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Kolehmainen Anri
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Anri Kolehmainen
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KÄSITELLYT ASIAT
119 - 131
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
23.5.2018
Jari Koukka

Ronald von Schulmann

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 24.5.2018 yleisessä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tietoverkossa.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 21.05.2018 § 119 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 21.05.2018 § 120 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 23.5.2018 .
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Pauliina
Valkovirran ja Ronald von Schulmannin.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ronald von
Schulmannin ja Jari Koukan.
_____

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 89
§ 121

11/2018

231

09.04.2018
21.05.2018

Haapaveden kaupungin uuden sijoitusstrategian laatiminen ja sijoitussalkun hoitajan
kilpailuttaminen
Khall 09.04.2018 § 89
(valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupungilla on n. 7 miljoonan euron sijoitusomaisuus
Danske Capitalin hoidossa, kyseessä ovat ns. Repo-rahat. Danske
Capital on toiminut salkunhoitajana pian kymmenen vuotta.
Nykyisen sopimuksen mukaan rahavarat ovat nostettavissa viiden
pankkipäivän varoitusajalla. Kaupunginhallituksen tulee arvioida,
olisiko aika kilpailuttaa sijoitusomaisuuden hoito.
Kilpailuttamista varten on hyvä päivittää Haapaveden kaupungin
sijoitusstrategia. Sijoitusstrategian päivittämistä varten on kaikille
valtuutetuille lähetetty kysely siitä, miten valtuutetut näkevät
sijoitusomaisuuden hallinnoinnin tulevaisuudessa. Kyselyn tuloksia
esitellään kokouksessa.
Varainhoitajan kilpailutusta varten on saatu tarjous SijoittajaProlta,
he tarjoavat palvelua hintaan 6 500 eur + alv. Esitetään, että
varainhoitajien kilpailutus annettaisiin ulkopuolisen meklarin
hoidettavaksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. katsoa valtuustokyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi ja päättää
käynnistää uuden sijoitusstrategian laatimisen,
2. käynnistää sijoitussalkun varainhoitajan kilpailutuksen ja
3. tilaa varainhoitajien kilpailutuksen SijoittajaProlta tarjouksen
mukaiseen hintaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 21.05.2018 § 121 Varainhoidon kilpailuttamista on valmisteltu SijoittajaPron kanssa.
SijoittajaProlta tulee asiantuntija kokoukseen selostamaan
vaihtoehtoja.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus katsoo asian tietoonsa saatetuksi ja tarvittaessa
ottaa kantaa tarjouspyynnön ja kilpailutusmenettelyn yksityiskohtiin.

Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asian tietoonsa saatetuksi ja edellyttää
korkotuotoksi 2 % + inflaatio. Sijoitusvaroista tulee olla 30 %
nostettavissa 7 vuorokauden kuluessa ja loppu 6 kuukauden
kuluessa.
Merk. SijoittajaProlta asiaa esittelivät Jarno Rasinkangas ja Hannu
Huuskonen. Talousjohtaja Maria Sorvisto oli paikalla tämän pykälän
käsittelyn ajan.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom
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Tilinpäätös 2017
Khall 27.03.2018 § 73
(valm. ma. talousjohtaja)
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien luettavaksi.
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on tarkastettava
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun
loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä
toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen
jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n nojalla kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen
taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän
tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.
Kuntalain 115 §:ssä säädetään toimintakertomuksesta.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä
olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin
taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita
ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä
tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,
toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.
Esityslistan liitteenä on vuoden 2017 tilinpäätös. Vuoden 2017
henkilöstöraportti käsitellään erikseen.
Haapaveden kaupungin asukasluku väheni edellisvuosien tapaan
myös vuonna 2017 ollen vuoden lopussa 6971 henkilöä, mikä on
127 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. 2010-luvulla
Haapaveden kaupungin väkiluku on tippunut 7417 henkilöstä
yhteensä 452 henkilöä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
työllisyyskatsauksen mukaan Haapaveden työttömyysaste joulukuun
2017 lopussa oli 11,5 %, kun se vastaavana aikana edellisvuonna
oli 13,5 %.
Haapaveden kaupungin osalta tilivuoden 2017 tulos on 7 965
144,43 euroa positiivinen. Tulos johtuu pitkälti vesi- ja
viemärilaitoksen yhtiöittämisen johdosta kirjautuneesta
satunnaisesta tuotosta sekä Haapaveden Energia maksamista
poikkeuksellisen suurista osingoista. Tulos sisältää myös 1 000 000
alaskirjauksen Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n osakkeiden
arvosta yhtiön tappioiden vuoksi.
Vuoden 2017 vuosikate on 3 381 682,21 euroa positiivinen ja
suunnitelman mukaiset poistot olivat -1 979 702,01 euroa. Vuosikate
kattoi 113,49 % poistoista. Vuoden 2017 toimintakatteen muutos oli
- 2,4 %.
Vuodelle 2017 kaupunginvaltuusto päätti tuloveroprosentiksi 22,00,
kunnallisverokertymä nousi 1,3 % edellisvuodesta.
Yhteisöverokertymä nousi 12,6 % ja kiinteistöverokertymä nousi 7
%. Valtionosuudet kasvoivat 4,5 % edellisvuodesta.
Toteutuneita nettoinvestointeja vuonna 2017 oli yhteensä 6,4 euron
edestä. Suurin yksittäinen investointi oli Haapaveden Vesi Oy:n
osakepääomasijoitus.
Haapaveden kaupungin lainakanta 31.12.2017 on 27 584 000
euroa, joka tarkoittaa 3 957 euroa/asukas. Lainakanta supistui
edellisestä vuodesta.
Järjestelmävaihdoksesta sekä muista syistä johtuen tilinpäätöstä ei
ole kokonaisuudessaan saatu valmiiksi esityslistaa kirjoitettaessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo tilinpäätöksen valmistelutilanteen tietoonsa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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saatetuksi ja päättää jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä 23.4.2018
kokouksessaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli
tilinpäätöstä.Kaupunginhallitus piti tauon klo 11.00-12.17. Tauon
jälkeen pidettiin nimenhuuto.
______

Khall 23.04.2018 § 99
Monetra Oy:n ilmoituksen mukaan loput tilinpäätöksen tiedot saadaan 20.4.2018, jonka jälkeen ne toimitetaan kaupunginhallituksen
jäsenille.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos 7 965 144,43
euroa kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille.
2. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, ja
4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia
tilinpäätökseen.
Käsittely:
Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan niin, että kaupunginhallitus merkitsee kaupungin tilinpäätöksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Tilinpäätöksen käsittelyä jatketaan 7.5.2018. Kaupunginhallitus merkitsee kaupungin tilinpäätöksen tietoonsa saatetuksi.
Merk. Talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli kaupungin tilinpäätöstä.
______
Khall 21.05.2018 § 122 Konsernitilinpäätös on valmistunut ja tilinpäätöskirja on
kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupungin tilinpäätöksen osuuden tilintarkastuksessa havaittiin, että
kolmen miljoonan euron Kuntatodistuslainapotti oli jäänyt
ostovelkojen tilille, tämä on nyt korjattu. Korjauksen jälkeen
kaupungin lainakanta on 31.12.2017 ollut n. 30 538 000 euroa eli
4 387 eur/asukas. Kuntien ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan
valtakunnan keskiarvo on 2 921 eur/asukas.
Haapaveden kaupunkikonsernin vuoden 2017 tulos on 1 041 090
euroa positiivinen. Positiivisen tuloksen taustalla on kaupungin hyvä
tulos, Haapaveden Energia Oy:n ennätyksellinen tulos sekä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä JEDU:n hyvät tulokset.
Koko konsernin lainakanta nousi edelliseen vuoteen verrattuna n.
0,5 miljoonaa euroa ollen 5 836 euroa/asukas. Lainakannan lisäksi
tunnusluvuista heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna
toimintatuotot/toimintakulut -tunnusluku, erityisesti Helmen
yhteistoiminnan supistumisen vuoksi. Muut konsernin tunnusluvut
vahvistuivat edelliseen vuoteen verrattuna.
Kaupunginhallituksen 29.1.2018 § 15 päätöksen mukaisesti
konsernitilinpäätöksen laadinnassa havaittuja poisto-oikaisuihin
liittyviä virheitä ei ole oikaistu 2017 tilinpäätöksessä, vaan on
käynnistetty kiinteistöjen tarkastelu. Muut havaitut
virheet sen sijaan on oikaistu, tästä syystä edellisten
tilikausieli-/alijäämätiliä on korjattu. Konsernitaseessa on nyt
kertynyttä ylijäämää n. 214 000 euroa. On kuitenkin huomioitava,
että seuraavassa tilinpäätöksessä tehtävien poisto-oikaisujen osuus
tullee olemaan merkittävä, jopa 3-4 miljoonaa euroa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos 7 965 144,43
euroa kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille.
2. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, ja
4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia
tilinpäätökseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli tilinpäätöstä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toteutusvastuu
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
95

