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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Konola Matti puheenjohtaja  
 Puurunen Jukka 1. varapuheenjohtaja  
 Korsulainen Terhi 2. varapuheenjohtaja  
 Kyllönen Tarja jäsen etäyhteydellä 
 Pellikka Sami jäsen  
 Tahkola Liisa jäsen  
 Kamula Matias varajäsen  
 
Poissa Piiponniemi Ville 
 
Muu Leiviskä Matti valtuuston pj.  
 Kamula Sami valtuuston 1. varapj.  
 Tuuli Tuomas valtuuston 2. varapj.  
 Mäkeläinen Ismo esittelijä  
 Mannermaa Sari pöytäkirjanpitäjä  
 
 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Matti Konola Sari Mannermaa 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

1 - 19 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 10.01.2022 
 
 
 Terhi Korsulainen Sami Pellikka 
  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

www.pyhanta.fi 11.01.2022  
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 1    
      

Toimielin toteaa, onko kokous kutsuttu koolle hallintosäännön määräysten 
ja toimielimen päätöksen mukaisesti ja onko se Kuntalain 103 §:n 
mukaisesti jäsenmäärään nähden päätösvaltainen. 

 
Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden 

päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden 
päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien valinta 
  
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 2    
      
 

Toimielin valitsee kaksi jäsentä tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
Päätösehdotus Toimielin valitsee tarkastusvuorossa olevat jäsenet pöytäkirjantarkastajiksi. 

Tarkastusvuorossa on Terhi Korsulainen ja Tarja Kyllönen. 
 

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Korsulainen ja Sami Pellikka 
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Esityslistan hyväksyminen 
  
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 3    
      

Pyhännän kunnan hallintosäännön § 137 mukaan asiat käsitellään 
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Hallintosäännön 138 § mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai 
jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä 
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset 

lisäasiat. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Kirkonseudun kortteleiden 6 ja 10 (vanha sale ja vanha kunnantalo)asemakaavanmuutos 
 
Kunnanhallitus 12.04.2021 § 76 
    

Kirkonseudun kortteleiden 6 ja 10 asemakaavamuutoksesta on laadittu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tavoitteena on muuttaa liike- ja 
toimitilarakennusten korttelit yhdeksi tontiksi, jolla käyttötarkoitukseksi 
kaavoitetaan julkinen rakentaminen tai asuminen tai niiden yhdistelmä ja 
terveys- ja hyvinvointipalveluihin liittyvä liiketoiminta. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman on laatinut Sweco Oy Oulusta ja 
arkkitehtinä asemakaavamuutoksessa on arkkitehti Juho Peltoniemi. 

 
Asemakaavamuutos olisi tarkoitus aloittaa vireilletuloilmoituksella 
huhtikuussa ja luonnokset olisivat nähtävillä toukokuussa. Ehdotusvaihe 
ajoittuisi lokakuulle ja asemakaavamuutostyö valmistuisi vuoden loppuun 
mennessä. 

 
Kaavatyötyöryhmä on käsitellyt vireilletuloasiaa ja hyväksynyt osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman 24.3.2021 kokouksessa ja päättänyt esittää 
kunnahallitukselle, että kortteleiden 6 ja 10 asemakaavamuutoksen 
kunnanhallitus laittaisi vireille. 

 
Kunnanjohtajan päätöesitys  
 

Kunnanhallitus päättää aloittaa Kirkonseudun asemakaavamuutoksen 
kortteleiden 6 ja 10 osalta ja vireilletulosta ilmoitetaan MRL 63§:n 
mukaisesti. Samalla  hyväksytään laadittu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, joka on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan. 

  
Päätös Hyväksyttiin  
 
 
Kunnanhallitus 14.06.2021 § 123 
    

Kaavakonsultti Sweco Oy arkkitehti Juho Peltoniemi on laatinut 
asemakaavamuutoksesta asemakaavaluonnoksen ja selotusosan ja 
päivittänyt OAS:n. 

