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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Kolehmainen Anri
Koukka Jari
Niemelä Helinä
Pekkala Outi
Repo Ilkka
Saukko Viljo
Seppä Diana
Valkovirta Pauliina
Von Schulmann Ronald
Ollila Päivi
Vuorenmaa Heino
Vatjus Sari
Metsäharju Tuija
Vahteala Antti-Jussi
Saarela Eija

Tehtävä
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
II vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
valt. pj.
valt. I vpj.
valt. II vpj.
varajäsen
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Rantanen Turkka

ma. talousjohtaja

Riuttanen Hannu

I vpj.

Lisätiedot
Esteellinen §62,
pöytäkirjanpitäjä §57
Puheenjohtaja §62
Esteellinen §62

Läsnä §62
Läsnä §53-§57
Esteellinen §57,
esittelijä §58-§65
Pöytäkirjanpitäjä §58-§65

ALLEKIRJOITUKSET
Anri Kolehmainen
Puheenjohtaja

Eija Saarela
Pöytäkirjanpitäjä §53-§56
Anri Kolehmainen
Pöytäkirjanpitäjä §57

Helinä Niemelä
Puheenjohtaja §62
KÄSITELLYT ASIAT

Turkka Rantanen
Pöytäkirjanpitäjä §58-§65

53 - 65

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Ronald Von Schulmann

Jari Koukka

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 28.2.2019 klo 9.30- 15.00
kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 25.02.2019 § 53

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
______
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 25.02.2019 § 54

Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 27.2.2019
klo 9.00.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Ronald Von
Schulmannin ja Jari Koukan.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Ronald Von
Schulmannin ja Jari Koukan.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Khall 25.02.2019 § 55

Kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Käsittely:
1. Jäsen Viljo Soukka esitti esityslistalle lisättäväksi asian Yläkoulun
väistötilat. Jäsen Outi Pekkala kannatti Saukon esitystä.
Jäsen Jari koukka esitti, että kahden viikon päästä on seuraava
hallituksen kokous, johon asia käsiteltäväksi, eikä käsiteltäisi tässä
kokouksessa. Jäsen Diana Seppä kannatti Koukan esitystä.
Puheenjohtaja Anri Kolehmainen totesi, että koska on annettu
pohjaehdotuksesta poikkeavia kannatettuja ehdotuksia, on
äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.
Yksimielisesti hyväksyttiin äänestysjärjestykseksi se, että Viljo
Saukon kannatettu esitys asian Yläkoulun väistötilojen käsittelyyn
ottamisesta on JAA ja Koukan kannatettu esitys, että asiaa ei oteta
käsittelyyn on EI. Käsittelyn puolesta äänestivät Ilkka Repo, Outi
Pekkala ja Viljo Saukko. Esitystä vastaan äänestivät Koukka Jari,
Niemelä Helinä, Seppä Diana, Valkovirta Pauliina, Von Schulmaan
Ronald ja Kolehmainen Anri.
2. Kaupunginjohtaja esitti käsiteltäväksi lisälistan:
§ 65 Teknisen johtajan virka.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen:
1. Yläkoulun väistötilat
Asiaa ei oteta käsittelyyn äänin 6-3.
2. Hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyyn lisälista
§ 65 Teknisen johtajan virka
Lisäksi yksimielisesti hyväksyttiin käsittelyjärjestyksen muutos siten,
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että § 62 käsitellään ennen §:ää 58.
Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen
asialistaksi.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousjohtajan valinta/virkavaali
74/01.01/2018
Khall 21.12.2018 § 316
Haapaveden kaupungin hallintosäännön 40 §:n mukaan viran tai
virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta
päättävä viranomainen. Hallintosäännön 41 §:n mukaan
kaupunginhallitus päättää talousjohtajan valinnasta.
Hallintosäännön 30 §:n mukaan virkoihin vaadittavasta
kelpoisuudesta on voimassa mitä niistä perustamispäätöksessä on
määrätty tai muutoin säädetty. Kelpoisuusehtojen muuttamisesta
päättää kaupunginhallitus tai ao. lautakunta niiden virkojen osalta,
joista ei säädetä lailla tai asetuksilla.
Haapaveden kaupungissa on vakiintuneena tapana
täyttölupamenettely yli puoli vuotta kestävissä virka- ja työsuhteissa.
Talousjohtajan virka tulee avoimeksi 1.2.2018. Talousjohtajan viran
täyttäminen on ehdoton edellytys kaupunkiorganisaation toiminnan
kannalta. Talousjohtajan tehtävät ja toimivalta on lueteltu kaupungin
hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaan talousjohtaja toimii
tarvittaessa kaupunginjohtajan sijaisena.
Talousjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys viran mukaisiin
tehtäviin.
Luonnos hakuilmoitukseksi esityslistan oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. myöntää luvan talousjohtajan viran täyttämiselle toistaiseksi
1.2.2019 lukien.
2. julistaa talousjohtajan viran avoimesti haettavaksi 18.1.2019 klo
15.00 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekry.fi:ssä,
TE-toimiston sivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla.
3. että viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys viran mukaisiin
tehtäviin.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
______
Khall 04.02.2019 § 33
Talousjohtajan virka on ollut haettavana 18.1.2019 klo 15.00
mennessä. Määräaikaan mennessä virkaa on hakenut 5 henkilöä.
Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Hakemukset
ovat kaupunginhallituksen jäsenten luettavissa kaupungintalolla.
Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti kutsua haastateltaviksi seuraavat hakijat:
Rantanen Turkka
Salmi Tapio
______
Khall 25.02.2019 § 56

Kaupunginhallitus on haastatellut edellä mainitut henkilöt.
Virkaa hakivat:
Jaakkola Jari, Järvinen Tomi, Rantanen Turkka, Salmi Tapio ja
Äkäslompolo Anu.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää valita Haapaveden kaupungin
talousjohtajan virkaan ekonomi Turkka Rantasen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______
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Kaupunginjohtajan viransijaisen nimeäminen
21/01.01/2019
Khall 25.02.2019 § 57

Hallintosäännön mukaan talousjohtaja toimii kaupunginjohtajan
ensimmäisenä sijaisena, ellei hallitus toisin määrää (Hallintosääntö
§ 16 ja § 24).
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus määräsi hallintojohtaja Eija Saarelan
kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahtealan sijaiseksi hänen
virkavapautensa ajaksi.
Merkittiin, että hallintojohtaja poistui kokouksesta esteellisenä tämän
pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä
toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anri Kolehmainen.
Merkittiin, että kaupunginjohtaja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen klo 14.40.
Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 14.41-14.57.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 25.02.2019 § 58

1. Oulaisten kaupunki 15.2.2019.
Oulaisten kaupunginhallituksen kokouksen 11.2.2019 43 §:n ote.
Sopimus ympäristösihteerin virkatehtävien hoitamisesta.
2. Luottamismiesilmoitus. Saap. 20.2.2019.
Ilmoitus neuvottelijoista Haapaveden kaupungille. Suomen lähi- ja
perushoitajaliitto SuPer ry:n luottamusmiehet ajalle
1.1.2019-31.12.2022.
Pääluottamusmies: Mervi Lesonen (Helmi/TK)
Varapääluottamusmies: Mirva Ilves (Palvelukeskus Nestori,
Pyhäntä)
Luottamusmies: Soile Käräjäoja (Paakkilanhovi)
Varaluottamusmies: Merja Hujanen (Paakkilanhovi)
Luottamusmies: Arja Keskitalo (Haapaveden vuodeosasto)
Luottamusmies: Minna Kivelä (Mieluskylän koulu)
Luottamusmies: Pipsa Erkkilä (Päiväkoti Onnimanni)
3. Yleisradio Oy, 12.2.2019
Yle kutsuu Suomen kunnat mukaan suureen
muovinlajittelukampanjaan huhtikuussa!
4. Luottamusmiesilmoitus. Saap. 12.2.2019. JUKO ry/STHL
JUKOn luottamusmiehenä jatkaa Lea Kukkala, 1.8.2018 –
31.7.2019.
5. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 20.2.2019.
Liikenneturvallisuustyön suunnitelma Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun maakunnissa 2019-2022.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee saapuneet kirjelmät tietoonsa
saatetuiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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Ampumaradan Leader-hankkeen välirahoitus
18/02.05/2019
Khall 25.02.2019 § 59

Haapaveden ampumaradalle on yhdistysten toimesta
leader-hankerahoituksella tarkoitus rakentaa ampumakatos.
Alustavan kustannusarvion mukaan hankeen kustannukset ovat
noin 145.000 euroa, josta tuen osuus olisi 65% (n. 94.000) ja
omarahoitusosuus noin 51.000 euroa. Omarahoitusosuuden
yhdistykset suorittavat pääosin talkootyön muodossa. Koska tuki
maksetaan kustannuksiin perustuen jälkikäteen, yhdistykset ovat
pyytäneet kaupungilta hankeaikaista välirahoitusta 35.000 euroa.
Välirahoitus ei ole hankkeelta edellyttävää omarahoitusosuutta.
Välirahoituksen myöntäminen varmistaa toimijoiden kykyä toteuttaa
hanke.
Talousjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää hankkeen hallinnoijaksi valittavalle
yhdistykselle hankkeeseen liittyvän välirahoituksen 35.000 euroa,
jonka yhdistys maksaa takaisin kaupungille viimeistään hankkeen
loppumaksatuksen toteuduttua.
Talousjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Kaupunki myöntää hankkeen hallinnoijalle Haapaveden
Riistanhoitoyhdistys Ry:lle hankkeeseen liittyvän välirahoituksen
35.000 euroa.
Välirahoitus tilitetään Haapaveden Riistanhoitoyhdistys Ry:n tilille
hankehallinnoijan esittämää myönteistä LEADER-rajoituspäätöstä
vastaan. Haapaveden Riistanhoitoyhdistys Ry maksaa
välirahoituksen takaisin kaupungille, viimeistään hankkeen
loppumaksatuksen toteuduttua.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi talousjohtajan muutetun ehdotuksen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§3
§ 60

4/2019

127

12.02.2019
25.02.2019

Laaja hyvinvointikertomus
17/00.01/2019
Hyvltk 12.02.2019 § 3
Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain
osana kuntasuunnittelua.
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmittäisistä hyvinvointi- ja terveyseroista sekä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista. Samalla se
ottaa kantaa palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kykyyn vastata hyvinvointitarpeisiin. Siinä arvioidaan myös ennalta ehkäisevän työn
mahdollisia vaikutuksia sekä laaditaan työlle tavoitteitteet ja toimenpiteet.
Laaja hyvinvointikertomus on myöhästynyt johtuen kaupungin strategian valmistumisajankohdasta.
Tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä valitaan
vuosittain.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta esittää oheisen hyvinvointikertomuksen kaupunginhallituksen kautta valtuustolle.
Valtuustokäsittelyn jälkeen hyvinvointilautakunta päättää vuoden
2019 tavoitteista.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 25.02.2019 § 60

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää oheisen hyvinvointikertomuksen
valtuustolle.
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Valtuustokäsittelyn jälkeen hyvinvointilautakunta päättää vuoden
2019 tavoitteista.
Päätös:
Kaupunginhallitus yksimielisesti palautti asian takaisin valmisteluun.
_________________

