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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 18.12.2017 § 79

Kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi kaupungin ilmoitustaululle 12. päivänä joulukuuta 2017 ja lähetetty sähköpostilla
samana päivänä kaupunginvaltuuston ja –hallituksen jäsenille.
Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Haapavesi -lehdessä.
Näin ollen kokouksesta on ilmoitettu kuntalain 94 §:ssä säädetyllä ja
valtuuston päättämällä tavalla.
Kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla (kuntalaki 103 §). Toimitetaan
nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Nimenhuutolista ja siihen yhdistetty § 81 ensimmäinen äänestys
ovat liitteenä pykälässä 81.
Ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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Pöytäkirjan tarkastus
Kvalt 18.12.2017 § 80

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan (34 §) valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt.
Pöytäkirja tarkastetaan 20. päivänä joulukuuta 2017 klo 9.00.
Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Markku
Laitila ja Jaakko Lehtola.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma
Khall 11.12.2017 § 290
(valm. ma. talousjohtaja)
Kuntalain (410/2017) 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden
loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelmakauden 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.
Taloussuunitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta
lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudehoidossa on noudatettava
talousarviota.
Kaupunginhallitus on kesällä lähettänyt talousarvion laadintaohjeen
(khall 19.6.2017 § 149). Toimintakatteen kasvuksi on määritelty 0,6
% vuoden 2017 tasosta.
Haapaveden kaupungin hallintosäännön 59 §:n mukaan
talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto. Lautakunnan antavat
omat talousarvioehdotuksensa. Tämän asian liitteenä oleva
talousarviokirja sisältää lautakuntien esitykset vuoden 2018
talousarvioksi. Poiketen teknisen lautakunnan ehdotuksesta,
kaupunginjohtaja esittää talousarvion investointiosassa jäähallin
pihan asfaltointia varten 80 000 euron menomäärärahaa.
Perusteluna on, että jäähallin pihalle on myös esitetty
rakennettavaksi skeittiparkkia, jolle ei ole löytynyt tarpeeksi isoa tilaa
mistään muualta, jos pihaa ei asfaltoida, niin skeittiparkkia ei ole
mahdollista rakentaa tuolle paikalle.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen lautakunnan investointihanke vesistöjen tilan
parantaminen sisältää myös vesiensuojelusuunnitelman ja
hulevesisuunnitelmien laatimisen.
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma
on esityslistan liitteenä 138/2017. Asiakirjan liitteenä on
henkilöstösuunnitelma. Talousarvio toimitetaan myös tulostettuna.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman
liitteen nro 138/2017 mukaisesti.
Kokouksen alussa 11.12.2017, jossa tehtiin muutos
työjärjestykseen, sovittiin, että talousarvio käsitellään 12.12.2017 klo
10 alkaen.
Käsittely:
Investointisuunnitelmaan tulevia muutosehdotuksia:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Valtuusto tekee erilliset päätökset liikuntahallin, uuden koulun ja
Kylpyläsaaren uudisrakentamisen osalta.
Kokouksessa pidettiin ryhmätauko.
Keskustan hallitusryhmä ehdotti ryhmätauon jälkeen:
Koulun suunnittelukulut 200 000 pois kokonaan. Jäähallin pihan
asfaltointi pudotetaan 50 000. Erkkisenniemen kunnallistekniikan
investointi pois kokonaan 150 000 vuodelta 2018.
Viljo Saukko esitti Ilkka Revon kannattamana, että jäähallin
asfaltointi poistetaan investoinneista.
Outi Pekkala ehdotti, että Erkkisenniemeä ei poisteta
investointiohjelmasta. Ehdotusta ei kannatettu.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Liikuntahallin peruskorjaus siirretään vuodella eteenpäin. Tämä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Ronald von Schulmann ehdotti, että kaikki kouluihin liittyvät
hankinnat siirretään, kunnes tiedetään, mikä on koulujen kohtalo.
Ehdotusta ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että investointiohjelma-kohdasta on tehty
Pöytäkirjan tarkastajat:
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useita toisistaan eriäviä ehdotuksia. Puheenjohtaja esitti, että
investointiosan ehdotuksista äänestetään nimenhuutoäänestyksellä
asia kerrallaan.
Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään jäähallin pihan
asfaltoinnista. Jäähallin pihaa koskevan asfaltointi-investoinnin
poistoa investointisuunnitelmasta kannattavat äänestävät EI ja
jäähallin asfaltointi-investoinnin pudottamista 50 000 euroon
kannattavat äänestävät JAA. Esitys äänestysmenettelystä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ehdotus jäähallin pihan
asfaltoimisinvestoinnin pudottamisesta 50 000:een tuli päätökseksi
äänin 7-3 (JAA: Kolehmainen, Koukka, Niemelä, Riuttanen, Seppä,
Valkovirta, von Schulmann. EI: Pekkala, Repo, Saukko).
Puheenjohtaja esitti, että jäähallin pihaa koskevan
asfaltointi-investointiin liittyvää pohjaehdotusta (80 000 euroa)
kannattavat äänestävät JAA ja kyseisen investoinnin pudottamista
50 000 euroon kannattavat äänestävät EI. Esitys
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jäähallin pihan
asfaltointi-investoinnin pudottaminen 50 000 hyväksyttiin
päätökseksi äänin 7-0-3 (EI: Kolehmainen, Koukka, Niemelä,
Riuttanen, Seppä, Valkovirta, von Schulmann. TYHJÄ: Pekkala,
Repo, Saukko).
Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta uuteen kouluun liittyvästä
suunnittelurahasta (200 000 euroa) kannattavat äänestävät JAA ja
uuteen kouluun liittyvän suunnittelurahan poistamista investoinneista
kannattavat äänestävät EI. Esitys äänestysmenettelystä hyväksyttiin
yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä uuteen kouluun liittyvän
suunnittelurahan poistaminen investoinneista tuli päätökseksi äänin
10-0 (JAA: 0. EI: Kolehmainen, Koukka, Niemelä, Pekkala, Repo,
Riuttanen, Saukko, Seppä, Valkovirta, von Schulmann).
Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta Erkkisenniemen
kunnallistekniikka-investoinnista (150 000 euroa) kannattavat
äänestävät JAA ja kyseisen investoinnin poistamista
investointisuunnitelmasta äänestävät EI. Esitys
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Erkkisenniemen
kunnallistekniikkaa koskeva investoinnin poistaminen
investointisuunnitelmasta tuli päätökseksi äänin 6-3-1 (EI:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kolehmainen, Koukka, Repo, Riuttanen, Valkovirta, von Schulmann.
JAA: Niemelä, Pekkala, Saukko. TYHJÄ: Seppä).
Alijäämätarkasteluun tulevia muutosehdotuksia:
Keskustan ryhmän ehdotus:
Kaupunginhallitus aloittaa talouden tasapainotusohjelman heti.
Kaikille lautakunnille tullaan asettamaan selkeä säästötavoite
vuodelle 2018.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus aloittaa talouden tasapainotusohjelman heti.
Kaikille lautakunnille tullaan asettamaan selkeä säästötavoite.
Tavoitteen tulee olla 1,5 miljoonan ylijäämä emoyhtiön osalta.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Korjaukset on tehty liitteeseen nro 166/2017.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien
2019-2020 taloussuunnitelman liitteen nro 166/2017 mukaisesti.
Valtuusto antaa ma. talousjohtajalle oikeudet tehdä teknisiä
lisäyksiä.
Merk. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli talousarviota ja
taloussuunnitelmaa ja vs. hallintojohtaja Pia Harmokivi esitteli
henkilöstösuunnitelmaa.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 11.45-14.05.Tauon jälkeen todettiin
läsnäolijat.
Ryhmätauko klo 15.03-15.32. Ryhmätauon jälkeen todettiin, että
kaikki olivat paikalla.
Pauliina Valkovirta, Diana Seppä ja Hannu Riuttanen poistuivat
kokouksesta klo 16.25.
Päivi Ollila poistui kokouksesta klo 16.45 ja Ronald von Schulmann
poistui klo 16.50.
______
Khall 11.12.2017 § 290
(valm. ma. talousjohtaja)
Kuntalain (410/2017) 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden
loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
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talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelmakauden 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.
Taloussuunitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta
lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudehoidossa on noudatettava
talousarviota.
Kaupunginhallitus on kesällä lähettänyt talousarvion laadintaohjeen
(khall 19.6.2017 § 149). Toimintakatteen kasvuksi on määritelty 0,6
% vuoden 2017 tasosta.
Haapaveden kaupungin hallintosäännön 59 §:n mukaan
talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto. Lautakunnan antavat
omat talousarvioehdotuksensa. Tämän asian liitteenä oleva
talousarviokirja sisältää lautakuntien esitykset vuoden 2018
talousarvioksi. Poiketen teknisen lautakunnan ehdotuksesta,
kaupunginjohtaja esittää talousarvion investointiosassa jäähallin
pihan asfaltointia varten 80 000 euron menomäärärahaa.
Perusteluna on, että jäähallin pihalle on myös esitetty
rakennettavaksi skeittiparkkia, jolle ei ole löytynyt tarpeeksi isoa tilaa
mistään muualta, jos pihaa ei asfaltoida, niin skeittiparkkia ei ole
mahdollista rakentaa tuolle paikalle.
Teknisen lautakunnan investointihanke vesistöjen tilan
parantaminen sisältää myös vesiensuojelusuunnitelman ja
hulevesisuunnitelmien laatimisen.
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma
on esityslistan liitteenä 138/2017. Asiakirjan liitteenä on
henkilöstösuunnitelma. Talousarvio toimitetaan myös tulostettuna.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman
liitteen nro 138/2017 mukaisesti.
Kokouksen alussa 11.12.2017, jossa tehtiin muutos
työjärjestykseen, sovittiin, että talousarvio käsitellään 12.12.2017 klo
10 alkaen.
Käsittely:
Investointisuunnitelmaan tulevia muutosehdotuksia:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Valtuusto tekee erilliset päätökset liikuntahallin, uuden koulun ja
Kylpyläsaaren uudisrakentamisen osalta.
Kokouksessa pidettiin ryhmätauko.
Keskustan hallitusryhmä ehdotti ryhmätauon jälkeen:
Koulun suunnittelukulut 200 000 pois kokonaan. Jäähallin pihan
asfaltointi pudotetaan 50 000. Erkkisenniemen kunnallistekniikan
investointi pois kokonaan 150 000 vuodelta 2018.
Viljo Saukko esitti Ilkka Revon kannattamana, että jäähallin
asfaltointi poistetaan investoinneista.
Outi Pekkala ehdotti, että Erkkisenniemeä ei poisteta
investointiohjelmasta. Ehdotusta ei kannatettu.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Liikuntahallin peruskorjaus siirretään vuodella eteenpäin. Tämä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Ronald von Schulmann ehdotti, että kaikki kouluihin liittyvät
hankinnat siirretään, kunnes tiedetään, mikä on koulujen kohtalo.
Ehdotusta ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että investointiohjelma-kohdasta on tehty
useita toisistaan eriäviä ehdotuksia. Puheenjohtaja esitti, että
investointiosan ehdotuksista äänestetään nimenhuutoäänestyksellä
asia kerrallaan.
Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään jäähallin pihan
asfaltoinnista. Jäähallin pihaa koskevan asfaltointi-investoinnin
poistoa investointisuunnitelmasta kannattavat äänestävät EI ja
jäähallin asfaltointi-investoinnin pudottamista 50 000 euroon
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kannattavat äänestävät JAA. Esitys äänestysmenettelystä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ehdotus jäähallin pihan
asfaltoimisinvestoinnin pudottamisesta 50 000:een tuli päätökseksi
äänin 7-3 (JAA: Kolehmainen, Koukka, Niemelä, Riuttanen, Seppä,
Valkovirta, von Schulmann. EI: Pekkala, Repo, Saukko).
Puheenjohtaja esitti, että jäähallin pihaa koskevan
asfaltointi-investointiin liittyvää pohjaehdotusta (80 000 euroa)
kannattavat äänestävät JAA ja kyseisen investoinnin pudottamista
50 000 euroon kannattavat äänestävät EI. Esitys
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jäähallin pihan
asfaltointi-investoinnin pudottaminen 50 000 hyväksyttiin
päätökseksi äänin 7-0-3 (EI: Kolehmainen, Koukka, Niemelä,
Riuttanen, Seppä, Valkovirta, von Schulmann. TYHJÄ: Pekkala,
Repo, Saukko).
Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta uuteen kouluun liittyvästä
suunnittelurahasta (200 000 euroa) kannattavat äänestävät JAA ja
uuteen kouluun liittyvän suunnittelurahan poistamista investoinneista
kannattavat äänestävät EI. Esitys äänestysmenettelystä hyväksyttiin
yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä uuteen kouluun liittyvän
suunnittelurahan poistaminen investoinneista tuli päätökseksi äänin
10-0 (JAA: 0. EI: Kolehmainen, Koukka, Niemelä, Pekkala, Repo,
Riuttanen, Saukko, Seppä, Valkovirta, von Schulmann).
Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta Erkkisenniemen
kunnallistekniikka-investoinnista (150 000 euroa) kannattavat
äänestävät JAA ja kyseisen investoinnin poistamista
investointisuunnitelmasta äänestävät EI. Esitys
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Erkkisenniemen
kunnallistekniikkaa koskeva investoinnin poistaminen
investointisuunnitelmasta tuli päätökseksi äänin 6-3-1 (EI:
Kolehmainen, Koukka, Repo, Riuttanen, Valkovirta, von Schulmann.
JAA: Niemelä, Pekkala, Saukko. TYHJÄ: Seppä).
Alijäämätarkasteluun tulevia muutosehdotuksia:
Keskustan ryhmän ehdotus:
Kaupunginhallitus aloittaa talouden tasapainotusohjelman heti.
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Kaikille lautakunnille tullaan asettamaan selkeä säästötavoite
vuodelle 2018.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus aloittaa talouden tasapainotusohjelman heti.
Kaikille lautakunnille tullaan asettamaan selkeä säästötavoite.
Tavoitteen tulee olla 1,5 miljoonan ylijäämä emoyhtiön osalta.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Korjaukset on tehty liitteeseen nro 166/2017.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien
2019-2020 taloussuunnitelman liitteen nro 166/2017 mukaisesti.
Valtuusto antaa ma. talousjohtajalle oikeudet tehdä teknisiä
lisäyksiä.
Merk. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli talousarviota ja
taloussuunnitelmaa ja vs. hallintojohtaja Pia Harmokivi esitteli
henkilöstösuunnitelmaa.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 11.45-14.05.Tauon jälkeen todettiin
läsnäolijat.
Ryhmätauko klo 15.03-15.32. Ryhmätauon jälkeen todettiin, että
kaikki olivat paikalla.
Pauliina Valkovirta, Diana Seppä ja Hannu Riuttanen poistuivat
kokouksesta klo 16.25.
Päivi Ollila poistui kokouksesta klo 16.45 ja Ronald von Schulmann
poistui klo 16.50.
______
Kvalt 18.12.2017 § 81

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien
2019-2020 taloussuunnitelman liitteen nro 165/2017 mukaisesti.
Käsittely:
Hyvinvointilautakunnan käyttötalous:
Ilkka Repo ehdotti Heikki Pitkälän kannattamana, että Haapavesi
Folkin avustus (45 000 euroa) poistetaan hyvinvointilautakunnan
avustuksista ja kaupungin Folkien yhteydessä järjestettyyn
edustustilaisuuteen varatut määrärahat poistetaan.
Puheenjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunnan avustuksista on
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tehty kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta. Puheenjohtaja esitti,
että talousarvion pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja
Ilkka Revon ehdotusta Folkin avustuksen poistamisesta kannattavat
äänestävät EI. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin
yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä hallituksen
esitys tuli päätökseksi äänin 19 - 7- 1
Äänestys: Hallituksen esitys voitti. Äänestysluettelo on pöytäkirjan
liitteenä.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että Ilkka Revon esitys
kaupungin edustustilaisuuteen varattujen määrärahojen
poistamisesta koskee jo hyväksyttyä kaupunginhallituksen
määrärahaa. Asiaa ei otettu uudelleen käsiteltäväksi.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.04 - 20.14.
Investointiosa:
Jari Koukka esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta, että jäähallin
pihan asfaltointiin varatut rahat (50 000 €) poistetaan vuoden 2018
investointisuunnitelmasta, asia käsitellään uudelleen vuoden 2019
talousarvion yhteydessä. Koukan esitystä kannattivat Heino
Vuorenmaa, Vasemmiston valtuustoryhmä ja Perussuomalaisten
valtuustoryhmä.
Jari Koukka esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta, että
Erkkisenniemen kunnallistekniikka pidetään vuoden 2018
investointiohjelmassa. Ehdotetaan 60 000 euron määrärahaa. Heino
Vuorenmaa, Vasemmiston valtuustoryhmä ja Perussuomlaisten
valtuustoryhmä kannattivat ehdotusta. .
Ilkka Repo esitti Kylpyläsaaren 230 000 euron investointimääräraha
poistetaan. Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen
pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka
kannattavat Keskustan valtuustoryhmän ehdotusta Jäähallin
määrärahan poistamisesta äänestävät EI ja ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA. Ehdotus
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä Keskustan valtuustoryhmän ehdotus tuli
päätökseksi äänin 25-1 (1 poissa). Äänestysluettelo on pöytäkirjan
liitteenä.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka
kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta Erkkisenniemen
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kunnallistekniikan määrärahan osalta (0 €) äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Keskustan valtuustoryhmän ehdotusta
Erkkisenniemen kunnallistekniikan 60 000 € määrärahan
lisäämisestä äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä
päätökseksi tuli Keskustan valtuustoryhmän ehdotus äänin 25-1 (1
poissa).
Ilkka Repo jätti tähän asiaan eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.
Pöytäkirjan liitteenä vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020
taloussuunnitelma edellä mainituin muutoksin ja teknisin korjauksin.
Päätös:
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma
hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin. Talousjohtajalle annettiin
valtuudet tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia.
Merk. Pauliina Valkovirta poistui kokouksesta klo 19.16.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.04 - 20.14.
______

