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Helinä Niemelä

Outi Pekkala

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 6.9.20018 yleisessä
tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 03.09.2018 § 186 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 03.09.2018 § 187 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan .
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Niemelän ja
Outi Pekkalan
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 03.09.2018 § 188

Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuksi
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen sopimuslaajennus Pyhännän kanssa
Khall 03.09.2018 § 189
Sosiaali- ja terveyspiiri helmen yhteistoimintasopimuksen 2 §:n
mukaan Haapaveden kaupunki ja Pyhännän kunta sopivat sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisestä sopimuskuntien asukkaille
seuraavasti:
1. Laissa säädettyjen kansanterveyspalvelujen järjestämisestä ja
hallinnosta vastaa Haapaveden kaupunki.
2. Sosiaalitoimen palveluiden järjestämisestä ja hallinnosta vastaa
Haapaveden kaupunki, kunkin sopijakunnan määrittelemän
palvelutason mukaisesti.
3. Erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä alueella
määritellään sopimuksen kohdassa 10 §.
4. Ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja
hallinnosta vastaa Haapaveden kaupunki.
Eläinlääkäripäivystyspalvelut järjestetään erillisten sopimusten
mukaisesti.
Pyhännän kunta päätti vuonna 2007, että se järjestää
sosiaalipalvelut itse, eikä siirrä niitä Haapaveden kaupungin
järjestettäväksi. Perusteluina oli tuolloin mm. oman palvelutuotannon
kustannustehokkuus ja toimivat järjestelyt.
Yhteistoimintasopimus astui voimaan vuonna 2007 ja sitä päivitettiin
vuosina 2009 ja 2017.
Pyhännän kunta on pyytänyt sopimuksen laajentamista koskemaan
sosiaalipalveluita.
Sosiaalialalla tapahtuneet muutokset, mm. lainsäädännössä ovat
johtaneet siihen, että pienen kunnan on entistä haasteellisempaa
järjestää sosiaalipalvelut itse. Tarvittavaa henkilöstöä ja osaamista
kehittämistyöhön on vähän ja vaarana on, että toimintaa ei pystytä
kehittämään ja toiminnan taloudellisuutta ei pystytä parantamaan.
Edellä mainituista syistä johtuen on tullut tarpeelliseksi selvittää
mahdollisuus yhteistoimintasopimuksen laajentamisesta koskemaan
myös sosiaalitoimen järjestämistä. Mikäli sosiaalitoimen
järjestäminen siirretään osaksi yhteistoimintasopimusta, siirto
tapahtuisi 1.1.2019 alkaen.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut Sosiaali- ja
terveypiiri Helmen sopimuksen laajentamiseksi koskemaan
sosiaalipalveluita.
Kaupunginhallitus nimeää yhdistymistä ohjaavaan ryhmään
perusturvajohtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan
hallintosihteerin ja kaupunginjohtajan, joka toimii ohjausryhmän
puheenjohtajana.
Käsittely:
Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja muutti ehdotusta seuraavaksi:
Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut Sosiaali- ja
terveypiiri Helmen sopimuksen laajentamiseksi koskemaan
sosiaalipalveluita.
Kaupunginhallitus nimeää yhdistymistä ohjaavaan ryhmään
perusturvajohtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan
hallintosihteerin ja kaupunginjohtajan, joka toimii ohjausryhmän
puheenjohtajana.
Sopimuksen laajentamiseen liittyen, kaupunki perustaa Pyhännän
toimintoja varten sosiaalityöntekijän viran ja myöntää sille
täyttöluvan.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
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Hallintojohtajan valinta/virkavaali
Khall 13.08.2018 § 181
Hallintojohtaja Pia Harmokivi on irtisanoutunut tehtävästään.
Paikka on ollut haettavana 2.7.-16.7.2018 (10 hakemusta) ja toisen
kerran 30.7-5.8.2018. (9 hakemusta)
Yhteenveto hakijoista toimitetaan hallituksen jäsenille sähköpostilla.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Päätös:
Hallitus valitsi haastateltaviksi seuravat hakijat: Ahmaoja Marianne,
Haapoja Joanna, Kivinen Sanna, Saarela Eija ja Törmälehto Leena.
______

