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PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta
OSALLISTUJAT
Nimi

Tehtävä

LÄSNÄ

Perälä Jorma
Räisänen Raimo
Kärki Juhani
Oja Tommi
Pyy Helena
Tuominen Maija-Liisa
Mäkelä Antti

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Lisätiedot

POISSA

Krapu Merja
Kaartinen Hannu
Heiska Pekka

jäsen
kaupunginjohtaja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

MUU

Soinsaari Jarmo
Kittilä Jaakko

elinkeino- ja kehitysjohtaja
kaupunginhallituksen edustaja

ALLEKIRJOITUKSET
Jorma Perälä
puheenjohtaja

Raimo Räisänen
puheenjohtaja 45 §

Jarmo Soinsaari
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
42 - 50 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
16.11.2020
Helena Pyy

Maija-Liisa Tuominen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Oulaisten kaupungin kotisivuilla 16.11.2020 alkaen

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Elinvoimalautakunta

§ 42

6/2020

12.11.2020

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ELINVLTK § 42
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Elinvoimalautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Elinvoimalautakunta

§ 43

6/2020

12.11.2020

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
ELINVLTK § 43
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta valitsee kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa.
Elinvoimalautakunta: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Helena Pyy ja Maija-Liisa Tuominen.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta

§ 28
§ 44

6/2020

29.09.2020
12.11.2020

ELINKEINOTOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021 JA
TALOUSSUUNITELMA VUOSILLE 2022-2024
227/1.05/2020
ELINVLTK § 28
Hallintokuntien on laadittava talousarvioesitys vuodelle 2021 ja
taloussuunnitelma vuosille 2022-2024.
Kaupunginhallitus on toimittanut hallintokunnille talousarvion raamin
vuodelle 2021 sekä talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet.
Talousarvioesitys tulee olla tehtynä ja lautakunnissa hyväksyttyinä
5.10.2020 mennessä.
Elinkeinotoimen talousarvioesitys ja taloussuunnitelma ovat
oheismateriaalina.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta hyväksyy
elinkeinotoimen talousarvioesityksen vuodelle 2021 sekä
taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.
Elinvoimalautakunta: Keskustelun kuluessa Tommi Oja esitti seuraavia
muutoksia vuoden 2021 talousarvioon:
4350.1 Painatukset ja ilmoitukset
4600 Muu materiaalit
4940 Muut kulut

28.000€
14.000€
30.000€

Esitystä kannattivat Antti Mäkelä, Juhani Kärki ja Raimo Räisänen.
Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti elinkeino- ja kehitysjohtajan
esityksen edellä esitetyillä muutoksilla.
ELINVLTK § 44
Kaupunginhallitus on palauttanut talousarvioesitykset hallintokuntiin.
Elinkeinotoimen on karsittava talousarviostaan 50.000 €.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta päättää, että kohdasta
4940 Muut kulut otetaan pois 30.000 €. Määräraha oli tarkoitettu
Koeasuminen Oulaisissa kustannuksiin.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Elinvoimalautakunta totesi, että suurempi karsinta rajoittaa liikaa
elinkeinotoimen kehitystoimenpiteitä.
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 45

6/2020

12.11.2020

KOEASUMINEN OULAISISSA MARKKINOINTI
216/0.40/2020
ELINVLTK § 45
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.10.2020 318 §
Koeasuminen Oulaisissa -kokeilun.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta päättää, että
Koeasuminen Oulaisissa -kampanjassa 31.12.2020 saakka tehdyistä
uusien oulaistelaisten asukkaiden, jotka siirtävät kirjat Oulaisiin,
vuokrista korvataan 50 % Oulaisten Amiraalille elinkeinotoimen 2020
käyttömenoista.
Elinvoimalautakunta: Elinkeino- ja kehitysjohtaja täydensi
päätösesitystään seuraavasti: Tehdään lisäksi Koeasuminen Oulaisissa
-markkinointia bannerikampanjalla Iltalehteen alueelle
Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Pohjanmaa, Kainuu sekä 50 km Helsingin
keskustasta niin, että kokonaisbudjetti pysyy tällä bannerikampanjan
osalta 5.000 €:ssa.
Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti elinkeino- ja kehitysjohtajan
täydennetyn päätösesityksen
Merkittiin, että puheenjohtaja Jorma Perälä ja jäsen Tommi Oja
poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Raimo Räisänen.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 46

6/2020

12.11.2020

PEILI-PROJEKTI -HANKKEEN YHTEYSHENKILÖ
294/0.40/2018
ELINVLTK § 46
Kaupunginhallitus on käsitellyt Peili-projekti -hanketta kokouksessaan
25.2.2019 58 §. Päätös on oheismateriaalina.
Peili-projekti -hankkeen alueen Hanhikivi-yhteyshenkilönä vuosina
2021-2022 tulee aloittamaan 1.1.2021 * * * * * * * * *. Tehtävänä hänellä
on auttaa hankkeessa mukana olevan alueen yrityksiä pääsemään
mukaan Hanhikiven urakoihin.
Kustannukset jakaantuvat mukaan lähtevien kuntien kesken, joista
tehdään sopimus kunnittain. Oulaisten kaupungin osuus kustannuksista
kuntarahaosuudella olisi n. 2.000 €/v.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta esittää
kaupunginhallitukselle, että Oulainen lähtee mukaan
Hanhikivi-yhteyshenkilön kustannuksiin kuntarahaosuudella 2.000 €/v.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 47

6/2020

12.11.2020

TORITOIMINTA
51/0.40/2020
ELINVLTK § 47
Toritoiminnan torimaksujen keräämisestä on kaupungin hallinnosta
keskusteltu työkeskuksen kanssa, voisivatko he alkaa keräämään
torikauppiailta maksut.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi
hallinnossa tekemän selvityksen ja asiaan palataan vuodenvaihteen
jälkeen.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 48

6/2020

12.11.2020

ELINKEINOTOIMEN TALOUSKATSAUS
132/1.05/2020
ELINVLTK § 48
Elinkeinotoimen talouskatsaus 9/2020 esitellään kokouksessa.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta merkitsee
talouskatsauksen tiedoksi.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 49

6/2020

12.11.2020

TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT
61/0.40/2020
ELINVLTK § 49
- Elinkeinoministeri Mika Lintilä avasi 9.11. käyttöön uudet teollisuustiet.
- Lintilä kertoi Oulaisten vierailullaan, että yrityksille suunnattu
koronatuki 2-paketti on lähtenyt eduskunnassa lausuntokierrokselle.
Tarkoitus on, että tuki tulisi hakuun vielä tämän vuoden puolella. ”Tällä
hetkellä deadline on 28. päivä joulukuuta”.
- Koronatuki 2 sisältää ministerin mukaan samoja elementtejä kuin
ensimmäinen tukipaketti, mutta tarkastelujakso on nyt kesäkuun alusta
lokakuun loppuun.
- Myös kustannusten hyväksyttävyyttä tullaan laajentamaan. ”Viimeksi
mukana olivat vain kiinteät kustannukset. Myös toimialariippumattomuus
tulee koronatuki kakkoseen mukaan”.
- Lintilä kertoi, että hänen ajatuksissa pyörii jo kustannustuki kolmonen.
Siinä tärkeintä on muistaa, ettei tuella ole tarkoitus kompensoida
yrityksen kustannuksia ennakkoon, vaan jälkikäteen, toteutuneiden
lukujen mukaan.
- Lintilän mukaan myös yksinyrittäjien tuen toinen paketti on jo
valmisteilla.
- Kaikki riippuu koronan etenemisestä ja rokotteen saatavuudesta.
Elinvoimalautakunta: Elinvoimalautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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6/2020

12.11.2020

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN , OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
ELINVLTK § 50
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20 ja antoi näin kuuluvan
oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 1.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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12

Liite nro 1
OULAISTEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

12.11.2020
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 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 ja 50
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 45
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 elinvoimalautakunta
-aika

Revonkatu1 (PL 22)

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

45
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: |

|

|

