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Aika: Torstai 21.10.2021  kello 19.00 
Paikka: Valtuustosali    K a h v i    kello  18.30 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 
Kokoukseen kutsutut: 
 
Kunnanvaltuutetut: 
Ahola Ari   Känsälä Pasi 
Hannula Ahti   Leppälä Tarmo 
Harri Ilkka   Mattola Risto 
Hiltula Juho   Muhola Jukka 
Honkala Kari Tapani  Myllyoja Jarkko 
Jokitalo Jukka   Rauhala Rami 
Kangas Terhi   Ruuttula Merja 
Kankaanpää Mikko  Salonsaari Tapio 
Korkeakangas Tapani  Sipilä Ari 
Kreivi Ari-Pekka  Timlin Tiina 
Kukkonen Esa   
 
Kokouksen jälkeen luottamushenkilöille esitellään ajankohtaiskatsaus  
kouluverkon tulevaisuudesta. 

§ : t                                                                                                                                                                   Sivut 

Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
HUOM! Mikäli et pääse kokoukseen, niin ilmoita siitä mahdollisimman pian kunnantalon neuvon-
taan joko puhelimitse (08) 4883 111 tai sähköpostilla neuvonta@sievi.fi. 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus julkaistaan yleisessä tie-
toverkossa 28.10.2021 . 

 

 

AHTI HANNULA   
puheenjohtaja,  mtty  

Julkipanotodistus: Tämä kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 14.10.2021. Kutsu on 
ilmoitettu myös paikallislehti Sieviläisessä keskiviikkona 20.10.2021. 
 
Ilmoitustaulunhoitaja 
   Tomi Kopakkala 
   Toimistosihteeri / palveluneuvoja 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kunnanvaltuusto 21.10.2021 § 67 
 
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, julkaistu 
yleisessä tietoverkossa 14.10.2021 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 20.10.2021. 
 
Kuntalain (365/1995) 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) valtuutetuista (=14 hlöä) on saapuvilla. 
 
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto. 

 
Päätös:    
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto 21.10.2021 § 68 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Kari Honkala ja Jukka Jokitalo. 
 
Päätös:    
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KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET AJALLA 1.9.-31.12.2021 
 
Kunnanhallitus 13.9.2020 § 132 
 

Hallintosäännön 14 luvun 143 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.  
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.  
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Kokoukset voidaan hallintosäännön 
141 §:n mukaan tarvittaessa pitää myös sähköisesti. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus  
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnantalolla maanantaisin klo 14.15 seu-
raavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 13.9., 11.10., 1.11., 22.11. ja 13.12. 
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään kunnantalon valtuustosalissa 
torstaisin klo 19.00 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 11.11. ja 2.12. 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus  
1. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnantalolla maanantaisin klo 14.15 seu-
raavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 13.9., 11.10., 1.11., 22.11. ja 13.12. 
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään kunnantalon valtuustosalissa 
torstaisin klo 19.00 seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 21.10., 11.11. ja 2.12. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 21.10.2020 § 69 
 
 Päätös: 

 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Kai Korhonen, 044 4883 200 

  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.6.2021 
 

Kunnanhallitus  13.9.2021  §  133 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 10.11.2020 antanut yleisohjeen Kunnan ja kuntayh-
tymän puolivuosi- ja neljänneskatsausten laadinnasta. Tätä yleisohjetta noudatetaan ensimmäisen 
kerran vuotta 2021 koskeviin kunnan puolivuosi- ja neljännesvuosikatsauksen tietoihin. 
 
Puolivuosikatsaukessa on esitettävä kunnan tuloslaskelma, tase sekä tilinpäätösennuste. Lisäksi 
on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskei-
set tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Katsauksen laa-
dinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 
 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 31.6.2021. 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–31.6.2021. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Marja Korkeakangasta. 
 

Kunnanvaltuusto 21.10.2021  § 70 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–31.6.2021. 
 
Päätös: 
 
Lisätietoja:  talouspäällikkö Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.8.2021 
 

Kunnanhallitus  11.10.2021  §  156 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 10.11.2020 antanut yleisohjeen Kunnan ja kuntayh-
tymän puolivuosi- ja neljänneskatsausten laadinnasta. 
 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 31.8.2021. 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2021. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Marja Korkeakangasta. 
 

Kunnanvaltuusto 21.10.2021  § 71 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2021. 
 
Päätös: 

 
Lisätietoja:  talouspäällikkö Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021 § 134 
 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen on tullut ajankohtaiseksi 
Kuntalain muutoksista johtuen. Sairaanhoitopiirin nykyinen perussopimus on ollut keskeisiltä osil-
taan peräisin vuodelta 2002 ja siihen on tehty vähäisiä muutoksia uuden Oulun muodostumisen 
yhteydessä vuonna 2012. 
 
Uudistunut kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015 ja uudistunut kuntalaki asettaa kuntayhtymän perusso-
pimuksen vähimmäissisällölle vaatimuksia, joita ei ole ollut sairaanhoitopiirin nykyisessä perusso-
pimuksessa. Myös muihin hallintoa koskeviin lakeihin on tullut muutoksia, jotka on otettu huomioon 
sopimusta päivitettäessä. Huolimatta käynnistyneestä sote-uudistuksesta ja Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen muodostamisesta perussopimuksen muuttaminen tulee toteuttaa. 
 
Perussopimukseen tehtävät suurimmat lisäykset koskevat kuntalain 56 § 1 momentin 10 ja 11 
kohdan edellyttämiä asioita: 
- 10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät 

ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasa-
painottamisesta; 

- 11) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille. 
Näiltä osin kuntalaki edellyttää tehtävän päivityksen perussopimukseen, sillä aiemmassa kunta-
laissa ei ollut säännelty edelle mainittuja asioita. Myös nykyisen perussopimuksen rakennetta on 
muokattu ja selkeytetty. 
 
Perussopimuksen muuttaminen on jäsenkuntien asia. Perussopimus on kuntien välinen sopimus. 
Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jä-
senkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteen-
lasketusta asukasluvusta. Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien val-
tuustot enemmistöpäätöksellä. 
Oheismateriaalina Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirje perussopimuksen 
muuttamisesta liitteineen. 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja käsittelemään sairaan-
hoitopiirin hallituksen esittämän muutetun perussopimuksen 29.10.2021 mennessä ja lähettämään 
asiaa koskevan valtuuston kokouksen oikeaksi todistetun pöytäkirjaotteen sairaanhoitopiirin kir-
jaamoon. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin esittämän muutetun perussopimuksen ja esittää kunnanvaltuustolle uuden perussopimuksen 
hyväksymistä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 21.10.2021  § 72 
 
Oheismateriaalina Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirje perussopimuksen 
muuttamisesta liitteineen. 
 
Päätös: 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200 etunimi. sukunimi@sievi.fi  
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KALLION ALUEEN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN PÄIVITYS VUOSILLE 2021 – 2024 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021 § 135 
 

Kallion yhtymähallitus päätti kokouksessaan 6.11.2020 Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointi-
suunnitelman päivittämisestä vuosille 2021 – 2024. Päivittäminen on tehty yhteistyössä kuntien vi-
ranhaltioiden, vanhus- ja vammaisneuvostoedustajien, seurakuntien ja Kallion viranhaltioiden 
kanssa kevään 2021 aikana.  
 
Vanhuspalvelulaki velvoittaa laatimaan suunnitelman niistä toimenpiteistä, joilla tuetaan ikäänty-
neen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista. Hyvinvointi-
suunnitelman strategiseksi tavoitteeksi oli asetettu: 
a. ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sekä 
b. ikääntyneet voivat elää hyvää elämää kodeissaan nykyistä pidempään. 
Näiden pohjalta kunnat laativat omat konkreettiset hyvinvointisuunnitelman teot omiin kuntiinsa. 
Vuositeemoiksi valittiin v 2022 Hyvinvoiva ja innostava arki, v 2023 arvostan itseäni ja v 2024 Tur-
vallinen koti. 
 
Kallion yhtymähallitus hyväksyi Kallion alueen ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021 – 
2024. Myös Sievin Vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt hyvinvointisuunnitelmaa kokoukses-
saan 26.8.2021. 
Oheisena päivitetty hyvinvointisuunnitelma. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kallion alueen ikääntyvien hyvinvointi-
suunnitelman vuosille 2021 – 2024 ja lähettää sen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 21.10.2021  § 73 
 
Oheisena päivitetty hyvinvointisuunnitelma. 
 
Päätös: 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kai Korhonen p. 044 4883 200 etunimi. sukunimi@sievi.fi  
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HANKINTAOHJE 
 

Kunnanhallitus 11.10.2021 §  164 
 
Kunnan hallintosäännön päivitystyön yhteydessä nousi esille tarve laatia kuntaan hankintaohje. 
Tekninen toimisto on vastannut ohjeen laatimisesta ja kunnan johtoryhmä on hyväksynyt ohjeen 
sisällön 21.9.2021. Hankintaohjetta sovelletaan pienhankintoihin ja kansallisen kynnysarvon ylittä-
viin hankintoihin. Hankintalain säädökset ovat kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 
erittäin väljät ja antavat hankintayksikölle harkintavaltaa hankintojen toteuttamisen suhteen. Pien-
hankintojen suhteen hankintalaissa ei ole säännöksiä. EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osal-
ta noudatetaan hankintalakia. 
 
Hankintaohjeen tavoitteena on ohjata hankintamenettelyä ja päätöksentekoa eri suuruisissa ja eri 
hankintalajiin kuuluvissa hankinnoissa. Ratkaisuvallan osalta määräykset hankinnoista on annettu 
kunnan hallintosäännössä (1.8.2022 § 48). Hankintaohjeessa on käsitelty myös hankintoja tilaaja-
vastuun, hankintojen valvonnan, asiakirjojen julkisuuden ja esteellisyyden osalta. Lisäksi hankinta-
ohjeessa on määritetty ratkaisuvalta leasingsopimusten osalta. Hankintaohjeen liitteeksi on lisäksi 
laadittu pikaohje. 
 
Oheismateriaalina Sievin kunnan hankintaohje kansallisille ja pienhankinnoille, sekä hankintojen 
pikaohje. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Sievin kun-
nan hankintaohjeen kansallisille ja pienhankinnoille. Ohjeistus tulee voimaan 1.11.2021 alkaen. 

 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää hyväksyä osal-
taan oheismateriaalina olevan Sievin kunnan hankintaohjeen kansallisille ja pienhankinnoille ja 
esittää hankintaohjeen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. Ohjeistus tulee voimaan 1.11.2021 al-
kaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Sami Puputtia. 
 

Kunnanvaltuusto 21.10.2021  § 74 
 
Oheismateriaalina Sievin kunnan hankintaohje kansallisille ja pienhankinnoille, sekä hankintojen 
pikaohje. 
 
Päätös: 

 
 Lisätiedot: tekninen johtaja Sami Puputti, p. 044 4883 263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 21.10.2021  § 75 
 
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu Kuntalain 
(410/2015) 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 

93 §: Valtuustoasioiden valmistelu 
Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan 
sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmis-
tellut. 

 
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole 
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on 
tehtävä yksimielisesti. 
 
Päätös:    
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