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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Taneli Murtoperä

Riika-Kaisa Nuolioja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 17.6.2019 klo 9.30- 15.00
kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 26

3/2019

104

10.06.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 10.06.2019 § 26

Kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi kaupungin
ilmoitustaululle 4. päivänä kesäkuuta 2019 ja lähetetty sähköpostilla
samana päivänä kaupunginvaltuuston ja –hallituksen jäsenille.
Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Haapavesi -lehdessä.
Näin ollen kokouksesta on ilmoitettu kuntalain 94 §:ssä säädetyllä ja
valtuuston päättämällä tavalla.
Kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla (kuntalain 103 §).
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
Ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastus
Kvalt 10.06.2019 § 27

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan (34 §) valtuuston
pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua
valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin
päättänyt.
Pöytäkirja tarkastetaan 12. päivänä kesäkuuta 2019 klo 9.00.
Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Murtoperä
Taneli ja Nuolioja Riikka-Kaisa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Murtoperä Taneli ja Nuolioja
Riikka-Kaisa.
Yksimielisesti hyväksyttiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Kvalt 10.06.2019 § 28

Kuntalain 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka on
mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 93 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian
käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos
asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on
tehtävä yksimielisesti.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen asialistan.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden Vesi Oy:n investointilainan takausprovision alentaminen
Khall 08.04.2019 § 108
Haapaveden Vesi Oy:n ja Haapaveden kaupungin välisessä
osakassopimuksessa on määritelty pitkäaikaisten investointilainojen
kaupungin vuotuiseksi takausprovisioksi 2 %. Kaupungin valtuusto
on hyväksynyt 3 500 000 € omavelkaisen lainatakauksen
rinnakkaisvesijohdon rakentamista varten. Rinnakkaisvesijohdon
kokonaiskustannus on 2 700 000 euroa, jonka täysimääräinen nosto
johtaa 54 000 euron korkoon ennen lyhennyksiä.
Haapaveden Vesi Oy on yhtiönä haastavassa tilanteessa, koska
perustamiseen liittyvät kulut ja suuret investoinnit rasittavat taloutta.
Ensimmäisen alustavan tilinpäätöksen 07.2017-12.2018 mukaan on
Vesiyhtiö tehnyt tappiota 139 000 €. Tämän vuoksi Haapaveden
Vesi Oy esittää Haapaveden kaupungille, että investointilainan
takausprovisiota laskettaisiin kahdesta (2) prosentista yhteen (1)
prosenttiin.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Haapaveden
Vesi Oy:n investointilainan takausprovisio lasketaan kahdesta (2)
prosentista yhteen (1) prosenttiin vuoden 2019 ajaksi.
Käsittely:
Vs. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa asian jatkovalmisteluun
Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaisesti, asia palautetaan
jatkovalmisteluun.
Merk.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Ilkka Repo, Hannu
Riuttanen, Helinä Niemelä ja Ronald von Schulmann poistuivat
kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 20.05.2019 § 150
Takauksen provision suuruudesta päättäessään kaupungin tulee
ottaa huomioon EU:n valtiontuki sääntöjen mahdollinen rahoite
määrättävään provisioon.
Haapaveden Vesi Oy vesiyhtiönä toimii Haapaveden kaupungin
alueella ja muodostaa alueellaan ns. luonnollisen monopolin.
Haapaveden Vesi Oy ei toimi markkinoilla kilpailutilanteessa, eikä
kunnan takaus siten vääristä kilpailutilannetta. Edellä olevaan
viitaten EU:n valtiontukisääntö ei rajoita takausprovion määrittämistä
yhteen (1) prosenttiin.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että
1. Haapaveden Vesi Oy:n investointilainan takausprovisio lasketaan
kahdesta (2) prosentista yhteen (1) prosenttiin tilivuosille 2019 ja
2020. Provisio lasketaan vuosittain laskutusvuotta edeltävän vuoden
31.12. tilanteen lainapääomasta.
2. Kaupunki edellyttää, että Haapaveden Vesi Oy luovuttaa
kaupungille takauksen vastavakuudeksi kahden miljoonan euron
yrityskiinnityksen yhtiön omaisuuteen.
Käsittely:
Merkittiin, että esteellisinä (osallisuusjäävi) kokouksesta poistuivat
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi:
Repo Ilkka
Niemelä Helinä
Riuttanen Hannu
Von Schulmann Ronald
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______
Kvalt 10.06.2019 § 29