Toteutusvastuu

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

Khall 03.09.2018 § 190 Kaupunginhallitus on haastatellut edellämainitut henkilöt. Merk.
Ahmaoja Marianne on ilmoittanut ettei ole käytettävissä ko. virkaan.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Virkaa hakivat Ahmaoja Marianne, Alhonen Jere, Haapaoja Joanna,
Helander Timo, Jukkola Juho, Kivinen Sanna, Saarela Eija,
Tauriainen Pasi, Turkulainen Harri, Törmälehto Leena, Hirvijoki
Aino, Bäck Lisen, Tikkanen Maarit, Räihä Tuomas, Koskenmäki
Jarkko, Paavonaho Anne, Tuomikoski Marjaana ja Fridman Jari.
Hallitus valitsi haastateltaviksi seuravat hakijat: Ahmaoja Marianne,
Haapoja Joanna, Kivinen Sanna, Saarela Eija ja Törmälehto Leena.
Kaupunginjohtaja esitti virkaan Eija Saarelaa, varalla Joanna
Haapoja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus hyväksyttiin
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

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

Khall 03.09.2018 § 191
Uuden koulun hankesuunnittelu on käynnistynyt ja hankkeelle tulee
nimetä ohjausryhmä.Ohjausryhmän tehtävä on valvoa että hanke
etenee aikataulussa ja myöhemmin päätettävän hankekohtaisen
talousarvion mukaisesti.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus nimittää ohjausryhmään, kaupunginjohtajan,
teknisen johtajan, sivistysjohtajan, sekä valtuuston puheenjohtajan.
Työryhmä kutsuu asiantunijointa ryhmän kokouksiin yläasteen
rehtorin, Mäkirinteen- ja hyttikallion rehtorin,
tarkastusrakennusmestarin ja kulttuurisihteerin.
Työryhmällä on oikeus täydentää itseään tarvitavilla henkilöillä.
Käsittely:
Ilkka Repo esitti ohjausryhmään lisäyksenä Tarmo Nättiä, esitystä ei
kannatettu.
Käsittelyssä pidettiin ryhmätauko 15:35 - 15:53, jonka jälkeen
pidettiin nimenhuuto.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtaja muutti esitystää siten, että ohjausryhmän
muodostavat kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja,
valtuuston puheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Merk. Ilkka Repo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen
Jari Koukan ponsi että hallituksen puheenjohtaja toimisi
ohjausryhmän puheenjohtajana.
______
Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom
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Sami Ritolan pyyntö erota tarkastuslautakunnasta
Khall 03.09.2018 § 192
Kaupunginvaltuustolle on saapunut Sami Ritolan 20.8.2018 päivätty
kirje, jolla Sami Ritola pyytää eroa tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan ja jäsenen tehtävistä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
1. Kaupunginhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja
2. esittää kaupunginvaltuustollle, että se nimeää uuden jäsenen ja
puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle.
Käsittely
Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:
Kaupunginhallitus toteaa asian tietoonsa saatetuksi ja esittää
valtuustolle, että se myöntäisi eron sekä nimeäisi Ritolan tilalle
uuden jäsenen ja lautakunnan puheenjohtajan.
Käsittelyssä pidettin ryhmätauko 16:13 - 16:20, jonka jälkeen
suoritettiin nimenhuuto.
Ilkka Repo esitti asian jättämistä pöydälle ja selvitystä siitä millä
perusteilla ero voidaan myöntää.
Puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty pöydällejättöesitys.
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 Riuttanen, Saukko, Koukka, Niemelä,
Pekkala,Seppä, Valkovirta, von Schulmann, Kolehmainen. EI Repo)
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
______

Toteutusvastuu
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
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173

Ritala pyyntö
äänestys192
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Leado esitys kaupungille
Khall 03.09.2018 § 193
Lea Thornberg on esittänyt kaupungille että kaupunki hankkisi 3
Leado oppimiskeskusta 20 000 euron hintaan.

LeaDon liikuntavälineistö ja fyysiset harjoitteet auttavat purkamaan l
liikaa energiaa, kehittävät monipuolisesti kuntoa ja auttavat
keskittymään oppisisältöihin.
LeaDo sisältää myös monipuolisen opettajan oppaan ja oppilaan
oppisisällöt sekä perehdytys- ja tukimateriaalit. LeaDon
organisointialustana toimivat oppimistaskustot, jotka on
värikoodattu opetussuunnitelman laaja-alaisten tavoitteiden
mukaan. Oppimistaskustoihin opettaja voi helposti organisoida
yksilölliset ja yhteistoiminnalliset oppimisprosessit. Näin oppimisen
ilo lisääntyy.
Leado avaisi Haapavedelle koulutuskeskuksen joka pyrkii saamaan
aikaiseksi koulutusvientiä sekä kotimaassa että ulkomaille. Tämä voisi
olla osana kaupungin matkailustrategiaa. Asiasta on neuvoteltu useasti.
ja oppimiskeskusta on esitelty opettajille.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus keskustelee asiasta ja päättää etenemisestä.
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi esityksen positiiviseksi. Rehtorien tulee
selvittää opettajien halukkuutta ja halukkuuden pohjalta
Koululautakunta tekee päätöksensä talousarvion puitteissa.
______