Liitteet

72
73
74
75
76
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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
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tilintarkastuskertomuksensa. Tämän jälkeen selvitysmiesten on
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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______

Kvalt 18.12.2017 § 82

Selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys ovat esityslistan liitteinä.
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto katsoo Hakalab Oy:n lopputilityksen ja
selvitysmiehen kertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet
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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.
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Piipsannevan alue on siirtynyt Haapaveden Vesi Oy:n omistukseen
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.
______

Kvalt 18.12.2017 § 83

Esityslistan liitteenä on osakassopimus.
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää, että Haapaveden kaupungin ja
Haapaveden Vesi Oy:n osakassopimusta täydennetään lausumalla:
"Haapaveden kaupunki osallistuu tarvittaessa vastuullisena
osapuolena Piipsannevan lietteenkäsittelyalueen sulkemistoimiin
taloudellisella avustuksella."
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Päätös:
Hyväksyttiin.
_____

Liitteet
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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
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Revon esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kvalt 18.12.2017 § 84

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää, että tukiasunto Marttala suljetaan
31.12.2017.
Käsittely:
Ilkka Repo esitti, että Marttalaa ei suljeta. Revon esitys raukesi
kannattamattomana.
Ilkka Repo jätti eriävän mielipiteen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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Sidonnaisuusilmoitusten julkaiseminen ja tiedottaminen valtuustolle
Kvalt 18.12.2017 § 85

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava
sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee
kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja
tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kaupunginjohtaa sekä
kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijää.
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö
on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä
sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitus tehdään myös
siinä tapauksessa, että ilmoitettavaa ei ole.
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan
johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus
tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai
virkatehtävien hoitamisessa. Kaikilla sidonnaisuuksilla ei ole
merkitystä luottamustehtävän tai virkatehtävän hoitamisessa, asia
ratkaistaan tapauskohtaisesti. Esim. tulkintaohjeena voidaan pitää
varallisuuden liittymistä elinkeinotoimintaa tai sijoitustoimintaan,
joten pelkästään oman asunnon omistus ei kuulu
ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Myös henkilön yhdistys- tai
säätiötoiminnalla voi olla merkitystä kunnallisen päätöksenteon
puolueettomuuden arvioinnissa.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa
ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo
tehtyä ilmoitusta.
Tarkastuslautakunta on käsitellyt sidonnaisuusilmoituksia 15.8.2017,
10.11.2017 ja 4.12.2017 kokouksissaan. Tarkastuslautakunnalle on
jätetty 35 ilmoitusta.
Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää saattaa sidonnaisuusilmoitukset
kaupunginvaltuuston tietoon. Sidonnaisuusilmoitukset ovat
luettavissa kaupungin www-sivuilla: www.haapavesi.fi --> Hallinto ja
päätöksenteko --> Sidonnaisuusrekisteri
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Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Khall 11.12.2017 § 280
(Valm.vs.hall.joht.)
Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66
jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä 15.11. - 31.12.2017
vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin
kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valtuuskuntaan
valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun mukaan.
Haapaveden kaupungilla on vaalissa kaupungin asukaslukua
(30.11.2016) vastaava äänimäärä. Haapaveden kaupungin
äänimäärä on 7098.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä
tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja
jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen
saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen
määritellään, mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka
menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja
varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut
vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Oulun vaalipiirin
ehdokaslistojen yhdistelmä on esityslistan liitteenä.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään
sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaa. Kunnan
äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa
läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä
ehdokaslistojen saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen
äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla
lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta
ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän
mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen
äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa
suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa
äänen voi antaa Oulun vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevalle ehdokaslistalle.
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Päätös:

Kvalt

Hyväksyttiin.
____
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa
suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa
äänen voi antaa Oulun vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevalle ehdokaslistalle.
Päätös:
Valtuusto toimitti vaalin ja tulos oli liitteen mukainen.
Merk: Tauko klo 21.22 - 21.36. Kaikki valtuutetut olivat tauon jälkeen
paikalla.
Suhteellisten vaalien vaalilautakunta toimitti vaalin.
______

Liitteet

79
80

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoryhmien nimet
Khall 11.12.2017 § 281
(Valm. vs.hall.joht.)
Haapaveden kaupungin hallintosäännön mukaan valtuutetut voivat
muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on
annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään
liittyvien allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston
puheenjohtajalle.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on
tehnyt em. ilmoituksen. Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet.
Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden
valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa
aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.
Valtuuston puheenjohtajalle on toimitetaan 12.12.2017 mennessä
seuraavat ilmoitukset:
- Keskustan valtuustoryhmä: puheenjohtaja Jari Koukka
- Vasemmiston valtuustoryhmä: puheenjohtaja Viljo Saukko
- Perussuomalaisten valtuustoryhmä: puheenjohtaja Sari Vatjus
- Kokoomuksen valtuustohmä: puheenjohtaja Pauliina Valkovirta
Ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustoryhmien nimet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kvalt 18.12.2017 § 87

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustoryhmien nimet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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Hulevesiasioiden järjestäminen
Teknltk 04.12.2017 § 31
(Valm. tekninen johtaja)
Maankäyttö- ja rakennuslain (682/2014) sekä vesihuoltolain
(681/2014) muuttamista koskevat lait tulivat voimaan 1.9.2014. Muutokset koskivat hulevesiasioiden hoitamista.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin on lisätty hulevesien hallintaa koskeva uusi luku (13a). Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla on jatkossa kunnalla. Vastaavasti vesihuoltolakiin
lisättiin uusi luku (3a), jota noudatetaan vesihuoltolaitoksen huolehtiessa huleveden viemäröinnistä.
Muutosten taustalla on edistää hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa sekä selkeyttää vastuita. Vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten tavoitteena on turvata toimintavarmat ja kohtuuhintaiset vesihuoltopalvelut sekä parantaa vesihuoltolaitosten toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä. Vesihuoltolain uudistus lievensi myös velvollisuutta liittää
kiinteistö vesihuoltolaitoksen verkostoon toiminta-alueella taajaman
ulkopuolisilla alueilla.
Vesihuoltolaitoksen tulee periä liittymis-, perus- ja muita maksuja.
Maksut voivat olla erisuuruisia eri alueilla kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen tai muun vastaavan syyn takia.
Vesihuollolle ja huleveden viemäröinnille on myös laadittava tilikausittain tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä niiden liitteet ja
toimintakertomus. Kun kaupunki hoitaa hulevesiasiat, niitä käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti eikä erillistä tilinpäätöstä ja tasetta tarvita. Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa
neuvoteltuaan, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä. Jos hulevesiasioita hoitaa kaupungin liikelaitos tai muu vesiyhtiö, kaupunki joutuu maksamaan kaikki kulut.
Maankäyttö- ja rakennuslain luvun 13a mukaan kunnan tulee määrätä johtosääntöön monijäseninen toimielin, joka valvoo tämän luvun
säännösten noudattamista. Toimielin voi olla joko tekninen- tai valvontalautakunta. Hulevesien kehittämisestä parhaiten vastaa kaavoituksesta vastaava toimielin. Maankäyttöpäällikkö on käytännössä
ainoa viranhaltija, joka voi määrätä lain mukaisesti kiinteistön liittämispaikan, koska hän hallitsee olemassa olevan verkoston kaupungin asemakaava-alueella. Lain mukaisesti kiinteistön omistaja tai
haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta.
Kaupungin tulee laatia tarvittaessa hulevesisuunnitelma ja -määPöytäkirjan tarkastajat:
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räykset sekä hulevesiviemäröintialue. Hulevesialueelta voidaan periä myös hulevesimaksua.
Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle:
1. Hulevesien hoitaminen on kaupungin tehtävä, jolloin niihin sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia.
2. Kaupungin hulevesiviranomaiseksi määrätään tekninen lautakunta ja vastaavaksi viranomaiseksi maankäyttöpäällikkö.
3. Hulevesien käyttö-, investointi- ja poistokustannukset ovat kaupungin tilikartalla liikenneväylien alla.
4. Tulevan vuoden aikana laaditaan hulevesimääräykset ja tarvittaessa hulevesisuunnitelma sekä päivitetään hulevesiviemäröintialue.
5. Hulevesimaksua ei oteta tässä vaiheessa käyttöön.
Muutokset tulee huomioida hallintosäännössä.
Liitteenä 9/2017 Hulevesien hallinnan järjestelyt kunnissa - tehtävät.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Khall 11.12.2017 § 286
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen
ja esittää sitä edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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seuraavalla muutoksella ja esittää sitä edelleen
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi:
1. Hulevesien hoitaminen on kaupungin tehtävä, jolloin niihin sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia.
2. Kaupungin hulevesiviranomaiseksi määrätään tekninen lautakunta ja vastaavaksi viranomaiseksi maankäyttöpäällikkö.
3. Hulevesien käyttö-, investointi- ja poistokustannukset ovat kaupungin tilikartalla liikenneväylien alla.
4. Tulevan vuoden aikana laaditaan hulevesimääräykset ja
tarvittaessa hulevesisuunnitelma sekä määritetään
hulevesiviemäröintialue.
5. Hulevesimaksua ei oteta tässä vaiheessa käyttöön.
______

Kvalt 18.12.2017 § 88

Liitteenä Hulevesien hallinnan järjestelyt kunnissa - tehtävät.
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen:
1. Hulevesien hoitaminen on kaupungin tehtävä, jolloin niihin sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia.
2. Kaupungin hulevesiviranomaiseksi määrätään tekninen lautakunta ja vastaavaksi viranomaiseksi maankäyttöpäällikkö.
3. Hulevesien käyttö-, investointi- ja poistokustannukset ovat kaupungin tilikartalla liikenneväylien alla.
4. Tulevan vuoden aikana laaditaan hulevesimääräykset ja
tarvittaessa hulevesisuunnitelma sekä määritetään
hulevesiviemäröintialue.
5. Hulevesimaksua ei oteta tässä vaiheessa käyttöön.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

85

Hulevesien hallinnan järjestelyt kunnissa - tehtävät

217

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 89

18.12.2017

Valtuutettujen kyselyt ja aloitteet
Kvalt 18.12.2017 § 89

1. Valtuustoaloite Joentakanen
2. Valtuustoaloite Järvenpää
3. Valtuustoaloite Pitkälä
4. Valtuustokysely Järvenpää I
5. Valtuustokysely Järvenpää I
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

86
87
88
89
90

Valtuustoaloite Joentakanen
Valtuustoaloite Järvenpää
Valtuustoaloite Pitkälä
Valtuustokysely I Järvenpää
Valtuustokysely II Järvenpää

8/2017

218

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

8/2017

219

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
80, 87, 89
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3 krs., 90100 OULU /
PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841
Kunnallisvalitus, pykälät
79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

30 päivää
Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin 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.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos 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 valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
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 valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään