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että
1. Haapaveden Vesi Oy:n investointilainan takausprovisio lasketaan
kahdesta (2) prosentista yhteen (1) prosenttiin tilivuosille 2019 ja
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2020. Provisio lasketaan vuosittain laskutusvuotta edeltävän vuoden
31.12. tilanteen lainapääomasta.
2. Kaupunki edellyttää, että Haapaveden Vesi Oy luovuttaa
kaupungille takauksen vastavakuudeksi kahden miljoonan euron
yrityskiinnityksen yhtiön omaisuuteen.
Käsittely:
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Eron myöntäminen luottamustehtävistä/Halla-aho Heikki
77/00.02/2019
Khall 20.05.2019 § 156
Heikki Halla-aho on pyytänyt kirjallisesti eroa Haapaveden
kaupungin luottamustehtävistään.
Halla-aho on kaupunginvaltuutettu, Vestia Oy:n hallituksen jäsen ja
Haapaveden Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Heikki Halla-ahon
eronpyyntö on esityslistan liitteenä.
Kaupungin edustajien valinnasta eri yhteisöihin päättää
kaupunginhallitus.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. myöntää Heikki Halla-aholle eron Vestia Oy:n hallituksen
jäsenyydestä ja Haapaveden Vesi Oy:n hallituksen jäsenyydestä.
2. myöntää Heikki Halla-aholle eron kaupunginvaltuutetun
tehtävästä ja kutsuu hänen tilalleen valtuutetuksi vuorossa olevan
varajäsenen.
Käsittely:
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. myöntää Heikki Halla-aholle eron kaupunginvaltuutetun
tehtävästä ja kutsuu hänen tilalleen valtuutetuksi vuorossa olevan
varajäsenen.
ja
2. kaupunginhallitus saattaa Vestia Oy:n ja Haapaveden Vesi Oy:n
tietoon, että Heikki Halla-ahoa on pyytänyt eroa hallituksen
jäsenyydestä.
Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
______
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. myöntää Heikki Halla-aholle eron kaupunginvaltuutetun
tehtävästä ja kutsuu hänen tilalleen valtuutetuksi vuorossa olevan
varajäsenen.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto myönsi Heikki Halla-aholle eron
kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja kutsui hänen tilalleen
valtuutetuksi vuorossa olevan varajäsenen Janne Mäkisen.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kutsu osallistua Oulu2026 -kulttuuripääkaupunkihakemukseen
Hyvltk 23.04.2019 § 21
Oulun kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna
2026. Hanke kulkee nimellä Oulu2026. EU:n päätöksen mukaan
hakijana voi virallisesti olla yksi kaupunki, mutta se voi ottaa mukaan
sitä ympäröivän laajemman alueen. Oulu haluaa rakentaa
kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelman yhdessä koko
Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen kanssa. Mukaan ovat
tervetulleita kaikki alueen kunnat sekä asiasta kiinnostuneet
organisaatiot ja toimijat.
Oulu2026-hanke on pitkäkestoinen kulttuuriin perustuva
kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten
elämänlaatua, lisätä alueemme kansainvälistä kiinnostavuutta ja
vahvistaa paikallista sekä eurooppalaista identiteettiä.
Kulttuurikäsitetään laajasti kattaen taiteen, tieteen, kulttuurin
sovellukset ja arjen kulttuurin. Tämän lisäksi
kulttuuripääkaupunkinimityksellä ja itse tapahtumavuodella on
tutkitusti merkittäviä vaikutuksia alueen matkailuun ja aluetalouteen.
Vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungit valitaan Suomesta ja
Slovakiasta. Suomesta kisaan ovat ilmoittautuneet tällä hetkellä
Tampere yhdessä Mänttä-Vilppulan kanssa ja Savonlinna, jonka
taustalla on neljä maakuntaa.
Haku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on kaksivaiheinen;
ensimmäisen vaiheen hakemus jätetään toukokuussa 2020.
Lopullinen valintapäätös saadaan kesällä 2021. Ensimmäisen
vaiheen hakemuksessa tulee olla tiedot hankkeeseen
osallistuvistakunnista ja muista yhteistyökumppaneista. Vuonna
2020 jätettävässä hakemuksessa tulee kuvata kulttuuriohjelman
visio ja suunnitelma ohjelman rakenteesta. Yksityiskohtaisen
kulttuuriohjelman suunnittelu on vuorossa lopullisen nimityksen
jälkeen.
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Ylivieskan kaupunki ja Oulu2026
kutsuivat Ylivieskan seudun kuntajohtajat ja -päättäjät yhteiseen
info- ja keskustelutilaisuuteen 10.4.2019. Tilaisuudessa kerrottiin
tarkemmin Oulu2026-hankkeen etenemisestä ja esiteltiin
yhteistyömahdollisuuksia. Oulun kaupunki esittää kunnille
yhteistyötarjouksen osallistua kulttuuripääkaupungin toteutukseen,
mikäli Oulu valitaan tämän nimityksen haltijaksi vuodeksi 2026.
Esityksessä on kolme tapaa osallistua hankkeeseen: Kulttuuria,
matkailua ja saavutettavuutta tukevat investoinnit., taloudellinen tuki
hankkeelle tai osallistuminen osatoteuttajana hankkeeseen.
Osallistumiseen toivotaan valtuuston päätöstä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oheismateriaalina saatekirje ja yhteistyöehdotus.
Vs. kaupunginjohtaja
Hyvinvointilautakunta käy keskustelun aiheesta ja päättää
jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Hyvinvointilautakunta kävi keskustelun aiheesta ja päätti
jatkotoimenpiteenä, että valmistellaan yhteistyöehdotuksen kohtaa
nro. 3 (näkökulmana kulttuuriin ja liikuntaan liittyvät, jo olemassa
olevat tapahtumat) kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi
osallistumisena kulttuuripääkaupunkihankkeeseen.
______
Khall 20.05.2019 § 159
Oheismateriaalina saatekirje ja yhteistyöehdotus.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa hyvinvointilautakunnan
valmistelun pohjalta valtuustolle, että Haapaveden kaupunki
osallistuu kulttuuripääkaupunkihankkeeseen ilmoittamalla kaupungin
kulttuuriin ja liikuntaan liittyvät, jo olemassa olevat tapahtumat,
hankeorganisaatiolle ja neuvottelemalla niiden soveltuvuudesta
ohjelmaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Kvalt 10.06.2019 § 31

Oheismateriaalina saatekirje ja yhteistyöehdotus.
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa hyvinvointilautakunnan
valmistelun pohjalta valtuustolle, että Haapaveden kaupunki
osallistuu kulttuuripääkaupunkihankkeeseen ilmoittamalla kaupungin
kulttuuriin ja liikuntaan liittyvät, jo olemassa olevat tapahtumat,
hankeorganisaatiolle ja neuvottelemalla niiden soveltuvuudesta
ohjelmaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Hyväksyttiin.
Valtuusto päätti yksimielisesti, että hankkeeseen osallistumisesta ei
saa aiheutua kustannuksia Haapaveden kaupungille.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousraportti I /2019
91/02.02/2019
Khall 03.06.2019 § 168
Esityslistan liitteenä on talouden seurantaraportti I / 2019
Tammi-huhtikuun tulos oli alijäämäinen 1,149 miljoona euroa.
Kaupungin talousarvioon verrattuna toteuma-% toimintatuotoissa oli
36,30%, toimintamenoissa 35,70% ja siten toimintakatteessa
toteuma oli 35,5%. Verotulototeuma oli 34,20 % ja
valtionosuustoteuma 33,50%.
Talousraportissa ovat jaksotetut palkkamenot yli 800.000 euroa.
Tämä vaatii lisää selvittämistä ja oletuksena on, että kyseinen
kustannus pienenee merkittävästi loppuvuonna.
Investoinnit olivat vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 214.848
euroa.
Työttömyys on Haapavedellä laskenut merkittävästi viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan, ollen 8,4% työvoimasta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa talousraportin I/2019 tietoonsa saatetuksi
ja päättää saattaa sen kaupunginvaltuuston tietoon.
Käsittely:
Merkittiin, että kaupunginhallitus piti tauon 16.30-16.40.
Pidettiin nimenhuuto, kaikki olivat paikalla.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Kvalt 10.06.2019 § 32

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa talousraportin I/2019 tietoonsa saatetuksi
ja päättää saattaa sen kaupunginvaltuuston tietoon.
Käsittely:
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kaupunginvaltuusto totesi talousraportin I/2019 tietoonsa saatetuksi.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisätalousarvio 2019
92/02.02/2019
Khall 03.06.2019 § 169
Talousarvion laadinnan jälkeen on talouden tasapainottamisohjelma
merkittäviltä osiltaan jäänyt toteutumatta. Talousarviossa oli useita
mahdollisia säästökohteita, joiden toteutuminen tämän hetkisessä
tilanteessa on epätodennäköistä vuoden 2019 aikana. Lisäksi osa
tuloista ja menoista on täsmentynyt alkuvuoden aikana.
Edellä mainitusta syystä talousarvioon esitettään seuraavia
muutoksia käyttötalousmenoihin vuodelle 2019.
1. Wassup-hankkeelle omarahoitusosuus
21.400 €
2. HaU:n hallinnoimalle Kylpyläsaaren
ympäristöprojektille kaupungin rahoitusosuus
10.000 €
3. Puhdistuspalveluille 3:n lisähenkilön palkkaus
30.000 €
4. Ruoka ja puhdistuspalveluille uusien yksiköiden
ruoka- ja puhdistuspalveluihin
109.699 €
5. Perusturvalautakunnalle, Hoito- ja hoivapalveluille
lähinnä asumispalveluun yksiköihin
304.365 €
6. Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle
- perusopetuksen palkkamenoihin
180.000 €
- varhaiskasvatus, Pikku-Marttala
85.429 €
- varhaiskasvatus, Marttalan
101.487€
7. Tekniselle lautakunnalle
- Yläkoulun väistötilojen vuokrat
200.000 €
- Kiinteistöjen (Varikko, Vienola,
Pesula) ylläpitomenoihin
96.375 €
8. Talousarvion kokonaispoistoja pienenntään
9. Talousarvion verotulokertymää korotetaan

200.000 €
191.000 €

Koska kyseessä on osittain sisäisiä menoja yksiköiden välillä,
osa kustannuksista on sisäisiä. kustannusten jako ulkoisiin ja
sisäisiin on esitetty oheismaterialissa. Muutosten vaikutus
kaupungin toimintakatteeseen 972.456 euroa ja kaupungin
tulokseen 581.456 euroa. Lisätalousarviolla muutettu tulos koko
vuodelle olisi näin ollen alijäämäinen 2.246.644 euroa.
Lisäksi esitetään investointiosioon seuraavia muutoksia:
1. Perusturvalautakunnan IT-investointeihin
187.175 €
(Keskeisiltä osiltaan LifeCare potilasjärjestelmän päivitykseen)
2. Kylpyläsaaren toiminnallisiin investointeihin 20.000 €

Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 169
§ 33
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, em alustuksen mukaisesti:
1. käyttötalousmenoihin nettovaikutukseltaan
972.456 €
muutoksen
2. talousarvion verotuloarviota korotetaan
191.000 €
3. talousarvion poistoja pienennetään
200.000 €
4. investointeihin lisätään
207.175€
5. että kaupunki päättää kattaa em menolisäykset
lainanotolla ja tekee vastaavat muutokset talousarvion
rahoitusosaan.
Käsittely:
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, em alustuksen mukaisesti:
1. käyttötalousmenoihin nettovaikutukseltaan
962.456 €
muutoksen (poistettu esittelyn kohta 2.)
2. talousarvion verotuloarviota korotetaan
191.000 €
3. talousarvion poistoja pienennetään
200.000 €
4. investointeihin lisätään
207.175€
5. että kaupunki päättää kattaa em menolisäykset
lainanotolla ja tekee vastaavat muutokset talousarvion
rahoitusosaan.
Jäsen Hannu Riuttanen esitti, että esittelyn kohdat 3-6 tarvitsevat
tarkemman selvityksen:
3. Puhdistuspalveluille 3:n lisähenkilön palkkaus
30.000 €
4. Ruoka ja puhdistuspalveluille uusien yksiköiden
ruoka- ja puhdistuspalveluihin
109.699 €
5. Perusturvalautakunnalle, Hoito- ja hoivapalveluille
lähinnä asumispalveluun yksiköihin
304.365 €
6. Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle
- perusopetuksen palkkamenoihin
180.000 €
- varhaiskasvatus, Pikku-Marttala
85.429 €
- varhaiskasvatus, Marttalan
101.487€
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hannu Riuttanen tarkensi esitystään, että esittelyn kohdat 3,4 ja 6
tarvitsevat tarkemman selvityksen:
3. Puhdistuspalveluille 3:n lisähenkilön palkkaus
30.000 €
4. Ruoka ja puhdistuspalveluille uusien yksiköiden
ruoka- ja puhdistuspalveluihin
109.699 €
6. Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle
- perusopetuksen palkkamenoihin
180.000 €
- varhaiskasvatus, Pikku-Marttala
85.429 €
- varhaiskasvatus, Marttalan
101.487€
Keskustelun jälkeen Hannu Riuttanen veti esityksensä pois.

Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
______
Kvalt 10.06.2019 § 33

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, em alustuksen mukaisesti:
1. käyttötalousmenoihin nettovaikutukseltaan
962.456 €
muutoksen (poistettu esittelyn kohta 2.)
2. talousarvion verotuloarviota korotetaan
191.000 €
3. talousarvion poistoja pienennetään
200.000 €
4. investointeihin lisätään
207.175€
5. että kaupunki päättää kattaa em menolisäykset
lainanotolla ja tekee vastaavat muutokset talousarvion
rahoitusosaan.
Käsittely:
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
5. Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

Khall 03.06.2019 § 172
Hyvinvointikertomus on kunnalle lakisääteinen asiakirja.
Terveydenhuoltolain 2010/1326 mukaan kunnan on seurattava
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia
tekijöitä väestöryhmittäin ja tarkasteltava kunnan palveluissa
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä valmisteltava valtuustolle kerran
valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus.
Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin
olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja
käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja
terveysosoittimia. Haapaveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus
sisältää kuntakohtaista hyvinvointitietoa hyvinvointiraportissa
vuosilta 2013-2016 sekä hyvinvointitietoon ja paikallisiin tarpeisiin
perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja niitä
tukevat toimenpiteet hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2017-2020.
Hyvinvointisuunnitelmassa on otettu huomioon myös kunnan eri
toimialojen lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä kunnan velvoite tehdä
hyvinvoinnin edistämisessä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien
julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten
yhteisöjen kanssa. Hyvinvointisuunnitelman tehtävä on ohjata
kuntastrategian kanssa kunnan toiminta- ja taloussuunnittelua.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää oheisen hyvinvointikertomuksen
valtuustolle.
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
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Valtuustokäsittelyn jälkeen hyvinvointilautakunta päättää vuoden
2019 tavoitteista.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Kvalt 10.06.2019 § 34

