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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2021

Elinvoimalautakunta
OSALLISTUJAT
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poistui klo 16.15

POISSA

Krapu Merja
Kaartinen Hannu
Heiska Pekka

jäsen
kaupunginjohtaja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

MUU

Soinsaari Jarmo
Kittilä Jaakko

elinkeino- ja kehitysjohtaja
kaupunginhallituksen edustaja

LÄSNÄ

Saapui klo 14.12

ALLEKIRJOITUKSET
Jorma Perälä
puheenjohtaja

Jarmo Soinsaari
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
1 - 11 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
26.2.2021
Maija-Liisa Tuominen

Tommi Oja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Oulaisten kaupungin kotisivuilla 1.3.2021 alkaen

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§1

1/2021

24.02.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ELINVLTK § 1
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Elinvoimalautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§2

1/2021

24.02.2021

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
ELINVLTK § 2
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta valitsee kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa.
Elinvoimalautakunta: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Maija-Liisa Tuominen ja Tommi Oja sekä varalle Juhani
Kärki.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§3

1/2021

24.02.2021

ELINKEINOTOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021
227/1.05/2020
ELINVLTK § 3
Oulaisten kaupungin markkinoinnin tärkeimmät tavoitteet ovat strategian
mukaiset 2021:
- Asukasmäärän pito/lisäys ja lapsiperheiden määrän lisääminen
- Yritysmäärän pito/lisäys ja täten työpaikkojen määrän lisääminen
- Kaupunki-imagon parantaminen/vahvistaminen
Elinkeinotoimen talousarvion käyttösuunnitelmaan on kuvattu muiden,
kuin elinkeinotoimen kiinteiden kustannusten käyttö. Nämä varat
kohdentuvat strategian mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen. Koronan
aiheuttaman tilanteen takia, toteutustavat katsotaan tapauskohtaisesti.
KoeOulainen- kampanja voidaan tulla uusimaan loppuvuonna 2021,
johon katsotaan määrärahat säästyneistä rahavaroista tai mahdollisesti
lisämäärärahasta.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta hyväksyy
oheismateriaalina olevan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman
ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Antti Mäkelä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 14.12.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§4

1/2021

24.02.2021

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2020
61/1.05/2021
ELINVLTK § 4
Koronan vaikutus on ollut huono maaliskuusta 2020 vuoden lopppuun
saakka oulaistelaisiin yrityksiin, työllisyyteen ja täten elinkeiotoimen
tavoitteiden toteutumiseen. Positiivista kuitenkin on, että yritysten
nettolisäys oli aikaisempaa vuotta suurempaa ja yrityksiä ei ole mennyt
konkurssiin tai lopettanut koronan takia ja yrityksille ollaan saatu
koronaehtoista tuki- ja lainarahoitusta.
Toimintakertomus on oheismateriaalina.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta hyväksyy
toimintakertomuksen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§5

1/2021

24.02.2021

ELINKEINOTOIMEN 2020 TALOUSARVION TOTEUMA
132/1.05/2020
ELINVLTK § 5
Elinkeinotoimen talousarvion toteuma vuodelta 2020 oli 98,8%
hyväksytystä talousarviosta. Koronan aihuttama muutos
toimintatavoissa aiheutti lievää kustannusten uudelleen jakautumista
toimintatuotoissa ja toimintakuluissa. Elinkeinotoimi seuraa talousarvion
toteutumista aktiivisesti pitkin vuotta.
Toteuma on oheismateriaalina.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta hyväksyy
elinkeinotoimen talousarvion toteuman vuodelta 2020 ja esittää sen
tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§6

1/2021

24.02.2021

ELINKEINOTOIMEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT
94/1.05/2021
ELINVLTK § 6
Kaupungin laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen tapahtuu
sähköisessä muodossa Rondo-ohjelmassa. Asiatarkastuksen ja
hyväksymisen ohjeistuksen mukaan laskulla on aina kaksi käsittelijää,
asiatarkastaja ja hyväksyjä.
Maksuunpano edellyttää, että laskun on hyväksynyt sen toimielimen
päättämä hyväksyjä, jonka toimivaltaan kuuluvasta rahan käytöstä on
kysymys. Hyväksyjänä toimiva henkilö on yleensä toiminnasta
vastuussa oleva, kaupunkiin vakinaisessa virka- tai työsuhteessa oleva
henkilö.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta päättää, että
elinkeinotoimen laskujen asiatarkastajana on hankekoordinaattori Sirpa
Nevanperä sekä hyväksyjänä elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo
Soinsaari ja varalla kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§7

1/2021

24.02.2021

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN YRITYSKAUPPAKULTTUURIN
KEHITTÄMINEN- HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN
96/0.40/2021
ELINVLTK § 7
Oulaisissa on tehty aktiivisesti yritysten omistajanvaihdoksia, joilla on
saatu yritytoiminta jatkumaan Oulaisissa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjillä
on ollut omistajanvaihdoksiin liittyviä hankkeita, jotka ovat olleet
tukemassa omistajanvaihdosten onnistumista. Omistajanvaihdoksien
määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja on tärkeää olla mukana
tässä hankkeessa.
Oheismateriaalina ovat FINAL EURA- HAKEMUS ja Kuntarahaosuudet.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta esittää
kaupunginhallitukselle, että Oulaisten kaupunki osallistuu
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Yrityskauppakulttuurin kehittäminen hankkeeseen oheismateriaalina olevien suunnitelmien ja
kuntarahaosuuden mukaisesti.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§8

1/2021

24.02.2021

PEILI -HANKEALUEEN ALUEMARKKINOINTIIN OSALLISTUMINEN
294/0.40/2018
ELINVLTK § 8
Oheismateriaalina on Peili -hankkkeen aluemarkkinoinnin aineistoa:
- aluemarkkinointi budjetti
- aluemarkkinoinnin kilpailustusaikataulu
- muistio 27.1
- kilpailutuksen pisteytys
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta esittää
kaupunginhallitukselle, että Oulaisten kaupunki osallistuu Peili
-hankkkeen aluemarkkinointiin oheismateriaalina olevien suunnitelmien
ja kuntaraosuuden mukaisesti.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§9

1/2021

24.02.2021

ESITYS TAPAAMISTUVAN PERUSTAMISESTA
95/0.40/2021
ELINVLTK § 9
Antti Mäkelä on lähettänyt 18.2.2021 päivätyn oheismateriaalina olevan
esityksen.
Oulaisten strategian tavoitteisiin nähden esitys on hyvä ja antaa
mahdollisuuden kehittää Bergströmin kiinteistöön, vapaaseen entiseen
"kirppiksen" toimitilaan, tapaamistuvan kattavalle joukolle oulaistelaisia
toimijoita. Tämä tuo sekä pito- että vetovoimaa Oulaisten keskustaan ja
asiakkaita keskustan yrityksiin.
Elinkeino- ja kehitysjohtaja: Elinvoimalautakunta esittää
kaupunginhallitukselle, että Bergströmin kiinteistön entistä "kirppiksen"
vapaata tilaa lähdetään kehittämään oheismateriaalina olevan esityksen
mukaisesti.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Tommi Oja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 16.15.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§ 10

1/2021

24.02.2021

MUUT TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT
93/0.40/2021
ELINVLTK § 10
Elinkeino- ja kehitysjohtaja toi tiedoksi elinvoimalautakunnalle seuraavia
asioita:
- Yritysten kehitys kunnittain
- Väestönkehitys
- Työllisyyskatsaus
- Ostovoima
Elinkeino- ja kehitysjohtaja. Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi
asiat.
Elinvoimalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elinvoimalautakunta

§ 11

1/2021

24.02.2021

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN , OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
ELINVLTK § 11
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10 ja antoi näin kuuluvan
oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 1.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÖYTÄKIRJA

1/2021

14

Liite nro 1
OULAISTEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

24.2.2021

11

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

Pykälät 1, 2, 7, 8, 9, 10 ja 11
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 3, 4, 5 ja 6
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

Revonkatu 1 (PL 22)

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

3, 4, 5 ja 6
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: |

|

|