Toteutusvastuu
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
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175

Leado1
Leado2

Huom
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Rauhaniemi-nimisen kiinteistön myynti
Khall 03.09.2018 § 194
Kaupunginhallitus on saanut 15.8.2018 päivätyn tarjouksen koskien
kiinteistöä RAUHANIEMI 71-402-4-479.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy tehdyn tarjouksen ja oikeuttaa
allekirjoittamaan sen ehtojen mukaisen varsinaisen kauppakirjan.
Käsittely:
Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Kaupunginjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan määräalan
myynnistä koskien kiinteistöä RAUHANIEMI 71-402-4-479 ja
allekirjoittamaan kauppaa koskevan kauppakirjan.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
______

Toteutusvastuu
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
176
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rauhaniemi
RAUHANIEMIkartta
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Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluiden hankinnan käynnistäminen
Khall 03.09.2018 § 195 (valm. perusturvajohtaja 044 7591460)
Oulun kaupunki on kilpailuttamassa sosiaalihuoltolain (1301/2014)
ja lastensuojelulain (417/2007) tarkoittamat lastensuojelun avo- ja
sijaishuollon palvelut. Oulun kaupungin lisäksi hankintaan
osallistuvat lähes kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat, kaupungit ja
kuntayhtymät. Kilpailutus tapahtuu loppuvuoden 2018 aikana
siten,että sopimuskausi alkaa 2019 alusta. Uudessa
kilpailutuksessa tavoitellaan lastensuojelupalveluiden hankintaa
tulos/vaikutusperusteisella tavalla, joka hyödyntäisi markkinoiden
hyviä käytäntöjä ja kannustaisi myös uusiin innovaatioihin.
Palveluiden hankinta toteutuu seuraavan ryhmäjaon mukaisesti:
Ryhmä A: Avohuollon palvelut sisältää perhetyön, tehostetun
perhetyön palvelukokonaisuuden (perhearviointi ja perhekuntoutus
ja tehostettu perhetyö), ammatillisen tukihenkilötoiminnan sekä
valvotut ja tuetu tapaamiset sekä valvotut vaihdot.
Ryhmä B: Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito sisältää
ammatillisen perhehoidon ja laitoshoidon, sekä lisäpalvelut
erityisyksikköjakso osana laitoshuoltoa, perhekuntoutus
laitoshuollossa ja sijoituksen jälkeinen tukiasuminen.
Ryhmä C: Kehittämispalvelu on optio. Tilaaja päättää tästä optiona
olevasta kehittämispalvelun käyttöönotosta viimeistään ennen
kolmannen sopimusvuoden loppua.
Hankinta toteutetaan julkisista hankinnoista annetun lain
(1397/2017) 21 §:n tarkoittamana hankintarenkaana. Oulun
kaupunki toteuttaa hankintamenettelyn omasta ja osallistuvien
hankintayksiköiden puolesta ja tekee menettelyn perustamisen
edellyttämät ja sopimuskauden aikana tarvittavat hankintapäätökset
kaikkien hankintaan osallistuvien hankintayksiköiden puolesta. Kukin
hankintayksikkö solmii samansisältöisen hankintasopimuksen.
Kukin kunta toteuttaa asiakaskohtaiset hankinnat ja
tilaukset.Mahdollisessa hankintaoikaisua koskevassa asiassa kukin
hankintayksikkö tekee samansisältöisen hankintaoikaisupäätöksen.
Mahdollisessa muutoksenhakuasiassa kukin hankintayksikkö tekee
samansisältöiset vastineet tai valtuuttaa yhden hankintayksikön
toimimaan kaikkien puolesta erillisellä valtuutuksella.
Oikeudenkäyntikuluista ja mahdollisesta markkinaoikeuden
määräämistä seuraamuksista vastaa kukin erikseen sovittavalla
tavalla.
Kyseessä on julkisista hankinnoista annetun liitteen E mukainen
sosiaali- ja terveyspalveluhankinta. Hankinta toteutetaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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dynaamisena toimittajarekisterinä, joka tarkoittaa hankintayksikön
itsensä suunnittelemaa, julkisista hankinnoista annetun lain
periaatteen mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien
palveluiden hankkimiseen. Hankintayksikkö tekee
hankintasopimukset dynaamiseen toimittajarekisteriin valittujen
useamman palveluntuottajan kanssa. Hankintayksikkö voi lisäksi
toteuttaa asiakaskohtaisia suorahankintoja hankintalain 110 §:n
tarkoittamalla tavalla.
Dynaamiseen toimittajarekisteriin perustuvia hankintoja voidaan
tehdä rekisterin perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka.
Dynaaminen toimittajareksteri on voimassa 3+3 vuotta.
Dynaaminen toimittajarekisteri on koko kestonsa ajan avoin kaikille
palveluntuottajille. Uudet palveluntuottajat voivat hakeutua
dynaamiseen toimittajareksteriin kunkin sopimusvuoden
tammikuussa. Uusien palveluntuottajien hyväksyminen
dynaamiseen toimittajarekisteriin tai sen ryhmiin, osiin ja
palveluluokkiin tapahtuu koko sopimuskauden ajan keskitetysti
Oulun kaupungin päätöksellä.
Oheismateriaalina tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. käynnistää lastensuojelun avo- ja sijaishuollon hankinnan,
2. hyväksyy oheismateriaalina olevan tarjouspyynnön liitteineen,
3. valtuuttaa Oulun kaupungin sosiaalijohtajan tekemään
tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin tarvittavat teknisluonteiset
korjaukset ja tarkennukset ja
4. valtuuttaa Oulun kaupungin toteuttamaan Haapaveden
kaupungin puolesta hankintamenettelyn perustamisen
yhteydessä ja sopimuskauden aikana tehtävät ehdokkaiden ja
tarjoajien asemaan vaikuttavat hankintapäätökset ja muut
tarjouspyynnössä määritellyn hankintamenettelyn edellyttämät
toimet.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen
mukaisesti.
______
Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 196

