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LÄSNÄ

Nimi
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Riuttanen Hannu
Saukko Viljo
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Lisätiedot
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Läsnä §142,
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ALLEKIRJOITUKSET
Anri Kolehmainen
Puheenjohtaja

Eija Saarela
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
137 - 154
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Helinä Niemelä

Taimi Maliniemi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 26.6.2020 klo 9.30-15.00
kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 23.06.2020 § 137 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Yksimielisesti hyväksyttiin Kimmo Hinno kokoukseen läsnäolijaksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 23.06.2020 § 138 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 25.6.2020
klo 9.00.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Diana Sepän ja
Pauliina Valkovirran.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Helinä Niemelän ja
Taimi Maliniemen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Khall 23.06.2020 § 139 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.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi.
Lisäksi yksimielisesti hyväksyttiin käsittelyyn asiakohtaan 135
Täyttöluvat:
4. Korjaus
Erityisluokanopettaja, Hyttikallion koulu (määräaikainen sij.)
5. Laitosapulainen, vuodeosasto (määräaikainen sij.)
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 23.06.2020 § 140
1. Pohjois-Pohjanmaan liitto 8.6.2020. Maakuntavaltuuston
päätöksiä 8.6.2020.
2. Keskipiste-Leader ry:n jäsentiedote 5.6.2020. Jäsentiedote
1/2020.
3. Kuntaliitto 8.6.2020. Kuntaliiton yleiskirje 6/2020.
4. Jokilaaksojen pelastuslaitos 9.6.2020. Pöytäkirjanote, liitteet ja
oheismateriaalit.
5. Valtiokonttori 10.6.2020. Kuntatalouden tiedote extra: kutsu
webinaariin.
6. Valtiovarainministeriö 10.6.32020. Lausuntopyyyntö: Kansallinen
julkisten hankintojen strategia (luonnos).
7. Kuntaliitto 10.6.2020. Kuntaliiton yleiskirje 7/2020.
8. Ylivieskan kaupunki 10.6.2020. Ylivieskan kaupungin
hallintosäännön muuttaminen.
9. Sosiaali- ja terveysministeriö 11.6.2020. Sosiaali- ja
terveysministeriön ohje väliaikaisesta poikkeamisesta sovellettaessa
eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä.
10. ELY- keskus ja TE- toimisto tukena poikkeustilanteessa 2020-6.
11. Sisäministeriö 11.6.2020. Kirje / Brev.
12. Digi- ja väestötietovirasto 12.6.2020. 2021 äänestysaluejaon
muutokset ja niistä ilmoittaminen.
13. Kuntaliitto 15.6.2020. Kuntaliiton yleiskirje 8/2020. Kunnallinen
yleinen virka- ja työehtosopimus 2020-2021, Kunnallinen
pääsopimus sekä aiesopimus sote- ja maakuntauudistusta varten.
14. Kuntaliitto 15.6.2020. Kuntaliiton yleiskirje 9/2020. Kunnallinen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2020-2021)
15. Metsähallitus 16.6.2020. Tiedoksi tutkimuslupa
äyriäistyöryhmälle, Metsähallituksen suojelualueille.
16. Kuntaliitto 16.6.2020. Kuntaliiton yleiskirje 10/2020. Kunnallisen
teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2020-2021 (TS-20)
Pöytäkirjan tarkastajat:
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17. Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.6.2020. Maakuntavaltuuston
pöytäkirja 8.6.2020 pidetystä kokouksesta on julkaistu ja on
nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton internetsivuilla osoitteessa
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat.
18. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 16.6.2020. Tartuntatautilain
58§:n mukainen päätös PSAVI/4733/2020 koskien yleisötilaisuuksia
ja yleisiä kokouksia Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
toimialueella.
19. Haapaveden kaupunki 17.6.2020. Kunnan hakemus Terve
Kunta -verkoston jäseneksi. Luottamushenkilöjäsen
hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Riikka-Kaisa Nuolioja.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kirjelmät tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi kirjelmät tietoonsa saatetuksi.
______
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Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano
Khall 23.06.2020 § 141 (valm. hallintojohtaja)
Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka
muuten voivat johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää
asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.
Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset, niiden
valituskelpoisuudesta riippumatta. Valvonta kohdistuu samoihin
seikkoihin, joiden perusteella voi 132.2 §:n nojalla tehdä
kunnalisvalituksen (menettelyvirheet, toimivallan ylitys ja
muu laillisuusvirhe). Hallitus ei voi kieltäytyä
täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että päätös on
epätarkoituksenmukainen.
Jos hallitus katsoo, että päätös on lainvastainen, sillä on velvollisuus
olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä
valtuuston käsiteltäväksi.
Kuntalain §143 mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa
ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta
hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai
valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.
Haapaveden kaupungin valtuuston kokousten pöytäkirjat ovat
luettavissa Internet-sivuilla www.haapavesi.fi ->esityslistat ja
pöytäkirjat.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus:
1. toteaa, että kaupunginvaltuuston kokouksen 15.6.2020
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,
kuuluvat kaupunginvaltuuston toimialaan eivätkä päätökset ole
muutoinkaan lainvastaisia.
2. päättää panna päätökset täytäntöön (Kuntalaki §143).
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
____

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden Teknologiakylä Oy:n osakkeiden ostaminen
95/02.07/2020
Khall 23.06.2020 § 142 Haapaveden kaupunki omistaa 99,3% Haapaveden Teknologiakylä
Oy:n osakekannasta, eli 4.470 osaketta 4.500 osakkeen
kokonaismäärästä. Muut 30 osaketta jakautuvat kahdelle erilliselle
omistajalle Fortum Power and Heat (20 osaketta) ja Oy HTMEngineering Ab (10 osaketta).
Haapaveden Teknologiakylä Oy:n toiminta on keskeisessä
asemassa kaupungin elinkeinotoimen kehittämisessä. Toiminnan
kehittämisen turvaamiseksi, kaupungin tulisi omistaa kyseisen yhtiön
koko osakekanta.
Muihin omistajiin on oltu yhteydessä asiasta ja neuvottelujen
perusteella yhtiöt olisivat valmiita myymään osakkeensa
Haapaveden kaupungille, jolloin Haapaveden Teknologiakylä Oyyhtiön omistus siirtyisi kokonaan kaupungille. Neuvotteluissa
osakkeen ostohinnaksi on esitetty 168 euroa/kpl, joka on osakkeen
nimellisarvo. Tällöin koko osakekaupan hinnaksi muodostuisi 5 040
euroa.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. ostaa Haapaveden Teknologiakylä Oy:n (kaupparekisterinumero
477999, Ly- tunnus 07656184) osakkeet neuvotteluun perustuen
seuraavasti:
- Fortum Power and Heat, osakkeet 2891-2910 (20 kpl),
kauppasumma 3 360 euroa.
- Oy HTM- Engineering Ab, osakkeet 2961-2970 (10 kpl),
kauppasumma 1 680 euroa.
2. neuvotteluun perustuen vastata kaupankäyntiin liittyvistä
maksuista.
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan toteuttamaan osakekaupan
käytännön toimenpiteet.
Käsittely:
Merkittiin, että jäsenet Diana Seppä, Pauliina Valkovirta, Ronald Von
Schulmann, Jari Koukka, Hannu Riuttanen sekä valtuuston
puheenjohtaja Päivi Ollila poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Merkittiin, että kokoukseen saapui varajäsen Riikka-Kaisa Nuolioja
(etäyhteydellä, näkö- ja kuuloyhteys varmistettu) tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14.30-14.35 (Diana Sepän
varajäsen).
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
______
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Taloushallintopalveluiden hankkiminen Monetra Oy:ltä
96/01.01/2020
Khall 23.06.2020 § 143 Kaupunginhallitus päätti 1.6.2020 §116 talousjohtajan
rekrytointiprosessin keskeyttämisestä. Samassa päätöksessä
valtuutettiin kaupunginjohtaja neuvottelemaan ja hankkimaan
tarvittavat taloushallinnon palvelut Monetra Oy:lta toistaiseksi,
korkeintaan vuoden 2020 loppuun saakka. Päätöksen mukaan
palvelusopimus tuodaan erikseen kaupunginhallituksen
päätettäväksi.
Käytyjen neuvottelujen perusteella Monetra Oy tarjoaa Haapaveden
kaupungille talouspäällikön palveluja ns. henkilövuokrauksena.
Täsmennykset vastuu- ja päätösvaltakysymyksissä on tehty ja
toiminnallisesti palvelu on mahdollista toteuttaa esitetyllä tavalla.
Viranhaltijan vastuu ja ohjaus säilyy palvelusopimuksen aikana
Haapaveden kaupungilla.
Luonnos sopimukseksi esityslistan liitteenä.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sopimuksen
henkilövuokrauksesta liitteen mukaisena ajalle 1.8.-31.12.2020.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maanvuokrasopimuksen uusiminen Kivisuo -tilan määräalalla
Khall 23.06.2020 § 144 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Haapaveden kaupunki on vuokrannut Juha ja Sirpa Matikaiselle
pinta-alaltaan 1 140 m2 suuruisen tontin 3 määräalan korttelissa
134. Tontin määräala sijaitsee taajamassa osoitteessa
Abrahaminkuja 5 Kiikkusuolla. Tontin määräala sijaitsee kaupungin
omistamalla tilalla Kivisuo (tunnus 071-402-20-389). Viimeisin
sopimuskausi on päättynyt ja asiasta on tarpeen laatia uusi
vuokrasopimus.
Haapaveden kaupungin hallintosäännön 23 § mukaan
kaupunginhallitus päättää kiinteän omaisuuden vuokraamisesta.
Esityslistan liitteenä on uuden maanvuokrasopimuksen luonnos.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen
Kivisuo -tilan määräalalla.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuutus tekniselle johtajalle liittyen maanvuokrien sopimusten jatkamiseen
89/10.00/2020
Khall 08.06.2020 § 133
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Valtuusto on asettanut hallintosäännössä ehdot kiinteän
omaisuuden käyttöoikeuden luovutuksesta ja käsittelyjärjestys on
seuraava:
Maanvuokrasopimus on valmisteltu asiakkaan päätöksestä
asiakkaan tehdessä vuokrapäätöksen seuraavaan
kaupunginhallituksen kokoukseen, jossa kaupunginhallitus on
käsitellyt maanvuokrat.
Haapaveden kaupungilla on paljon vuokrattuja tiloja sekä
määräaloja, joissa maanvuokrasopimukset ovat kestoltaan
pääasiassa määräaikaisia. Vuokrakohteet sijoittuvat monenlaisille
alueille kuten asuintonteille ja peltopalstoille. Monet vuokralaiset
ovat halukkaita jatkamaan maanvuokrasopimusta sopimusajan
päätyttyä.
Joskus kaupunginhallituksen kokousajankohta saattaa olla
kauempana ja vuokraajalla on kiire esimerkiksi vuokraviljelyn
rahallisen tuen takia. Tällaisissa tilanteissa on suotavaa saada
nopeutta maanvuokra-aloitteen käsittelyyn.
Tekninen lautakunta voisi myös päättää maanvuokrasopimusten
jatkamisesta, kun sopimuksen vuokra-aika ei ole merkittävä.
Kaupunginhallitus on jo aiemmin valtuuttanut teknisen lautakunnan
päättämään myytävistä asuintonteista. Kaupunginhallitus voisi
edelleen tarvittaessa päättää maanvuokran jatkamisesta ja ainakin
yli kolmen (3) vuoden kestoisista maanvuokrasopimuksien
jatkamisesta olisi aiheellista saada kaupunginhallituksen
hyväksyntä.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valtuuttaa jatkossa teknisen lautakunnan
hyväksymään jatkettavat maanvuokrasopimukset, jotka ovat
enintään kolmen (3) vuoden kestoisia valtuuston hyväksymin ehdoin
ilman kaupunginhallituksen käsittelyä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 23.06.2020 § 145 Kaupungin hallitus päätti 8.6.2020 133 § valtuuttaa teknisen
lautakunnan hyväksymään jatkettavat maanvuokrasopimukset ilman
kaupunginhallituksen käsittelyä.
Valtuutus oli tarkoitus saada tekniselle johtajalle, joka voisi
viranhaltijana käsitellä jatkavien vuokralaisten aloitteet ripeällä
aikataululla. Tästä syystä pykälän § 133 päätös on tarpeen poistaa
ja ratkaista asia uudelleen tarkoituksenmukaiseksi (Hallintolaki 8
luku, itseoikaisu, asiavirheen korjaaminen).
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus:
1. poistaan virheellisen päätöksensä §133 8.6.2020.
2. valtuuttaa jatkossa teknisen johtajan hyväksymään jatkettavat
maanvuokrasopimukset, jotka ovat enintään kolmen (3) vuoden
kestoisia valtuuston hyväksymin ehdoin ilman kaupunginhallituksen
käsittelyä.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______
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Työllisyydenhoidon prosessien kehittäminen kuntien yhteistyönä, Tahtotilasta tulokseen
ESR-hankehakemus
180/14.07/2019
Khall 11.11.2019 § 284
Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia
työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Työ- ja
elinkeinoministeriö on 8.10.2019 päivätyllä kirjeella käynnistänyt
hakeutumisen työllisyyden kuntakokeiluihin 19.11.2019 päättyvällä
haulla.
Ohjauskirjeen mukaan työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät
keväällä 2020 ja kestävät 31.12.2022 saakka. Kokeiluissa kunta
vastaa asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosessista ja
TE-palveluiden tarjoamisesta.
Työ- ja elinkeinoministeriön ja kuntaliiton ohjeiden mukaan
kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi
kunta yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien
asukasmäärä on yhteensä vähintään 30 000 ja niin, että
ELY-keskuksen alueella kokeiluihin voisi siirtyä enintään noin 40
prosenttia TE-toimiston työnhakija-asiakkaista. Kuntien edellytetään
neuvottelevan kokeluista alueen ELY-keskuksen ja TE-toimiston
kanssa.
Oulun eteläisen kunnat ovat tehneet hyvää yhteistyötä
työllisyyspalvelujen kehittämisen ja hankkeiden kautta. Hankehaun
alkaessa käynnistettiin Ylivieskan kaupungin koollekutsumana
neuvottelut mahdollisesta työllisyyskokeiluun hakeutumisesta sekä
esille nousseista kehittämisen kohteista. Neuvotteluihin osallistuivat
johtavat viranhaltijat ja työllisyyysasioista vastaavat Ylivieskasta,
Sievistä, Kalajoelta, Merijärveltä, Nivalasta, Haapavedeltä,
Kärsämäeltä, Pyhännältä, Haapajärveltä, Siikalatvalta ja
Reisjärveltä.
Neuvottelujen aikana kerättiin paikkakunnilta
työllistämispalveluihden järjestämiseen liittyviä kehittämiskohtia ja
todettiin niiden olevan hyvin samanlaisia toimijoiden yhteistyöhön
liittyviä haasteita. Tällaisia ovat esimerkiksi osatyökykyisten palvelut,
tietojen vaihto toimijoiden ja viranomaisten välillä, sekä
viranomaisyhteistyöhön liittyvät yhteistyön haasteet esim. asiakkan
työllistämis-, kuntoutus-, tai eläkeselvittelyprosesseissa ja
polutuksissa. Tämän lisäksi todettiin, että kunnilla on jo olemassa
erittäin hyviä toimintamalleja ja eri tahoista rahoitettuja hankkeita,
joilla kunnat ja paikalliset viranomaiset jo kehittävät yhteistyömalleja
ja asiakasprosesseja. Hyvin varhaisessa vaiheessa neuvotteluun
osallistettiin myös ELY-keskuksen sekä TE-toimiston johtoa alueella.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Neuvottelujen lopputuloksena todettiin, että tällä aikataululla ei ole
mahdollista lähteä hakeutumaan kuntakokeiluihin eikä
suunnittelemaan sen vaatimia henkilöstöprosesseja TE-toimiston
kanssa. Sen sijaan todettiin yhteinen tahtotila paikallisten
yhteistyöprosessien sekä alueellisen yhteistyön tavoitteelliseen
kehittämiseen. Tälle ajatukselle saatiin myös ELY-keskuksen ja
TE-toimiston johdon tuki jatkosuunnittelua varten.
Neuvottelujen perusteella viranhaltijat päättivät esittää omien
kuntiensa päätöksentekoon, että nyt erittäin ajankohtaiseen
työllisyyspalvelujen kehittämiseen lähdettäisiin laatimaan kuntien,
TE-toimiston ja ELY-keskuksen välille kirjallinen
kumppanuussopimus, jossa sovittaisiin yhteisten
kärkitoimenpiteiden kehittämisestä ja yhteisistä menettelytavoista.
Tämän lisäksi lähdettäisiin valmistelemaan kuntien yhteistä
ESR-hanketta tehtyjen havaintojen perusteella työllisyysprosessien
kehittämiseksi. Näillä toimenpiteilla toimittaisiin alueellisesti
aktiivisesti luoden yhteisiä ylikunnallisia malleja ja toimenpiteitä sekä
pilotoiden erilaisia toimenpiteitä havaittujen kehittämiskohteiden
parantamiseksi sekä tuottaen erilaisia mahdollisuuksia työvoiman
saatavuuden haasteisiin. Samalla edelleen kehitettäisiin kuntien
välistä yhteistyötä alueen elinvoiman hyväksi.
Vaikka kuntien yhteinen konsortio ei nyt hakeudu työllisyyden
kuntakokeilut- hankkeeseen, seurataan edelleen aktiivisesti Oulun
seudun pilottia ja hyödynnetään siitä saatavaa tietoa ja
toimintamalleja. Tämän lisäksi toimitaan aktiivisena neuvottelu- ja
kehittämiskumppanina.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Haapaveden kaupunki
1. merkitsee tiedokseen työllisyyden kuntakokeilu -hankehaun mutta
ei osallistu hankehakuun.
2. jatkaa kuntien välisenä yhteistyönä valmistelua yhteisen
kumppanuussopimuksen laatimiseksi työllisyyspalveluiden,
-prosessien ja viranomaisyhteistyön kehittämiseksi.
3. osallistuu yhteisen työllisyyspalveluiden ja alueellisen
kehittämiseen tähtäävän ESR-hankehakemuksen valmisteluun.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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______
Khall 23.06.2020 § 146 Yhteistyöneuvottelujen perusteella on laadittu ESR-hankehakemus
Tahtotilasta tulokseen toteutusajalle 1.10.2020-31.12.2021
Pohjois-Pohjanmaan ELY:n 25.2.2020 päättyneeseen
rahoitushakuun. Hakemus kohdistuu toimintalinjan 3 Työllisyys ja
työvoiman liikkuvuus erityistavoitteeseen 6.1. Nuorten ja muiden
heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.
Hankevalmisteluun ovat kuntien päätöksillä ja kiinnostuksen
ilmaisuilla osallistunut 13 Oulun eteläisen kuntaa: Haapaveden
kaupunki, Ylivieskan kaupunki, Kalajoen kaupunki, Oulaisten
kaupunki, Nivalan kaupunki, Haapajärven kaupunki, Reisjärven
kunta, Pyhännän kunta, Alavieskan kunta, Sievin kunta, Kärsämäen
kunta, Siikalatvan kunta ja Merijärven kunta. Neuvottelujen ja
valmistelun aikana hankehallinnoijaksi valikoitui Haapaveden
kaupunki.
Hankkeen tavoitteena on luoda alueelle työllisyydenhoidon eri
toimijoiden välille uusi toimintamalli, joka pohjautuu kumppanuuteen
ja tehtyihin yhteistyösopimuksiin. Yhteistyömallista laaditaan
kumppanuussopimus kuntien, kolmannen sektorin toimijoiden sekä
TE-palvelujen välille. Kumppanuuden ja sovittujen käytäntöjen
arvioinnille laaditaan suunnitelma ja toimintatapa, jolla
varmistetaan palvelujen laadukas tuottaminen taloudellisesti ja
henkilöstöresurssien osalta optimaalisesti. Uutena näkökulmana
yheistyö- ja palveluprosessien kehittämiselle on palvelumuotoilun
kokonaisuus.
Konkreettisina toimenpiteinä hankkeessa ovat:
1. Toimijoiden verkostoituminen ja viranomaisyhteistyön juridisten
taustaehtojen esiselvittäminen
2. Yhteistyösopimusten laatiminen
3. Palvelumuotoilusuunnitelma
4. Viranomaistoimijoiden henkilöstön kouluttaminen toimintamallin
pohjalta.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 126 740 euroa koko hankkeen ajalle.
Haettava ESR- ja valtion rahoitus on 80% kokonaiskustannuksista
eli 101 392 euroa. Kuntien rahoitusosuudeksi jää 20% eli 25 348
euroa, joka on hankehakemuksessa jaettu tasan 13:n
hankekumppanin kesken, jolloin omarahoitusosuudeksi muodostuu
1 950 euroa/kunta hankkeen ajalle.
Osaksi hankehakemusta vaaditaan hankeessa mukana olevien
kuntien päätökset hankkeeseen osallistumiseen ja
omarahoitusosuuteen sitoutumiseen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hankehakemus on esityslistan liitteenä.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. hyväksyä Tahtotilasta tulokseen ESR-hankehakemuksen liitteen
mukaisena.
2. sitoutua hankkeen omarahoitusosuuteen, enintään 1 950 euroa
hankkeen ajalle, edellytyksellä että hanke saa myönteisen
rahoituspäätöksen.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 18.5.2020 § 98 Kaupunginjohtajan
opintovapaa, Ilkka Repo
97/00.02/2020
Khall 23.06.2020 § 147 Ilkka Repo on osoittanut kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen
(saap. sähköpostilla 2.6.2020) koskien 18.5.2020 tekemään
päätöstä §98 Kaupunginjohtajan opintovapaa.
Oikaisuvaatimuksessaan Repo katsoo, että kaupunginhallitus on
ylittänyt toimivaltuutensa kesällä 2019 ja nyt uudestaan 18.5.2020,
kun kaupunginhallitus on myöntänyt Vahtealalle ensin vuoden
mittaisen virkavapauden ja nyt keväällä 18.5. päättänyt jatkaa
opintovapaata puolella vuodella. Repo vaatii, että päätös tulee
kumota ja valmistella asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja
päätettäväksi, koska päätöksen tekeminen kuuluu valtuuston
toimivaltaan.
Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä.
Opintovapaasta on säädetty opintovapaalailla ja -asetuksella.
Opintovapaan anomisessa ei ole kysen sopimukseen perustuvasta
virkavapaan anomisesta, vaan subjektiivisesta lakisääteisestä
oikeudesta opintovapaaseen, kun opintovapaan myöntämisen ehdot
täyttyvät. Ehtoja ovat esim. virkasuhteen kesto sekä
opintovapaaseen oikeuttavan koulutuksen sisältö. Kun lain ja
asetuksen mukaiset ehdot täyttyvät, eikä perustetta opintovapaan
siirtämiselle ole, on opintovapaa myönnettävä. Tilanteessa, jossa
aikaisemman opintovapaan aikana aloitetut opinnot on tarkoitus
saattaa päätöksen, ei työnantajalla ole oikeutta siirtää opintovapaata
(Opintovapaa-asetus §8, 2 mom.).
Haapaveden kaupungin hallintosäännön §23:n mukaan
kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajalle sellaisen
virkavapauden myöntämisestä, johon hänellä on sopimukseen
perustuva oikeus enintään yhden vuoteen saakka, sekä päättää
kaupunginjohtajalle harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden
myöntämisestä enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. §36:n
mukaan mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa
eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on
kaupunginhallituksella.
Edellä mainittuihin opintovapaalakiin, -asetukseen sekä
Haapaveden kaupungin hallintosääntöön perustuen
kaupunginhallitus on toiminut toimivaltansa rajoissa
henkilöstöasioissa. Kyseessä ei ole sopimukseen perustuva
virkavapaus vaan lakisääteinen oikeus opintovapaaseen, sekä
opintovapaan jatkon myöntäminen opintojen loppuun saattamiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hylätä Ilkka Revon tekemän
oikaisuvaatimuksen.
Käsittely:
Merkittiin, että Kimmo Hinno poistui kokouksesta esteellisenä
(osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Keskustelun aikana jäsen Taimi Maliniemi antoi vastaesityksen
esittelijän esitykselle:
Kaupunginhallitus myöntää tekemänsä virheen ja hyväksyy Ilkka
Revon tekemän oikaisuvaatimuksen ja palauttaa uudelleen
valmisteluun kaupunginjohtajan opintovapaan myöntämisen
valmistelemisesta valtuustolle.
Maliniemen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Maliniemi jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. Eriävä mielipide
liitetään pöytäkirjaan.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

212
213

oikaisuvaatimus_Repo_opintovapaa
Maliniemi_eriävämielipide_§147

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 148

10/2020

303

23.06.2020

Oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 1.6.2020 §121, Kaupunginjohtajan viransijaisuus,
Ilkka Repo
98/00.02/2020
Khall 23.06.2020 § 148 Ilkka Repo on osoittanut kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen
(saap. sähköpostilla 11.6.2020) koskien 1.6.2020 päätöstä §121,
Kaupunginjohtajan viransijaisuus.
Oikaisuvaatimuksessaan Repo esittää 10 epäkohtaa liittyen
kaupunginjohtajan opintovapaan myöntämiseen,
kaupunginhallituksen käsittelyyn hyväksymien lisäpykälien
käsittelyyn sekä kaupunginjohtajan sijaisuuden täyttämiseen.
Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä.
Revon oikaisuvaatimuksessa esittämiin asioihin vastataan
seuraavaa:
Opintovapaasta on säädetty opintovapaalailla ja -asetuksella.
Opintovapaan anomisessa ei ole kysen sopimukseen perustuvasta
virkavapaan anomisesta, vaan subjektiivisesta lakisääteisestä
oikeudesta opintovapaaseen, kun opintovapaan myöntämisen ehdot
täyttyvät. Ehtoja ovat esim. virkasuhteen kesto sekä
opintovapaaseen oikeuttavan koulutuksen sisältö. Kun lain ja
asetuksen mukaiset ehdot täyttyvät, eikä perustetta opintovapaan
siirtämiselle ole, on opintovapaa myönnettävä. Tilanteessa, jossa
aikaisemman opintovapaan aikana aloitetut opinnot on tarkoitus
saattaa päätöksen, ei työnantajalla ole oikeutta siirtää opintovapaata
(Opintovapaa-asetus §8, 2 mom.).
Haapaveden kaupungin hallintosäännön §23:n mukaan
kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajalle sellaisen
virkavapauden myöntämisestä, johon hänellä on sopimukseen
perustuva oikeus enintään yhden vuoteen saakka, sekä päättää
kaupunginjohtajalle harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden
myöntämisestä enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. §36:n
mukaan mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa
eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on
kaupunginhallituksella.
Edellä mainittuihin opintovapaalakiin, -asetukseen sekä
Haapaveden kaupungin hallintosääntöön perustuen
kaupunginhallitus on toiminut toimivaltansa rajoissa
henkilöstöasioissa. Kyseessä ei ole sopimukseen perustuva
virkavapaus vaan lakisääteinen oikeus opintovapaaseen, sekä
opintovapaan jatkon myöntäminen opintojen loppuun saattamiseksi.
Kuntalain §90 mukaan kunnan hallintosäännössä annetaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tarpeelliset määräyksiä esim. toimielimen päätöksentekotavasta ja
esittelystä. Haapaveden kaupungin hallintosäännön 15 luvun §138:n
mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen
ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Pöytäkirjan
laatimisesta ja tarkastamisesta annetaan määräykset
hallintosäännön §147:ssä. Kokouksen järjestäytymistietoina
edellytetään hallintosäännön mukaisesti ns. pykälä-asioina merkintä
käytetyistä päätöksentekotavoista, laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastaminen.
Vaikka esityslistassa ei olisi erikseen asialistan hyväksyminen
-järjestäytymistietoa, ei se poista kaupunginhallituksen
mahdollisuutta ottaa käsittelyyn hallintosäännön mukaisesti asiaa,
jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kyseessä olevassa
kokouksessa asialistan hyväksyminen -vakiopykälä oli teknisistä
syistä jäänyt pois. Kaupunginhallituksella oli kuitenkin
hallintosäännön mukainen toimivalta lisätä enemmistöpäätöksellä
kyseessä olevat asiat esityslistalle ja käsitellä ne asianmukaisesti.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta §4:n mukaan virkasuhteeseen
voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on
sijaiseksi ottaminen määräajaksi. Oikaisuvaatimuksen kohteena
olevassa päätöksessä kaupungihallitus on päättänyt esitylistalla
olleen haastattelu-pykälän perusteella kutsua YTM Kimmo Hinnon
kaupunginjohtajan viransijaisuuteen 31.12.2020 saakka.
Kokonaisuutena kaupunginjohtajan virkavapauden myöntämisen
sekä sijaisuuden täyttämisen käsittelyssä kaupunginhallitus on
käyttänyt hallintosäännön mukaista toimivaltaansa
henkilöstöasiossa. Tämän lisäksi ratkaisuissaan kaupunginhallitus
on johtanut kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä
hallinnoinut kokonaisvaltaisesti mahdollisia riskejä. Varmistamalla
kaupungin hallinnon toimintakyvyn vallitsevassa kansallisessa
tilanteessa sekä johtoryhmän henkilöstötilanteessa, kaupungihallitus
on toiminut hallintosäännön edellyttämällä tavalla.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hylätä Ilkka Revon tekemän
oikaisuvaatimuksen.
Käsittely:
Merkittiin, että Kimmo Hinno poistui kokouksesta esteellisenä
(osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Keskustelun aikana jäsen Taimi Maliniemi antoi vastaesityksen
esittelijän esitykselle:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus myöntää tekemänsä virheen ja hyväksyy Ilkka
Revon tekemän oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus valmistelee
kaupunginjohtajan opintovapaa-asian hallintosäännön mukaisesti
kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Jos valtuusto päättää myöntää
opintovapaan, niin hallitus päättää sen jälkeen kaupunginjohtajan
sijaisen valinnasta.
Maliniemen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Maliniemi jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. Eriävä mielipide
liitetään pöytäkirjaan.
______
Liitteet
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Haapaveden kaupungille osoitettu testamentti
99/02.07/2020
Khall 23.06.2020 § 149 Haapaveden kaupungille osoitetusta testamentista on laadittu
sopimus perinnönjaosta ja testamentin toimeenpanosta.
Testamenttiin sisältyy tilivaroja n. 200 000 euroa sekä kiinteistö.
Testamentissa on annettu määräys kaupungille osoitettujen varojen
käytöstä Korkatin liikunta-alueen kehittämiseen ja kunnossapitoon.
Vs. kaupunginjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi.
______
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Erityistoimivallan käyttöön ottaminen/ delegoinnin päättäminen
101/00.02/2020
Khall 16.03.2020 § 49
(valm. hallintojohtaja)
Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen
COVID-19–koronavirusinfektiosta 11.3.2020. Taudin etenemisen
hidastamiseksi julkisia kokoontumisia tuleerajoittaa.
Yksi keino vähentää kokouksia on, että toimielimen päätösvaltaa
delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on mahdollista, jos
hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista tehdä
määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva delegointipäätös on
mahdollista peruuttaa. Delegointia on syytä harkita erityisesti
asioissa, jotka edellyttävät nopeaa reagointia.
Haapaveden kaupungin hallintosäännön §32 mukaan toimielin voi
siirtää sille tässä luvussa (luku 5 Toimelinten tehtävät ja toimivallan
jako) määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se,
jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa
edelleen. Edelleen hallintosäännön §22 mukaan toimielimen
yleiseen toimivaltaan kuluuu, että toimielin voi siirtää toimivaltaansa
kuuluvat asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa
alaiselleen viranomaiselle ja valtuuttaa alaisensa viranhaltijan
ratkaisemaan toimielimen toimivaltaan kuuluvan asian.
Laissa ei tunneta häiriötilanteiden erityistoimivaltaa, erityistoimivalta
perustuu Valmiuslain (29.12.2011/1552)12 §:n mukaiseen
normaaliajan yleisvarautumisen velvoitteeseen ja valmiuslain
pykälään 108, joka koskee kunnan hallintoa valmiuslain
voimassaollessa. Erityistoimivalta voidaan ottaa käyttöön
kaupunginhallituksen päätöksellä, mikäli kunnassa tai
yhteiskunnassa on käsillä sen tulkitsema häiriötilanne, eli
normaalioloissa tapahtuva poikkeava, odottamaton tai äkillinen
turvallisuustilanteen muutos, joka aiheuttaa uhkaa yhteiskunnan
toimivuudelle ja väestön turvallisuudelle. Tilanne voi vaatia
valtionjohdon ja viranomaisten erityisiä toimia. Häiriötilanteilla
tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kaupungin
johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia
toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poikkeusoloja ovat
valmiuslaissa määritellyt tilanteet. Kunnan velvollisuus on suojella
asukkaitaan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, joten
erityistoimivallan käyttöönotto ja päätösvallan välitön delegointi
kaupunginjohtajalle on perusteltua.
Hallintojohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus päättää ottaa erityistoimivallan käyttöön
välittömästi seuraavalla tavalla:
Kaupunginjohtaja käyttää Haapaveden kaupungin hallintosäännön
määrittelemästä toimivallasta poiketen kaupunginhallituksen
päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen
normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden
yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien
tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta
häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.
Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Haapaveden kaupungissa
korona-viruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja tarvittaessa
valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa.
Kaupunginjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen
toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa
kaupungin johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen
osallistuvan asiantuntijan esittelystä.
Päätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa ja päätökset raportoidaan
kaupunginhallitukselle sähköpostitse. Erityistoimivallan käyttämisen
lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus erikseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Khall 23.06.2020 § 150 Valtioneuvosto on tehnyt päätöksiä koronpandemian leviämisen
estämiseen liittyvien rajoitteiden purusta. 16.3.2020 tilanteessa tehty
päätös häiriötilanteeseen varautumisesta ja erityistoimivallan
käytöstä ei tämän hetkisessä korona-tilanteessa ole enää tarpeen.
Näin ollen on perusteltua siirtyä takaisin normaalitilanteeseen
päätöksenteon ja toimivallan osalta.
Erityistoimivallalla tehdyistä päätöksistä on raportoitu
kaupunginhallitukselle ja valtuustolle säännöllisesti.
Tilanteen kehittymistä seurataan johtoryhmän toimesta tiiviisti ja
tilanteen niin vaatiessa asia tuodaan kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi uudelleen.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että 16.3.2020 § 49 kaupunginjohtajalle
hallintosäännön perusteella myönnetty erityistoimivalta päättyy
välittömästi.
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 49
§ 150

10/2020

16.03.2020
23.06.2020

Käsittely:
Merkittiin, että vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen poistui
kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vattenfall-puitesopimus vuosille 2021–2030
102/14.01/2020
Khall 23.06.2020 § 151 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Vesistöyksikkö on lähettänyt
(saap. 15.6.2020) hyväksyttäväksi kuntien päätöksenteossa
Vattenfall-puitesopimuksen vuosille 2021–2030. Sopimus on jatkoa
tänä vuonna päättyvälle vastaavalle sopimukselle ja se on tarkoitus
allekirjoittaa syksyn 2020 seurantaryhmän kokouksessa.
Muutoksena nykyiseen sopimukseen jatkossa kaikilla kunnilla on
oma edustajansa puitesopimuksen seurantaryhmässä, kun tähän
mennessä kuntien edustus on tullut seutukuntien kautta.
Vattenfall-puitesopimukseen osallistuminen mahdollistaa kunnille
Vattenfall-ympäristörahan ja ELY-keskuksen rahoituksen saamisen
vesistöhankkeille. Puitesopimus ei kuitenkaan sido kuntia, vaan
hankkeiden toteuttaminen on vapaaehtoista.
Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa seurantaryhmään ja
ilmoittamaan sopimuksen hyväksymisestä 14.8.2020 mennessä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi ja Susanna Juntuselle
susanna.s.juntunen@ely-keskus.fi.
Vattenfall puitesopimus 2021-2030 on esityslistan liitteenä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. hyväksyä Vattenfall-puitesopimuksen vuosille 2021–2030 liitteen
mukaisena.
2. nimetä Haapaveden kaupungin edustajaksi seurantaryhmään
kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi teknisen johtajan.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan edustajien ja lääkäreiden nimeäminen vuoden 2020 kutsuntoihin
100/00.01/2020
Khall 23.06.2020 § 152 Asevelvollisuuslain 22 §:n mukaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
kuntia pyydetään nimeämään edellisvuosien tapaan kunnan
edustajat varaedustajineen vuoden 2020 kutsuntalautakuntiin
kutsuntakuulutuksen ajankohtien mukaisesti. Kunnan edustajien
toivotaan olevan riittävästi nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneitä.
Lisäksi pyydetään nimeämään kutsuntalääkäri oman kunnan
kutsuntatoimituksiin. Haapaveden kaupungin osalta
kutsuntatilaisuudessa tarvitaan yksi kunnan edustaja (+
varaedustajat) sekä yksi kutsuntalääkäri.
Haapaveden kutsuntapäivät ovat kutsuntakuulutuksen mukaan
18.-19.8.2020.
Oheismateriaalina kutsuntakuulutus ja nimeämispyyntö.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus nimeää vuoden 2020 kutsuntoihin kaupungin
edustajat ja varaedustajat sekä kutsuntalääkärin.
Päätös:
Kaupunginhallitus:
1. nimesi vuoden 2020 kutsuntoihin kaupungin edustajaksi
valtuuston puheenjohtajan ja varaedustajaksi yläkoulun rehtorin.
2. päätti, että perusturvajohtaja nimeää kutsuntalääkärin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttöluvat
Khall 23.06.2020 § 153 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat
täyttölupa-anomukset:
1. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kiertävä (toistaiseksi)
2. Koulunkäynninohjaaja, Mieluskylän koulu (määräaikainen)
3. Lukion ja perusopetuksen yhteinen uskonnon ja psykologian
lehtorin virka (toistaiseksi)
4. Erityisluokanopettaja, Hyttikallion koulu (määräaikainen sij.)
5. Laitosapulainen (määräaikainen sij.)
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat esillä oleviin toimiin.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
5. Hyväksyttiin.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttölupa_Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
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Kaupunginjohtajan info
Khall 23.06.2020 § 154
Päätös:
Merkittiin tiedoksi keskusteluasiat:
- Nord Fuel- luvitusprosessin eteneminen.
- Vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen esitti
kaupunginhallitukselle kiitoksensa kuluneesta vuodesta.
- Pj. Anri Kolehmainen esitti Marjukka Manniselle
kaupunginhallituksen kiitokset kuluneesta vuodesta.
______

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 138, 139, 140, 141, 149, 152, 154
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 137, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 153
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6§: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.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
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 137, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 153
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt alkuperäistä
päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
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
147, 148
30 päivää

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Tiedoksisaanti

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

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

Valitusaika
päivää

Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa/valituksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan
muutosta (valituksen kohteena oleva päätös), miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) sekä vaatimusten perustelut, mihin
oikaisuvaatimus/valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Oikaisuvaatimuksessa/valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden
muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon
tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, selvitys siitä, milloin
valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava viranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Asiakirjat
toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.6.2020.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Haapaveden kaupungin kirjaamosta.

Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI / PL 40, 86601 HAAPAVESI, sähköposti:
haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

