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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
Saapui klo 17.05
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja

Tirilä Veli
Rantaeskola Päivi

MUU

Kaartinen Hannu
Moilanen Riikka

Lisätiedot

kaupunginjohtaja
vs. hallintojohtaja

Kaupungintalo
Kaupungintalo

ALLEKIRJOITUKSET
Pekka Heiska
puheenjohtaja

Riikka Moilanen
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
161 - 171 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
22.5.2020
Mika Antikka

Jaakko Kittilä

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Oulaisten kaupungin kotisivuilla 25.5.2020 alkaen
Anu Rosenqvist
toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KHALL § 161
Kaupunginjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kaupunginhallitus: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
KHALL § 162
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
Kaupunginhallitus: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Mika Antikka ja Jaakko Kittilä sekä varalle Merja Krapu.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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RANTARAKENTAMISPOIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖLLE 563-404-10-74
147/0.00/2020
KHALL § 163
* * * * * * * * * hakee maankäyttö- ja rakennuslain 171-174 §:n mukaista
poikkeamista rantarakentamisesta (MRL 72 §) rakentaakseen
omistamalleen tilalle Jokikumpu (563-404-10-74) saunallisen
vapaa-ajan asunnon sekä kuivakäymälän.
Tila (563-404-10-74) sijaitsee Oulaisten kaupungissa Piipsanjoen
varressa Piipsjärven pohjoispuolella. Vapaa-ajan asunto tulisi olemaan
n.17 m2. Kohteessa ei ole sähkö- ja vesiliittymää. Vesihuolto toimii ns.
kantovesi periaatteella. Harmaille vesille tulisi imeytyskenttä ja WC:nä
toimisi kuivakäymälä. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan n. 1,33 ha:n
kokoinen ja tieyhteys tapahtuu Kohtalantien kautta.
MRL 72 §: ”Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle
rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai
sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena…”
Piipsanjoki on vesilain mukainen vesistö eli rantarakentamista koskee
suunnittelutarve ja rakentamiseen tarvitaan poikkeuslupa.
Poikkeamisen käsittely kuuluu kunnalle MRL 171 §.
Poikkeamisesta päättää kaupunginhallitus Oulaisten kaupungin hallintosäännön mukaan.
Naapurikiinteistöjä on kuultu 4 kpl, eikä heillä ole ollut huomautettavaa
kyseisen rakennushankkeen johdosta.
Kohteeseen on tehty emätilatarkastelu Marjakangas Elinan, SWECOn
toimesta, joka puoltaa poikkeamista.
Hakemus, asemapiirros, emätilatarkastelu, korkokartta sekä rakennustarkastajan, kaavoittajan ja ympäristötarkastajan lausunnot ovat
oheismateriaalina. Viranhaltijat puoltavat hakemusta, mikäli kiinteistön
jätevesiasiat hoidetaan asianmukaisesti.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää viranomaisten
lausuntoihin viitaten maankäyttö- ja rakennuslain 171-174 §:n mukaisen
rantarakentamispoikkeamisen hakemuksen mukaisesti.
Rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota jätevesien
käsittelyyn, jotta Piipsanjoen ja Piipsjärven vesien laatua ei heikennetä.

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta ja rakennuslupa on
haettava sinä aikana.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Tommi Oja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana.

