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Kaupunginhallitus
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi

Tehtävä

Heiska Pekka
Toiviainen Marita
Oja Tommi
Antikka Mika
Kittilä Jaakko
Krapu Merja
Lehtonen Marjut
Männikkö Jari
Rajaniemi Anneli
Pajala Kai

puheenjohtaja
Kaupungintalo
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja

Tirilä Veli
Rantaeskola Päivi

MUU

Lisätiedot

Kaartinen Hannu
Moilanen Riikka
Pennanen Harri

kaupunginjohtaja
vs. hallintojohtaja
johtava lääkäri

Rautio Päivi

perusturvajohtaja

Sarpola Ari

sivistys- ja
kulttuurijohtaja

Kaupungintalo
Kaupungintalo
Paikalla klo 17.00-17.57, 139
§
Paikalla klo 17.00-17.57, 139
§
Paikalla klo 17.00-17.57, 139
§

ALLEKIRJOITUKSET
Pekka Heiska
puheenjohtaja

Riikka Moilanen
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
137 - 141 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
21.4.2020
Jari Männikkö

Anneli Rajaniemi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Oulaisten kaupungin kotisivuilla 22.4.2020 alkaen
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÖYTÄKIRJA

Anu Rosenqvist
toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

11/2020

3

OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 137

11/2020

20.04.2020

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KHALL § 137
Kaupunginjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kaupunginhallitus: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 138

11/2020

20.04.2020

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
KHALL § 138
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
Kaupunginhallitus: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Jari Männikkö ja Anneli Rajaniemi sekä varalle Marita
Toiviainen.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 139

11/2020

20.04.2020

KORONAEPIDEMIAN TILANNEKATSAUS
112/0.10/2020
KHALL § 139
Johtava lääkäri Harri Pennanen, perusturvajohtaja Päivi Rautio ja
sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola antavat kaupunginhallitukselle
katsauksen Korona-tilanteesta Oulaisissa.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen
tietoonsa saatetuksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 140

11/2020

20.04.2020

KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSET OULAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAAN JA
HENKILÖSTÖÖN
120/2.10/2020
KHALL § 140
Virusepidemiasta ja valtioneuvoston määräyksistä johtuen Oulaisten
kaupunki on joutunut sulkemaan toimipisteitä. Koronaepidemia on
aiheuttanut muutoksia Oulaisten kaupungin palveluissa ja poikkeusolot
ovat myös pakottaneet muuttamaan toimintamalleja. Nämä muutokset
koskettavat kuntalaisia ja samalla myös Oulaisten kaupungin
työntekijöitä. Henkilöstöllä osalla työtehtävät ovat selkeästi vähentyneet,
osalla lisääntyneet ja osalla työskentelytavat ovat väliaikaisesti
muuttuneet. Lisäksi osalla henkilöstöstä työtehtävät ovat keskeytyneet.
Koronaepidemialla arvioidaan olevan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia
kuntien talouteen. Verotulojen arvioidaan laskevan ja myös
toimintatuotto jää mahdollisesti saamatta. Lisäksi sosiaali- ja
terveyspalveluiden kulut voivat nousta. Epidemialla tulee olemaan
merkittäviä vaikutuksia yrityksien toimintaan ja työllisyyteen. TEM:n
tilastojen mukaan koronaepidemiasta johtuen on Suomeen tullut
14.4.2020 mennessä 134.000 uutta lomautettua ja uusia työttömiä
17.000. Pohjois-pohjanmaalla YT-neuvottelujen piirissä on noin 23.000
työntekijää (TEM 15.4.2020).
Tämänhetkisten arvioiden mukaan valtiolta tulevat tukitoimet kattavat
noin puolet kunnille koronasta aiheutuvista menoista. Tällä hetkellä
emme pysty arvioimaan kuinka kauan epidemia kestää ja kuinka kauan
valmiuslaki on Suomessa käytössä. Näiltä osin myös lopullisia
toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia on mahdotonta ennustaa.
Kaupunginjohtaja antaa kokouksessa tilannekatsauksen
koronaepidemian vaikutuksista Oulaisten kaupungin toimintaan,
talouteen ja henkilöstöön.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus käy asiasta keskustelun ja päättää
merkitä asian tiedoksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 141

11/2020

20.04.2020

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KHALL § 141
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22 ja antoi näin kuuluvan
oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 1.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Liite nro 1
OULAISTEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

20.4.2020
..

141

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
Kieltojen peruspäätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista.
teet

Pykälät 137, 138, 139, 140 ja 141
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät HValL 10 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, posti- ja sähköpostiosoite sekä telefax
viranomainen ja
Oulaisten kaupunginhallitus
-aika

Oulaistenkatu 12 (PL 22)

86300 OULAINEN
kaupunki@oulainen.fi, telefax 08-473915
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 90101 OULU (käyntiosoite Isokatu 4)
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
puh. 0295642800 (vaihde klo 8.00-16.15), telefax 0295642841
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valituskirja

Pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 € (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018 /1383). Laissa on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

