.5.2021: Ote yhtymävaltuuston 
24.5.2021 kokouksen pöytäkirjasta § 14 – Peruspääoman palautukset sopimuskunnille. 

4. Pohjois-Pohjanmaan liitto, 7.6.2021: Matkailustrategia 2021-2023. 
5. CapMan, kuukausiraportti 31.5.2021 – Matti S. rahasto. 
6. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 5/2021 28.5.2021 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 8/2021 3.6.2021 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 2/2021 3.6.2021 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto 1/2021 7.6.2021 
 Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 1/2021 23.2.2021 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tie-
toonsa saatetuiksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Mauno Ranto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.50. 
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KUNNANJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 21.6.2021 § 126 
 

Kunnanvaltuusto valitsi 29.4.2021 § 22 Kai Korhosen Sievin kunnan uudeksi kunnanjohtajaksi. Va-
linta on ehdollinen ja virkaan valitun on vaalin vahvistamista varten toimitettava hyväksyttävä lää-
kärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valtuusto päätöksen mukaisesti virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  
 
Kai Korhonen on 9.5.2021 toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja samalla 
ilmoittanut ottavansa viran vastaan.  
 

 Puheenjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus vahvistaa kunnanjohtajan virkavaalin. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 Lisätietoja:  kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala, p. 044 297 3004 
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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: 95-97, 99-125 

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

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
 -aika 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät: 98, 126 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

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

  
Valitusviranomainen:  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityis- 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi tuomioistuinten asiointipalvelussa 
fax: 029 56 42841   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
puh: 029 56 42800 (vaihde)   
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

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

tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa) voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua (Hankintalaki 1397/2016 § 135) tai tehdä kuntalain (410/2015 
§ 134) mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsen voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälä: x 
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, voi asianosainen saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
tekemällä valituksen (Hankintalaki 145-146 §). 
 
Pykälä: x 
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314  
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
toimittaminen 

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

 
Oikaisuvaatimus-/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, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään/valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimus-/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/Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimus-/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 Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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