 
Luonnoksessa  esitetään asemakaavamuutosalueelle yhteensä 3000 m2 
rakennusoikeutta ja rakennukset voivat olla myös III-kerroksisia. 
Rakentaminen voi olla julkista rakentamista tai asumista tai niiden 
yhdistelmää ja lisäksi asemakaava mahdollistaisi liiketoimintaa tontilla. 
Luonnosvaihtoehdossa jota nyt esitetään nähtäville on kulkuyhteys 
rantarivitaloille ja omakotitalolle siirrettävissä. Ajorasite on joustava ja 
ohjeellinen ja jos rakennussuunnittelu sitä vaatii niin ajorasite voidaan 
siirtää tontilla haluttuun paikkaan ja yhteys voidaan rakentaa sekä 
Keskustielle tai Koulutielle tontin sisäisenä tienä. 

 
Kunnanjohtajan päätösesitys 
 

Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavan muutosluonnoksen ja 
asemakaavaselostuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
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päivityksen, päättää asettaa asemakaavan muutosluonnoksen 
selostuksineen nähtäville MRL 62 §:n mukaisesti ja hankkii tarvittavat 
lausunnot kaavaluonnoksesta. 

 
Päätös Hyväksyttiin  
 
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 197 
 

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä MRL62§:n ja MRA 30§:n 
mukaisesti 15.6-20.7.2021 välisen ajan. 

 Lausuntoja tuli asemakaavaluonnoksesta yhteensä 6 kpl. 
 Kaavakonsultti on käsitellyt tulleet lausunnot ja antanut niistä vastineet. 

 
Asemakaavaluonnosta on takennettu Elyn lausuntojen perusteella mm. 
seuraavasti: 
-Keskustien liikennemäärät on arvioitu uudelleen sekä henkilöauto- ja 
raskasliikenteen osalta kun liikennemäärät ovat vähentyneet mm.Salen 
poistumisen jälkeen.Lisäksi huomioitu,että Keskustie ja Koulutie muuttuu 
kaduksi. 

 -dB vaatimukset on tarkennettu kaavamääräyksiin. 
 -Karttaote kunnallistekniikasta on lisätty kaavaselostukseen. 
 
 Muiden lasuunnot eivät aiheuttaneet tarkennuksia
 asemakaavaluonnokseen. 
 
Kunnanjohtajan päätösesitys 
 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä konsultin tekemät vastineet 
asemakaavaluonnoksesta ja sen pohjalta tehdyt tarkennukset ja muutokset 
kaavaan ja kaavamääräyksiin ja päättää asettaa kaavaehdotuksen 
nähtäville ja hankkia tarvittavat lausunnot MRL 65 §:n mukaisesti.   
  

Päätös Hyväksyttiin.  
 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Konola ja Matti Leiviskä palasivat 
kokoukseen ennen tämän asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 18.42. 

 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 4    
11/10.02.03/2022    
  
 Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 23.9-24.10.2021 ja muistutukset ja 

lausunnot tuli jättää 24.10.2021 mennessä. 
 Muistutuksia asemakaavaehdotuksesta ei tullut.Lausuntoja eri 

viranomaiset jättivät yhteensä 3 kpl. 
 Ely-keskus edellytti lausunnossaan meluselvityksen tekemistä joka 

valmistui 14.12.2021. Meluselvityksen perusteella rakennusten sisätilojen 
meluvaatimukset täyttyvät normaalilla rakentamisella,joten rakentamiselle 
ei ole tarvetta esittää äänieritysvaatimuksia. 

 Muiden lausuntojen perusteella ei ole tarvetta asemakaavaa muuttaa. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 
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Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä konsultin tekemät vastineet asemakaava- 
ehdotuksesta ja hyväksyy Kirkonseudun asemakaavamuutoksen ja 
laajennuksen Kortelissa 6 ja 10 ja esittää asemakaavan kunnavaltuuston 
hyväksyttäväksi.    
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
Liitteet 
 [1] 2021_12_17_EHDOTUS_K_6_10_2000[82513] 
 [2] Pyhäntä_akm_6_ja_10_selostusehdotus_171221[82514] 
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Kuntastrategia 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 5    
1/00.01.02.00/2022    
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 

 
Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan 
kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. 
Kuntalain 37§ mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa 
valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin 
tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston 
toimikaudessa. 
 
Kuntastrategian sisällöllisten valintojen ja linjausten rinnalla vähintään yhtä 
tärkeää on sen sisältämien pääasioiden yhteinen omaksuminen ja tulkinta 
mahdollisimman laajasti kunnan poliittisessa ja ammatillisessa johdossa, 
toimialoilla, konserniyhteisöissä, henkilöstön sekä myös asiasta 
kiinnostuneiden kuntalaisten ja sidosryhmien keskuudessa. 
 
Kuntalaisten ja sidosryhmien kuuleminen ja ideointi kuntastrategian 
sisällön rakentamisessa on tärkeää. Nykypäivän teknologia mahdollistaa 
nykyisin myös useita tehokkaita tapoja osallistaa digitaalisesti suuriakin 
joukkoja strategisten linjausten tarkasteluun ja analysointiin. 
 
Pyhännällä nähtiin, että nykyinen kuntastrategia on hyvä, joten sitä ei ollut 
tarve uudistaa kokonaan. Kuntastrategian selkeyttäminen, kirkastaminen 
sekä sen sisäistäminen nähtiin keskeiseksi tavoitteeksi.Kuntastrategia on 
isokuva niistä toimenpiteistä mittareineen, joilla asetetut tavoitteet 
saavutetaan. 
 
Yhteistyössä asiantuntijan kanssa on kuntastrategiaa kirkastettu ja sen 
sisältöä rakennettu seuraavan prosessin mukaisesti: 
 
- nykyisen strategian läpikäynti 
- haastattelut 
- sähköinen kysely päättäjille, työntekijöille, kuntalaisille, yrittäjille 
- kuntalaispalautteen kerääminen eri tilaisuuksissa 
- kirjallinen strategiatehtävä valtuustolle 
- strategialuonnoksen läpikäynti johtoryhmässä asiantuntijan kanssa 
- strategialuonnoksen läpikäynti valtuustossa asiantuntijan kanssa 
- sähköinen palautekysely valtuustolle strategialuonnoksesta ja 
viiteaineistosta 
 
Kuntastrategian hyväksymisen jälkeen on tärkeintä sen sisäistäminen 
osaksi koko organisaation päivittäistä arkea. Kaikkien toimintasuunnitelmat 
pitää pohjautua kuntastrategiaan, jotta siinä asetetut tavoitteet voidaan 
saavuttaa. Myös kuntalaisten ja sidosryhmien pitää tuntea kuntastrategia, 
jotta heiltä saadut ideat / toimenpiteet edistävät kuntastrategian 
toteutumista. 
 
Kuntastrategian jalkauttamista ja viestintää varten pitää tehdä vuosikello, 
jossa on aikataulutettu konkreettiset toimenpiteet. Jalkautus ja viestintä 
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hoidetaan johtoryhmän ja asintuntijoiden toimesta valtuuston vahvalla 
tuella sekä linjauksilla. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy laaditun kuntastrategian. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
Liitteet 
 [3] Pyhäntä strategia 3.1.2022 
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Kunnanhallituksen kokousten aikataulu, koolle kutsuminen ja pöytäkirjan nähtävänä 
pitäminen 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 6    
10/00.01.01.03/2022    
 
Valmistelija Henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa 

 
Pyhännän kunnan hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin pitää 
kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Hallintosäännön 127 §:n 
mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja. 
 
Kunnanhallituksen kokoukset on pidetty pääsääntöisesti maanantai-iltaisin 
klo 18.00 alkaen kunnantalolla tai hybridi/etäkokouksina. Kokouskutsut on 
toimitettu sähköpostitse 4 päivää ennen kokousta ja pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla kokousta seuraavana päivänä 
salaisia asioita lukuunottamatta. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää kokousten aikataulusta, koolle kutsumisesta ja 
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä. 
 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään 
pääsääntöisesti maanantai-iltaisin klo 18.00 alkaen kunnantalolla tai 
hybridi/etäkokouksina. Kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse 4 päivää 
ennen kokousta ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan 
verkkosivuilla kokousta seuraavana päivänä salaisia asioita 
lukuunottamatta. 
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Valtuuston kokousaikataulu v. 2022 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 7    
10/00.01.01.03/2022    
 
 
Valmistelija Henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa 

 
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja 
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää  

1) vuonna 2022 pidettävien kokousten kokouspäivästä ja kokousten 
alkamisajankohdasta 
2) valtuutettujen lisäksi valtuuston kokouskutsut lähetetään esityslistoineen 
kunkin puolueen kahdelle ensimmäiselle varavaltuutetulle 
3) valtuuston kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse 4 päivää 
ennen kokousta 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluihin mahdollisesti 
perustettavien in-house-yhtiöiden valmisteluun osallistuminen 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 8    
9/00.04.01/2022    
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 

 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden 
valmistelussa on edetty tuotantotapojen vaihtoehtojen valmisteluun. 
Suppea poliittinen seurantaryhmä on hyväksynyt kokouksessaan 
4.11.2021 linjauksen, että ateria- ja puhtauspalveluihin voidaan 
perustaa alueellisia in-house-yhtiöitä. Tavoitteena olisi perustaa 
enintään 2-3 alueellista yhtiötä Oulun Tuotantokeittiö Oy:n lisäksi. 
 
Jatkovalmistelun vuoksi hyvinvointialueen valmistelijat ovat toivoneet 
kuntaorganisaatioilta periaatelinjausta mahdollisesta osakkuudestaan 
alueellisissa in-house yhtiöissä vuoden 2021 loppuun mennessä. 
 
Osakkuuteen valmiutensa ilmaisseiden kuntien kanssa perustetaan 
yhteinen ohjausryhmä/ ohjausryhmät, joiden työskentelyä tukemaan 
hankitaan juridista ja taloudellista asiantuntijapalvelua. Tavoitteena 
on, että yhtiöiden perustamiseen liittyvät lopulliset päätökset on tehty 
osapuolten päätöselimissä kevätkaudella 2022. 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää: 

 1. että Pyhännän kunta osallistuu mahdollisten in-house 
yhtiöiden valmisteluun ateria- ja puhtauspalveluissa. 
 2. esittää nimettäväksi ohjausryhmän jäseneksi sivistysjohtajan. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
Liitteet 
 [4] Ateria- ja puhtauspalvelut kirje kuntiin 05112021 
 [5] Ateria_puhtauspalvelut 
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Hyvinvointialueiden perustaminen, henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamista koskeva 
yhteistoimintakäsittely 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 9    
2/01.00.03/2022    
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 

 

 Sote-uudistukseen liittyvä henkilöstön siirto kunnalta 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään edellyttää, että 
sekä  luovuttaja, väliaikaishallinto ja luovutuksensaaja käyvät yt-lain 
4 ja 11 §:ien mukaiset yhteistoimintamenettelyt. Tämä tarkoittaa sitä, 
että jokainen luovuttaja eli kuntatyönantaja käy itsenäisesti 
yhteistoimintamenettelyt. 

 
 Kunnan tehtävänä on tiedottaa henkilöstölleen muutoksista, vastata 

oman henkilöstön yt-prosessien toteuttamisesta ja toimia 
yhteistyössä hyvinvointalueen valmistelevien tahojen kanssa. 

 
 Hyvinvointialueiden perustamiseen ja sote-uudistukseen liittyvä 

yhteistoimintamenettely käynnistyy tietojen luovuttamista koskevalla 
yhteistoimintakäsittelyllä. Varsinaista liikkeen luovutusta ja 
henkilöiden siirtymistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään 
myöhemmin. 

 
 Henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisen myötä 

hyvinvointialueelle siirtyvät henkilöt yksilöityvät, joten 
yhteistoiminnassa käsitellään: 

 - Tietojen luovuttaminen hyvinvointialuevalmistelussa käytettäväksi 
 - Ennakkotieto siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 
 
 Käsittely edustuksellisessa yhteistoiminnassa on lain mukaan 

riittävä. Tämän lisäksi on huolehdittava, että kaikkia ennakkotiedon 
mukaan hyvinvointialueelle siirtyviä henkilöitä on tiedotettu asiasta 
työyhteisö- tai yksilötasolla. 

 
 Yhteistoimintakäsittely ja tiedottaminen toteutettava ennen kuin 

tiedot voidaan valmisteluun antaa. 
 
 Pyhännän kunnan hallintosäännön mukaan, mikäli toimivallasta 

henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty 
hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella.  

 
 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 

§14 mukainen yhteistoimintaelin on Pyhännän kunnassa 
yhteistoimintaryhmä. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 
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Päätösehdotus Kunnanhallitus: 
1. merkitsee valmistelun tiedoksi. 
2. toteaa, että hyvinvointialueiden perustamiseen ja sote-uudistukseen 
liittyvä yhteistoimintamenettely käynnistyy tietojen luovuttamista koskevalla 
yhteistoimintakäsittelyllä ja  
3. tietojen luovuttamista koskeva yhteistoimintakäsittely ja henkilöstön 
tiedottaminen toteutetaan yhteistoimintaryhmässä. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
Liitteet 
 [6] Henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamista koskeva 

yhteistoimintakäsittely 
 [7] Henkilöstön kartoitus POPsote Henkilöstötyöryhmä 18102021 
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Kunnanhallitus § 10 10.01.2022 
 

 

 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2022 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 10    
3/02.02.00/2022    
 
 
Valmistelija Henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa 

 
Pyhännän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 § 77 vuoden 2022 
talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024. Talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeilla kunnanhallitus antaa osastoille ja henkilöstölle 
täydentäviä ohjeita noudatettavaksi. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
Liitteet 
 [8] Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022 
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Kunnanhallitus § 11 10.01.2022 
 

 

 
Käyttösuunnitelmat 2022 kunnanhallitus 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 11    
3/02.02.00/2022    
 
 
Valmistelija Henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa 

 
Kunnanhallitus hyväksyy tulosalueiden yleinen hallinto (130), sosiaali- ja 
terveyspalvelut (140) muut palvelut (150), elinkeinoelämän edistäminen 
(160) ja maaseudun kehittäminen (200) käyttösuunnitelmat. Lisäksi 
kunnanhallitus määrää viranhaltijat, jotka hyväksyvät kunnanhallituksen 
tulosyksiköitä ja hankkeita koskevat käyttösuunnitelmat 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy tulosalueiden yleinen hallinto (130), sosiaali- ja 
terveyspalvelut (140), muut palvelut (150), elinkeinoelämän edistäminen 
(160) ja maaseudun kehittäminen (200) käyttösuunnitelmat vuodelle 2022. 
 
Kunnanhallitus määrää, että kunnanjohtaja hyväksyy valtuuston, 
kunnanhallituksen, keskustoimiston, toimikuntien, edustuksen, 
ystävyyskuntatoiminnan, muun toiminnan, sosiaali-ja terveyspalvelujen, 
asiointiliikenteen, elinkeinoelämän edistämisen ja maaseudun kehittämisen 
käyttösuunnitelmat. 
 
Kunnanhallitus määrää, että henkilöstö- ja talousjohtaja hyväksyy 
henkilöstöhallinnon, kunnallisverotuksen, työmarkkinatuen kuntaosuuden 
ja työllistämisen käyttösuunnitelmat. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
Liitteet 
 [9] Käyttötaloussuunnitelma kh 2022 
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Kunnanhallitus § 12 10.01.2022 
 

 

 
Lainannostovaltuudet 2022 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 12    
5/02.05.04/2022    
 
 
Valmistelija Henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa 

 
Kunnan investointeja on viime vuosina rahoitettu ja maksuvalmiutta 
ylläpidetty lyhytaikaisen lainan avulla. Vuoden 2022 talousarvio sisältää 
pitkäaikaisen lainannostoa 4 000 000 €, mikä kohdistuu 
kokonaisuudessaan hyvinvointitalon rakentamiseen. Lyhytaikaista lainaa 
kunnalla oli vuoden 2021 lopussa 3 300 000 €. Talousarvion 2022 mukaan 
lyhytaikaista lainaa vähennettäisiin talousarviovuoden aikana 500 000 €. 

 
Esittelijä Henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää kunnanjohtajalle 3.300.000 

€ lyhytaikaisen lainan nostovaltuuksia vuodelle 2022. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 13 10.01.2022 
 

 

 
Määräalan vuokraaminen yrittäjä Eija Kamulalle 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 13    
6/10.00.02.02/2022    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 

 
Pyhännän kunta on ostanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristövirastolta on Vähä-Lapin levähdys- ja P-alueen määräalan 
(0.1100 ha, RN:o 630–895-0-85). Aikaisemmin Pirkanmaan ELY-keskus 
on vuokrannut määräalan paikalliselle kioskiyrittäjälle. 
 