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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K114 asemakaavamuutos
Khall 14.01.2019 § 9
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Asemakaavan muutos koskee Kynttiläpuiston kaupunginosan
korttelin 114 osaa sekä siihen liittyviä puisto- ja katu alueita.
Alue on pinta-alaltaan noin 1 ha ja se rajautuu Teollisuuskatuun
idässä. Alueelle sijoittuu teollisuusrakennus.
Suunnittelun lähtökohdat:
 Vuonna 2011 hyväksytty oikeusvaikutteinen Keskustan
osayleiskaava, jossa koko suunnittelualue on merkitty
teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia (TY).
 Alueella on voimassa 6.9.1999 hyväksytty asemakaavat,
joissa alueelle on osoitettu teollisuus -ja varastorakennuksen
korttelialue (T) sekä puisto ja katualueita.
Kaavoituksen tavoitteet:
Tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, jossa
suunnittelualueella olevaa teollisuus-tonttia laajennetaan
yleiskaavan mukaisesti.
Asemakaavan muutoksen OAS eli osallitusmis- ja
arviointisuunnitelma on laadittu ja se voidaan asettaa nähtäville
kaavan vireilletulon yhteydessä.
Kaavan valmisteluaineisto on oheisaineistona.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1. päättää ryhtyä asemakaavan muuttamiseen,
2. ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta sekä asettaa kaavoituksen
valmisteluaineiston nähtäville ja varaamaan osallisille tilaisuuden
esittää mielipiteitä kaavoituksen valmisteluaineistosta
MRL:n 62 §:n perusteella ja MRA:n 30 §:n mukaisesti.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______
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Khall 14.01.2019 § 9
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Asemakaavan muutos koskee Kynttiläpuiston kaupunginosan
korttelin 114 osaa sekä siihen liittyviä puisto- ja katu alueita.
Alue on pinta-alaltaan noin 1 ha ja se rajautuu Teollisuuskatuun
idässä. Alueelle sijoittuu teollisuusrakennus.
Suunnittelun lähtökohdat:
 Vuonna 2011 hyväksytty oikeusvaikutteinen Keskustan
osayleiskaava, jossa koko suunnittelualue on merkitty
teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia (TY).
 Alueella on voimassa 6.9.1999 hyväksytty asemakaavat,
joissa alueelle on osoitettu teollisuus -ja varastorakennuksen
korttelialue (T) sekä puisto ja katualueita.
Kaavoituksen tavoitteet:
Tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, jossa
suunnittelualueella olevaa teollisuus-tonttia laajennetaan
yleiskaavan mukaisesti.
Asemakaavan muutoksen OAS eli osallitusmis- ja
arviointisuunnitelma on laadittu ja se voidaan asettaa nähtäville
kaavan vireilletulon yhteydessä.
Kaavan valmisteluaineisto on oheisaineistona.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1. päättää ryhtyä asemakaavan muuttamiseen,
2. ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta sekä asettaa kaavoituksen
valmisteluaineiston nähtäville ja varaamaan osallisille tilaisuuden
esittää mielipiteitä kaavoituksen valmisteluaineistosta
MRL:n 62 §:n perusteella ja MRA:n 30 §:n mukaisesti.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______
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Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Korttelin 114 asemakaavamuutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on asetettu nähtäville
MRL:n 62 §:n perusteella ja MRA:n 30 §:n
mukaisesti 23.1.2019. Kuntalaisille ja osallisille on varattu
mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kaava prosessin
valmistelun aikana. Kaavoituskonsultti Sweco Ympäristö on laatinut
kaavaluonnoksen valmisteluaineistot.
Luonnoksessa on esitetty seuraavat keskeiset ratkaisut:
 Asemakaavaluonnoksessa on laajennettu teollisuustonttia
noin 9880 m2 mitoitukseen
 Käyttötarkoitusmerkinnäksi on tarkennettu TY- eli korttelialue
yleiskaavan mukaisesti. Lisäksi TY -merkinnän määräys
oikeuttaa sijoittamaan tontille vain sellaisia toimintoja, joista ei
ole haittaa läheisten virkistys- ja asuinalueiden viihtyisyydelle
ja käytölle.
 Rakentamattomilla alueilla, joita ei käytetä
liikenteeseen tai varastointiin, on säilytettävä puusto tai
istutettava.
 Ulkovarastot on sijoitettava rakennuksiin tai katoksiin.
Elleivät edellä mainitut ratkaisut ole mahdollisia
ulkovarastot on näkösuojattava peittävällä aidalla.
 Tontille on mitoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 3500
kerrosneliömetriä, jonka voi mitoittaa enintään kahden
kerroksen korkuisiin rakennuksiin.
Valmisteluaineistot ovat oheisaineistoina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1. hyväksyy osaltaan laaditun asemakaavan luonnoksen
valmisteluaineiston.
2. asettaa valmisteluaineiston julkisesti nähtäville pidettäväksi 30
päivän ajaksi.
3. varaa osallisille mahdollisuuden esittää siitä mielipiteitä
MRL:n 65 §:n perusteella ja MRA:n 19 §:n mukaisesti ja
pyytää samalla siitä viranomaislausunnot.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
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Valokuituhanke
48//2018
Khall 15.10.2018 § 225
Pohjois-Pohjanmaan Liitostasta Timo Hänninen tulee kertomaan
valokuituhankkeen toteutuksesta ja hankehausta

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo asian tietoonsa saatetuksi.
Käsittely:
Kokous keskeytettiin 15:10 - 15:55 Timo Hännisen esityksen ajaksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoo asian tietoonsa saatetuksi.
Merk. Esityksen aikana paikalla olivat Timo Hänninen
Pohjois-Pohjanmaan Liitosta, sekä Sinisten valtuustoryhmän
puheenjohtaja Jarmo Viinala
______

Toteutusvastuu

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

Khall 19.11.2018 § 268
Pohjois-Pohjanmaan liitto, saap.7.11.2018.
Ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta 5.11.2018 § 236.
Haapaveden laajakaistan hankealueen toteuttajan valinta.
Päätös oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus:
1. merkitsee maakuntahallituksen päätöksen tietoonsa saatetuksi,
2. käy lähetekeskustelun valmistelun etenemiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus
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Päätös:
1. Kaupunginhallitus merkitsi maakuntahallituksen päätöksen
tietoonsa saatetuksi,
2. Kaupunginhallitus kävi lähetekeskustelun valmistelun
etenemiseksi.
Kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi saapuneet MTK:n ja
haapaveden Yrittäjien puoltolausunnot Valokuitu-hankkeen
eteenpäin viemiseksi.
Merkittiin, että asian käsittelyn aikana puheenjohtaja Anri
Kolehmainen antoi jäsen Ilkka Revolle suullisen huomautuksen
asiassa pysymisestä sekä valtuuston puheenjohtaja Päivi Ollillaan
kohdistuneen epäasiallisen ja loukkaavan kielenkäytön vuoksi.
______
Khall 26.11.2018 § 278
Kaupunginvaltuusto linjaa Valokuitu-hankkeen valmistelun periaatteita iltakoulussaan 26.11.2018. Tarkasteltavana asiana on mm. laajakaistan toteuttajataho, jossa vaihtoehtoina toteuttajaksi ovat Haapaveden Energia Oy tai Haapaveden kaupunkikonserniin perustettava yhtiö.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätösehdotus annetaan kokouksessa valtuuston iltakoulussa käydyn linjakeskustelun pohjalta.
Käsittely: Valtuutetut Kolehmainen, Riuttanen ja Saukko jääväsivät
itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys). Pykälän käsittelyn
ajaksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ronald von Schulmann.
Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin Valokuitu-hankkeen toteuttajatahoksi Haapaveden Energia Oy:n
Päätös:
Kaupunginjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 10.12.2018 § 310
Haapaveden Energia Oy on käsitellyt valokuituhanketta
kokokuksessaan 5.12.2018 päätös on seuraavanlainen:
"Tukihakemus viestintävirastoon pitää toimittaa vuoden loppuun
mennessä. Hakemuksen liitteinä pitää olla 16 erillistä liitettä.
Selvitetään, onko mahdollista toimittaa liitteitä jälkikäteen. Hakemus
pyritään jättämään vuoden loppuun mennessä.
Esitetään kaupunginhallitukselle, että osoittavat määrärahan
valokuituhankkeen hakemus- ja esiselvitystyötä varten, arviolta 100
000 €. Energia Oy avaa kirjanpitoon oman kohteen
valokuituhankkeen selvitystyölle ja edelleen laskuttaa kaupunkia.
Valokuituliittymän hinnaksi talouksille määritettiin 200 € viiden (5)
vuoden sitovalla sopimuksella ja 500 € kahden (2) vuoden sitovalla
sopimuksella. Kuukausimaksun hinnaksi määritettiin 50
€/kk/asiakas. Sitovien sopimuksien peitoksi päätettiin 60 %. Liittymät
ovat siirtokelpoisia, mutta eivät palautuskelpoisia."
Esityslistan liitteenä on tukihakemus ja luettelo tarvittavista liitteistä.
Vuodenvaihteen jälkeen voi tukihakemusta täydentää mutta
kaupungin on päätettävä hakemuksen jätttövaiheessa, että se
sitoutuu hankkeen toteutuessa hankkeen rahoitukseen, sekä
omarahoitusoduudella että tarvittavalla lainantakauksella.
Haapaveden Energia Oy tarvitsee tukihakemuksen jättöön
resursseja, joita se saa sekä konsernin sisäisesti, että osittain
tarvitteessa ostaa ulkopuoliselta toimijalta.
Päätös hankkeen toteutumisesta tehdään alkuvuodesta 2019.
Päätös edellyttää 60% sitotutumisastetta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle että:
1. Haapaveden kaupunki sitoutuu valokuituhankkeen toteutuessa
omarahoitusosuuteen, joka on täyden kuituverkon toteutuessa 1 848
000,
2. Haapaveden kaupunki sitoutuu valokuituhankkeen toteutuessa
myöntämään omavelkaisen takauksen Haapaveden Energia Oy.lle
enintään 1 904 000 euron lainalle.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Merkittiin, että Heino Vuorenmaa poistui kokouksesta ennen tämän
asian käsittelyä klo 15.45.
1. Hyväksyttiin
Merkittiin, että Anri Kolehmainen, Hannu Riuttanen ja Viljo Saukko
poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta kohdan 2.
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti kohdan 2. puheenjohtajaksi
Ronald Von Schulmannin
2. Hyväksyttiin.
______

Khall 25.02.2019 § 62

Valokuituhankkeen tukihakemus on jätetty viestintävirastoon vuoden
2018 lopulla. Seuraavina vaiheina hankkeessa ovat:
Vaihe 1 (Toteutettavuussuunnitelma),
Vaihe 2 (Myynti ja projektointi).
Netplaza tarjoaa Haapaveden Energialle asiantuntijapalveluna
liiketoimintasuunnitelmaa ja tukihakemuksen liitteiden laadintaa.
Tarjous on hinnaltaan 12 950 €. Lisätöille kustannusvarauksena
voidaan arvioida n. 15 % eli 2000 € eli yhteensä 15 000 €.
Tukihakemuksen täydennyksen jälkeen aloitettavan 2. vaiheen
kustannusarvio on 2-3 % koko hankkeesta, eli 130 000-200 000 €.
Talousarviossa vuodelle 2019 valokuituhankkeen kustannuksiin on
varauduttu investoinneissa 1 300 000 eurolla. Valtuuston
hyväksymän vuoden 2019 talousarvion mukaan valokuituhankkeen
toteuttaminen vaatii valtuuston erillisen päätöksen.
Kokonaisuutena hanke on vielä selvitys- ja suunnitteluvaiheessa,
joka on edellytys hankkeen käynnistämistä koskevalle valtuuston
päätökselle. Varsinainen liiketoiminta alkaa vasta
rakentamispäätöksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Saadut tarjoukset ja kuvaus palvelukonseptista oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. hyväksyä Netplazan tarjouksen asiantuntijapalvelusta tarjouksen
mukaisesti (Vaihe 1, Toteutettavuussuunnitelma).
2. sitoutua vaiheen 2 toteuttamiseen enintään 200 000 euron
rahoitusosuudella.
3. että vaiheiden 1-2 kustannukset kohdennetaan vuoden 2019
investointivaraukseen valokuituhankkeelle ja hankkeen mahdollisesti
toteutuessa kokonaisuus siirtyy Haapaveden Energia Oy:lle osana
kaupungin omarahoitusosuutta.
Käsittely:
Merkittiin, että kokoustauon jälkeen esittelijänä kokouksessa toimi
vs. kaupunginjohtaja Eija Saarela ja pöytäkirjanpitäjäksi saapui
talousjohtaja Turkka Rantanen.
Kokoustauon jälkeen pidettiin nimenhuuto. Puheenjohtaja totesi,
että kaikki jäsenet olivat edelleen paikalla.
Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Anri Kolehmainen ja
II varapuheenjohtaja Viljo Saukko poistuivat kokouksesta
esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. Kokoukseen saapui paikalle Anri Kolehmaisen varajäsen
Tuija Metsäharju.
Kaupunginhallitus yksimielisesti valitsi kokouksen väliaikaiseksi
puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen jäsen Helinä Niemelän.
Jäsen Jari Koukka esitti, että kohtaan 2. sisällytetään henkilöstökulut
ja että vaihe 2:n kokonaisuus kilpailutetaan. Jäsen Pauliina
Valkovirta kannatti Koukan esitystä.
Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa
kohtaan 2.
2. sitoutua vaiheen 2 toteuttamiseen enintään 200 000 euron
rahoitusosuudella, johon sisältyy henkilöstökulut ja että vaihe 2:n
kokonaisuus kilpailutetaan.
Jäsen Jari Koukka veti esityksensä pois.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen:
Kaupunginhallitus päätti:
1. hyväksyä Netplazan tarjouksen asiantuntijapalvelusta tarjouksen
mukaisesti (Vaihe 1, Toteutettavuussuunnitelma).
2. sitoutua vaiheen 2 toteuttamiseen enintään 200 000 euron
rahoitusosuudella, johon sisältyy henkilöstökulut ja että vaihe 2:n
kokonaisuus kilpailutetaan.
3. että vaiheiden 1-2 kustannukset kohdennetaan vuoden 2019
investointivaraukseen valokuituhankkeelle ja hankkeen mahdollisesti
toteutuessa kokonaisuus siirtyy Haapaveden Energia Oy:lle osana
kaupungin omarahoitusosuutta.
Merkittiin, että varajäsen Tuija Metsäharju poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
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Täyttöluvat
Khall 25.02.2019 § 63

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat
täyttölupa-anomukset:
1. Toimistosihteeri, toimisto- ja talouspalvelut
2. Sairaanhoitaja (VUO HA 2510 210T)
3. Ohjaaja (KEH HA 2974 121 T)
4. Ohjaaja (KEH HA 2321 106T)
5. Ruokapalveluesimies
6. Keittäjä
7. Koulusihteeri
8. Perheneuvolan psykologi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat esillä oleviin toimiin.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
5. Hyväksyttiin.
6. Hyväksyttiin.
7. Hyväksyttiin.
8. Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

46
47
48
49
50
51
52
53

Täyttölupa_toimistosihteeri
Täyttölupa_sairaanhoitaja
Täyttölupa_ohjaaja1
Täyttölupa_ohjaaja2
Täyttölupa_ruokapalveluesimies
Täyttölupa_keittäjä
Täyttölupa_koulusihteeri
Täyttölupa_psykologi
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Muut asiat
Khall 25.02.2019 § 64
Päätös:
Puheenjohtaja totesi tulleen toiveen teknisen lautakunnan
kaupunginhallituksen edustajan vaihtamisesta.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen johtajan virka
19/01.01/2019
Khall 25.02.2019 § 65

(valm. hallintojohtaja)
Teknisessä toimistossa merkittävä osa henkilöstöä lähestyy
yhtäaikaa eläkeikää, joten on syytä varautua ennakkoon
henkilövaihdoksiin, jotta voidaan suorittaa tarvittava perehdytys ja
vaihdokset sujuisivat suunnitellusti ja joustavasti.
Kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kanssa käydyissä
neuvotteluissa on päädytty seuraavaan ehdotukseen, että teknisen
johtajan paikka julistetaan haettavaksi ja uuden henkilön astuttua
virkaan Risto Rautio perehdyttää asianomaisen tehtäviinsä ja Rautio
jatkaa uuden koulun rakentamisen käynnistämisessä entisin ehdoin
ja jää sitä myöten eläkkeelle. Tähän muutokseen on varauduttu
talousarviossa.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulussa tai
ammattikorkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto tai muu
opistotasoinen tutkinto sekä hyvä alan tuntemus
yhdyskuntatekniikkaan tai talonrakentamiseen.
Viranhakuilmoituksessa voidaan määritellä seikat, joita arvostetaan
valittaessa teknistä johtajaa.
Hallintosäännön §17 mukaan kaupunginvaltuusto valitsee teknisen
johtajan.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää julistaa teknisen johtajan viran
haettavaksi maaliskuussa julkaistavalla ilmoituksella.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus täsmensi, että siirtymävaiheen virkajärjestelyt
tarkentuvat koulun rakentamiseen liittyvän päätöksenteon jälkeen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 54, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 56, 57, 59, 63

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 56, 57, 59, 63

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
ja valitusaika
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi ja sähköinen palvelu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841
Sähköinen palvelu https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

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.

Tiedoksisaanti

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 28.2.2019 klo 9.30-15.00

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
Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

