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valt pj.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pauliina Valkovirta

Outi Pekkala

Ronald Von Schulmann (§152, §153/3)
Pöytäkirjan tarkastajat:
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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 23.5.2019 klo 9.30- 15.00
kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 20.05.2019 § 145 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 20.05.2019 § 146 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 22.5.2019
klo 9.00.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Pauliina
Valkovirran ja Ronald Von Schulmannin.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Pauliina Valkovirran
ja Outi Pekkalan.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Khall 20.05.2019 § 147 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.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 20.05.2019 § 148 1. Etuosto-oikeuden käyttämättä jättämispäätös, Rakennus Concer
Oy. Talousjohtaja Turkka Rantanen §8/2019.
2. Haapaveden kaupunki, työllisuuspalvelut. Työllisyysraportti
26.4.2019.
3. KT:n yleiskirje 5/2019 Kuntaliiton opas yhdenvertaisuuden
edistämiseen kunnan
toiminnassa.https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/kuntaliiton-opa
s-yhdenvertaisuuden-edistamiseen-kunnan-toiminnassa
4. KT:n yleiskirje 9/2019 Työehtosopimus kunnallisen
tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2018-2019
eräiden vuosilomamääräysten
muuttamisesta.https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/09/tyoehtosopimusvuosiloma.
5. KT:n yleiskirje 8/2019 Lukion vuosityöaikaan otetun
erityisopettajan virkasuhteen ehdot 1.8.2019
lukien.https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/08/lukion-erityisopettajan-vir
kasuhteen-ehdot.
6. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 28.5.2019
klo 9.00 esityslista.
https://dynasty.jedu.fi/djulkaisu/kokous/2019405.HTM.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kirjelmät tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi kirjelmät tietoonsa saatetuiksi.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työllisyysraportti 2019 alkuvuosi
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Kaupunginjohtajan info
Khall 20.05.2019 § 149
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuiksi.
______

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.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupungin osallistuminen ELY -keskuksen avustamiin yksityisteiden
perusparannushankkeisiin
Khall 08.04.2019 § 106
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2018 talouden
tasapainottamisohjelman, jonka osana yksityisteille jaettavia
avustuksia on päätetty vähentää. Tähän mennessä vähennys on
kohdistettu kesäkunnossapitoon annettaviin avustuksiin.
Tasapainottamisohjelman mukaisesti niin sanotusta sorarahasta,
jota on jaettu vuosittain 20 000,00 €, on päätetty luopua.
Kaupunki osallistuu yhä ELY-keskuksen avustamiin yksityisteiden
perusparannushankkeisiin 15 %:n osuudella hyväksytyistä
kustannuksista. Perusparannusavustuksiin maksettu määrä on
keskimäärin ollut noin 25 000 euroa vuodessa.
Talouden tasapainottamisohjelmassa on todettu valtionosuuden
olevan näissä hankkeissa kuitenkin merkittävä, jolloin kaupungin
osallistumisen mahdollinen vaikutus jäisi pieneksi hankkeiden
käynnistämisen kannalta.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättää luopua ELY-keskuksen avustamiin yksityisteiden
perusparannushankkeisiin osallistumisesta.
Käsittely:
Vs. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa asian jatkovalmisteluun
Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaisesti, asia palautetaan
jatkovalmisteluun.
______

Khall 20.05.2019 § 151 Kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää uusien säästökohteiden
löytämistä, varsinkin tilanteessa jossa tasapainottamisohjelmassa jo
määritetyistä säästöistä hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen
käsittely on kesken.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättää luopua ELY-keskuksen avustamiin yksityisteiden
perusparannushankkeisiin osallistumisesta.
Käsittely:
Merkittiin, että esteellisinä (osallisuusjäävi) kokouksesta poistuivat
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi:
Repo Ilkka
Niemelä Helinä
Seppä Diana
Von Schulmann Ronald
Kolehmainen Anri
Pekkala Outi
Päätös:
Merkittiin pöytäkirjaan, että esteellisyyksien vuoksi kaupunginhallitus
ei ollut enää päätösvaltainen. Asian käsittely siirtyy seuraavaan
kokoukseen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maaseututoimen avustusten myöntämisperusteet vuodelle 2019
Khall 20.05.2019 § 152 (valm. talousjohtaja)
Kaupunginhallituksen menokohdalle on vuonna 2019 varattu
maaseututoimen avustuksia varten yhteiseksi enimmäismääräksi
20 000 euroa.