19/2018

402

03.09.2018

Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen
Khall 03.09.2018 § 196 (valm. perusturvajohtaja puh. 044 7591460)
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen perhe- ja sosiaalipalveluiden
tulosalueen hallinnon henkilöstössä tapahtuu muutoksia
loppuvuodesta 2018. Johtavan sosiaalityöntekijän virka tarvitaan,
jotta virkarakenne vastaa lakien ja asetusten vaatimuksiin.
Johtava sosiaalityöntekijä toimii lähiesimiehenä sosiaalityön
ammattilaisille. Pätevyysvaatimuksena on Sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§ ja 9§ mukainen
pätevyys.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus perustaa johtavan sosiaalityöntekijän viran ja
myöntää samalla sille täyttöluvan.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
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PÖYTÄKIRJA
§ 197
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Kylpyläsaaren vuokrasopimuksen jatkaminen
Khall 03.09.2018 § 197 Kylpyläsaaressa on rakenteilla uusi päärakennus. Uuden
päärakennuksen oletetaan valmistuvan lokaakuun loppuun
mennesssä. Koska toiminta muuttuu olennaisilta osin tulee yrittäjän
kanssa laatia uusi vuokrasopimus. Vuokrasopimusluonnos on
esityslistan liitteenä.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen
vuokrasopimuksen Kylpyläsaari Oy:n kanssa ja valtuutttaa
kaupunginjohtajan allekirjoitamaan sen.
Käsittely:
Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Asia siirretään
jatkovalmisteluun.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti siirtää asian jatkovalmisteluun.
______

Toteutusvastuu
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
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Työasemalaitteiden leasingrahoitus ja elinkaarihallintapalvelut

Khall 03.09.2018 § 198
Valm (Tietohallintojohtaja ja talousjohtaja)
Tietohallinnon työasemat on tällä hetkellä hankittu suoraan
kaupungin omistukseen vuosittaisella kalustomäärärahalla. Osa
laitteista on teknisen tiensä päässä ja edessä on merkittäviä
laitehankintoja.
Toimintamallia on tarkoitus muuttaa siten, että jatkossa työasemat
hankitaan leasingilla käyttöön 4 vuoden ajaksi ja otetaan käyttöön
elinkaaren hallintaa helpottava järjsetelmä.
Käytännössä muutos pienentään laiteinvestointeja, mutta lisää
käyttömenoja, koska hankinnat kirjautuvat vuotuisiksi vuokriksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää liittyä KL-Kuntahankinnat Oy:n
yhteishankintaan nro. KLKH130 työasemalaitteiden
leasingrahoituksen ja elinkaarihallintapalveluiden osalta
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Toteutusvastuu
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
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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
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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.
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.
______

Khall 12.06.2018 § 149
Kaupungin talouden tasapainotuksen loppuraportti on valmistunut.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.6.2018.
Loppuraportti toimitetaan valtuustolle sähköpostilla ja julkaistaan
hallituksen käsittelyn jälkeen. Loppuraportti on luottamuksellinen
hallituksen kokouksen käsittelyyn saakka.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. Katsoa loppuraportin tietoonsa saatetuksi,
2. esittää valtuustolle, että se hyväksyy loppuraportin
toimenpiteineen ja
3. käynnistää toimenpiteet valtuuston päätöksen jälkeen.
Käsittely:
Eero Laesterä Perlacon Oy:stä esitteli talouden
tasapainotusohjelman loppuraporttia.
Kaupunginhallitus piti tauot klo 11.00-12.00 ja klo 13.15-13.33.
Taukojen jälkeen todettiin läsnäolijat.
Kokous keskeytettiin klo 13.36. Kokousta jatketaan perjantaina
15.6.2018 klo 08.00.
______
Kokousta jatkettiin perjantaina 15.6.2018 klo 8.00. Läsnä:
- Anri Kolehmainen, pj.
- Helinä Niemelä, jäsen
- Jari Koukka, jäsen
- Viljo Saukko, jäsen
- Outi Pekkala, jäsen
- Ilkka Repo, jäsen
- Hannu Riuttanen, jäsen
- Ronald von Schulmann, jäsen
- Diana Seppä, jäsen
- Päivi Ollila, valt. pj.
- Heino Vuorenmaa, valt. 1. varapj.
- Sari Vatjus, valt. 2. varapj.
- Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja
- Maria Sorvisto, pöytäkirjanpitäjä
Jäsen Pauliina Valkovirta saapui kokoukseen. klo 8.38.
Käsittely:
Kaupunginjohtaja ehdotti, että
Kaupunginhallitus päättää:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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1. Katsoa loppuraportin tietoonsa saatetuksi,
2. esittää valtuustolle, että se hyväksyy loppuraportin
toimenpiteineen ja
3. käynnistää toimenpiteet valtuuston päätöksen jälkeen.
Kaupunginjohtaja tarkensi kokouksen kuluessa esitystään
seuraavasti:
- vanhustenhuollon asumispalvelujen osalta jatketaan keskusteluja
Attendon tarjouksen pohjalta siten, että kotipalvelut ja vuodeosasto
säilyvät kaupungin omana toimintana. Vuodeosasto supistetaan
15-paikkaiseksi ja samassa yhteydessä kehitetään
kotisairaalatoimintaa.
- Ahjolan päiväkoti myydään yksityiselle toimijalle
- kouluverkon osalta esitys on, että mennään raportin dian 138
mukaan siten, että 5-6 luokkien, yläkoulun ja lukion lisäksi tilat
käsittävät nuorisotilan. Ko. diasta seuraavat maininnat poistetaan:
"Pienet koulut jatkavat toimintaansa, kunnes rakennukset tulevat
elinkaarensa päähän ja/tai oppilasmäärä putoaa alle 40 oppilaan.
Pienille kouluille ei varata
peruskorjausrahaainvestointiohjelmaan.Talouden
tasapainottamisohjelmassa on laskettu, että yksi kouluista siirtyy
keskustaan vuoden 2020 elokuussa, seuraava 2021 elokuussa ja
loput talouden tasapainottamiskauden jälkeen."
Ilkka Repo esitti Outi Pekkalan kannattamana, että kaupunki ei
hyväksy vanhusten palvelujen osalta ulkoistamista, vaan jatkaa
omana toimintana.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava
muutosesitys. Puheenjohtaja esitti, että asiasta suoritetaan
nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan
ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ilkka Revon
esitystä äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan
ehdotusta kannatti seitsemän (Kolehmainen, Niemelä, Koukka,
Riuttanen, von Schulmann, Seppä ja Valkovirta) ja Revon esitystä
kannatti kolme (Saukko, Pekkala ja Repo). Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan ehdotus tuli
päätökseksi äänin 7-3.
Viljo Saukko esitti Ilkka Revon kannattamana, että Ahjolan
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päiväkotia ei myydä. Kaupunki voi tarjota yksityiselle yrittäjälle
tonttia.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava
muutosesitys. Puheenjohtaja esitti, että asiasta suoritetaan
nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan
ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Viljo Saukon
esitystä äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan
ehdotusta kannatti seitsemän (Kolehmainen, Niemelä, Koukka,
Riuttanen, von Schulmann, Seppä ja Valkovirta) ja Revon esitystä
kannatti kolme (Saukko, Pekkala ja Repo). Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan ehdotus tuli
päätökseksi äänin 7-3.
Jari Koukka esitti Hannu Riuttasen ja Pauliina Valkovirran
kannattamana, että dia 138 ensimmäinen kohta korvataan tekstillä:
"Rakennetaan uusi koulu, jossa on tilat yläkoululle, lukiolle ja
nuorisotilalle sekä koulun suunnitteluvaiheessa huomioidaan
tulevaisuuden tilantarve alakouluikäisten tarpeisiin." Samoin Koukka
esitti, että dia 138 viimeinen kohta pois eli esitys, että "yksi kouluista
siirtyisi 2020 elokuussa keskustaan, seuraava 2021 ja loput
talouden tasapainottamisohjelman jälkeen".
Ilkka Repo teki saman esityksen, kun Jari Koukka edellä, mutta sillä
lisäyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää, että tällä
valtuustokaudella ei tehdä kouluverkkoratkaisuja, ja lisäksi, että
kyläkoulujen oppilasraja säilytetään 28:ssa. Esitystä ei kannatettu,
joten puheenjohtaja totesi sen rauenneen.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava
muutosesitys (Koukka).Puheenjohtaja esitti, että asiasta suoritetaan
nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan
ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jari Koukan
esitystä äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Jari Koukan esitystä
kannatti kahdeksan (Kolehmainen, Niemelä, Koukka, Saukko,
Pekkala, Riuttanen, von Schulmann ja Valkovirta), kaksi äänesti
tyhjää (Repo ja Seppä). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli
Koukan esitys äänin 8 EI, 2 tyhjää.
Kaupunginjohtaja teki käsittelyn edetessä muutosesityksen, sivu
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171: talouden tasapainottamisen täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta
sekä valmistelua seuraa kaupunginhallitus. Esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Perlacon Oy:n
alkuperäinen raportti toimitetaan valtuustolle ja kaupunginvaltuusto
hyväksyy loppuraportin toimenpiteineen
seuraavilla muutoksilla/täydennyksillä:
- vanhustenhuollon asumispalvelujen osalta jatketaan keskusteluja
Attendon tarjouksen pohjalta siten, että kotipalvelut ja vuodeosasto
säilyvät kaupungin omana toimintana. Vuodeosasto supistetaan
15-paikkaiseksi ja samassa yhteydessä kehitetään
kotisairaalatoimintaa.
- Ahjolan päiväkoti myydään yksityiselle toimijalle
- loppuraportin dia 138 ensimmäinen kohta korvataan tekstillä:
"Rakennetaan uusi koulu, jossa on tilat yläkoululle, lukiolle ja
nuorisotilalle sekä koulun suunnitteluvaiheessa huomioidaan
tulevaisuuden tilantarve alakouluikäisten tarpeisiin." Samoin Koukka
esitti, että dia 138 viimeinen kohta pois eli esitys, että "yksi kouluista
siirtyisi 2020 elokuussa keskustaan, seuraava 2021 ja loput
talouden tasapainottamisohjelman jälkeen".
- sivu 171: talouden tasapainottamisen täytäntöönpanoa ja
vaikuttavuutta sekä valmistelua seuraa kaupunginhallitus.
Merk. Kokouksessa pidettiin tauko klo 9.55 - 10.40, jonka jälkeen
pidettiin nimenhuuto. Ilkka Repo jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka
on esityslistan liitteenä. Kokous päättyi klo 11.25, pöytäkirja
tarkastetaan maanantaina 18.6.2018.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 15
§ 149
§ 38
§ 199

19/2018

411

29.01.2018
12.06.2018
03.07.2018
03.09.2018

Kvalt 03.07.2018 § 38
Esityslistan liitteenä on talouden tasapainottamisen loppuraportti
sekä Ilkka Revon eriävä mielipide. Kaupunginhallitus on tarkastanut
pöytäkirjan 25.6.2018 kokouksessaan.
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy
loppuraportin toimenpiteineen seuraavilla muutoksilla/täydennyksillä:
- vanhustenhuollon asumispalvelujen osalta jatketaan keskusteluja
Attendon tarjouksen pohjalta siten, että kotipalvelut ja vuodeosasto
säilyvät kaupungin omana toimintana. Vuodeosasto supistetaan
15-paikkaiseksi ja samassa yhteydessä kehitetään
kotisairaalatoimintaa.
- Ahjolan päiväkoti myydään yksityiselle toimijalle
- loppuraportin dia 138 ensimmäinen kohta korvataan tekstillä:
"Rakennetaan uusi koulu, jossa on tilat yläkoululle, lukiolle ja
nuorisotilalle sekä koulun suunnitteluvaiheessa huomioidaan
tulevaisuuden tilantarve alakouluikäisten tarpeisiin." Samoin Koukka
esitti, että dia 138 viimeinen kohta pois eli esitys, että "yksi kouluista
siirtyisi 2020 elokuussa keskustaan, seuraava 2021 ja loput
talouden tasapainottamisohjelman jälkeen".
- sivu 171: talouden tasapainottamisen täytäntöönpanoa ja
vaikuttavuutta sekä valmistelua seuraa kaupunginhallitus
Käsittely:
Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset:
Valtuuttu Järvenpää esitti että Vuokatin majaa ei myydä.
Tätä ei kannatettu ja esitys näin ollen raukesi.
Valtuutettu Saukko esitti että keskustelua ei jatketa Attendon
kanssa ja että palvelutuotantoa jatketaan omana työnä, kunnes
palvelut siirtyvät maakunnan hoidettavaksi. Tätä kannativat
valtuutettu Joentakanen, Järvenpää ja perussuomalaisten
valtustoryhmä.
Valtuutettu Saukko esitti että Ahjolan päiväkotia ei myydä.
Tätä kannativat valtuutettu Joentakanen, Järvenpää ja
perussuomalaisten valtustoryhmä.
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Valtuutettu Pekkala esitti että kouluverkko ratkaisussa lähdetään
Perlaconin linjalle, eli otetaan käyttöön alkuperäinen Perlaconin
esitys. Valtuutettu Särkipaju kannatti
Sininen valtuustoryhmän esitys valtuutettu Viinalan toimesta oli, että
Perlaconin tekemä talouden säästöohjelma merkitään tiedoksi ja
toimenpiteitä varten siten, palvelurakennetta ja säästökohteet
toteutetaan yksittäin niin että palvelut ja riittävät henkilöstö tarpeet
turvataan.Tätä kannatti valtuutettu Vatjus.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä valtuutettu Revon toimesta esitti,
että koko paketti pannaan jäihin. Tätä kannatti valtuutettu Kinnunen.
Lisäksi valtuutettu Joentakanen teki kaksi esitystä joissa
selvitetään uusionergianlaitosten käyttö sivukylän kouluilla ja
toisena jäähallin käyttökustannukset selvitetään. Järvenpää kannatti
näitä esityksiä. Keskustelun kuluessa Joentakanen totesi, että nämä
ovat enemmän aloitteita joten ne siirrettiin valtuustoaloittoisiin.
Puheejohtaja totesi: että koska on tehty hallituksen esityksestä
poikkeavia päätösehdotuksia on asiasta äänestettävä. Samalla
puheenjohtaja päätti että kokouksessa pidetään tauko välillä
21.10-21.35.
Tauon jälkeen pidettiin uusi nimenhuuto. Luettelo pöytäkirjan
liitteenä. Todettiin että Kaikki valtuutetut olivat edelleen paikalla.
Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseski seuraavaa.

1. äänestetään valtuutettu Saukon esityksestä että keskustelua ei
jatketa Attendon kanssa ja että palvelutuotantoa jatketaan omana
työnä, kunnes palvelut siirtyvät maakunnan hoidettavaksi.Hallituksen
esitys on että vanhustenhuollon asumispalvelujen osalta jatketaan
keskusteluja Attendon tarjouksen pohjalta siten, että kotipalvelut ja
vuodeosasto säilyvät kaupungin omana toimintana. Vuodeosasto
supistetaan 15-paikkaiseksi ja samassa yhteydessä kehitetään
kotisairaalatoimintaa.
2. äänestetään valtuutettu Saukon esityksestä että Ahjolan
päiväkotia ei myydä.Hallituksen esitys on Ahjolan päiväkoti myydään
yksityiselle toimijalle
3. äänestetään valtuutettu Pekkalan esityksestä että kouluverkko
ratkaisussa lähdetään Perlaconin linjalle. Hallituksen esitys on
Pöytäkirjan tarkastajat:
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loppuraportin dia 138 ensimmäinen kohta korvataan tekstillä:
"Rakennetaan uusi koulu, jossa on tilat yläkoululle, lukiolle ja
nuorisotilalle sekä koulun suunnitteluvaiheessa huomioidaan
tulevaisuuden tilantarve alakouluikäisten tarpeisiin." Samoin Koukka
esitti, että dia 138 viimeinen kohta pois eli esitys, että "yksi kouluista
siirtyisi 2020 elokuussa keskustaan, seuraava 2021 ja loput
talouden tasapainottamisohjelman jälkeen".

4. äänestetään Siniisen valtuustoryhmän esityksestä että
Perlaconin tekemä talouden säästöohjelma merkitään tiedoksi ja
toimenpiteitä varten siten, palvelurakennetta ja säästökohteet
toteutetaan yksittäin niin että palvelut ja riittävät henkilöstö tarpeet
turvataan.Hallituksen esitys on Kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle, että Perlacon Oy:n alkuperäinen raportti
toimitetaan valtuustolle ja kaupunginvaltuusto hyväksyy
loppuraportin toimenpiteineen
5. äänestettään Perussuomalaisten valtuustoryhmä valtuutettu
Revon toimesta esitti, että koko paketti pannaan jäihin.
Valtuutettu Repo ilmoitti että Perussuomaliasten mielestävä
äänestysmenettely on väärä ja jätti asiasta eriävän mielinpiteen.
Eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtajan esitti, että ensimmäisessä äänestyksessä
kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja valtuutettu Saukon esitys
on ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä hallituksen
pohjaesitys tuli päätöseksii äänin 18-9. Nimenhuuto ja
äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtajan esitti, että toisessa äänestyksessä
kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja valtuutettu Saukon esitys
on ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä hallituksen
pohjaesitys tuli päätöseksi äänin 17-10. Nimenhuuto ja
äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtajan esitti, että kolmannessa äänestyksessä
kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja valtuutettu Pekkalan
esitys on ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä hallituksen
pohjaesitys tuli päätöseksi äänin 23-4. Nimenhuuto ja
äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtajan esitti, että neljännessa äänestyksessä
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kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja Sininsten
valtuustoryhmän esitys on ei. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä hallituksen pohjaesitys tuli päätöseksi
äänin 16-10 ja yksi tyhjä. Nimenhuuto ja äänestysluettelo on
pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtajan esitti, että viidennessä äänestyksessä
kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja Perussuomalaisten
valtuustoryhmän esitys on ei. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä hallituksen pohjaesitys tuli päätöseksi
äänin 10-5 ja kaksi tyhjä. Nimenhuuto ja äänestysluettelo on
pöytäkirjan liitteenä.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
______

Khall 03.09.2018 § 199 Tästä asiasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Kuitenkin
kaupungin taloudellinen tilanne vaatii, että asioita talouden
tasapainotusohjelman mukaisesti valmistellaan eteenpäin.
Valituksesta johtuen osa asioista vaatii uuden päätöksen
hallitukselta tai valtuustolta. Päätös ei saa olla sellainen, että
tilannetta ei voitaisi palauttaa, mikäli hallintoikeuden päätös on
tämän päätöksen kumoava.
Kaupungin johtoryhmä käsittelee asiaa 3.9 kokouksessaan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus käynnistää liitteeksi liitettävän luettelon mukaisesti
talouden tasapainotus ohjelman toimenpiteet. Liite jaetaan
kokouksessa, kun johtoryhmä on asiaa käsitellyt.
Käsittely:
Kaupunginjohtaja esitteli tervehdyttämisohjelman valmistelun
nykytilaa ja päälinjoja. Valituksesta johtuen tulevat päätökset tulee
muotoilla siten että tilanne voidaan palauttaa, mikäli hallinto-oikeus
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 15
§ 149
§ 38
§ 199

19/2018

29.01.2018
12.06.2018
03.07.2018
03.09.2018

kumoaa valtuuston päätöksen.

Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.
______

Toteutusvastuu
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Huom

Loppuraportti talouden tasapainottaminen
Eriävä mielipide Ilkka Repo 15.6.2018
Eriävä mielipide Ilkka Repo
nimenhuuto 2
Äänestys 1
äänestys 2
äänestys 3
äänestys 4
äänestys 5
eriävä mielipide Repo valtuusto
eriävä mielipidevaltuusto Perus
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Kirjelmät
Khall 03.09.2018 § 200
1. PPSHP:n hallituksen pöytäkirja 4.6.2018 on luettavissa verkossa
osoitteessa: https://ktweb.ppshp.fi/
2. PPSHP:n hallituksen pöytäkirja 11.6.2018 on luettavissa
verkossa osoitteessa: www.ppshp.fi
3. Maakuntahallituksen pöytäkirja 25.6.2018 on luettavissa verkossa
osoitteessa: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat
4. Maakuntahallituksen pöytäkirja 20.8.2018 on luettavissa verkossa
osoitteessa: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat
5. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen v.
2019 - 2020. Maakuntaohjelma ja sille asetetut tavoitteet ovat
luettavissa PPL:n www-sivuilta osoitteessa:
http://www.e-julkaisu.fi/pohjois-pohjanmaan-liitto/maakuntaohjelma-2018-2021/

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Toteutusvastuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
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Täyttöluvat
Khall 03.09.2018 § 201
Kaupunginhallitukselle on saapuneet seuraavat
täyttölupa-anomukset:
1. Koulunkäynnin ohjaaja
2. Musiikin lehtori
3. Ympäristötarkastaja sijaisuus
4. Luokanopettaja
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat esillä oleviin virkoihin ja
toimiin.
Päätös:
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat esilä oleviin virkoihin ja
toimiin.
______

Toteutusvastuu
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Välitark./pvm Valmis/pvm
191
192
193
194

Huom

Koulunkäynninohjaaja
luokanopettaja
Musiikki
Ympäristötarkastaja sijaisuus
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
187, 188, 191, 192, 193, 195, 197, 199, 200
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
186, 189, 190, 194, 196, 198, 201
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
186, 189, 190, 194, 196, 198, 201
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

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

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

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

Valitusaika
päivää

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan
nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi
on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

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

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