Vähä-Lapin levähdys- ja P-alueella toimiva kioskiliiketoiminta on ollut 
tärkeä Lamujoen mökkiläisille, kuntalaisille ja ohikulkijoille. Kioskitoiminta 
on osaltaan ollut luomassa positiivista kuntakuvaa, joten sen palvelun 
säilyttäminen on Pyhännälle tärkeää. Aluetta on mahdollista kehittää 
jatkossa kokonaisuutena mm. rakentamalla veneluiska, telaranta veneille 
ja kenties jossakin vaiheessa matkaparkki alueelle. 
 
Kioskiyrittäjän kanssa on käyty keskustelua kioskiliiketoiminnan 
jatkamisesta kohteessa. Kioskiyrittäjä on edelleen halukas jatkamaan 
toimintaa, joten hänen kanssaan yhdessä on laadittu vuokrasopimus. 
Vuokrasopimus on sisällöltään sekä periaatteiltaan samantyyppinen, kuin 
aikaisemmin ELY:n ja yrittäjän välinen sopimus. Kunta ei saa 
sopimuksesta rahallista korvausta, vaan panos-tuotos kunnalle tulee 
saadun palvelun kautta. Yritys työllistää vuosittain useita nuoria. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Vähä-Lapin levähdys- ja P-alueen määräala 
(0.1100 ha, RN:o 630–895-0-85) vuokrataan kioskiyrittäjä Eija Kamulalle 
vuokrasopimuksen mukaisesti. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
Liitteet 
 [10] Eija Kamula, vuokrasopimusluonnos 03012022 
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Kunnanhallitus § 14 10.01.2022 
 

 

 
Henkilöstön ravintoedun arvo ja ateriakorvaukset 2022 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 14    
4/01.04.03/2022    
 
Valmistelija Henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa 

 
Verohallinto on tarkistanut 22.11.2021 vuoden 2022 verotuksessa 
noudatettavat laskentaperusteet.  
 
Verohallinnon päätöksen 10 §:n mukaisesti ravintoedun arvo on 7,15 € 
ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden 
välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on 
vähintään 7,15 € ja enintään 11,30 €. Jos tämä määrä alittaa 7,15 € tai 
ylittää 11,30 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden 
kustannusten arvonlisäveron määrää.  
 
Päätöksen 12 §:n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun 
vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä 
saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 5,36 € ateriaa kohden. Koulun, 
päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai 
hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 
4,29 € ateriaa kohden.  
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2022  
 
1) koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan 
kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona 
pidetään 5,36 € ateriaa kohden. 
2) koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökunnan 
oppilaiden 
tai hoidettavien valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona 
pidetään 4,29 € ateriaa kohden. 
3) ravintoetuun oikeutetut henkilöt määritellään esimiehen erillisellä 
päätöksellä. 
4) ateriakorvaus laitoksen omalta henkilökunnalta on 5,36 €/ateria ja 
muulta henkilökunnalta 7,15 €/ateria. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 15 10.01.2022 
 

 

 
Harkinnanvaraiset työ- ja virkavapaat 2022 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 15    
7/01.01.03.06/2022    
 
Valmistelija Henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa 

 
Pyhännän kunnassa on käytössä harkinnanvarainen 5+2 malliin perustuva 
työ- ja virkavapaa. Mallin mukaista palkatonta vapaata käytti v. 2021 
(tilanne 22.11.2021) 25 henkilöä ja palkattomia päiviä käytettiin 113. 
Vapaista kertyi nettosäästöä n. 7 500 euroa. Yhteistoimintaryhmä käsitteli 
2.12.2021 pidetyssä kokouksessa harkinnanvaraisten työ- ja virkavapaiden 
myöntämiskäytäntöä ja esittää sen jatkamista vuodelle 2022. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että harkinnanvaraista 5+2 malliin perustuvaa työ- 
ja virkavapaakäytäntöä jatketaan vuonna 2022. Mallissa viittä palkatonta 
vapaata kohti saa kaksi palkallista vapaata. Mikäli 5+2 vapaa otetaan 
maanantaista perjantaihin, muodostavat lauantai ja sunnuntai harkinnan- 
varaisen +2 päivää -osan. Mikäli vapaa otetaan yksittäisinä päivinä, päivät 
lasketaan yhteen ja päiviä vastaan saa kaksi palkallista vapaata. 
Vapaapäivät voivat olla arkipäiviä. Yhdelle henkilölle myönnetään yksi 5+2 
vapaa vuodessa. Työ- ja virkavapaiden myöntäminen ei saa johtaa 
sijaisten palkkaamiseen. Vapaat on pidettävä vuoden 2022 aikana. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 16 10.01.2022 
 

 

 
Kunnanjohtajan katsaus 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 16    
10/00.01.01.03/2022       

 
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi kunnanjohtajan katsaus. 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 17 10.01.2022 
 

 

 
Kunnanvaltuuston 1.11.2021 pidetyn kokouksen täytäntöönpano 
 
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 17    
8/03.04/2022    
 
Valmistelija Henkilöstö- ja talousjohtaja Sari Mannermaa 

 
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston 
päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 §:n 
mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä 
päätös täytäntöönpanematta. Asia on tällöin viipymättä saatettava 
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se 
on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos 
oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi. 
 
Valtuuston 1.11.2021 asiat: 
 
63 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
64 § Pöytäkirjan tarkastus 
65 § Talousarvion toteuma 1.1. - 31.8.2021 
66 § Hallintosäännön päivittäminen 
67 § Tuloveroprosentti 2022 
68 § Kiinteistöveroprosentit 2022 
69 § Mahdolliset valtuutettujen aloitteet ja kunnanhallitukselle 
osoitettavat kysymykset (Hallintosääntö 119 § ja 120 §) 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä ja 
että päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 



 
Pyhännän kunta PÖYTÄKIRJA 1/2022  24 
 
Kunnanhallitus § 18 10.01.2022 
 

 

 
Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä 
  
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 18    
      

Viranhaltijapäätökset: 
 kunnanjohtaja: 

2.12.2021 § 41 Koronatartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet Pyhännän 
kunnassa, suositusten ja rajoitusten jatkuminen   
3.12.2021 § 42 Perusopetuksen rehtorin viransijaisuus 1.1.2022 -   
31.12.2022  
7.12.2021 § 43 Koronatartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet Pyhännän 
kunnassa, suositusten ja rajoitusten jatkuminen  
8.12.2021 § 44 Kuntatodistuksen nostaminen  

  
Kh:n pj:n päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, ettei se käytä 

päätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 19 10.01.2022 
 

 

 
Tiedoksiantoasiat 
  
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 19    
      
 

1. Kannanotto TE2024 uudistus 
2. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan 10.12.2021 pöytäkirja 
3. PPSHP:n hallituksen 13.12.2021 pöytäkirja 
4. PPSHP:n valtuuston 14.12.2021 pöytäkirja 
5. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston 13.12.2021 pöytäkirja 
6. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 20.12.2021 pöytäkirja 

 
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 

https://poytakirjat.ylivieska.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021194
https://tweb.ppshp.fi/
https://tweb.ppshp.fi/
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pohjois-pohjanmaa.fi%2Fkokousasiakirjat&data=04%7C01%7Csiikalatvan.kunta%40siikalatva.fi%7C6e1b4f949bcb40d3baa008d96df13ade%7Cfa6c33511f9a4fa481ace517399a65ec%7C0%7C0%7C637661705674185909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9Y%2F3TW7KR%2FQ7xDNggVUHVfi%2FSrbNZPKswV%2BXu%2BYagis%3D&reserved=0
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 
12, § 16, § 17, § 18, § 19 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa Kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 

tai 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 

134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 13, § 14, § 15 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pyhännän kunnan kirjaamoon määräajan vii-
meisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pyhännän kunnan Kunnan-
hallitus 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Postiosoite: Manuntie 2, 92930 PYHÄNTÄ 
Käyntiosoite: Manuntie 2, 92930 PYHÄNTÄ 
Sähköpostiosoite: pyhannankunta@pyhanta.fi   
Puhelinnumero:  040 1912 200 
 
Kirjaamon aukioloaika on 
maanantaista torstaihin klo 9 – 15 
perjantaisin 9 - 14 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa-
timuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-
osoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pyhännän kunnan 
kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 11.1.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 