Maaseutuelinkeinojen neuvottelukunta on vuonna 2017 määritellyt
avustusten myöntämisperusteet seuraavasti:
1. Haapaveden kaupungin alueella sijaitsevien ja välittömästi rajan
yli menevien metsätilojen osalta tuetaan luonnollisten henkilöiden ja
niiden muodostamien perikuntien sekä yhtymien
metsätaloussuunnitelmia enintään 6 eurolla/hehtaari verottomasta
hinnasta määrärahan puitteissa. Metsäsuunnitelmiin käytetään 5000
euroa. Tukea myönnetään vain kaupungissa kirjoilla oleville
henkilöille kuittia vastaan.
2. Metsäteiden kunnossapitoa tuetaan 50-700 euron kustannuksien
osalta 100 %:lla ja yli 700 euron osalta 50 %:lla hyväksyttävistä
kunnossapitokustannuksista. Suurin maksettava
kunnossapitoavustus on 2000 euroa tiekuntaa kohden vuodessa.
Kunnossapitoavustusta ei makseta tiekunnille, joille on tehty
peruskunnostus, viiteen vuoteen. Kunnossapitoavustuksiin
käytetään 15 000 euroa. Tiekuntien on haettava
kunnossapitoavustusta 31.8.2019 mennessä 1.9.2018- 31.8.2019
välisenä aikana muodostuneisiin kunnossapitokustannuksiin.
Hyväksyttäviä kunnossapitokustannuksia ovat mm. tien lanaus,
sorastus, penkkojen raivaus, reunaojien kaivu ja rumpujen
kunnostus. Avustushakemuksen liitteenä tulee esittää kopiot
hakemuksen mukaisten kuluerien kuiteista.
3. Maataloudellisten investointien rakennuslupamaksua tuetaan 50
%:lla verottomasta hinnasta käytettävissä olevan määrärahan
puitteissa. Pienin myönnettävä avustus tilaa kohden on 50 euroa ja
suurin 2000 euroa. Tukea maksetaan vain investointeihin, jotka eivät
saa ELY-keskuksen rahoitusta. Hakemuksen liitteenä esitettävä
kuitti maksusuorituksesta.
4. Maatilojen vanhojen tuotantorakennusten palovaroitinjärjestelmän
hankintaa ja kameravalvontajärjestelmän hankintaa tuetaan 50 %:lla
verottomasta hinnasta käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.
Suurin myönnettävä avustus on 500 euroa. Tukea maksetaan
palovaroitusjärjestelmän hankintaan, johon ei saa ELY-keskuksen
rahoitusta. Hakemuksen liitteenä esitettävä kuitti
maksusuorituksesta.
5. Maatilojen pelastussuunnitelmien teettämistä tuetaan 150 eurolla
Pöytäkirjan tarkastajat:
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verottomasta hinnasta käytettävien olevan määrärahan puitteissa.
Tukea maksetaan pelastussuunnitelman teettämiseen, johon ei saa
ELY-keskuksen rahoitusta. Hakemuksen liitteenä esitettävä kuitti
maksusuorituksesta.
6. Suoramyyntituotteiden markkinointia (esim. maito, liha) tuetaan
250 eurolla/hakija toteutuneiden kustannusten perusteella
käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hyväksyttyjä
kustannuksia ovat esim. lehti-ilmoitukset, radiomainokset, messut.
7. Tuotantoeläinten käsittelyyn liittyvien turvalaitteiden hankintaa
tuetaan 50 %:lla verottomasta hankintakustannuksesta, kuitenkin
enintään 500 eurolla laitteistoa kohden käytettävissä olevan
määrärahan puitteissa. Hakemuksen liitteenä esitettävä kuitti
maksusuorituksesta.
8. Suoramyyntituotteiden markkinointiin, pelastussuunnitelmiin,
palovaroitin- ja valvontakamerajärjestelmiin, rakennuslupiin ja
eläinten käsittelyyn liittyviin turvalaitteisiin käytetään 10 000 euroa.
Hakemuksen liitteenä esitettävä kuitti maksusuorituksesta.
Mikäli haettavien avustusten yhteismäärä ylittää 20.000 euroa,
kaikkien kohteiden laskennallista enimmäismäärää leikataan
samassa suhteessa.
Mikäli rahaa jää yli suunnitellusta kohteesta, sen voi siirtää toiseen
kohteeseen ilman erillistä päätöstä.
Hakemukset on jätettävä kaupungintalolle viimeistään 31.8.2019
mennessä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy maaseututoimen avustusten
myöntämisperusteet vuodelle 2019.
Käsittely:
Merkittiin, että esteellisinä (osallisuusjäävi) kokouksesta poistuivat
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi:
Vuorenmaa Heino
Ollila Päivi
Niemelä Helinä
Repo Ilkka
Kolehmainen Anri
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pekkala Outi
Vatjus Sari
Merkittiin, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannu Riuttanen.
Merkittiin, että yksimielisesti valittiin tämän pykälän tarkastajaksi
Ronald Von Schulmann esteellisen Outi Pekkalan tilalle.
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus hyväksyy maaseututoimen avustusten
myöntämisperusteet vuodelle 2019:
1. Haapaveden kaupungin alueella sijaitsevien ja välittömästi rajan
yli menevien metsätilojen osalta tuetaan luonnollisten henkilöiden ja
niiden muodostamien perikuntien sekä yhtymien
metsätaloussuunnitelmia enintään 6 eurolla/hehtaari verottomasta
hinnasta määrärahan puitteissa. Metsäsuunnitelmiin käytetään 5000
euroa. Tukea myönnetään vain kaupungissa kirjoilla oleville
henkilöille kuittia vastaan.
2. Maataloudellisten investointien rakennuslupamaksua tuetaan 50
%:lla verottomasta hinnasta käytettävissä olevan määrärahan
puitteissa. Pienin myönnettävä avustus tilaa kohden on 50 euroa ja
suurin 2000 euroa. Tukea maksetaan vain investointeihin, jotka eivät
saa ELY-keskuksen rahoitusta. Hakemuksen liitteenä esitettävä
kuitti maksusuorituksesta.
3. Maatilojen vanhojen tuotantorakennusten palovaroitinjärjestelmän
hankintaa ja kameravalvontajärjestelmän hankintaa tuetaan 50 %:lla
verottomasta hinnasta käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.
Suurin myönnettävä avustus on 500 euroa. Tukea maksetaan
palovaroitusjärjestelmän hankintaan, johon ei saa ELY-keskuksen
rahoitusta. Hakemuksen liitteenä esitettävä kuitti
maksusuorituksesta.
4. Maatilojen pelastussuunnitelmien teettämistä tuetaan 150 eurolla
verottomasta hinnasta käytettävien olevan määrärahan puitteissa.
Tukea maksetaan pelastussuunnitelman teettämiseen, johon ei saa
ELY-keskuksen rahoitusta. Hakemuksen liitteenä esitettävä kuitti
maksusuorituksesta.
5. Suoramyyntituotteiden markkinointia (esim. maito, liha) tuetaan
250 eurolla/hakija toteutuneiden kustannusten perusteella
käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hyväksyttyjä
kustannuksia ovat esim. lehti-ilmoitukset, radiomainokset, messut.
6. Tuotantoeläinten käsittelyyn liittyvien turvalaitteiden hankintaa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tuetaan 50 %:lla verottomasta hankintakustannuksesta, kuitenkin
enintään 500 eurolla laitteistoa kohden käytettävissä olevan
määrärahan puitteissa. Hakemuksen liitteenä esitettävä kuitti
maksusuorituksesta.
7. Suoramyyntituotteiden markkinointiin, pelastussuunnitelmiin,
palovaroitin- ja valvontakamerajärjestelmiin, rakennuslupiin ja
eläinten käsittelyyn liittyviin turvalaitteisiin käytetään 10 000 euroa.
Hakemuksen liitteenä esitettävä kuitti maksusuorituksesta.
Mikäli haettavien avustusten yhteismäärä ylittää 20.000 euroa,
kaikkien kohteiden laskennallista enimmäismäärää leikataan
samassa suhteessa.
Mikäli rahaa jää yli suunnitellusta kohteesta, sen voi siirtää toiseen
kohteeseen ilman erillistä päätöstä.
Hakemukset on jätettävä kaupungintalolle viimeistään 31.8.2019
mennessä.
Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
______
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Kaupunginhallituksen avustukset
75/02.00/2019
Khall 13.05.2019 § 138
(valm. ma. talousjohtaja)
Kaupunginhallituksen myönnettävät yleisavustukset ovat olleet
haettavana. Vuoden 2019 talousarviossa kaupunginhallituksen
avustuksiin on varattu määrärahoja seuraavasti:
- yleisavustukset 15 000 euroa
- eläinlääkintähuollon subventiot 10 000 euroa
- maaseutuhallinnon avustukset 20 000 euroa
Lisäksi vapaa-aikatoiminnanlautakunnan avustuksiin on varattu
varsinaisen liikuntatyön budjetissa 19 000 euroa ja kulttuuritoimen
avustuksiin 45 000 euroa.
Esityslistan liitteenä on koonti avustusta hakeneista,
viime vuoden myönnetty avustus sekä talousjohtajan ehdotus
avustusten jakamiseksi. Ehdotuksen mukaisesti määrärahoja tulisi
käytettyä 10 000 €.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää avustukset liitteen mukaisesti.
Käsittely:
Merkittiin, että esteellisinä (osallisuusjäävi) kokouksesta poistuivat
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi:
Kolehmainen Anri
Vahteala Antti-Jussi
Koukka Jari (poistui samalla kokonaan kokouksesta klo 16.15)
Saukko Viljo
Riuttanen Hannu
Pekkala Outi
Niemelä Helinä
Päätös:
Merkittiin pöytäkirjaan, että esteellisyyksien vuoksi kaupunginhallitus
ei ollut enää päätösvaltainen. Asian käsittely siirtyy seuraavaan
kokoukseen.
Khall 20.05.2019 § 153 Esityslistan liitteenä on koonti avustusta hakeneista,
viime vuoden myönnetty avustus sekä talousjohtajan ehdotus
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avustusten jakamiseksi. Ehdotuksen mukaisesti määrärahoja tulisi
käytettyä 10 000 €.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. Myöntää esityslistan liitteenä olevan esityksen mukaisen
avustuksen Sotainvalidien Veljesliitto, Haapaveden kyläosastolle
2. Myöntää esityslistan liitteenä olevan liitteen mukaiset avustukset
hakijaryhmälle Eläkeläisjärjestöt
3. Myöntää esityslistan liitteenä olevan esityksen mukaiset
avustukset hakijaryhmälle Kansalaistoiminta
4. Myöntää esityslistan liitteenä olevan esityksen mukaiset
avustukset hakijaryhmälle Potilas- ja edunvalvontajärjestöt
5. Myöntää esityslistan liitteenä olevan esityksen mukaiset
avustukset hakijaryhmälle Kylätoimikuntien avustukset
Käsittely:
Merkittiin, että kaupunginhallitus käsitteli avustukset ehdotuksen
mukaisesti ryhmittäin.
Merkittiin, että esteellisinä (osallisuus/intressijäävi) kokouksesta
poistuivat tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi:
1. Esteellisenä poistui Kolehmainen Anri. Kokouksen
puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Riuttanen Hannu.
2. Esteellisenä poistui Viljo Saukko.
3. Esteellisinä poistuivat Kolehmainen Anri, Pekkala Outi, Vahteala
Antti-Jussi, Riuttanen Hannu. Puheenjohtajana toimi 2.
varapuheenjohtaja Saukko Viljo. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin
Von Schulmann Ronald esteellisen Outi Pekkalan tilalle.
4. Esteellisinä poistuivat Von Schulmann Ronald ja Repo Ilkka.
5. Esteellisinä poistuivat Vahteala Antti-Jussi, Riuttanen Hannu,
Koukka Jari ja Niemelä Helinä.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
5. Hyväksyttiin.
______
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Sote uudistukseen valmistautuminen
54//2018
Khall 12.02.2018 § 34
(valm. kaupunginjohtaja)
Uudistus tarkoittaa että:
Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle 1.1.2020. Maakunnat ovat
suurempia ja niillä on taloudellisesti parempi kantokyky. Ne järjestävät palvelut alueensa koko väestön kannalta tarkoituksenmukaisesti.
Rakenteiden ja rahoituksen uudistamisen lisäksi nykyaikaistetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja perusteellisesti. Tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Uudistuksella on tarkoitus kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta.
Uudistus on sinänsä tarpeellinen väestön ikääntymisen ja kasvavan
palvelutarpeen näkökulmasta.
Kuntien ja tässä tapauksessa Haapaveden kaupungin näkökulmasta
asia ei ole ihan yksinkertainen. Suurin huolenaihe liittyy siihen, miten
käy ns. sote-kiinteistöjen, mutta myös henkilökunnan ja ennen kaikkea palvelujen. Maakuntauudistuksen jälkeen kiinteistöt vuokrataan
maakunnalle kolmen vuoden ajaksi. Tämän jälkeen kiinteistöt tulee
yhtiöittää ja maakunta vuokraa vain tarpeensa mukaan. On olemassa iso riski että kiinteistöjä jäisi Haapavedelle tyhjilleen joka johtaisi
kiinteistöyhtiön ja sitä kautta kaupungin taloudellisesti hankalaan tilanteeseen.
Haapaveden kaupunkia on lähestytty useiden eri toimijoiden suunnalta ja osoitettu halukkuutta ostaa sote-kiinteistöjä. Erityisesti vanhustenhuollon yksiköt ovat kiinnostuksen kohteena. Tässä tapauksessa ja maakuntauudistuksen toteutuessa tämä käytännössä tarkoittaa ns. liiketoimintakauppaa eli maakuntauudistuksen jälkeen toimija saisi käytännössä vanhustenhuollon liiketoiminnan omakseen.
Koska kiinteistön omistaminen ei tuo maakuntauudistuksen toteutuessa lisäarvoa kaupungille, todennäköisesti heikentää ennestään
kykyä tuottaa vanhustenhuollon palveluja on kaupungin vakavasti
harkittava sote-kiinteistöjen myyntiä. Nykykäsityksen mukaan terveyskeskus, Helmikartano ja sosiaalitoimen tilat ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia tiloja ilman suuria korjausinvestointeja. Sen sijaan
vanhustenhuollon yksiköt vaatisivat peruskorjauksen tai uudisrakenPöytäkirjan tarkastajat:
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tamista pitkän aikavälin tarkastelussa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää Sote-toimijoille avoimen tilaisuuden kertoa
heidän näkemyksensä Soten toteuttamisesta Haapaveden kaupungilla maakuntauudistuksen jälkeen. Samassa yhteydessä heillä on
mahdollisuus jättää tarjous vanhustenhuollon yksiköiden ostosta. Mikäli tarjous jätetään tulee sote-toimijan kertoa miten se aikoo järjestää tulevaisuudessa palvelut Haapavedellä.
Tilaisuus järjetetään xx.2.2018 niin että kullakin toimijalla on kaksi
tuntia aikaa kertoa näkemyksenä. Lisäksi heillä on mahdollisuus jättää kirjallista (sähköisenä) materiaalia. Tilaisuuteen kutsutaan kaupunginvaltuusto ja johtoryhmä kuulemaan esityksiä. Kaupunginhallitus ja sitä kautta valtuusto päättää myöhemmin näiden esitysten
pohjalta etenemisestä.
Käsittely:
Viljo Saukko esitti Outi Pekkalan kannattamana, että asia jätetään
pöydälle.
Anri Kolehmainen ja Hannu Riuttanen kannattivat asian käsittelyn
jatkamista.
Seuraavat puheenvuorot rajattiin koskemaan asian pöydällejättöä.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty
pöydällejättösesitys. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat
asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
pöydällejättöä, äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin
yksimielisesti.Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi
tuli asian käsittelyn jatkaminen (JAA: Kolehmainen, Koukka,
Niemelä, Riuttanen, Saukko, Seppä, Valkovirta, von Schulmann. EI:
Pekkala, Repo, Saukko).
Tämän jälkeen Viljo Saukko esitti Hannu Riuttasen kannattamana,
että kuulemistilaisuuksiin kutsutaan asiantuntijoita myös julkiselta
sektorilta. Kaupunginhallitus oli asiasta yksimielinen.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää Sote-toimijoille avoimen tilaisuuden kertoa
heidän näkemyksensä Soten toteuttamisesta Haapaveden kaupunPöytäkirjan tarkastajat:
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gilla maakuntauudistuksen jälkeen. Samassa yhteydessä heillä on
mahdollisuus jättää tarjous vanhustenhuollon yksiköiden ostosta. Mikäli tarjous jätetään, tulee sote-toimijan kertoa, miten se aikoo järjestää tulevaisuudessa palvelut Haapavedellä.
Tilaisuus järjestetään maaliskuussa 2018 niin, että kullakin toimijalla
on kaksi tuntia aikaa kertoa näkemyksensä. Lisäksi heillä on
mahdollisuus jättää kirjallista (sähköistä) materiaalia. Tilaisuuteen
kutsutaan kaupunginvaltuusto ja johtoryhmä kuulemaan esityksiä.
Kaupunginhallitus ja sitä kautta valtuusto päättää myöhemmin
näiden esitysten pohjalta etenemisestä. Lisäksi kutsutaan
ulkopuolinen sosiaali-ja terveydenhuollon asiantuntija mukaan
kuulemistilaisuuteen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Khall 23.04.2018 § 106
Haapaveden kaupunginvaltuusto on seminaarissaan 19. ja 20. päivä
maaliskuuta kuullut sote-toimijoiden näkemyksiä, miten Haapaveden
kannattaisi edetä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä maakuntauudistukseen valmistauduttaessa.
Kaupunginvaltuuston iltakoulussa 16.4 asiaa on käyty läpi Perlacon
Oy:n laatiman yhteenvedon pohjalta.
Kokonaisulkoistusten osalta noudatetaan jo aiempaa linjaa eikä tässä tilanteessa nähdä järkeväksi lähteä toteuttamaan sellaista. Aikataulu toteutukselle tulisi liian kiireiseksi eikä valtuuston näkemyksen
mukaan muutenkaan ole järkevää lähteä viemään asiaa tältä osin
eteenpäin.
Sen sijaan tässä tilanteessa tulee selvittää vanhustenhuollon asumispalveluyksikköjen osalta eteneminen. Selkeimmin tarjouksissaan
tätä tuo esille Pihlajalinna, Esperi ja Attendo.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunki jatkaa keskustelua Pihlajalinnan, Esperin ja Attendon
kanssa vanhustenhuollon asumispalveluyksikköjen osalta. Markkinoiden muille toimijoille varataan vielä tilaisuus tarkentaa omaa tarjoustaan tämän toimintamallin osalta. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto voi tehdä asiasta päätöksen touko-kesäkuun vaihteessa.
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Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 21.05.2018 § 128
Asiaa esitellään kokouksessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus keskustelee asiasta ja katsoo tilanteen tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asian tietoonsa saatetuksi.
______

Toteutusvastuu
Kaupunginjohtaja

Välitark./pvm Valmis/pvm Huom
4.6 listaan
päätösehdotu
s
Khall 20.05.2019 § 154 Kaupunginhallitus on valmistautunut sote-uudistukseen
kartoittamalla vanhustenhuollon palveluasumisen toimijoita.
Kilpailutus toteutettiin ja kaupunginhallitus on kokouksessaan
12.6.2018 § 149 päättänyt, että vanhustenhuollon asumispalvelujen
osalta jatketaan keskusteluja Attendon tarjouksen pohjalta siten,
että kotipalvelu ja vuodeosasto säilyvät kaupungin omana
toimintana. Epävarmuus valtakunnallisessa maakunta- ja
sote-uudistuksen etenemisessä on hidastanut valmisteluja.
Henkilöstön yhteistoimintamenettely asiaan liittyen on toteutettu
tammikuussa 2019. Viimeisimmin asiaa on käsitellyt
perusturvalautakunta 5.2.2019 §3 päättäen jättää asian
jatkovalmisteluun.
8.3.2019 pääministeri Sipilän hallituksen eronpyynnön vuoksi
maakunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä.
Tarve sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukselle on sama tai jopa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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suurempi kuin aiemminkin. Sote- sisältöjen uudistamistyötä on
jatkettava, koska nykytilanne ei ole yhdenvertainen asiakkaiden
palvelutarpeisiin vastaamisen suhteen. Sosiaali- ja terveysministeriö
toteaa tiedotteessaan, että kehittämisessä hyödynnetään tähän asti
tehtyä laajaa valmistelua. Ministeriö pitää tärkeänä, että alueiden ja
eri toimijoiden kanssa tehtyä hyvää yhteistyötä jatketaan.
Oheismateriaalina Sosiaali- ja terveysministeriön ja
valtiovarainministeriön tiedotteet.
Attendo on ilmoittanut, että he odottavat Hallinto-oikeuden ratkaisun
ennenkuin edetään Haapaveden vanhuspalveluissa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus:
1. merkitsee tiedokseen valtiovarainministeriön tiedotteet.
2. toteaa valtakunnalliseen ja maakunnalliseen sote-uudistukseen
liittyvän valmistautumisensa päättyneeksi.
3. toteaa, että maakunta- ja soteuudistukseen valmistautumiseen jo
tehtyä työtä voidaan hyödyntää kaupungin palvelutarjonnan
kehittämisessä.
4. toteaa, että Attendo Oyj:n ilmoituksen perusteella keskeytetään
vanhuspalveluiden asumispalveluiden valmistelu, kunnes
hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa,
5. päättää asiaan liittyvän yhteistoimintaneuvottelun,
6. esittää asian tiedoksi perusturvalautakunnalle.
Päätös:
1. Hyväksyttiin
2. Hyväksyttiin
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
5. Hyväksyttiin.
6. Hyväksyttiin.
______
Liitteet
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Nord Fuel - hankkeen projektiryhmä
Khall 20.05.2019 § 155 Kanteleen voima on pyytänyt Haapaveden kaupungilta, että
kaupunki nimeäisi edustajansa Nord Fuel hankkeen ohjausryhmään.
Ohjausryhmään esitetään kolme virkamies jäsentä ja kolme
luottamushenkilöä. Luottamushenkilöiden toivotaan edustavan
mahdollisimman monipuolisesti poliittista kenttää.
Virkamiesjäseniksi ryhmään kuuluisi, kaupunginjohtaja,
hallintojohtaja ja tekninenjohtaja.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmään kaupunginjohtajan,
hallintojohtajan ja teknisen johtajan. Näiden lisäksi kaupunginhallitus
nimeää kolme luottamushenkilöedustajaa.
Käsittely:
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Asia palautetaan takaisin jatkovalmisteluun.
Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
______
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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.
______
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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.
______
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Khall 29.04.2019 § 123
Teknisen johtajan virka on ollut julkisesti haettavana 19.4.2019 klo
15.00 mennessä oheismateriaalina olevalla hakuilmoituksella.
Määräaikaan mennessä on saatu 9 hakemusta. Esityslistan
oheismateriaalina ovat ansiovertailu ja yhteenveto hakijoista.
Hakemukset ovat kaupunginhallituksen jäsenten luettavissa
kaupungintalolla.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Kaupunginhallitus keskusteli virkaa hakeneiden hakemuksista.
Vs Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Teknisen johtajan viran
hakuaikaa jatketaan 12.5.2019 klo 15:00 saakka. Virkaa aiemmin
hakeneet huomioidaan valinnassa.
Päätös:
Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatketaan 12.5.2019 klo 15:00
saakka. Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan valinnassa.
______
Khall 20.05.2019 § 157 Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatkettiin 12.5.2019 klo 15.00
saakka. Määräaikaan mennessä saatiin 2 hakemusta lisää. Virkaa
hakeneita on yhteensä 11.
Esityslistan oheismateriaalina ovat ansiovertailu ja yhteenveto
hakijoista. Hakemukset ovat kaupunginhallituksen jäsenten
luettavissa kaupungintalolla.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus päätti kutsua haastateltaviksi seuraavat hakijat:
Flygare Jukka-Pekka
Leskinen Kimmo
Niemimäki Teemu
Merenlahti Markku
Teka Paulos
Vähälummukka Pauliina
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kansalaisopiston (Jokihelmen opiston) tehtäväjärjestelyt
Khall 20.05.2019 § 158 Jokihelmen opiston apulaisrehtori on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle
syksyllä 2019. Jokihelmen opiston johtokunta on käsitellyt asiaa
kokouksessaan 9.5.2019.
Henkilöstömuutosten tilanteissa on mahdollista pohtia toiminnan
uudelleenorganisointia ja rakenteiden kehittämistä. Jokihelmen
opiston sopimuskuntien tahtotilana olisi kehittää toimintaa ja
vahvistaa taloushallinnon resurssia.
Johtokunta on rehtori Anu Hultqvistin esityksestä päättänyt 6.5.2019
kokouksessaan että
- apulaisrehtorin virka jätetään täyttämättä toistaiseksi,
- Jokihelmen opistoon perustetaan talous- ja koulutussuunnittelijan
toimi, jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
korkeakoulututkinto,
- talous- ja koulutussuunnittelijan toimi täytetään Haapaveden
kaupungin organisaatiossa ensisijaisesti sisäisesti ja toissijaisesti
avoimen hakumenettelyn kautta,
- palvelussuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaiset ja palkkaus
perustuu tehtävän vaativuuteen,
- toimessa on 4- 6kk:n koeaika yhteisellä sopimuksella,
- esitetään talous- ja koulutussuunnittelijan täyttölupa-anomus em.
perusteilla kaupunginhallitukselle.
- valintapäätös toimeen tehdään hallintosäännön mukaisesti.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää Jokihelmen opiston johtokunnan
ehdotuksen mukaisesti, että:
1. Jokihelmen Opiston apulaisrehtorin virka jätetään täyttämättä
toistaiseksi,
2. Jokihelmen opistoon perustetaan talous- ja koulutussuunnittelijan
toimi, jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
korkeakoulututkinto,
3. talous- ja koulutussuunnittelijan toimi täytetään Haapaveden
kaupungin organisaatiossa ensisijaisesti sisäisesti ja toissijaisesti
avoimen hakumenettelyn kautta,
4. palvelussuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaiset ja palkkaus
perustuu tehtävän vaativuuteen,
5. toimessa on 6kk:n koeaika,
6. hyväksytään täyttölupa-anomus liitten mukaisena
7. valintapäätös toimeen tehdään hallintosäännön mukaisesti.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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2. Hyväksyttin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
5. Hyväksyttiin.
6. Hyväksyttiin.
7. Hyväksyttiin.
______
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.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuutettu Esko Joentakanen valtuustoaloite 6.5.2019, Haapaveden valtuustokokoukset
avoimesti nettiin
Khall 20.05.2019 § 160 Valtuutettu Esko Joentakanen on vuonna 2018 tehnyt 4
valtuustoaloitetta liittyen valtuuston kokousten suoratoistoon ja
tallentamiseen. Kaupunginhallitus on tehnyt asiasta päätöksen
3.12.2018 §289. Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston kokousten
suoratoistoa jatketaan ja selvitetään tekniset mahdollisuudet
tallenteen sijoittamiseksi kaupungin Internet-sivuille katsottavaksi
viikon ajaksi kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitus esitti päätöksen
valtuustolle vastauksena aloitteisiin kokouksessaan 6.5.2019 §13.
Valtuutettu Esko Joentakanen jätti valtuuston kokouksessa 6.5.2019
valtuustoaloitteen, "Haapaveden valtuustokokoukset avoimesti
nettiin". Joentakaisen aloite liitteenä.
Asiaa on selvitetty edelleen ja on todettu, että tallennetta ei
sellaiseen ole mahdollista liittää kaupungin Internet-sivuille. Linkki
tallenteeseen on mahdollista laittaa. Palvelun tuottajan mukaan
lisäkustannuksia tästä ei tule.
Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että
1. valtuuston kokousten suoratoistoa jatketaan ja kokouksesta
muodostetaan tallenne.
2. linkki tallenteeseen laitetaan kaupungin Internet-sivuille viikon
ajaksi kokouksen jälkeen, jonka jälkeen tallenne poistetaan.
3. päätös Joentakasen aloitteen johdosta esitetään tiedoksi
valtuustolle, joka voi todeta asian loppuun käsitellyksi.
Käsittely:
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
1. valtuuston kokousten suoratoistoa jatketaan ja kokouksesta
muodostetaan tallenne.
2. linkki tallenteeseen laitetaan kaupungin Internet-sivuille.
3. päätös Joentakasen aloitteen johdosta esitetään tiedoksi
valtuustolle, joka voi todeta asian loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttöluvat
Khall 20.05.2019 § 161 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat
täyttölupa-anomukset:
1. Perusopetuksen ja lukion yhteinen musiikin lehtori (Nro. 701)
2. Yläkoulun päätoiminen erityisluokanopettaja luokkamuotoisessa
erityisopetuksessa.
3. Yhdistelmätyöntekijä
4. Jokihelmen opiston tuntiopettajat (väh. 16 viikkotuntia)
- kolme musiikin tuntiopettajaa
- yksi kuvataiteen tuntiopettaja
- kaksi kädentaitojen tuntiopettajaa
- kaksi liikunnan tuntiopettajaa
- yksi tanssin opettaja
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat esillä oleviin toimiin.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
______

Liitteet

119
120
121
122
123

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Khall 20.05.2019 § 162 Käsittely:
Ei muita asioita.
______

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 146, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 162

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 145, 150, 152, 153, 158, 160, 161

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 145, 150, 152, 153, 158, 160, 161

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 23.5.2019 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:

