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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Kolehmainen Anri
Koukka Jari
Maliniemi Taimi
Niemelä Helinä
Pekkala Outi
Riuttanen Hannu
Saukko Viljo
Seppä Diana
Valkovirta Pauliina
Von Schulmann Ronald
Ollila Päivi
Vuorenmaa Heino
Vatjus Sari
Rantanen Turkka
Aakko Jarkko
Kleemola Jari
Vaara Jouni
Vahteala Antti-Jussi
Saarela Eija

Tehtävä
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
I vpj.
II vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
valt. pj.
valt I pj.
valt II oj.
talousjohtaja

Lisätiedot
Esteellinen §177

Pj. §177

Läsnä §167, §168,
§169, §170
Haapaveden Energia Oy, Läsnä §167
toimitusjohtaja
Netplaza, asiantuntija
Läsnä §167
Netplaza, asiantuntija
Läsnä §167
esittelijä
Esteellinen §171/1,
pöytäkirjanpitäjä §171/2
pöytäkirjanpitäjä
Esteellinen §171/2

ALLEKIRJOITUKSET
Anri Kolehmainen
Puheenjohtaja

Eija Saarela
Pöytäkirjanpitäjä

Hannu Riuttanen
Puheenjohtaja (§177)

Antti-Jussi Vahteala
Pöytäkirjanpitäjä (§171/2)

KÄSITELLYT ASIAT
163 - 180
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Jari Koukka

Pöytäkirjan tarkastajat:

Outi Pekkala
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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 6.6.2019 klo 9.30- 15.00
kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 03.06.2019 § 163 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 03.06.2019 § 164 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 5.6.2019 klo
9.00.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Koukan ja
Helinä Niemelän.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Koukan ja Outi
Pekkalan.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 03.06.2019 § 165 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Päätös valtionavustuksesta 24.5.3019. Päätös avustuksen
myöntämisestä vesien- ja merenhoidon sekävesistötoimenpiteiden
toteuttamiseen.
2. Kuntaliiton yleiskirje 5/2019 ”Kuntaliiton opas yhdenvertaisuuden
edistämiseen kunnan toiminnassa”
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/kuntaliiton-opas-yhdenverta
isuuden-edistamiseen-kunnan-toiminnassa.
3. Valtiovarainministeriö, kirje 10.5.2019. Kuntien harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2019.
4. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Pohjois-Pohjanmaan
työllisyyskatsaus 4/2019. Työttömyysaste Haapavesi 8,4% (työttömiä yht. 211 henkilöä, joista alle 25v 28 henkilöä, yli 50v 97 henkilöä, pitkäaikaistyöttömiä 45 henkilöä), Haapavesi-Siikalatvan seutukunta 8,6%, Pohjois-Pohjanmaa 9,7%, koko maa 8,8%.
5. JUKO:n luottamusmiesilmoitus 24.5.2019. JUKO:n
luottamusmiehet 1.8.2019-31.7.2022.
6. Pohjois-Pohjanmaan liitto 21.5.2019. Pohjois-Pohjanmaan
liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, saapuneiden lausuntojen
yhteenveto ja vastineet.
7. Kärsämäen kunta 21.5.2019. Kärsämäen kunnan
rakennusjärjestyksen uudistamisen vireilletulo.
8. Leirintäalueen vuokrasopimus. Haapaveden kaupunki, Villa
Korkatti (Päivi Viitasalo ja Joni Humaloja). Allekirjoituspäivämäärä
21.5.2019.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kirjelmät tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi kirjelmät tietoonsa saatetuiksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 03.06.2019 § 166

Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuiksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valokuituhanke, liiketoimintasuunnitelman esittely ja hankkeen tilannekuva
48//2018
Khall 03.06.2019 § 167 Valokuituhankeen liiketoimintasuunnitelma on tehty Netplazan
toimesta ja se osoittaa, että haja-asutusalueen tukikelvollinen verkko
on liiketoiminnallisesti haasteellinen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
tarkasteltuna. Liiketoiminta edellytyksiä korjaavina toimenpiteinä
voidaan supistaa haja-asutusalueen verkkoa ja samalla pyrkiä
saamaan taajaman tukikelvottomalta alueelta asiakkkaita.
Netplazan edustajat esittelevät liiketoimintasuunnitelman, jonka
pohjalta Energia Oy pyytää kaupunginhallituksen linjausta
valmistelu- ja markkinointivaiheeseen etenemisestä, jolloin
hankkeelle syntyy kustannuksia. Kyseisten kustannusten vastuu
kuuluu kaupungille, jos hanke ei toteudu. Mikäli päätetään hankkeen
etenemisestä, niin Energia Oy pyytää kaupunginhallituksen päätöstä
verkoston laajuudesta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupungihallitus keskustelee asiasta ja linjaa hankkeen
etenemissuunnitelman sekä linjaa rakennettavan alueen.
Käsittely:
Merkittiin, että asiantuntijoina paikalla olivat Netplazasta Jari
Kleemola ja Jouni Vaara sekä Haapaveden Energia Oy:sta Jarkko
Aakko.
Merkittiin, että kokoukseen saapuivat tämän pykälän käsittelyn
aikana jäsenet Helinä Niemelä klo 14.28 ja Viljo Saukko klo 14.33.
Merkittiin, että Kleemola ja Vaara poistuivat kokouksesta klo 15.30,
Aakko poistui klo 15.35 ennen päätöksentekoa.
Merkittiin, että talousjohtaja Turkka Rantanen oli läsnä kokouksessa
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Rantanen poistui
klo 15.50.
Päätös:
Kaupunginhallitus keskusteli asiasta.
______

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.
______
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:
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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€
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€
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskustelun jälkeen Hannu Riuttanen veti esityksensä pois.

Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman laadintaohje
90/02.00/2019
Khall 03.06.2019 § 170 Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan kaudelle
2020-2022. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on
talousarviovuosi ja seuraavat kaksi vuotta ovat suunnitelmavuosia.
Tulevan talousarvion suunnittelun tavoitteena on toiminnallisten
muutosten kautta ei-alijäämäinen tulos, niin kaupungin kuin
konserninkin näkökulmasta.
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan
kriteerejä on uudistettu. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen
kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten
tunnuslukujen perusteella. Koska uusissa kriteereissä tarkastellaan
konsernia ja talousarviovuoden 2020 tilinpäätöstä, erityistä painoa
talousarvion laadinnassa tulee asettaa konsernin ohjaukseen ja
kaupungin tuloksen tasapainottamiseen.
Uutta hallitusohjelmaa ei tällä hetkellä ole käytettävissä ja sen
valmistuminen tulee vaikuttamaan myös talousarvioon. Ohjelman
vaikutukset talousarvioon selvitetään syyskesällä ja ohjeistusta
täsmennetään sen pohjalta.
Esityslistan liitteenä on vuoden 2020 talousarvion ja vuosien
2021-2022 taloussuunnitelman laadintaohjeet sekä raami.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2020
talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman
laadintaohjeet.
Käsittely:
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin, että talousjohtaja Turkka Rantanen poistui kokouksesta
klo 18.11.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan opintovapaa
72/01.01/2019
Khall 03.06.2019 § 171 Kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala on anonut kesälomaa ja
opintovapaata niin, että hän jäisi heinäkuun 1. päivä kesälomalle ja
sen jälkeen suoraan opintovapaalle. Opintovapaa jatkuu kesäkuun
2020 loppuun asti.
Koska kyseessä on yhteensä yli kolmen kuukauden yhdenjaksoinen
poissaolo, tulee asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. myöntää esittelytekstissä mainitun opintovapaan kesäkuun 2020
loppuun saakka
ja
2. keskustelee kaupunginjohtajan sijaisuuden täyttämisestä.
Käsittely:
Merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin §167 jälkeen.
Päätös:
1. Hyväksyttiin. Merkittiin, että opintovapaa myönnetään
palkattomana.
Merkittiin, että kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala poistui
kokouksesta kohdan 1. käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
2. Kaupunginhallitus keskusteli kaupunginjohtajan sijaisuuden
täyttämisestä ja totesi, että viransijaisuus voidaan täyttää
viranhaltijalain (§4) mukaan ilman julkista hakumenettelyä.
Kaupunginhallitus kutsui kaupunginjohtajan opintovapaan sijaiseksi
suostumukseen perustuen Marjukka Mannisen.
Merkittiin, että hallintojohtaja Eija Saarela poistui kokouksesta
kohdan 2. käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä
toimi kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
Valtuustokäsittelyn jälkeen hyvinvointilautakunta päättää vuoden
2019 tavoitteista.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyväksyttiin.
______
Liitteet

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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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
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 65
§ 123
§ 157
§ 173

11/2019

336

25.02.2019
29.04.2019
20.05.2019
03.06.2019

annetaan kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti kutsua haastateltaviksi seuraavat hakijat:
Flygare Jukka-Pekka
Leskinen Kimmo
Niemimäki Teemu
Merenlahti Markku
Teka Paulos
Vähälummukka Pauliina
______
Khall 03.06.2019 § 173 Teknisen johtajan virkaa hakeneiden haastattelut on järjestetty
29.5.2019 ja 3.6.2019.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Kaupunginjohtajan päätösehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus päättää lähettää soveltuvuustesteihin hakijat
Niemimäki Teemu ja Vähälummukka Pauliina.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yritysasiamiehen toimi
71/01.01/2019, 9/01.01/2019
Khall 13.05.2019 § 136
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.12.2018 (§290) päättänyt
kaupungin elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön uudelleen
järjestelyn kehittämiseksi perustaa yritysasiamiehen ja
hankekoordinaattorin toimet.
Yritysasiamiehen ensimmäinen hakuprosessi päättyi, kun tehtävään
valittu henkilö ei ottanut tehtävää vastaan. Kaupunginhallitus on
päätöksellään 8.4.2019 §102 päättänyt julistaa yritysasiamiehen
toistaiseksi voimassa olevan toimen uudelleen avoimesti
haettavaksi. Kelpoisuusehtona toimeen on alempi
korkeakoulututkinto tai vastaava opistotasoinen tutkinto tai muuten
osoitettu pätevyys.
Yritysasiamiehen toimi on ollut haettavana 5.5.2019 klo 15.00
mennessä. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 9 henkilöä.
Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Hakemukset
ovat kaupunginhallituksen jäsenten luettavissa kaupungintalolla.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Yritysasiamiehen toimen hakuaikaa jatketaan 26.5.2019 klo 15.00
saakka. Toimea aiemmin hakeneet otetaan huomioon.
Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
______
Khall 03.06.2019 § 174 Yritysasiamiehen toimen hakuaikaa jatkettiin 26.5.2019 klo 15.00
saakka. Määräaikaan mennessä saatiin 3 hakemusta lisää. Toimea
hakeneita on yhteensä 12.
Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Hakemukset
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ovat kaupunginhallituksen jäsenten luettavissa kaupungintalolla.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti kutsua haastateltaviksi seuraavat hakijat:
Eriksson Peter
Joentakanen Jarna
Tuomikoski Marjaana
Virta Marja
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden kaupungin edustajat eri yhteisöissä ja toimikunnissa toimikautena 2019-2021
89/00.00/2019
Khall 03.06.2019 § 175 Kuntalain 7 luvun 39 §:n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan
etua, ja jollei hallintosäännössä toisin mainita, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää kuhunkin
lautakuntaan edustajansa, lukuun ottamatta keskusvaali- ja
tarkastuslautakuntia. Hallintosäännön 20 §:n mukaan konsernijohto
nimeää yhtiökokousedustajat. Hallintosäännön 23 §:n mukaan
kaupunginhallitus edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin
puhevaltaa.
Esityslistan liitteesä ilmenevät osakeyhtiöt, yhdistykset ja muut
yhteisöt, joihin kaupunginhallituksen tulee valita edustajat
toimikaudekseen 2019-2021. Liite sisältää edelliselle toimikaudelle
2017-2019 valitut edustajat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus keskustelee ja valitsee toimikaudekseen
2019-2021 Haapaveden kaupungin edustajat liiteessä mainittujen
yhtiöiden, yhdistysten ja yhteisöjen kokouksiin sekä lautakuntien
kokouksiin.
Päätös:
Kaupunginhallitus keskusteli ja valitsi toimikaudekseen 2019-2021
Haapaveden kaupungin edustajat liiteessä mainittujen yhtiöiden,
yhdistysten ja yhteisöjen kokouksiin sekä lautakuntien kokouksiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tonttien maanvuokrasopimuksen täydennyspyyntö
Khall 03.06.2019 § 176 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:lta on saapunut
kaupungille maanvuokrasopimusten täydennyspyyntö, koska heidän
organisaation on haettava kiinnitys tekemiinsä
maanvuokrasopimuksiin. Aiemmin allekirjoitettu 71-402-290-40 tilan
maanvuokrasopimus ei täytä maanmittauslaitoksen
kirjaamisvaatimuksia.
Maanvuokrasopimuksen voimassaoloaikaa tulee muuttaa, jotta
vuokraoikeus olisi kiinnityskelpoinen.
Täydennetty maanvuokrasopimus on liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy täydennetyn maanvuokrasopimuksen.
Allekirjoitettavaan maanvuokrasopimukseen saadaan tehdä
oikaisuluontoisia korjauksia ja täydennyksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston asemakaavapäätöstä
18.2.2019 § 4 koskevasta valituksesta
Khall 03.06.2019 § 177 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on tehty kaavavalitus
Itä-Huiskan kaavan hyväksymispäätöksestä, jota koskien
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on toimittanut Haapaveden
kaupungille lausuntopyynnön.
Kaavasta annettua valitusta on käyty läpi maankäyttötoimikunnassa
16.5.2019 § 3, missä päätettiin, että
1. kaupunginhallitukselle valmistellaan vastine hyväksyttäväksi, joka
esitetään kaavavalituksen johdosta Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelle.
2. Maankäyttötoimikunta esittää hallitukselle, että kaupunginhallitus
määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla valtuuston
18.2.2019 § 4 hyväksymän Itä-Huiskan asemakaavan voimaan
osittain alueilla, jotka eivät ole valituksenalaisia.
Maankäyttö- ja rakennuslain § 201 (22.12.2009/1589) mukaan
”Kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja
asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut
lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai
oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan.”
Kokousasian liitteenä ovat kaavavalitus, Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, ehdotus annettavaksi lausunnoksi
ja karttarajaus kaavavalituksen vaikutusalueesta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
1. Kaupunginhallitus hyväksyy laaditun vastine-ehdotuksen ja esittää
sen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
2. Kaupunginhallitus määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n
nojalla valtuuston 18.2.2019 § 4 hyväksymän Itä-Huiskan
asemakaavan voimaan osittain alueilla, jotka eivät ole
valituksenalaisia.
Käsittely:
Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anri
Kolehmainen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi
kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Hannu Riuttanen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyväksyttiin.
______
Liitteet
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28052019_Itä-Huiskan asemakaava_Asemakaavan
aluerajaus
28052019_Itä-Huiskan asemakaava_Kaavavalitus
28052019_Itä-Huiskan asemakaava_Pohjois-Suomen
HAO_lausuntopyyntö
28052019_Itä-Huiskan asemakaava_Vastine-ehdotus

342

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 178

11/2019

343

03.06.2019

Lausuntopyyntö, sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2019 voimaan tuleva
asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019
Khall 03.06.2019 § 178 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Sisäministeriö pyytää Haapaveden kaupungilta lausuntoa
pysäköintivirhemaksun esityksestä. Lausunnossa on annettu
mahdollisuus ehdottaa sisäministeriön esittämän
pysäköintivirhemaksun korottamista. Haapaveden kunnanalueen
pysäköintivirhemaksuksi esitetään 40 euroa, joka vastaa pääosin
naapurikuntien virhemaksujen enimmäismäärää.
Lausuntopyyntö liitteineen on kokousasian oheisaineistona.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa ettei sillä ole lausuttavaa
pysäköintivirhemaksun esityksestä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttöluvat
Khall 03.06.2019 § 179 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat
täyttölupa-anomukset:
1. Erityisnuorisotyöntekijä
2. Hammaslääkäri (HAM PY 2500 105V)
3. Lähihoitaja Haapavesi asumispalvelut (ASU HA 2870 201T)
4. Lähihoitaja Haapavesi asumispalvelut (ASU HA 2870 222T)
5. Sairaanhoitaja, Palvelukeskus Nestori Pyhäntä
6. Koulunkäyntiavustaja
7. Yläkoulun matemaattisten aineiden lehtori
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat esillä oleviin toimiin.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
5. Hyväksyttiin.
6. Hyväksyttiin.
7. Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Khall 03.06.2019 § 180 Käsittely:
Merkittiin pöytäkirjaan keskusteluasiat:
Nord Fuel -hankkeen projektiryhmän kokoonpano.
Kotipalvelun autojen teippaaminen kaupungin logoilla
tunnistettavuuden parantamiseksi.
Kaupungin slogan-lauseen päivittäminen ja pääteiden varsilla
olevien kaupunkikylttien (Ihmeen Hyvä) ränsistynyt ulkonäkö.
18.6.2019 järjestetään Haapaveden urheilijoiden Haapaveden
kaupungin mestaruuskisat. Valtuutettuja haastetaan mukaan
tapahtumaan.
______

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 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 180

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 163, 171, 175, 176, 177, 178, 179

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 163, 171, 175, 176, 177, 178, 179

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 6.6.2019 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:

