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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
31.1.2018
Ronald von Schulmann
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Jari Koukka

20

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 10

2/2018

29.01.2018

Pöytäkirja nähtävillä julkisessa tietoverkossa 1.2.2018.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 29.01.2018 § 10

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 29.01.2018 § 11

Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 31.1.2018 .
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Ronald von
Schulmannin ja Jari Koukan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 29.01.2018 § 12

1. Valtionvarainministeriö 28.12.2017; Päätös kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin
perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille
vuonna 2018.
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.12.2017; Päätös opetus- ja
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä
valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja
säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2018.
3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.12.2017; Opetus- ja
kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja
perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2018.
4. Opetus- ja kultuuriministeriö 4.12.2017; Perusopetuslaissa
tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien
laskennalliset määrät vuonna 2018.
5. Valtionvarainministeriö 28.12.2017; Päätös kuntien korvauksen
perusosasta vuodelle 2018.
6. Kuntaliitto 17.1.2018; Suomen Kuntaliiton valtuuskunta
toimikaudelle 2018-2021 on valittu.
7. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 26.1.2018 nro
18/0012/1; Kunnallisasiaa koskeva valitus.
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 29.01.2018 § 13

1. Kaupungin taloudellinen tilanne ja talouden
tasapainottamisohjelman laatiminen
2. Vapon tilanne
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ylimääräisen asian ottaminen esityslistalle/Kaupungin taloudellinen tilanne ja talouden
tasapainottamisohjelman laatiminen
Khall 29.01.2018 § 14

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupungin taloudellinen tilanne ja talouden
tasapainottamisohjelman laatiminen otetaan esityslistalle
ylimääräisenä asiana.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupungin taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottamisohjelman laatiminen
Khall 29.01.2018 § 15

Haapaveden kaupungin konsernin taloudellinen tilanne on
alijäämäinen ja nykyisellä talouskehityksellä ei ole nähtävissä , että
se lähtisi oikenemaan lähitulevaisuudessa. Kaupunki on toteuttanut
vuosien varrella useita säästöohjelmia, joiden tulokset ovat
parantaneet kaupungin taloudellista tilannetta. Nämä
säästöohjelmat ovat kuitenkin riittämättömiä kaupungin nykyiseen
tilanteeseen nähden. Kaupungin taloudellista tilannetta painaa
erityisesti verotulojen nopea lasku, mikä on seurausta Venäjän
asettamien talouspakotteiden aiheuttamasta tuotannon supistuksista
Valion tehtaalla.
Vaikka taloudellisessa elämässä on nähtävissä vilkastumista ja sitä
kautta työllisyyden parantumista, on tulevaisuudessa näkyvissä,
ettei se tule lyhyellä aikatähtäimellä parantamaan kaupungin
verokertymää. Tämä johtuu siitä, että verotulojen
maksatusjärjestelmä oikaisee tuloja kahden vuoden viiveellä.
Talouden kääntämiseksi tasapainoon laaditaan
taloussuunnitelmakauden kattava koko kaupunkia koskeva erillinen
talouden tasapainottamisohjelma. Tasapainottamisohjelman
laadinta käynnistetään välittömästi ja ohjelma valmistuu keväällä.
Ohjelman toimenpiteet jaksotetaan toteutettavaksi vuosina
2018-20121 ja vuoden 2019 talousarvio valmistellaan talouden
tasapainottamisohjelman linjausten mukaan.
Tarkemmat tavoitteet tasapainottamisohjelman käytännön
toteuttamiselle ja esimerkiksi menojen kasvulle, tulojen tasolle,
tilikauden tulokselle sekä investointien ja lainamäärän tasolle
täsmentyvät tekovaiheessa. Kaupunginhallitus ohjaa
tasapainottamisohjelman laadintaa.
Tasapainottamisohjelman hankinnan arvo alittaa julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:ssä
säädetyn kansallisen kynnysarvon, joten hankintaan ei sovelleta
hankintalakia. Ottaen huomioon edellä mainitun aikataulun, joka
vaatii työn välitöntä käynnistämistä, hankinnan kilpailuttaminen
aiheuttaisi aikataulun viivästymisen. Kilpailuttamisella ei myöskään
arvioida saavutettavan parempia hinta- tai muita ehtoja siten, että ne
ylittäisivät kilpailun järjestämisestäaiheutuvat kustannukset ja
viivästymisestä aiheutuvan haitan.
Tasapainottamisohjelma laaditaan yhteistyössä Perlacon Oy:n
kanssa, jonka referenssit talouden sopeuttamisohjelmien
laadinnassa ovat erittäin laajat. Perlacon Oy on kokenut kunta-alan
ja julkishallinnon konsulttiyhtiö, jonka palveluja on käytetty
Manner-Suomen kunnissa laajasti. Perlaconin toiminta perustuu
vahvaan julkishallinnon talouden ja palvelurakenteiden osaamiseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Konsultoinnin työmääräarvio on 25-31 konsulttipäivää hintaan 1.200
euroa/pv (alv 0 %) ja lisäksi todelliset matkakustannukset
verohallituksen päätöksen mukaisesti, arviolta yhteensä noin 2.000
euroa. Tarkka konsultointipäivien määr täsmentyy työn edetessä.
Hankinnan kokonaiskustannukset ovat arviolta 32.000-39.000
euroa, mitä voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon työn
sisällön ja vaativuuden.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden
tasapainottamisohjelman laadinnan ja hankkii sen laatimiseksi
konsultointityötä Perlacon Oy:ltä oheisen tarjouksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus ohjaa tasapainottamisohjelman laadintaa.
Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmäksi kaupungin johtoryhmän
sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston. Ohjausryhmän
sihteerinä toimii talousjohtaja Maria Sorvisto.
Päätös pannaan täytäntöön välittömästi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli kaupungin
taloudellista tilannetta.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus koskien opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin
myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2018
Khall 29.01.2018 § 16

(valm. ma. talousjohtaja)
Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla päättänyt 29.12.2017
myöntää kunnille valtionosuutta vuodelle 2018 esityslistan liitteenä
olevan raportin mukaisesti. Haapaveden kaupungin rahoitusosuus
olisi 1 150 048 euroa, mikä on 1 054 215 euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna. Erottava summa koostuu raportin VOS6SL18
raportin rivistä 20067: Perusopetus: maahanmuuttajien valmistava
opetus, johon on myönnetty 1 032 826 euroa vuodelle 2018.
Haapaveden kaupungilla ei ole vuonna 2017 ollut
maahanmuuttajien valmistavaa koulutusta eikä ole näköpiirissä, että
kyseistä koulutusta järjestetttäisiin myöskään vuonna 2018. Opetusja kulttuuriministeriön määrärahapäätös perustuu Haapaveden
kaupungin syksyn 2017 tilastoilmoitukseen, jossa on ollut virhe
maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen osalta. Tilastossa on
ilmoitettu, että vuonna 2018 Haapavedellä olisi maahanmuuttajien
valmistavassa koulutuksessa 894 läsnäolokuukautta; kyseinen luku
koskee esiopetusta ja on erehdyksessä ilmoitettu väärässä
kohdassa. Ministeriön ohjeen mukaan asian korjaamiseksi
kaupungin tulee tehdä oikaisuvaatimus asiasta. Esityslistan liitteenä
on korjattu tilastoilmoitus.
Oikaisun jälkeen Haapavedelle vuonna 2018 maksettavat
valtionosuudet yhteensä olisivat 24 501 447 euroa, kun
talousarviossa on ennakoitu saatavan 24 576 365 euroa.
Esityslistan liitteenä on yhteenveto kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja opetustoimen rahoituksesta vuonna 2018.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää tehdä esittelytekstissä kerrotuilla
perusteilla oikaisuvaatimuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön
29.12.2017/OKM/45/221/2017 päätöksen johdosta ja pyytää, että
valtionosuudet vahvistettaisiin liitteenä olevan korjatun
tilastoilmoituksen perusteella.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Ma. talousjohtaja esitteli asian kokouksessa.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtionosuuspäätös 2018
OKM korjattu tilastoilmoitus 2017
Valtionvarainministeriö valtionosuuspäätös 2018 ja
yhteenveto
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Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Khall 29.01.2018 § 17

(valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupunginvaltuusto on 18.12.2017 § 81 hyväksynyt
talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille
2019-2020. Haapaveden kaupungin hallintosäännön § 60 mukaan
kaupunginhallitus hyväksyy erilliset talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet ja jokainen toimielin talousarvioon
perustuvan käyttösuunnitelmansa.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden tarkoituksena on varmistaa,
että kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan ja
kaikilla asianosaisilla on tieto määrärahoista, toiminnallisista
tavoitteista ja toimivaltuuksista. Kaupunginvaltuusto hyväksyy
toimielintasolla sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt
määrärahat, jotka ovat muutettavissa vain valtuuston päätöksellä.
Lautakuntien tulee maaliskuun loppuun mennessä tarkistaa
talousarvioehdotuksen pohjana olleet käyttösuunnitelmansa
vastaamaan valtuuston myöntämiä määrärahoja.
Käyttösuunnitelmassa määritellään tarkennetut tavoitteet sekä
tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesta vastuualueille ja
-yksiköille. Lautakunnat ja toimialajohtajat ovat vastuussa siitä, että
niiden alaiset toiminnat järjestetään niin, että määrärahat riittävät.
Talousarviomäärärahojen sitovuustasot valtuustoon nähden on
esitetty talousarviossa sivulla 25 (käyttötalousosa) ja sivulla 78-79
(investoinnit). Talousarvion muutostarpeista on raportoitava
talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa.
Talousarvion toteuttamisessa on noudatettava valtuuston ja
lautakunnan käyttötaloussuunnitelmassa vahvistamia perusteita.
Mikäli toimintaan saadaan valtionavustusta, ennen toimenpiteen
suorittamista on varmistettava, että valtionavustus saadaan
arvioidun suuruisena. Lautakunnat eivät saa:
- osoittaa määrärahoja talousarviovuoden aikana talousarvioon
sisältymättömän toimintamuodon aloittamiseen
- osoittaa määrärahoja sisältymättömän palvelutason nostamiseen
tai palvelujen laajentamiseen
Lautakunnan kokonaismäärärahaan sisältyvät myös
henkilöstömäärärahat. Virkojen ja toimien perustaminen kuuluu
lautakunnalle ja keskushallinnon osalta kaupunginhallitukselle.
Johtoryhmä myöntää täyttöluvat kaikkiin vakinaisiin toimiin ja
virkoihin sekä niihin määräaikaisiin toimiin ja virkoihin, jotka
täytetään vähintään 6 kk:ksi. 6 kk:n määräaikaan luetaan kuuluvaksi
myös sellaiset toimet, joiden peräkkäisten työsuhteiden
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yhteenlaskettu kesto on vähintään 6 kk:tta.
Vahvistetun talousarvion lisäksi taloudenhoidossa noudatetaan
kaupunginvaltuuston 15.5.2017 § 30 hyväksymää hallintosääntöä,
kaupunginvaltuuston 30.10.2016 § 57 hyväksymää konserniohjetta
ja kaupunginhallituksen 10.9.2012 hyväksymää hankintaohjetta
(päivitettävänä) sekä muita talouden hoitoa koskevia (mm. laskutus)
ohjeita. Esityslistan liitteenä on talousprosessien aikataulut vuodelle
2018 hallintokuntien noudetattavaksi.
Haapaveden kaupungilla on määritelty
pienhankintarajaksi/aktivointirajaksi 10 000 euroa. Tämä tarkoittaa
sitä, että alle 10 000 euron hankinnat tulevat tilikauden kuluiksi
käyttötalouteen. Yli 10 000 euron hankinnat kirjataan
investointimenoksi.
Lautakunnat, kaupunginhallitus sekä yhtiöiden hallitukset määräävät
henkilöt, joilla on oikeus asiatarkastaa tai hyväksyä tulo- ja
menotositteet. Hankintavaltuudet on määrätty delegointipäätöksissä.
Haapaveden kaupungin 1.9.2017 voimaan tulleet laskutusosoitteet
ovat näkyvissä kaupungin www-sivuilla. Ensisijaisesti on
käytettävä sähköistä laskua, kaupunki tarjoaa Baswaren
Toimittajaportaalin käyttöön toimittajille, joilla ei muutoin ole
mahdollisuutta toimittaa sähköistä laskua. Laskulla on oltava viite,
josta käy ilmi riittävät tiedot laskun kohdentamiseksi vastaanottajalle.
Talousraportoinnit tehdään per 30.4. ja per 31.8. lautakunnille,
kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Raporteissa käsitellään
määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista. Raporttien yhteydessä
käsitellään mahdolliset talousarviomuutokset.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä mainitut vuoden 2018
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Käsittely:
Keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja teki muutetun
päätösehdotuksen:
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä mainitut vuoden 2018
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sillä muutoksella, että
kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat kaikkiin vakinaisiin toimiin ja
virkoihin sekä niihin määräaikaisiin toimiin ja virkoihin, jotka
täytetään vähintään 6 kk:ksi. 6 kk:n määräaikaan luetaan kuuluvaksi
myös sellaiset toimet, joiden peräkkäisten työsuhteiden
yhteenlaskettu kesto on vähintään 6 kk:tta.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Merk. Ma. talousjohtaja esitteli asian kokouksessa.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maanomistajasuostumus koskien mt 800 ja mt 7980 kiertoliittymän rakentamista
Khall 29.01.2018 § 18
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Haapaveden kaupunkia on lähestytty konsulttitoimisto Rambollin
kautta koskien mt 800 ja mt 7980 tulevan kiertoliittymän
rakentamista. Hankkeen tiesuunnitelma on valmis ja rakentamisen
toteutus on valmisteilla. Ramboll toimii Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen maanhankinnan asiamiehenä ja valmistelee
hankkeesta maantietoimitusta ja haltuunottoa. Pulkkilantien
pohjoisosa linjataan kiertoliittymän suunnitelman mukaisesti
uudelleen ja uusi tiealue sijoittuu Haapaveden kaupungin
omistaman kiinteistön Onnela (kiinteistötunnus 71-402-3-311)
itäosaan, jonka rakentamista varten tarvitaan maa-alueen
haltuunottoa. Tätä maantietoimitushakemusta varten tarvitaan
maanomistajan kirjallinen suostumus. Kaupunginjohtaja voi
kaupungin edustajana allekirjoittaa maahankinnan
suostumuslomakkeen.
Suostumuslomake, tiesuunnitelmaselostus ja suunnitelmakartta
ovat liitteinä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupungin hallitus päättää antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY
-keskukselle suostumuksen rakennettavan tiealueen
maantietoimitukselle ja haltuunotolle sekä valtuuttaa
kaupunginjohtajan allekirjoittamaan maahankinnan
suostumuslomakkeen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Haapaveden pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
Khall 29.01.2018 § 19
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on toimittanut Haapaveden
kaupungille lausuntopyynnön koskien Haapaveden kaupungin
pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksia.
Esitetyt muutokset perustuvat lakimuutokseen vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä uudessa luvussa 2 a, jonka mukaan
ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden luokittelusta,
kartoituksesta ja pohjavesitiedon ylläpidosta. Lisäksi pohjavesien
määrittelystä ja luokittelusta on säädetty valtioneuvoston
asetuksessa 929/2016, jossa on määritelty tarkemmin uusi
luokitusjärjestelmä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus uudistaa Haapaveden kaupungin
pohjavesiluokituksia edellä kuvattuihin lakimuutoksiin perustuen.
Pohjavesialueiden luokitusta muutetaan siten, että kaikki
pohjavesialueet luokitellaan seuraaviin uusiin luokkiin 1, 1E, 2, 2E
tai E. 1 luokan pohjavesialue on veden hankintaa varten tärkeä alue
ja 2 luokan pohjavesialue on veden hankintaan soveltuva alue.
Informatiivinen E-kirjain luokittelumerkintä tarkoittaa, että pintavesitai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen pohjavesialueesta.
Tämä helpottaa hankkeiden lupamenettelyjä, kun tieto
suojeluarvosta on saatavilla suoraan hankkeiden suunnittelun
alkutilanteessa. Vanhojen luokkien mukaiset pohjavesiluokittelut ja
aiemmin poistetut pohjavesialueet tarkastellaan kokonaan
uudestaan kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.
Liitteenä olevassa yleiskartassa on esitetty pohjavesialueet ja niiden
luokittelun muutokset. Junnonahon (11 071 008) ja Sulkakylän (11
071 017) pohjavesialueita sekä Koirikiven pistemäinen
pohjavesikohde on esitetty poistettavaksi pohjavesiluokituksesta.
Lisäksi karttaan on merkitty aiemmin pohjavesiluokituksesta
poistetut alueet ja pistemäiset kohteet kuten Askon (11 071 004)
pohjavesialue taajaman itäosassa ja Mustikkamäen (11 071 016)
pohjavesialue joka rajoittuu noin kilometrin etäisyydelle
asemakaava-alueesta. Aittokylä (11 071 023) on ainoa
säilytettäväksi esitetty pistemäinen pohjavesialue kunnan alueella.
Osa 1-luokan pohjavesialueista sijaitsee hyvin lähellä
turvetuotantoalueita. Muutokset perusteluineen on esitetty liitteenä
olevassa Haapaveden pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutos
-selostuksessa. Muutoksissa on huomioitu vesiyhtiön verkostoon
liittyneet taloudet, joissa pohjavettä ei enää käytetä
talousvedenhankintaan. Kaavoituksen osalta muutoksiin ei ole
huomautettavaa. Uusi luokittelu selkeyttää pohjavesialueiden
määrittelyä ja luo alueellisesti tasavertaisemmat perusteet
Pöytäkirjan tarkastajat:
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pohjavesialueiden määrittelylle.
Haapaveden pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutos -selostus,
Haapaveden pohjavesialueiden suunnitelmakartta,
Pohjavesialuekartat ja Luettelo pohjavesialueilla suoritetuista
tutkimuksista ovat liitteinä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Haapaveden
pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista seuraavaa:
- Pohjavesialueiden määrittelyssä tulisi huomioida tärkeän
turvetuotantotoiminnan edellytysten turvaaminen.
- Kunnan alueella tapahtuvaa maa- ja metsätaloustoimintaa ei tule
rajoittaa kohtuuttomasti pohjavesiluokitusten johdosta
- Pohjavesialueiden luokituksessa on tärkeä huomioida nykyiset ja
lähiaikoina rakenteilla olevat liikenne- ja vesihuoltoverkostot.
- Muutoin kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa luokitus- ja
rajausmuutoksiin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. ma.talousjohtaja Maria Sorvisto poistui kokouksesta klo 16.45.
______

Liitteet

10
11
12
13
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Lausuntopyyntö Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hakemuksesta
perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiselle
Khall 29.01.2018 § 20

(valm. perusturvajohtaja)
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymän hakemuksesta perusterveydenhuollon
ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiselle.
Raahen seudun hyvinvointikyuntayhtymä on hakenut lupaa
ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen
järjestämisekseksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä ajalle
1.1.2019 - 31.12.2022.
Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.10.2016 myöntänyt Raahen
hyvinvointikuntayhtymälle poikkeusluvan ympärivuorokautisen
perusterveydenhuollon järjestämiseen 31.12.2018 asti.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää nyt Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja erityisvastuualueen
sairaanhoitopiireiltä lausuntoa Raahen hyvinvointikuntayhtymän
tekemästä hakemuksesta. Lausunnot pyydetään lähettämäänn
sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon 31.1.2018 mennessä.
Liitteissä lausuntopyyntö.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Haapaveden kaupungin asukkaat käyttävät Oulaskankaan sairaalan
yhteispäivystyksen palveluja. Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymän päivystyspalvelut eivät palvele
Haapaveden kaupungin asukkaita. Haapaveden kaupunki puoltaa
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hakemusta
perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen
järjestämiseksi 1.1.2019 - 31.12.2022, mutta se ei saa vaarantaa
Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen toimintaa ja
resurssointia.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet
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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
11, 12, 13
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
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
10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan
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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
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