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää oheisen hyvinvointikertomuksen
valtuustolle.
Valtuustokäsittelyn jälkeen hyvinvointilautakunta päättää vuoden
2019 tavoitteista.
Käsittely:
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin hyvinvointikoordinaattori Terttu
Piippoa.
Päätös:
Valtuusto katsoi hyvinvointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja
lähetti hyvinvointikertomuksen hyvinvointilautakunnalle vuoden 2019
tavoitteiden päättämistä varten.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden kaupungin Laaja hyvinvointikertomus
2017-2020
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Sidonnaisuusilmoitusten käsittely
93/00.03/2019
Kvalt 10.06.2019 § 35
Tarkastusltk 21.5.2019 §25
Käsitellään sidonnaisuusilmoitukset
Päätös:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi uudet ilmoitukset,
muutokset, täydennykset ja päivittää tiedot rekisteriin ja saattaa
tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Tarkastuslautakunta toteaa, etteivät Maria Sorvisto ja Sami Ritola
ole enää Haapaveden kaupungin sidonnaisilmoitusvelvollisia,
heidän tiedot poistetaan sidonnaisuusrekisteristä kuntalain 84§:
perusteella.
Tarkastuslautakunta muistuttaa ilmoitusvelvollisia siitä, että ilmoitus
tulee tehdä lautakunnalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
ilmoitusvelvollinen on tehtävään valittu. Lisäksi tarkastuslautakunta
muistuttaa, että myös sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista
on ilmoitettava viipymättä.
Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi uudet ilmoitukset,
muutokset, täydennykset ja päivittää tiedot rekisteriin ja saattaa
tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Valtuusto merkitsi tiedoksi uudet ilmoitukset, muutokset,
täydennykset ja päivitykset rekisteriin.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuutettujen kyselyt ja aloitteet
Kvalt 10.06.2019 § 36
Päätös:
1. Esko Joentakanen / vasuriryhmä. Valtuustoaloite.
Kirkkojärven veden parantaminen otsonoimalla.
2. Esko Joentakanen / vasuriryhmä. Valtuustoaloite.
Haapaveden opaskartan kiireellinen päivittäminen.
3. Viinala Jarmo, Sinisten valtuustoryhmä. Valtuustoaloite.
Kaupungintalon Tori.
4. Viinala Jarmo, Sinisten valtuustoryhmä. Valtuustokysely.
Haapaveden Terveyskeskuksen vuodeosasto.
5. Laitila Markku. Valtuustokysely.
Mitä kuuluu Kylpyläsaaren rakennushankkeelle? Mikä on
kustannusvaikutus?
6. Esko Joentakanen. Valtuustokysely.
Meneteltiinkö lainmukaisesti, kun suhteellisen lautakunnan jäsenenä
oli puheenjohtajavaalin ehdokas Sari Vatjus?
7. Särkipaju Leila. Haaste valtuutetuille talkoisiin Paakkilan
puutarhaan. Haasteeseen vastasivat myöntävästi
Keskustan valtuustoryhmä,
Vasemmiston valtuustoryhmä,
Virkamiesjohto,
Kokoomuksen valtuustoryhmä.
8. Valkovirta Pauliina. Haaste valtuutetuille kaupungin
mestaruuskisoihin toimitsijoiksi.
______
Liitteet
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Joentakanen Esko, valtuustoaloite. Kirkkojärven veden
parantaminen otsonoimalla
Joentakanen Esko, valtuustoaloite. Haapaveden
opaskartan kiireellinen päivittäminen
Viinala ym. valtuustoaloite, kaupungintalon tori
Viinala ym. valtuustokysely, vuodeosasto
Joentakanen Esko, valtuustokysymys. Meneteltiinkö
lainmukaisesti
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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 27, 28, 32, 34, 35, 36

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

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3 krs., 90100 OULU /
PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841
Sähköinen palvelu https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

26, 29, 30, 31, 33

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 17.6.2019 klo 9.30-15.00
Liitetään pöytäkirjaan

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

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

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

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään