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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VUODELLE 2020 VAHVISTETTU VALTIONOSUUS
11/1.10/2020
KHALL § 7
Valtiovarainministeriö teki päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) 30.12.2019 ja opetus- ja kulttuuriministeriö
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesta
valtionosuusrahoituksesta 31.12.2019.
Kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset kasvavat
yhteensä 674 miljoonaa euroa (+7,8 %; 123 €/asukas) vuodesta 2019
vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 7 013
miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 269 miljoonaa
euroa vuonna 2020 (yhteensä 8 608 milj. € vuonna 2019).
Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2020 kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaus (2 269 milj. €) erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta (mom. 28.90.30) ja maksetaan omalta
valtiovarainministeriön momentiltaan 28.30.35. Uudistus yksinkertaistaa
järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019).
Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien
ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2020.
Valtionosuuden kasvu (+372 milj. €) vuodesta 2019 vuoteen 2020
johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysopimuksesta,
mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:
- Kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja
siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. €) päättyi vuoteen
2019.
- Pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia
2016-2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyi vuoteen
2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020
kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 milj.
euroa vuonna 2020.
- Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta
kunnille maksetut verotulomenetysten kompensaatiot erotetaan
järjestelmästä omalle momentilleen 28.90.35. Veromenetysten
kompensaatiot lisääntyvät 302 milj. euroa vuonna 2020. Täten vuosien
2010-2020 veromenetysten kompensaatioiden yhteissumma on 2
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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269 milj. euroa.
Samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja
muille opetuksen järjestäjille esi- ja perusopetuksen
kotikuntakorvaukset. Kotikuntakorvausten perusosa on 6.496,23 €
vuonna 2020.Oulaisten kaupungin kotikuntakorvaustulot ovat 293.690 €
ja kotikuntakorvausmenot -114.785 €.
Oulaisten kaupungin peruspalvelujen valtionosuus ja veromenetysten
kompensaatio ovat yhteensä 180.536 € enemmän kuin hyväksytyssä talousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuden määrä on 22.622.195 €
(sis.verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen) ja
veromenetysten korvaus 3.604.277 € eli yhteensä 26.226.473 €.
Opetustoimen kotikuntakorvaustulojen ja -menojen erotus on + 178.905
€.
Oheismateriaalina maksuerittely valtionosuuksista ja
kotikuntakorvauksista.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2020
valtionosuuden tietoonsa saatetuksi. Talousarviomuutoksena
valtionosuuden suurempi määrä viedään valtuustolle siinä vaiheessa,
jos vuoden 2020 talousarvioon joudutaan tekemään muitakin muutoksia.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 164
Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten
korvauksesta vuonna 2020 on annettu 7.5.2020.
Lain 36 b §:n mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärestelyjen muutoksista johtuvaa kuntien arvioitua verotulojen
viivästymistä vastaava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020.
Vastaava euromäärä lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta
kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioidulla määrällä ja vähennetään
veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta
ensi vuonna 2021.
Korvaus kunnille on suuruudeltaan 547 milj.€ ja se otetaan huomioon
toukokuun 2020 valtionosuusmaksatuksesta alkaen. Koska hallituksen
tekemän päätöksen mukaan vuonna 2020 maksettua korvausta
vastaava euromäärä lisättynä viivästyskorolla vähennetään kuntien
valtionosuusmaksatuksen yhteydessä ensi vuonna 2021, ei
korvauksella ole kuntataloutta tervehdyttävää vaikutusta, vaan
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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valtionosuuksia nostetaan käytettäväksi etukäteen.
Oulaisten kaupungin osuus verotulojen viivästymisestä aiheutuvista korvauksista vuodelle 2020 ovat 606.304 €.
Oulaisten kaupungin valtionosuudet vuonna 2020:
Alkuperäinen kompensaatio yhteensä
Uusi veronlykkäysten korvaus
Verokompensaatio ja veronlykkäysten korvaus yhteensä
Peruspalvelujen valtionosuuden määrä
Valtionosuudet yhteensä 2020

3.604.277 €
606.304 €
4.210.581 €
22.622.195 €
26.832.776 €

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion kohtaan Valtionosuudet
tulonlisäyksen 786.840 €. Summassa on otettu huomioon sekä
30.12.2019 vahvistettu valtionosuus vuodelle 2020 että 7.5.2020 tehty
muutospäätös.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OULAISTEN AMIRAALI OY:LLE
KUNTARAHOITUS OYJ:N MYÖNTÄMÄLLE LAINALLE
154/1.25/2020
KHALL § 165
Oulaisten Amiraali Oy:n hallitus on päättänyt 5.5.2020 kokouksessaan
ottaa 600.000 € lainaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 15 vuodeksi. Lainatarjous
pyydettiin myös Oulaisten Osuuspankista. Kuntarahoitus Oyj:n tarjous
oli kokonaistaloudellisesti edullisempi. Lainan korko on 6 kk euribor +
marginaali 0,95 %. Laina käytetään Kuntarahoituksen
kuntayritystodistuksella otetun lyhytaikaisen velan maksuun ja tuleviin
remontteihin. Kuntarahoituksen lainatarjous on liitteenä nro
.
Lyhytaikaisella velalla on tehty kolmena viime vuotena useampaan kohteeseen suurempia remontteja, joihin vuokratuotot eivät ole riittäneet.
Oulaisten Amiraali Oy on lähettänyt 6.5.2020 päivätyn takauspyynnön:
"Oulaisten Amiraali Oy hakee Oulaisten kaupungin omavelkaista
takausta Kuntarahoitukselta otettavaan 600.000 €:n lainaan."
Kuntalain 129 §:n mukaan:"Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnankykyä vastata sille laissa säädetyistä
tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta,
jos siihen sisältyy merkittävätaloudellinen riski.
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa
markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta
ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai
kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää
takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain
(390/2015),kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992),
museolain(729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain
mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden
antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen
säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden,
jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai
yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun
palveluvelvoitteeseen.
Oulaisten Amiraali Oy:n palveluvelvoitteeseen kuuluu sosiaalisen asuntotuotannon ylläpitäminen Oulaisissa.
Takauksesta peritään takausprovisio 0,50 %. Vuotuinen takausprovisio
on takausvastuun enimmäismäärästä (600.000 €) 0,50 % ja se peritään
takauksen voimassaolo kuukausilta jäljellä olevan pääoman mukaan
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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takautuvasti vuosittain tammikuussa, ensimmäisen kerran 31.1.2021
mennessä.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n
Oulaisten Amiraali Oy:lle myöntämälle 600.000 €:n lainalle.
Takauksesta Oulaisten Amiraali Oy maksaa provision 0,50 % (=
prosenttia jäljellä olevasta lainapääomasta).
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Kai Pajala ja Tommi Oja poistuivat esteellisinä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN LOMAUTUKSET
120/2.10/2020
KHALL § 166
Kaupunginhallitus on päättänyt 4.5.2020 149:ssä koko henkilöstöä
koskettavasta (pois lukien perusturva) lomautuksesta taloudellisista
syistä. Lomautuksien kesto on 15 työpäivää ja ne tullaan toteuttamaan
6.6.2020-31.5.2021 välisenä aikana.
Oulaisten kaupungin hallintosäännössä (6 luku17 §) todetaan:
"Kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.
Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi
päättää se viranomainen, joka päättää palvelusuhteeseen ottamisesta."
Lisäksi hallintosäännössä (6 luku 6 §) henkilöstövalintojen osalta
kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat hallintojohtajan,
talousjohtajan, perusturvajohtajan, sivistys- ja kulttuurijohtajan, johtavan
lääkärin, teknisen johtajan, elinkeino- ja kehitysjohtajan ja
rakennustarkastajan valinnat. Tällöin myös edellä mainittujen
lomauttaminen kuuluu kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää lomauttaa johtavat
viranhaltijat seuraavasti:
sivistys- ja kulttuurijohtaja 20.-31.7.2020 ja 8.-14.3.2021
elinkeino- ja kehitysjohtaja 29.6.-5.7.2020 ja 17.-30.5.2021
tekninen johtaja 6.-12.7.2020, 24.-30.8.2020 ja 19.-25.10.2020
talousjohtaja 6.-12.7.2020, 3.-9.8.2020, 8.-14.3.2021
rakennustarkastaja 6.-12.7.2020, 24.-30.8.2020 ja 19.-25.10.2020
Edellä mainittujen lisäksi kaupunginjohtajan lomautuksesta päättää
kaupunginvaltuusto ja vs. hallintojohtaja anoo palkatonta vapaata
6.-26.7.2020, josta päättää kaupunginjohtaja.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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EDUSTAJA HANHIKIVEN LÄHIVAIKUTUSALUEEN
JOUKKOLIIKENNETYÖRYHMÄÄN
149/2.30/2020
KHALL § 167
Hanhikiven lähivaikutusalueella on toiminut joukkoliikennetyöryhmä,
joka lopetti toimintansa keväällä 2019. Viimeisessä kokouksessa on
sovittu, että Raahen seudun kehityksen johdolla jatketaan yhteistä
joukkoliikenteen kehittämistä ja koordinointia. Samassa kokouksessa
sovittiin, että Raahen seudun kehityksen johtaja Pasi Pitkänen kutsuu
kuntien edustajat koolle sopimaan yhteistyön jatkosta.
Hanhikiven lähialueen (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki, Alavieska, Ylivieska,
Merijärvi, Kalajoki, Oulainen) kuntajohtajat ovat kokoontuneet Pitkäsen
kutsumana kaksi kertaa asian tiimoilta. Tapaamisissa on sovittu, että
yhteistyön koordinointia jatketaan perustamalla kuntien edustajista
koostuva joukkoliikennetyöryhmä. Työryhmä voi kutsua työskentelyyn
mukaan asiantuntijajäseniä muista sidosryhmistä. Joukkoliikenteen
kehittämistyötä johtaa kuntajohtajista tai heidän nimeämistään
edustajista koostuva ohjausryhmä.
Nimettävälle työryhmälle on määritelty seuraava toimeksianto:
* Työryhmän organisoituminen
- työskentelytavoitteet ja aikataulu
- työryhmän oma budjetti ja mahdollisen rahoituksen hakeminen
* Kokonaisvaltaisemman joukkoliikenteen palvelumallin valmistelu ja
suunnittelu
- tarvittavan joukkoliikenteen rahoituksen valmistelu kuntien budjetteihin
* Alueellisen joukkoliikenteen organisoitumisen valmisteleminen ja
esityksen tekeminen
Kunnan edustaja pyydetään nimeämään 15.5.2020 mennessä
Hanhikiven lähialueen joukkoliikennetyöryhmään sekä ohjausryhmään.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajat
Hanhikiven lähialueen joukkoliikennetyöryhmään ja ohjausryhmään.
Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus päätti nimetä ohjausryhmään
kaupunginjohtaja Hannu Kaartisen ja työryhmään elinkeino- ja
kehitysjohtaja Jarmo Soinsaaren ja varalle tekninen johtaja Markku
Ketosen.
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OIKAISUVAATIMUS TOIMITILOJEN SULKEMISESTA
112/0.10/2020
KHALL § 168
Oulaisten 4H-yhdistys ry:n toiminnanjohtaja * * * * * * * * ja
puheenjohtaja * * * * * * * * * * ovat lähettäneet 11.5.2020 päivätyn
oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.
Kuntalain 134 § mukaan kaupunginhallituksen päätökseen tyytymätön
saa hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksessa tulee käydä ilmi, mihin
päätökseen vaaditaan oikaisua ja miksi päätöstä pidetään virheellisenä.
4H-yhdistyksen toimittamassa oikaisuvaatimuksesta ei käy ilmi, mikä
päätös tulisi kumota ja miltä osin kaupunginhallitus on toiminut
päätöksenteossa virheellisesti.
Oulaisten 4H-yhdistykselle on myönnetty vuodelle 2020 16.000 €:n toiminta-avustus. Tämä osoittaa, että kaupunki pitää yhdistyksen toimintaa
tärkeänä. Yhdistyksen kierrätys- ja kirpputoritoiminta on tapahtunut
kaupungin tiloissa, joissa sosiaalitilat ovat yhteiset kaupungin
työpajatoiminnan kanssa.
Koronaepidemiasta johtuen kaupunki on joutunut sulkemaan toimitiloja
ja sopeuttamaan toimintaansa valtioneuvoston ohjeistuksien ja
määräyksien mukaisesti. Kaupungin tehtävänä on ennaltaehkäistä
epidemian laajenemista, suojella kuntalaisiaan ja työntekijöitään.
Ennen toimitilojen sulkemista kaupungin virkamiehet ovat käyneet keskusteluja 4H-yhdistyksen kanssa ja perustelleet sulkupäätöksen.
Kaupungin yhteydenotot aloitettiin paikallisista toimijoista ja jatkettiin
myöhemmin myös valtakunnalliselle tasolle. Valtakunnallisesti 4H-liitto
on pyytänyt toimijoitaan huomioimaan kuntien ja valtioneuvoston ohjeistuksia. Sulkemiseen liittyvää tietoa on jaettu sekä suullisesti että sähköpostin välityksellä. Kaupunginhallitus on tehnyt toimitilojen sulkemispäätökset tartuntatautien torjunnan toimielimen roolissa.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa, että 4H-yhdistyksen
kirjeestä ei käy ilmi päätöksen oikaisuun liittyviä vaatimuksia.
Kaupunginhallitus päättää kuitenkin lähettää selvityksen vastauksena
4H-yhdistykselle ja toteaa lisäksi, että kaupungilla ei ole ollut perusteita
ja tarvetta puuttua sellaisten ko. kiinteistössä toimivien yritysten
toimintaan, joilla on omat sisäänkäynnit ja sosiaalitilat eikä niiden
toimintaa ole valtakunnallisilla tai alueellisilla päätöksillä määrätty
keskeytettäväksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä johtoryhmän päätöksen
toimitilojen avaamisesta 1.6.2020 lähtien.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 168

13/2020

18.05.2020

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Päivi Rantaeskola poistui esteellisenä kokouksesta
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 169

13/2020

18.05.2020

TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAT
KHALL § 169
Tiedoksisaatettavat asiakirjat ovat oheismateriaalina.
1. Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
2. Valtiovarainministeriön muutospäätös 7.5.2020 nro VN/14481/2019
Asia: Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta
vuonna 2020
3. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 8.5.2020 nro 2/2020
Asia: Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut COVID-19-epidemian
aikana
4. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 13.5.2020 nro VN/11856/2020
Asia: Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 87 §:n mukainen päätös
5. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje 15.5.2020
Asia: Koronavirustartuntojen ehkäisy ympärivuorokautisen hoidon ja
huolenpidn toimintayksiköissä
6. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.5.2020 nro
PSAVI/3550/2020
Asia: Tartuntatautilain mukainen päätös koskien varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen tilojen käyttämistä
7. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.5.2020 nro
PSAVI/3682/2020
Asia: Tartuntalain mukainen päätös koskien lukioiden, ammatillisen
oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja vapaan sivistystyön
sekä aikuisten perusopetuksen tilojen käyttämistä
8. Ylivieskan kaupunginvaltuuston ote 4.5.2020 13 §
Asia: Jätelautakunnan varapuheenjohtajan valitseminen
9. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen
pöytäkirja 27.4.2020
10. Varallisuudenhoidon tilanne 30.4.2020
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä asiakirjat tietoonsa
saatetuiksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 170

13/2020

18.05.2020

TIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 170
Tiedoksisaatettavat pöytäkirjat ovat oheismateriaalina.
1. Elinvoimalautakunnan pöytäkirja 29.4.2020
2. Henkilöstöjaoston pöytäkirjat 4.5.2020 ja 11.5.2020
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä pöytäkirjat
tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että niissä ei ole käsitelty sellaisia
asioita, jotka tulisi siirtää kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 171

13/2020

18.05.2020

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KHALL § 171
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.11 ja antoi näin kuuluvan
oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 1.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

13/2020

19

Liite nro 1
OULAISTEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

18.5.2020

171 §

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 161, 162, 164, 165, 168, 169, 170 ja 171
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 166 ja 167
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

166 ja 167
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

163
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: |

|

|