Huom

Vuoden 2017 tilinpäätös
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Kirjelmät
Khall 21.05.2018 § 123 1. KT:n yleiskirje 9/2018.
2. Kirje kuntapäättäjille 27.4.2018; Lastentarhanopettajien
palkankorotusesitykset.
3. PPSHP:n hallituksen kokouksen 24.4.2018 pöytäkirja; Luettavissa
verkossa osoitteessa www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Hallinto ja
päätöksenteko.
4. PPSHP:n valtuuston 22.5.2018 kokouksen esityslista; Luettavissa
verkossa osoitteessa www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Hallinto ja
päätöksenteko.
5. KT:n yleiskirje 10/2018; Luettavissa verkossa osoitteessa
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/10/sopimuskirjat-2018-2019.
6. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän allekirjoitettu tilinpäätös
2017.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo em. kirjelmät tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
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Kaupunginjohtajan info
Khall 21.05.2018 § 124
1. Timo Hänninen Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitosta esitteli
valokuituhanketta.
2. Seurantataulukko
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuksi.
Merk. Diana Seppä poistui klo 16.51.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi
Khall 21.05.2018 § 125
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi
tulvariskialueiksi, joka on kuultavana 9.4.-9.7.2018.
Nykyiset tulvariskialueet Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella
on nimetty maa- ja metsätalousministeriön toimesta vuonna 2011.
Tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 20 §:n mukaisesti
tulvariskialueet tarkistetaan tarpeellisin osin säännöllisesti. maa- ja
metsätalousministeriö tulee nimeämään 22.12.2018 mennessä
merkittävät tulvariskialueet ja perustamaan niille tulvaryhmät
ehdotuksen pohjalta. Pyhäjoen alaosa on otettu mukaan
merkittävien tulvariskialueiden joukkoon Pohjois-Pohjanmaalla.
Tämä tulvariskialue ulottuu Oulaisen, Merijärven ja Pyhäjoen kuntiin,
mutta rajoittuu Haapavesi ulkopuolelle.
Pyhäjoen vesistöalueelle on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelma
2016. ELY -keskuksen ehdotuksen muistion mukaan Haapavedellä
2011 Keskustan osayleiskaavassa Huiskan seudulle osoitetut uuden
asutuksen alueet tulisi asemakaavoittaa. Muistio on oheisaineistona.
Osana selvitystyötä Haapaveden yleispiirteiset tulvakartat on
päivitetty yksityiskohtaisemmiksi. Haapajärven säännöstelyrajan
uudistuksen suunnittelu on käynnistetty Pohjois-Pohjanmaan ELY
-keskuksessa. Pyhäjoen valuma-alueen huomioiminen
tulvariskialueena auttaa varautumaan ja hallitsemaan paremmin
tulvariskejä, jotka ulottuvat useamman kunnan alueelle.
Lausuntopyyntö ja kuulemisaineistot ovat oheisaineistoina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa lausuntoaineistosta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Toteutusvastuu
Maankäyttöpäällikkö
Oheismateriaali
Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
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tulvariskialueet_Ehdotus_muistio_10052018
Pohjois-Pohjanmaan merkittävät
tulvariskialueet_Kuulutus_10052018
Pohjois-Pohjanmaan merkittävät tulvariskialueet_Merkittävän
tulvariskialueen kriteerit ja rajaaminen_10052018
Pohjois-Pohjanmaan merkittävät
tulvariskialueet_Tausta-asiakirja_10052018
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Asemakaavamuutos korttelissa 506 ja sen lähialueilla
Khall 24.10.2016 § 215
(Valm. maankäyttöinsinööri)
Vapo Oy on tiedottanut kehittelemästään uudesta liiketoiminnasta,
jossa turpeesta valmistetaan teollisessa prosessissa aktiivi ym. teknistä hiiltä käytettäväksi hyvin moniin eri tarkoituksin.
Vapo Oy:n mukaan kyseisen toiminnan mahdollista toimipaikoista
yhtenä on myös Haapavesi ja täällä lähemmin vielä Vapo Oy:n voimalaitoksen tontti ja sen lähialue.
Vapo Oy:llä on tällä hetkellä käytössään Haapaveden asemakaava-alueella, teollisuusalueella Pulkkilantien varressa noin 4,3 ha:n
suuruinen T/en-1 kaavamerkinnällä oleva teollisuustontti.
On mahdollista, että kyseinen teollisen hiilen tuotantolaitos sopisikin
nykyiselle tontille, mutta sijoittelun helpottamiseksi ja samalla muiden myöhempien lisätarpeiden sijoittamisen mahdollistamiseksi on
perusteltua muuttaa korttelin 506 lähialueen asemakaavaa niin, että
muodostetaan uutta teollisen toiminnan korttelialuetta välittömästi
506-korttelin jatkeeksi koilliseen päin.
Liitteenä nro 146/2016 on kaavakarttaote, jossa on punaisella rajattu
ajateltu asemakaavamuutosalue.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että käynnistetään asemakaavan muuttaminen korttelissa 506 ja sen viereisillä liikenne- ja lähivirkistysalueilla tavoitteena muodostaa kortteliin 506 lisää teollisen toiminnan
korttelialuetta. Laaditaan työtä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asetetaan se nähtäville ja ilmoitetaan kaavatyön vireilletulosta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 29.05.2017 § 112
(Valm: maankäyttöpäällikkö)
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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3.11. - 3.12.2016. Lisäksi kaavamuutoksesta on käyty
viranomaisneuvottelu 16.12.2017. Näiden pohjalta Sweco Oy on
kaavoituskonsulttina valmistellut kaavaluonnoksen korttelin 506
kaavamuutoksesta. Kaavamuutosluonnos on liitteenä 63/2017,
kaavaselostus on liitteenä 64/2017 ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on liitteenä 65/2017.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan laaditun asemakaavan
muutosluonnoksen kaavaselostuksineen asemakaavamuutosehdotukseksi ja asettaa sen julkisesti nähtäville pidettäväksi 30
päivän ajaksi ja pyytää samalla siitä viranomaislausunnot.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 25.09.2017 § 216
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Asemakaavamuutosluonnos on ollut julkisesti nähtävillä
8.6-8.7.2017 välisen ajan.
Nähtävillä olon aikana luonnokseen ovat antaneet lausuntonsa
Pohjois-Pohjanmaan museo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Museovirasto, Haapavesi Seura Ry, Jokilaaksojen pelastuslaitos,
Elenia Oy, Haapaveden perusturvalautakunta, rakennus- ja
ympäristölautakunta sekä ympäristöterveyslautakunta. Lausunnot
vastineineen ovat tämän pykälän liitteinä. Lausunnoissa esitetyt
asiat on huomioitu kaavaehdotuksessa. Kaavasuunnittelija on
tarkentanut kaavaselostusta lausuntojen pohjalta sekä päivittänyt
nähtävilläolotiedot karttaan ja kaavaselostukseen.
Kaavaehdotuksen kaavakartta on liitteenä nro
0/2017, tarkennettu kaavaselostus liitteenä nro 1/2017, osallistumisja arviointisuunnitelma liitteenä nro 2/2017 ja luonnosvaiheen
lausunnot ja kommentit vastineineen liitteenä nro 3/2017.
Kaavaehdotus tulee maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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säädöksien mukaisesti asettaa julkisesti nähtäville pääsääntöisesti
vähintään 30 päivän ajan.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää asettaa asemakaavan
muutosehdotuksen julkisesti nähtäville liitteenä olevien asiakirjojen
mukaisena 30 päivän ajaksi sekä pyytää siitä
tarvittavat viranomaislausunnot.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 21.05.2018 § 126
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Asemakaavamuutoksen ehdotusaineisto ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 4.10-4.11.2017 MRL:n 65
§:n perusteella ja MRA:n 27 §:n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta
jätettiin 6 lausuntoa. Lausunnot ja muistutukset vastineineen
on kirjattu liitteeseen. Vapo Oy:n suunnitteleman tuotantolaitoksen
vaikutusarvioinnin täydentämistä koskien on pidetty
viranomaisneuvottelu 15.12.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY
-keskuksen kanssa, missä on käyty läpi hyväksyttävään kaavaan
täydennettävät asiat.
Hyväksymisvaiheeseen tehdään seuraavat tarkistukset:



Muutosalueelle on laadittu meluselvitys, jonka perusteella
korttelille 506 suunniteltu Vapon tuotantolaitos ei muuta
melutasoa huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna.
Kaavamuutoksen luontovaikutuksia on tarkennettu
kaavaselostukseen kaavan vaikutusarviointiohjeiden mukaisesti.

Koska nähtävänä olleeseen muutosehdotukseen ei ole tullut
muutosta ja ehdotusaineisto on lähinnä täydennetty
selvitysaineistolla. Koska korjaukset nähtävänäoloaineistoon ovat
vähäisiä, kaavamuutosehdotusta ei laiteta uudelleen nähtäville.
Seuraavat aineistot ovat kokousasian liitteinä:
 Kaavaehdotuksen kaavakartta on liitteenä nro 0/2018
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkennettu kaavaselostus liitteenä nro 1/2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 2/2018
Luonnosvaiheen lausunnot ja kommentit vastineineen liitteenä
nro 3/2018
Meluselvityksen mallinnusraportti liitteenä nro 4/2018
Meluselvityksen liitteet liitteenä nro 4/2018

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy nähtävillä pidetyn ja korjatun korttelin
506 asemakaavamuutoksen liitteineen ja esittää edelleen
asemakaavaa
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Toteutusvastuu
Maankäyttöpäällikkö
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm Huom
11.6.2018
96
K506_kaavakartta_ehdotus_10052018
97
K506_kaavaselostus_10052018
98
K506_Meluselvitys_liitteet_10052018
99
K506_Meluselvitys_raportti_10052018
100
K506_OAS_10052018
101
K506_vastineet_10052018
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Täyttöluvat
Khall 21.05.2018 § 127 Kaupunginhallitukselle ovat saapuneet seuraavat täyttöluvat:
- Ruokapalvelutyöntekijä, määräaikainen, Palvelukeskus
Paakkilanhovin keittiö
- Ympäristötarkastajan viransijaisuus, Ympäristöterveydenhuolto
- Etsivä nuorisotyöntekijä, määräaikainen, Nuorisotyö
- Koulunkäynninohjaaja, äitiys- ja perhevapaan sijaisuus, Hyttikallion
koulu
- Luokanopettaja, äitiys- ja perhevapaan sijaisuus, Hyttikallion koulu
- Luokanopettaja, määräaikainen, Hyttikallion koulu
- Psykologi, Koulu ja opiskeluterveydenhuolto
Täyttölupa-anomukset ovat liitteinä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt täyttöluvat.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Toteutusvastuu
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
102
103
104
105
106

Huom

Koulutoimen täyttöluvat
Täyttölupa_etsivä2018
Täyttölupa-anomus ruokapalvelutyöntekijä Paakkilanhovi
Täyttölupa-anomus ympäristötarkastajan viransijaisuuteen
Täyttölupa psykologi
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Sote uudistukseen valmistautuminen
Khall 12.02.2018 § 34
(valm. kaupunginjohtaja)
Uudistus tarkoittaa että:
Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle 1.1.2020. Maakunnat ovat
suurempia ja niillä on taloudellisesti parempi kantokyky. Ne järjestävät palvelut alueensa koko väestön kannalta tarkoituksenmukaisesti.
Rakenteiden ja rahoituksen uudistamisen lisäksi nykyaikaistetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja perusteellisesti. Tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Uudistuksella on tarkoitus kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta.
Uudistus on sinänsä tarpeellinen väestön ikääntymisen ja kasvavan
palvelutarpeen näkökulmasta.
Kuntien ja tässä tapauksessa Haapaveden kaupungin näkökulmasta
asia ei ole ihan yksinkertainen. Suurin huolenaihe liittyy siihen, miten
käy ns. sote-kiinteistöjen, mutta myös henkilökunnan ja ennen kaikkea palvelujen. Maakuntauudistuksen jälkeen kiinteistöt vuokrataan
maakunnalle kolmen vuoden ajaksi. Tämän jälkeen kiinteistöt tulee
yhtiöittää ja maakunta vuokraa vain tarpeensa mukaan. On olemassa iso riski että kiinteistöjä jäisi Haapavedelle tyhjilleen joka johtaisi
kiinteistöyhtiön ja sitä kautta kaupungin taloudellisesti hankalaan tilanteeseen.
Haapaveden kaupunkia on lähestytty useiden eri toimijoiden suunnalta ja osoitettu halukkuutta ostaa sote-kiinteistöjä. Erityisesti vanhustenhuollon yksiköt ovat kiinnostuksen kohteena. Tässä tapauksessa ja maakuntauudistuksen toteutuessa tämä käytännössä tarkoittaa ns. liiketoimintakauppaa eli maakuntauudistuksen jälkeen toimija saisi käytännössä vanhustenhuollon liiketoiminnan omakseen.
Koska kiinteistön omistaminen ei tuo maakuntauudistuksen toteutuessa lisäarvoa kaupungille, todennäköisesti heikentää ennestään
kykyä tuottaa vanhustenhuollon palveluja on kaupungin vakavasti
harkittava sote-kiinteistöjen myyntiä. Nykykäsityksen mukaan terveyskeskus, Helmikartano ja sosiaalitoimen tilat ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia tiloja ilman suuria korjausinvestointeja. Sen sijaan
vanhustenhuollon yksiköt vaatisivat peruskorjauksen tai uudisrakentamista pitkän aikavälin tarkastelussa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus esittää Sote-toimijoille avoimen tilaisuuden kertoa
heidän näkemyksensä Soten toteuttamisesta Haapaveden kaupungilla maakuntauudistuksen jälkeen. Samassa yhteydessä heillä on
mahdollisuus jättää tarjous vanhustenhuollon yksiköiden ostosta. Mikäli tarjous jätetään tulee sote-toimijan kertoa miten se aikoo järjestää tulevaisuudessa palvelut Haapavedellä.
Tilaisuus järjetetään xx.2.2018 niin että kullakin toimijalla on kaksi
tuntia aikaa kertoa näkemyksenä. Lisäksi heillä on mahdollisuus jättää kirjallista (sähköisenä) materiaalia. Tilaisuuteen kutsutaan kaupunginvaltuusto ja johtoryhmä kuulemaan esityksiä. Kaupunginhallitus ja sitä kautta valtuusto päättää myöhemmin näiden esitysten
pohjalta etenemisestä.
Käsittely:
Viljo Saukko esitti Outi Pekkalan kannattamana, että asia jätetään
pöydälle.
Anri Kolehmainen ja Hannu Riuttanen kannattivat asian käsittelyn
jatkamista.
Seuraavat puheenvuorot rajattiin koskemaan asian pöydällejättöä.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty
pöydällejättösesitys. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat
asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
pöydällejättöä, äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin
yksimielisesti.Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi
tuli asian käsittelyn jatkaminen (JAA: Kolehmainen, Koukka,
Niemelä, Riuttanen, Saukko, Seppä, Valkovirta, von Schulmann. EI:
Pekkala, Repo, Saukko).
Tämän jälkeen Viljo Saukko esitti Hannu Riuttasen kannattamana,
että kuulemistilaisuuksiin kutsutaan asiantuntijoita myös julkiselta
sektorilta. Kaupunginhallitus oli asiasta yksimielinen.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää Sote-toimijoille avoimen tilaisuuden kertoa
heidän näkemyksensä Soten toteuttamisesta Haapaveden kaupungilla maakuntauudistuksen jälkeen. Samassa yhteydessä heillä on
mahdollisuus jättää tarjous vanhustenhuollon yksiköiden ostosta. Mikäli tarjous jätetään, tulee sote-toimijan kertoa, miten se aikoo järjestää tulevaisuudessa palvelut Haapavedellä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilaisuus järjestetään maaliskuussa 2018 niin, että kullakin toimijalla
on kaksi tuntia aikaa kertoa näkemyksensä. Lisäksi heillä on
mahdollisuus jättää kirjallista (sähköistä) materiaalia. Tilaisuuteen
kutsutaan kaupunginvaltuusto ja johtoryhmä kuulemaan esityksiä.
Kaupunginhallitus ja sitä kautta valtuusto päättää myöhemmin
näiden esitysten pohjalta etenemisestä. Lisäksi kutsutaan
ulkopuolinen sosiaali-ja terveydenhuollon asiantuntija mukaan
kuulemistilaisuuteen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Khall 23.04.2018 § 106
Haapaveden kaupunginvaltuusto on seminaarissaan 19. ja 20. päivä
maaliskuuta kuullut sote-toimijoiden näkemyksiä, miten Haapaveden
kannattaisi edetä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä maakuntauudistukseen valmistauduttaessa.
Kaupunginvaltuuston iltakoulussa 16.4 asiaa on käyty läpi Perlacon
Oy:n laatiman yhteenvedon pohjalta.
Kokonaisulkoistusten osalta noudatetaan jo aiempaa linjaa eikä tässä tilanteessa nähdä järkeväksi lähteä toteuttamaan sellaista. Aikataulu toteutukselle tulisi liian kiireiseksi eikä valtuuston näkemyksen
mukaan muutenkaan ole järkevää lähteä viemään asiaa tältä osin
eteenpäin.
Sen sijaan tässä tilanteessa tulee selvittää vanhustenhuollon asumispalveluyksikköjen osalta eteneminen. Selkeimmin tarjouksissaan
tätä tuo esille Pihlajalinna, Esperi ja Attendo.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunki jatkaa keskustelua Pihlajalinnan, Esperin ja Attendon
kanssa vanhustenhuollon asumispalveluyksikköjen osalta. Markkinoiden muille toimijoille varataan vielä tilaisuus tarkentaa omaa tarjoustaan tämän toimintamallin osalta. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto voi tehdä asiasta päätöksen touko-kesäkuun vaihteessa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 21.05.2018 § 128 Asiaa esitellään kokouksessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus keskustelee asiasta ja katsoo tilanteen tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asian tietoonsa saatetuksi.
______

Toteutusvastuu
Kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
4.6 listaan
päätösehdotu
s

Huom
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Työsuojeluasia/luottamushenkilö
Khall 23.04.2018 § 109
Kunnalla on työnantajana työturvallisuuslakiin sekä yhdenvertaisuuslakiin ja tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus puuttua luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen kunnan työntekijää kohtaan.
Epäasiallinen käytös voi ilmetä esimerkiksi rasistisena tai seksuaalisena häirintänä, jatkuvana tai toistuvana työn väheksymisenä tai
vaikeuttamisena, perättömien juorujen levittämisenä, epäasiallisena
puheena tai julkisena mollaamisena. Tällainen käytös voi ilmetä kokouksessa, julkisissa keskusteluissa, lehtien palstoilla, internetissä
tai kunnan työpaikoilla.
Kunnassa ainoastaan kunnanhallituksella ja valtuustolla on toimivaltaa puuttuua luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen. Kun
kunnanjohtaja saa tiedon epäasiallisesta kohtalusta, hänen on vietävä asia kunnanhallituksen puheenjohtajan tietoon. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on saattaa asia kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kaupunginjohtaja on todennut kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, että yksi luottamushenkilö on käyttäytynyt epäasiallisesti kunnan
työntekijöitä kohtaan.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo asian tietoonsa saatetuksi ja päättää käynnistää välittömästi tarpeelliset toimet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 21.05.2018 § 129 Asiaa esitellään kokouksessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus keskustelee asiasta ja katsoo tilanteen tietoonsa
saatetuksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi tilanteen tietoonsa saatetuksi.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom
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Päätös ylimääräisen asian käsittelystä
Khall 21.05.2018 § 130 Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginjohtaja ehdotti uuden koulun hankesuunnittelun
käynnistämistä ylimääräisenä käsiteltävä asiana.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti ottaa ylimääräisen asian käsittelyynsä
yksimielisesti.
______
Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom
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Uuden koulun hankesuunnittelun käynnistäminen
Khall 21.05.2018 § 131
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt kokouksessaan
24.01.2018 esittää kaupunginhallitukselle uuden koulun
suunnittelun aloittamista, lisäksi kaupunginvaltuusto on linjannut
iltakoulussaan, että Haapavedelle rakennetaan uusi koulu.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto käynnistää uuden yläkoulu/lukio/nuorisotilahankesuunnittelun ja varaa tähän suunnitteluun talousarvioon
määrärahaa 50.000,00 euroa. Kaupunginhallitus valtuuttaa teknisen
johtajan valmistelemaan hankesuunnitelmaa ennen
kaupunginvaltuuston päätöstä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom
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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
120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 131
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
119, 121, 125, 127, 130
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
119, 121, 125, 127, 130
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

11/2018
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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:

