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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 20.11.2017 § 259 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 20.11.2017 § 260 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 22.11.2017 .
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Koukan ja
Helinä Niemelän.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Koukan ja Viljo
Saukon.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 20.11.2017 § 261 1. Storaenso; Ilmoitus Tähtitilin sopimusehtojen muutoksesta
12.9.2017.
2. Kela; Yrittäjän työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeet
uudistuvat 1.1.2018.
3. Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja
20.9.2017.
4. Markkinaoikeus; Päätös nro 628/17 koskien Haapaveden
kaupungin hankintaa Lappset Group Oy:ltä.
5. Kutsu; Sote-tietopaketit Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa
-käyttöönottoa tukeva tilaisuus 24.11.2017.
6. Sosiaali- ja terveysministeriö STM 4428/2017; Sosiaalitoimen
valmistautuminen toiminnallisiin muutoksiin ja viranomaisverkon
(VIRVE) käyttöön.
7. Opetusministeriö; Muistutus kutsusta Suomi 100-seminaariin
"Yhdessä - osaamista ja luottamusta seuraavat 100 vuotta".
8. ELY-keskuksen päätös 9.11.2017; Taksilupien kuntakohtaisten
enimmäismäärien vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
maakuntiin.
9. PPSHP:n hallituksen pöytäkirja 23.10.2017 verkossa osoitteessa
www.ppshp.fi/HALLINTO/Päätöksenteko.
10. Maakuntahallituksen pöytäkirjan 16.10.2017 nähtävänä
pitäminen osoitteessa
http://www.pohjois.pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat.
11. Maakuntavaltuuston kokousasiakirjat 27.11.2017 nähtävänä
verkossa osoitteessa
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat.
12. Maakuntahallituksen pöytäkirjan 6.11.2017 nähtävänä pitäminen
osoitteessa https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat.
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi em. asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 20.11.2017 § 262 1. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli talousarviota.
2. Outi Pekkalan hallitusaloitteesta muilla paikkakunnilla
työskentelevien jaksamisen tukemisesta seuranneet toimenpiteet.
2. Haapavedelle suunnitellun liikenneympyrän tilanne.
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi em. asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistus: Yhteistyösopimus sote- ja
maakuntavalmisteluun osallistuvan henkilöstön käytön periaatteista ja kustannusten
korvaamisesta
Khall 30.10.2017 § 247
(valm.vs.hall.joht.)
Pohjois-Pohjanmaan sot- ja maakuntauudistuksen johtoryhmä on
kokouksessaan 28.9.2017 hyväksynyt käyttöön
Yhteistyösopimuksen sote- ja maakuntavalmisteluun osallistuvan
henkilöstön käytön periaatteista ja kustannusten korvaamisesta.
Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia sote- ja
maakuntavalmisteluun osallistuvan henkilöstön käytön periaatteista
ja kustannusten korvaamisesta. Lähettäjä antaa
työntekijän/viranhaltijan vastanottajan käyttöön sote- ja
maakuntauudistuksen valmistelun tehtäviin. Valmistelussa tarvitaan
eri toiminta-alueiden asiantuntijoita suunnittelemaan, kehittämään ja
toteuttamaan eri toimintoja ja hallinnon alueita maakunnan
toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen.
Henkilöstön käytössä ja kustannusten korvaamisessa noudatetaan
seuraavia yleisiä periaatteita. Henkilöstö rekrytoidaan
pääsääntöisesti sisäisenä hakuna toimintoja maakuntaan siirtävistä
organisaatioista sisältäen organisaation konserniyhteisöt.
Työhön hakeutuvan työntekijän/viranhaltijan on varmistettava ennen
tehtävään hakeutumista, että hänen omassa organisaatiossa on
mahdollista tehdä tarpeellisia tehtäväjärjestelyjä, jotka
mahdollistavat siirtymisen vastaanottajan tehtäviin joko kokonaan tai
osittain.
Yhteistyösopimuksen perusteella:






Pöytäkirjan tarkastajat:

työntekijän/viranhaltijan palvelussuhde säilyy lähettävään
organisaatioon, joka vastaa työ- tai virkasuhteeseen perustuvista
vastuista lainsäädännön, työehtosopimusten ja kunkin yksittäisen
henkilön yksityiskohtaisten sopimusehtojen perusteella
vastaanottajalla on työntekijään/viranhaltijaan direktio- eli
työnjohto-oikeus seuraavilla osa-alueilla: oikeus johtaa työtä, sen
sisältöä ja valmistelun linjauksia sekä antaa työnjohdollisia ohjeita
ja määräyksiä työntekijälle/viranhaltijalle
lähettäjällä on oikeus todellisten ja tehtyjen tuntien ja liitteessä
sovitun työaikaprosentin perusteella laskuttaa vastaanottajalta
kunkin virka- ja työsuhteisen henkilön palkkakustannukset.
Laskutettavissa palkkakustannuksissa ovat mukana
työntekijän/viranhaltijan varsinainen palkka, keskimääräinen
laskennallinen vuosiloma-ajan palkka ja lomaraha sekä
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henkilöstösivukulut.
Muut tarkemmat yksityiskohtaiset ehdot ovat
yhteistyösopimuksessa ja sen liitteessä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Henkilöstöjaosto 09.11.2017 4
Hallintojohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto merkitsee yhteistyösopimuksen sote- ja
maakuntavalmisteluun osallistuvan henkilöstön käytön periaatteista
ja kustannusten korvaamisesta tietoonsa saatetuksi ja esittää, että
kaupunginhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen ja valtuuttaa
kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
Haapaveden kaupungin puolesta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 20.11.2017 § 263 Henkilöstöjaoston ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy
yhteistyösopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja
hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Haapaveden
kaupungin puolesta.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyväksyttiin.
______

Liitteet

128
129
130

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite yhteistyösopimukseen sote- ja maakuntavalmisteluun
osallistuvan henkilöstön käytön periaatteista ja
kustannusten korvaamisesta
Ote pöytäkirjasta - Johtoryhmä 28.9.2017 § 37
Yhteistyösopimus sote- ja maakuntavalmisteluun
osallistuvan henkilöstön käytön periaatteista ja
kustannusten korvaamisesta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 73
§ 264

20/2017

508

10.04.2017
20.11.2017

Hakalab Oy:n purkaminen
Khall 10.04.2017 § 73
(Valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupunginvaltuusto on 31.10.2016 § päätöksellään
päättänyt luopua ympäristölaboratoriotoiminnasta ja valtuuttanut
kaupunginhallituksen päättämään liiketoiminnan luovutuksen
yksityiskohdat ja yhtiön lopettamistoimenpiteet. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 14.11.2016 § 229 hyväksynyt liiketoiminnan
luovutusta koskevat sopimukset ja Hakalab Oy:n hallitus on
hyväksynyt sopimukset osaltaan 4.11.2016 § 41 päätöksellään.
Liiketoiminta on luovutettu SeiLab Oy:lle 1.1.2017 alkaen eikä
Hakalab Oy:n palveluksessa ole enää yhtään työntekijää.
Hakalab Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016 on
valmistunut ja näin ollen yhtiön purkamiseen tähtäävät toimenpiteet
voidaan aloittaa. Hakalab Oy:n tulos vuodelta 2016 on 57 443,07
euroa tappiollinen. Oma pääoma 31.12.2016 on kuitenkin vielä
positiivinen pääomalainan turvin. Esityslistan oheismateriaalina
toimitetaan Hakalab Oy:n vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjat.
Yhtiö puretaan osakeyhtiölain 20 luvun 1 §:n nojalla noudattaen lain
säännöksiä selvitysmenettelystä. Osakeyhtiölain 20 luvun 3 §:n
mukaan yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan.
Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman
selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi,
velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen
osakkeenomistajille. Jos selvitystilassa olevan yhtiön varat eivät riitä
sen velkojen maksamiseen, selvitysmiesten on haettava yhtiön
asettamista konkurssiin.
Osakeyhtiölain 20 luvun 9 §:n mukaan kun tehdään päätös
selvitystilasta, on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies
hallituksen tilalle. Osakeyhtiölain 20 luvun 11 §:n nojalla
selvitysmiesten on tarvittaessa laadittava tilinpäätös siltä selvitystilaa
edeltävältä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty
yhtiökokouksessa. Jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan
velvollisuus valita tilintarkastaja, tilinpäätös on tarkastettava.
Osakeyhtiölain 20 luvun 14 §:n mukaan selvitysmiesten on haettava
julkinen haaste yhtiön velkojille. Selvitysmiesten tulee huolehtia, että
yhtiön kaikki tiedossa olevat velat maksetaan ja sen jälkeen
mahdollisesti jäljelle jäävä omaisuus jaetaan osakkeenomistajille.
Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiesten tulee ilman aiheetonta
viivytystä antaa lopputilitys hallinnostaan laatimalla kertomus koko
selvitysmenettelystä. Tilintarkastaja antaa sen jälkeen
tilintarkastuskertomuksensa. Tämän jälkeen selvitysmiesten on
Pöytäkirjan tarkastajat:
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viipymättä kutsuttava koolle yhtiökokous. Yhtiö katsotaan puretuksi,
kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen yhtiökokouksessa.
Työnantaja on keskustellut asiasta talousjohtaja Maria Sorviston
kanssa ja hän on antanut suostumuksensa selvitysmieheksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Hakalab Oy puretaan käyttäen
selvitysmenettelyä. Samalla kaupunginhallitus ohjeistaa Hakalab
Oy:n yhtiökokousedustajaa, että selvitysmieheksi määrätään
talousjohtaja Maria Sorvisto viran puolesta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 20.11.2017 § 264 Yhtiön selvitystila on alkanut yhtiökokouksen päätöksellä 22.5.2017.
Mahdollisien velkojien kuulutusaika on päättynyt 18.9.2017,
rekisteriviranomaiselle ei ole ilmoittautunut velkojia. Yhtiön
toiminnasta on laadittu selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys, jotka
ovat tämän esityslistan liitteenä nro xx/2017. Lopputilitys on
tilitarkastajan lausuttavana. Viimeisen yhtiökokouksen ajankohta on
22.11.2017, tämän jälkeen yhtiö ilmoitetaan purkautuneeksi.
Kokouksessa ovat nähtävänä yhtiön pää- ja päiväkirjat selvityksen
ajalta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo Hakalab Oy:n lopputilityksen ja
selvitysmiehen kertomuksen tietoonsa saatetuksi ja päättää saattaa
ne kaupunginvaltuuston tietoon.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto selvitti Hakalabin
lopputilityksen tilannetta.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden Pesula Oy:n tilanne
Khall 20.11.2017 § 265 (valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden Pesula Oy on Haapaveden kaupungin 100 %:sti
omistama tytäryhtiö. Pesula työllistää tällä hetkellä toimitusjohtajan
lisäksi kolme henkilöä. Pesulan oma pääoma on kunnossa ja
viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan taseessa on ylijäämää.
Pesulan suurin yksittäinen asiakas on Haapaveden kaupunki,
sosiaali- ja terveyspiiri Helmi. Yhtiön viimeisin tase toimitetaan
esityslistan oheismateriaalina.
Haapaveden Pesula Oy:n nykyinen toimitusjohtaja on ilmoittanut
jäävänsä eläkkeelle. Yhtiön hallitus on päättänyt valita yhtiön
uudeksi toimitusjohtajaksi 1.12.2017 alkaen ruoka- ja
puhdistuspalvelupäällikkö Arja Mertalan. Yhtiön toimitusjohtajan
tehtävän hoitaminen ei ole kokoaikainen tehtävä. Yhtiön toiminnan
jatkuminen tulee selvittää maakuntauudistuksen alkamiseen
mennessä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhalitus katsoo asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli Haapaveden Pesula
Oy:n tilannetta.
______
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Piipsannevan jatkokäsittely ja vastuunjako
Khall 20.11.2017 § 266 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
1994 Haapaveden kaupunki luopui jätevedenpuhdistamolla
syntyvän lietteen peltolevityksestä. Samasta vuodesta lähtien liete
on loppusijoitettu sitä varten rakennetulle läjitysalueelle, joka
sijaitsee Haapaveden Piipsannevalla. Loppusijoitettavaa lietettä ei
ole läjitetty sen jälkeen kun läjitysaltaiden yhteenlaskettu
täyttötilavuus on saavutettu. 2007 on haettu lupaa
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta jäteveden
puhdistamolietteen läjitysalueen jälkihoitotoimenpiteille ja siihen
liittyvään vesienjohtamisen järjestelyille. Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus on 16.8.2017 lupapäätöksellään hyväksynyt
alueen sulkemistoimenpiteet ympäristöluvassa esitetyillä
määräyksillä. Luvassa on esitetty lietealueen sulkemisen
periaateratkaisuksi lietteen kuivatusta. Läjitysalueelle on rakennettu
uusia altaita ja runkojäteviemäri, joka johtaa vedet jäteveden
puhdistamoon käsiteltäväksi. Ulkopuolisten vesien johtamisella
lietealueen ohi ja lietteen pinnalle kertyvän veden keräilyllä on pyritty
kuivattamaan lietealue tehokkaasti, jotta lietteen pinnalle saadaan
viherkasvustoa. Lisäksi vesien johtamisella ja käsittelyllä on
laimennettu lietealtaiden pintavesiä, mikä mahdollistaa veden
johtamisen ympäröivään vesistöön ilman käsittelyä, kun pintavesien
laatu voidaan todeta riittävän hyväksi.
Piipsannevan lietteenkäsittelyalueelle on laadittu
tarkkailusuunnitelma, jota noudattaen on mitattu vuosittain
lietealtaiden vesistä eri ympäristökuormitusta ilmaisevia arvoja kuten
typpeä ja fosforia. Nämä arvot ovat laskeneet huomattavasti
2010-luvun alkupuolen tasosta. Alueellisten ympäristöviranomaisen
2017 tekemän tarkastuksien yhteydessä ei ole havaittu merkittäviä
puutteita alueen toiminnassa ja kunnossapidossa.
Lähivuosina Piipsannevalla on vain vähän tulevia toimenpiteitä, sillä
Piipsannevan lopullista toiminnan lopettamista koskeva
ympäristölupaa tullaan hakemaan 2019 mennessä, missä tullaan
tarkentamaan yksityiskohtaisemmin toiminnan lopettamiseksi
tehtävät asiat. Lisäksi lietteen läjitysalueen tarkkailusuunnitelmaa
laajentamaan, jotta haettavaa ympäristölupaa varten saadaan
enemmän tietoa.
2007 ympäristöluvan mukaisilla jälkihoitotoimenpiteillä on varauduttu
mahdollisiin riskiin, joita saattaa aiheutua Piipsannevan nykyisen
toiminnan aikana ja alueelle ei ole tällä hetkellä tarvetta laatia
erillistä ennaltavarautumissuunnitelmaa.
Piipsannevan alue on siirtynyt Haapaveden Vesi Oy:n omistukseen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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1.9.2017 alkaen yhtiötä perustettaessa. Haapaveden Vesi Oy tulee
säilyttämään operatiivisen roolin Piipsannevan alueen toiminnassa
ja tarkkailussa.
Kaupunki tulee vastuullisena osapuolena osallistumaan
lietteenläjitysalueen velvoitteisiin ja sulkemistoimenpiteisiin
taloudellisella tuella.
Jätelaki velvoittaa kuntaa osallistumaan tarvittaessa
lietteenkäsittelyalueen sulkemistoimenpiteisiin, sillä lain 74 §
mukaan, jos alueen haltija laiminlyö siivoamisvelvollisuutensa
siivoamisvelvollinen on kunta. Lisäksi Haapaveden Vesi Oy:n ja
Haapaveden kaupungin välisen liiketoiminnan luovutussopimuksen
mukaan vesiyhtiö ei vastaa ennallistamisvastuista, jotka ovat tulleet
ilmi ennen liiketoiminnan luovutusajankohtaa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
Haapaveden kaupungin ja Haapaveden Vesi Oy:n osakassopimusta
täydennetään lausumalla: "Haapaveden kaupunki osallistuu
tarvittaessa vastuullisena osapuolena Piipsannevan
lietteenkäsittelyalueen sulkemistoimiin taloudellisella avustuksella."
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Hannu Riuttanen, Ronald von Schulmann, Ilkka Repo ja
Helinä Niemelä poistuivat jääveinä (yhteisöjääviys) klo 16.40-16.50.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Piipsannevan tuulipuiston osayleiskaava
Khall 20.11.2017 § 267 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Puhuri Oy on tehnyt kaavoitusaloitteen, joka on pykälän
oheismateriaalina, Haapaveden kaupungille osayleiskaavan
laatimisesta Piipsannevan alueelle,
jossa Puhuri Oy lupautuu korvaamaan kaikki kaavoittamisesta
aiheutuvat kustannukset. Kaavoitusaloitteen mukaan Puhuri Oy
hallinnoi ja toimii projektin johtajana hankkeessa. Yritys esittää
hakemuksessaan, että käynnistettävä osayleiskaava laaditaan
Maankäyttö- ja rakennuslain 44 § 77 § mukaisesti siten, että
osayleiskaavaa voidaan rakennusluvan perusteena.
.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää Piipsannevan tuulipuiston kaavoituksen
aloittamisesta seuraavasti:
1. Kaavoitusaloitteen tehneen Puhuri Oy:n kanssa tehdään
kaavoitussopimus ja kaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan
sopimus.
2. Puhuri Oy:n on esitettävä kaavamuutokselle kaavoituskonsultti,
jonka hallitus hyväksyy.
Käsittely:
Keskustelun aikana Jari Koukka teki esityksen asian pöydälle
jättämisestä. Pauliina Valkovirta kannatti Jari Koukkaa.
Ilkka Repo esitti, että asian käsittelyä jatketaan.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelussa on annettu kaksi toisistaan
eriävää ehdotusta käsittelyn jatkamisesta. Puheenjohtaja esitti, että
suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat asian
käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
pöydälle jättämistä, äänestävät EI. Ehdotus äänestysmenettelystä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Jari Koukan ehdotus tuli
päätökseksi äänin 4-3 (JAA: Repo, Riuttanen, Seppä. EI: Koukka,
Pekkala, Saukko, Valkovirta). Äänestyslista liitteenä.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle äänin 4-3.
Merk. Anri Kolehmainen, Helinä Niemelä ja Ronald von Schulmann
poistuivat jääveinä (intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn ajaksi
16.55- 17.00.
Hannu Riuttanen toimi puheenjohtajan tämän pykälän ajan.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

132
133
134

Kaavoitusaloite Piipsanneva 141117
Piipsannevan karttaliite
Äänestysluettelo 20.11.2017

20/2017

515

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 60
§ 268

20/2017

516

06.11.2017
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Tukiasunto Marttalan lakkauttaminen
Petula 06.11.2017 § 60
(valm. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, 044-7591 276)
Tukiasunto Marttalassa on kahdeksan (8) asukaspaikkaa, joista kaksi (2) toimii vuorohoitopaikkoina. Kaikki asukaspaikat eivät ole olleet
enää syksyllä käytössä.
Marttalan viimeisimmässä pelastusviranomaisen alkuvuodesta 2017
suorittamassa palotarkastuksessa todettiin seuraavat turvallisuuspuutteet: sprinklaus ja liian suuri etäisyys Paakkilanhoviin, joka aiheuttaa viivästystä pelastautumisessa.
Turvallisuuspuutteet tulee korjata 31.12.2017 mennessä, jotta Marttalan toiminta voisi jatkua. Suoritettujen selvitysten mukaan sprinklauksen toteuttaminen ei ole taloudellisesti järkevää.
Esitys:
Esitetään, että tukiasunto Marttala suljetaan turvallisuuspuutteista
johtuen 31.12.2017.
Marttalassa olevat asukkaat tullaan sijoittamaan kaupungin omiin
yksiköihin tai jos omat yksiköt ovat täynnä, tarjotaan palveluseteli yksityiseen tehostetun palveluasumisen yksikköön.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy esityksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että tukiasunto Marttala suljetaan
31.12.2017.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______
Khall 20.11.2017 § 268
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
tukiasunto Marttala suljetaan 31.12.2017.
Käsittely:
Keskustelun aikana Ilkka Repo esitti, että Marttalaa ei suljeta. Ilkka
Revon esitys raukesi kannattamattomana.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kiinteistöjen luovutus Haapaveden Vesi Oy:lle
Khall 20.11.2017 § 269 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Haapaveden kaupunginvaltuusto päätöksen 20.3.2017 § 16
mukaisesti Haapaveden Vesi Oy:n ja Haapaveden kaupungin välillä
on tehty vesi ja viemärilaitoksen liiketoiminnan luovutussopimus ,
jonka mukaisesti on luovutettu luovutettavaan liiketoimintaan
sisältyvät kaupungin omistamat kiinteistöt, rakennukset ja niihin
kohdistuvat oikeudet. Koska perustetulle yhtiölle siirtyy
kiinteistöomaisuutta liiketoiminnan luovutuksessa, niin
luovutussopimus pitäisi tehdä maakaaren kiinteistökaupan
mukaisesti kaupanvahvistajaa käyttäen. Lisäksi luovutuksen
yhteydessä on kuvattava luovutettavat määräalat karttaliitteissä.
Edellä luetellut toimenpiteet vaativat täydennyksiä ja muutoksia
liiketoiminnan luovutussopimukseen. Luovutettavien kiinteistöjen
liitekartat ovat nähtävillä kokouksessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hallitus päättää täytäntöönpanona hyväksyä liiketoiminnan
luovutussopimuksen täydentämisen ja muuttamisen maakaaren
säännösten mukaisesti sekä vahvistaa kiinteistönluovutusten
kauppakirjat kaupanvahvistajalla.
Käsittely:
Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan
seuraavasti.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Hallitus päättää täytäntöönpanona hyväksyä liiketoiminnan
luovutussopimuksen täydentämisen ja muuttamisen maakaaren
säännösten mukaisesti sekä vahvistaa kiinteistönluovutuksen
kauppakirjan kaupanvahvistajalla.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Merk. Ronald von Schulmann, Helinä Niemelä ja Ilkka Repo
poistuivat jääveinä (yhteisöjääviys) klo 17.03- 17.05.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nimeämispyyntö Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen laajaan seurantaryhmään
Khall 20.11.2017 § 270 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakuntauudistuksen tueksi on sovittu
perustettavaksi kaksi seurantaryhmää: laaja seurantaryhmä ja
poliittinen (ns.suppea) seurantaryhmä. Poliittiset piirijärjestöt ovat
tehneet sopimuksen ylikunnallisista edustuksista, joiden osana on
sovittu myös laajan seurantaryhmän kuntakohtaisista edustajista.
Sopimuksessa on huomioitu erityisesti puolueiden voimasuhteet
maakunnan tasolla sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Poliittiset
piirijärjestöt toivovat, että kunnat kunnioittavat sopimusta
nimeämispäätöstä tehdessään. Sopimus, puoluejakauma ja
nimeämiskirje ovat liitteinä.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus pyytää nimeämispäätöstä
edustajista laajaan seurantaryhmään. Huomioitavaa on, että laajan
seurantaryhmän ensimmäinen kokous on 13.12.2017.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus nimeää jäsenen seurantaryhmään.
Päätös:
Kaupunginhallitus nimesi maakuntauudistuksen laajaan
seurantaryhmään jäseneksi Pauliina Valkovirran ja varajäseneksi
Raili Heikkilän.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

135
136
137

Laajan_seurantaryhmän_puoluejakauma
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Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano
Khall 20.11.2017 § 271 (valm.vs.hall.joht.)
Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 kokouksen valitusaika on mennyt
umpeen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen puhelimitse suoritetun
tarkistuksen mukaan käsitellyistä päätöksistä ei ole valituksia
käsittelyssä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston kokouksen
12.6.2017 päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,
kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan eivätkä päätökset ole
muutoinkaan lainvastaisia.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
261, 262, 271

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI / PL 40, 86601
HAAPAVESI, sähköposti: haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi, faksi: 08-4591 334
Pykälät
259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuja valitusaika
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi,
Pykälät

Valitusaika
päivää

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan
nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi
on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250
euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään
pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

