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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KHALL § 189
Kaupunginjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kaupunginhallitus: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
KHALL § 190
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kaupunginhallitus: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Marjut Lehtonen ja Jari Männikkö sekä varalle Anneli Rajaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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JÄTEVEDENPUHDISTAMON UUSIMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN
163/50.00/2021
TEKNLTK § 40
Oulaisten kaupungin jätevedenpuhdistamo sijaitsee kaupungin länsipuolella Pyhäjoen etelärannalla Sarvantien varressa. Jätevedenpuhdistamo
on valmistunut vuonna 1977 ja sitä on saneerattu vuonna 1994 ja uusi
valvomorakennus on tehty vuonna 2018. Puhdistamolla käsitellään noin
6 000 asukkaan jätevedet.
Nykyinen jätevedenpuhdistamo toimii prosessin osalta erittäin hyvin ja
lupaehtojen mukaisesti, mutta kiinteistö on käyttöikänsä päässä.
Nykyisen puhdistamon betonirakenteista on tehty kuntotutkimuksia
vuonna 2017. Nykyisissä altaissa on rapautumaa ja halkeamia, joten ne
vaatisivat mittavia korjaustoimenpiteitä eikä niiden käyttöikä senkään jälkeen olisi verrattavissa uusien allasrakenteiden käyttöikään, joka olisi
vähintään 50 vuotta.
Altaat ovat prosessialtaiksi poikkeuksellisen matalia ja ohutseinäisiä, joten ne soveltuvat huonosti nykyaikaisen puhdistamoprosessin osaksi
vaikka niitä kunnostettaisiinkin. Matalat altaat myös vaativat noin kaksinkertaisen pinta-alan lämmitettävää hallitilaa päälleen verrattuna uusiin
syvempänä toteutettaviin prosessialtaisiin.
Tämän vuoksi puhdistamon esisuunnitteluvaiheessa on päädytty siihen,
että nykyisen puhdistamon prosessirakennusta ei kannata saneerata
miltään osin, vaan on edullisempaa rakentaa kokonaisuudessaan uusi
puhdistamorakennus, jonka jälkeen vanha prosessirakennus puretaan
pois.
Vaihtoehtojen selvitystyö on aloitettu jo vuonna 2016. Vaihtoehtoratkaisuna ovat olleet:
VE 1) Kokonaan uusi aktiivilieteprosessiin perustuva laitos
VE 2A) Jätevedenpuhdistus ja siirto Vesikolmio Oy:ltä ostopalveluna
- Oulainen Vesikolmio Oy:n asiakkaana
VE 2B) Jätevedenpuhdistus ja siirto Vesikolmio Oy:ltä ostopalveluna
- Oulainen Vesikolmio Oy:n osakkaana
VE 3) Jätevedenpuhdistus ostopalveluna ulkopuoliselta palveluntuottajalta
Konsulttina hankkeen selvitysvaihtoehtoina on toiminut Ramboll/ Jyri
Rautiainen. Yhteistyöselvitysneuvotteluita on käyty Vesikolmio Oy:n ja
Operon Group Oy:n kanssa.
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Kun tehtyjen selvitysten ja vertailujen sekä osapuolten kesken käytyjen
neuvotteluiden perusteella vaihtoehtoon VE 2 ja VE 3 liittyy merkittäviä
epävarmuustekijöitä, olisi suositeltavaa edetä vaihtoehdon VE1 pohjalta,
jossa uusi jätevedenpuhdistamo toteutettaisiin nykyiselle tontille Oulaisten kaupungin rakennuttamana ja käyttämänä. Merkittävä epävarmuustekijä on myös Oulaisten viemärilaitoksen suuri vuoto- ja hulevesimäärä,
joka aiheuttaa ongelmia etenkin siirtoviemärivaihtoehdossa VE2, mutta
tuo ison epävarmuustekijän myös vaihtoehdon VE3 hinnoitteluperusteisiin.
Vaihtoehto VE1 on ollut tavanomaisin ja pääsääntöisin tapa toteuttaa jätevedenpuhdistus, joten siihen liittyvät toimintamallit ovat hyvin vakiintuneita Suomessa. Hankkeen eri vaiheisiin on markkinoilla olemassa useita toimijoita, joita kilpailuttamalla hankinnat saadaan tehtyä markkinahintaan. Tämä malli ei poissulje mahdollisuutta hankkia puhdistamon operointi myöhemmin ostopalveluna, jos se osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi.
Vesikolmio Oy:n vaihtoehdoissa merkittävä epävarmuustekijä on myös
Kalajokilaakson kuntien vuotovedet. Tehtyjen selvitysten mukaan Oulaisten jätevedet eivät mahdu Ylivieskasta Kalajoelle menevään putkeen
lähivuosina. Toisaalta Vesikolmiovaihtoehdossa asiakkaiden kustannukset olisivat merkittävästi suuremmat.
Nykytilanteessa 5-henkinen perhe kuluttaa vettä keskimäärin 20 m3/kk,
jolloin nykyinen vuosittainen maksu jätevesikuutiolta on 1,74 €/m3 * 20
m3*12 kk = 417,60 €/vuosi, uusi oma puhdistamo 832,80 €/vuosi ja Vesikolmio vaihtoehto osakkaana 1149,6 €/vuosi. Näin ollen oma puhdistamo on selvästi asiakkaalle halvin vaihtoehto tulevaisuudessa. Mikäli koko puhdistamo otettaisiin palveluna, jäteveden hinta ei olisi enää omissa
käsissä. Tällä hetkellä rahoituksen hinta kaupungille on erittäin edullista,
mikä puoltaa myös omaa puhdistamoa. Operon Group Oy:n tarjous olisi
jonkin verran kalliimpi vaihtoehto alussa verrattuna omaan puhdistamoon.
Puhdistamovaihtoehtoselvitys on esitetty liitteessä nro 1.
Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää viemäriliikelaitoksen johtokuntana kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että
nykyinen jätevedenpuhdistamo lähdetään uusimaan uudella aktiivilietelaitoksella liitteen 1 selvityksen mukaisesti. Hanke toteutus on joko kiinteistöleasingilla tai omalla rahalla. Hankkeen toteutussuunnittelu tulee
aloittaa välittömästi nykyisen jätevedenpuhdistamon kunnon vuoksi. Perusteena päätökselle on viemäriliikelaitoksen asiakkaan kannalta edullisin vaihtoehto pitkällä aikavälillä.
Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

7

OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 40
§ 191

12/2021

05.05.2021
10.05.2021

KHALL § 191
Selvitys on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy viemäriliikelaitoksen johtokunnan esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSEEN KOSKIEN KARAHKAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVAA
54/54.00/2015
KHALL § 192
Karahkan tuulivoimaosayleiskaavasta tehtiin yksi valitus hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää hankkimaan valtuuston perustellun lausunnon tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on
mahdollista, antamaan perustellun lausunnon oheisen valituksen johdosta. Lausunnon on vastattava valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuttava esitetystä selvityksestä (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 42 §).
Asiakirjoihin tulee liittää alkuperäisinä tai jäljennöksinä valituksenalaisen
päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Näitä asiakirjoja ovat:
- valtuuston hyväksymismerkinnällä varustettu värillinen kaavakartta
kaavamerkintöineen ja kaavamääräyksineen
- kaavaselostus lopullisessa muodossaan
- mahdolliset luonto- ja ympäristöselvitykset
- kaikki muut päätöksen perusteena olevat asiakirjat.
Hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta valittaja saa myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.
Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja valitus on oheismateriaalina.
Maankäyttö- ja rakennuslain 67 § ilmoittaminen kaavan hyväksymisestä
kuuluu seuraavasti:
"Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan
nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet
osoitteensa. Jos kirjelmässä, jossa pyyntö on esitetty, on useita allekirjoittajia, voidaan tieto kaavan hyväksymisestä lähettää vain ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille."
Valittaja ei ole pyytänyt jättäessään muistutuksen, että hän haluaa tiedon kaavan hyväksymisestä tai vastineesta tiedon. Kaava-asiakirjoissa
ei myöskään ole luvattu, että vastine toimitaan kaikille muistutuksen jättäneille automaattisesti.
Kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen kokouksessaan 28.3.2018 §
4, että tulevissa tuulivoimakaavoissa noudatetaan Oulaisten alueella vakituisissa ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään 2 kilometrin suojaetäisyytPöytäkirjan tarkastajat: |
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tä. Päätös on ollut jo ennen kaavan aloittamista lainvoimainen, eikä siitä
ole valitettu. Kaavan laatimisessa on noudatettu kaupunginvaltuuston
tahtotilaa, koska kunnilla on kuitenkin omalla alueellaan kaavoitusmonopoli.
Maa-ainestenottoluvissa ei voi määrätä rakennuslupiin liittyviä asioita.
Valittajan maa-ainesten ottoalueelle ei ole haettu rakennus- tai toimenpidelupia eikä niitä ole vireillä.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa kaavavalitukseen seuraavan
lausunnon:
1) Valitus tulee hylätä aiheettomana.
2) Valittaja ei ole pyytänyt muistutuksessaan vastinetta tai kaavan hyväksymispäätöstä tiedoksi MRL 67 § mukaisesti. Myöskään kaava-asiakirjoissa ei näitä luvattu toimittaa automaattisesti.
3) Kaupunginvaltuuston tuulivoimakaavoitusperiaate § 4 28.3.2018 on
ollut jo aikaisemmin lainvoimainen, eikä siitä valitettu. Kaavassa on noudatettu tätä kaupunginvaltuuston tahtotilaa.
4) Maa-ainesten ottoalueella ei ole vireillä rakennus- tai toimenpidelupia.
5) Kaupunginhallitus toivoo asian käsittelyä kiireellisenä.
6) Liitteenä hallinto-oikeuden pyytämät asiakirjat ja rakennusvalvonnan
lausunto, ettei maa-ainesten ottoalueella ole vireillä rakennus- tai toimenpideluvan vaativia hankkeita.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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KARAHKAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN OSITTAINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
54/54.00/2015
KHALL § 193
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.2.2021 § 3 Karahkan
tuulivoimapuiston yleiskaavan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen jätettiin yksi valitus.
Kunnallisvalitus koski kiinteistöjä Mehtälä (563-402-32-1) ja Luhta
(563-404-13-17), joille ei ollut osoitettu tuulivoimalaitoksia.
Kaupunginhallitus antaa erillisessä päätöspykälässään vastineen
Pohjois-Suomen hallintooikeudelle valituksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitus voi valitusajan
kuluttua määrätä yleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava em. päätös viivytyksettä tiedoksi
valittajille ja muutoksenhakuviranomaisille. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.
Liitteenä nro 1 on kaavakartta, johon on merkitty valituksen alainen alue.
Kaavakartalta on rajattu pois neljä lähintä voimalaitosta, jotka ovat valittajan omistaman maan läheisyydessä.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston
3.2.2021 § 3 Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan hyväksymispäätös
tulee voimaan ja saatetaan yleisesti tiedoksi niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan muilta osin kuin sillä kaavakartalla osoitetuilla alueella, johon valitus kohdistuu (MRL 201 §, MRA 93 §). Päätös
annetaan välittömästi tiedoksi valittajalle, Ely-keskukselle ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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TUULIVOIMAKAAVOITUSPERIAATTEET OULAISTEN KAUPUNGIN ALUEELLA
168/54.00/2021
TEKNLTK § 46
Kaupunginvaltuusto teki tuulivoimakaavojen laatimisessa periaatepäätöksen 28.3.2018 § 4, että Oulaisissa noudatetaan uusissa tuulivoimakaavoissa kahden kilometrin suojaetäisyyttä koskien etäisyyttä vakituiseen ja vapaa-ajan asuntoihin. Toisena periaatteena on ollut maksimikorkeuden rajoittaminen tuulivoimaloissa 250 m:iin kuten Karahkan tuulivoimaosayleiskaavassa toteutettiin.
Hautakangas Wind Oy esittää Oulaisten kaupungille MRL §77a-c mukaisen osayleiskaavaprosessin käynnistämistä Oulaisten kaupungin eteläosaan Haapaveden kaupungin kunnanrajaan rajautuen. Hanke sijoittuu Oulaisten kaupungin keskustasta noin 10 km kaakkoon.
Hautakangas Wind Oy esittää kaavoituskonsultiksi FCG Finnish Consulting Group Oy:tä. Oulaisten kaupunki ohjaa kaavoitusta ja osayleiskaava
laaditaan suoraan rakentamista ohjaavana kaavana MRL §77a-c mukaisesti.
Hankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään erillisessä YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa. Hanke sijoittuu osittain
myös Haapaveden kaupungin alueelle.
Hankealueen alustava pinta-ala on noin 4 170 ha, josta noin 2 700 ha
sijoittuu Oulaisten kaupungin alueelle. Alustavien suunnitelmien mukaan
hanketoimija arvioi, että alueelle olisi mahdollista rakentaa yhteensä
noin 40 tuulivoimalaa, josta noin 27 sijoittuisi Oulaisten kaupungin alueelle. Hautakangas Wind Oy on OX2:n hankeyhtiö. Tuulivoimaloiden lisäksi tuulivoimapuiston rakenteisiin kuuluu si-säiset tieyhteydet ja sähkönsiirto, sähköasema sekä ulkoinen sähkönsiirto. Ulkoisen sähkönsiirron osalta suunniteltu liittymispiste olisi Uusnivalan sähköasema. Ulkoisen sähkönsiirron osalta hanketoimija tekee yhteistyötä Haapaveden
kaupungin alueelle sijoittuvan Puutionsaaren tuulivoimapuiston hanketoimijan kanssa ja 400 kV voimajohdolle on käynnistetty oma YVA-menettely. Alustavan suunnitelman mukaan YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen yhteydessä tutkittaisiin rakentamisedelly-tyksiä voimaloille,
joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 m ja nimellisteho 6-10 MW /
voimala.
Kaavoituksessa hanketoimija haluaa varautua tulevaan tekniseen kehitykseen, ja arvioida vaikutukset mahdollisimman suurella, teoreettisella
voimalakoolla. Varautumisella tulevaan tekniseen kehitykseen vältetään
mahdolliset kaavasta tarvittavat poikkeamiset rakennuslupavaiheessa.
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Korkeimmat Suomessa rakennettavat voimalat ovat tällä hetkellä kokonaiskorkeudeltaan 250-metrisiä, mutta Suomessa käytetään viimeisen
vuoden aikana käynnistyneissä kaavoitusmenettelyissä yleisesti 300 m
voimaloita suunnittelun ja vaikutustenarvioinnin lähtökohtana. Haapaveden kaupungin puolella 300 m kokonaiskorkeus on käytössä sekä Rahkola-Hautakankaan kaavoituksessa että lähialueen Puutionsaaren hyväksytyssä tuulivoimayleiskaavassa.
Karahkan tuulivoimayleiskaavaa laadittaessa kaupunki piti kiinni 250
m:n maksimikorkeudesta, vaikka tuulivoimayhtiö olisi halunnut varautua
korkeampiin voimalaitoksiin. Kunnan tulee kohdella eri toimijoita kaavoituksessa samalla tavalla.
Toisaalta tulevaisuuden korkeammat voimalaitokset vaatisivat luonnossa isommat perustukset ja muut rakenteet, mikä saattaisi rajoittaa alueen muuta käyttöä esim mahdollisten harusten vuoksi.
Pohjois-Pohjanmaan liiton Tuulihankkeessa lähtökohtana yhteisvaikutusten arvioinnissa on 300 m:ä korkeat voimalaitokset ja todennäköisesti
1,5 km suojaetäisyys asutukseen. Kunnalla on kuitenkin kaavoitusmonopoli, jonka vuoksi kunta voi ja saa määrittää tiukemmat ehdot. Toisaalta Hautakangas Wind Oy:n hankealue on kauempana keskustasta
ja asutuksesta kuin Karahkan tuulivoimahankealue.
Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle, että Oulaisissa noudatettaisiin tulevissa tuulivoimakaavoissa vastaavia periaatteita kuin nykyisin. Vähimmäissuojaetäisyytenä vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin on kaksi kilometriä ja maksimikorkeus rajoitettaisiin 250 m:iin. Perusteena on Oulaisten alueen samat periaatteet kaikilla hanketoimijoilla.
Keskustelun kuluessa Raimo Jokela esitti, että maksimikorkeudeksi hyväksyttäisiin 300 m perusteena laitostekniikan kehitys. Esityksen mukaan harukset tulisi rajata pois vaihtoehtona rakennuslupavaiheessa.
Tommi Oja kannatti Raimo Jokelan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että
koska esittelijän esityksestä on tullut poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä.
Esittelijän esitys on jaa ja Raimo Jokelan esitys ei. Äänestyksen tulos oli
seuraava:
Jaa
Jari Männikkö
Eino Nurkkala
Sari Rajaniemi
Antti Mäkelä
Marjut Lehtonen äänesti tyhjää.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

Ei
Jaakko Kittilä
Raimo Jokela
Anne-Maria Sirviö
Tommi Oja

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 46
§ 194

12/2021

05.05.2021
10.05.2021

Tekninen lautakunta: Puheenjohtaja totesi, että koska äänet menivät tasan 4 - 4, puheenjohjajan ääni ratkaisi. Tekninen lautakunta hyväksyi
esittelijän esityksen äänestyksen perusteella tuulivoimaloiden maksimikorkeuden rajoittamisen 250 m:iin uusissa tuulivoimahankkeissa.
KHALL § 194
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan
esityksen. Perusteluna on, että lautakunnan esitys on linjassa sen kanssa mitä kaupunginvaltuusto on päättänyt aiemmin tuulivoimaloiden korkeuden osalta ja markkinoilla toimivia yhtiöitä on kaupungin kaavoituksessa ja kaavoihin liittyvissä ehdoissa kohdeltava tasapuolisesti.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 47
§ 195

12/2021

05.05.2021
10.05.2021

OULAISTEN KAUPUNGIN JA TUULIVOIMAYHTIÖ HAUTAKANGAS WIND OY:N
VÄLISEN KAAVOITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
161/54.00/2021
TEKNLTK § 47
Hautakangas Wind Oy esittää Oulaisten kaupungille MRL §77a-c mukaisen osayleiskaavaprosessin käynnistämistä Oulaisten kaupungin eteläosaan Haapaveden kaupungin kunnanrajaan rajautuen. Hanke sijoittuu Oulaisten kaupungin keskustasta noin 10 km kaakkoon.
Hautakangas Wind Oy esittää kaavoituskonsultiksi FCG Finnish Consulting Group Oy:tä. Oulaisten kaupunki ohjaa kaavoitusta ja osayleiskaava
laaditaan suoraan rakentamista ohjaavana kaavana MRL §77a-c mukaisesti.
Hankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään erillisessä YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa. Hanke sijoittuu osittain
myös Haapaveden kaupungin alueelle.
Hankealueen alustava pinta-ala on noin 4 170 ha, josta noin 2 700 ha
sijoittuu Oulaisten kaupungin alueelle. Alustavien suunnitelmien mukaan
hanketoimija arvioi, että alueelle olisi mahdollista rakentaa yhteensä
noin 40 tuulivoimalaa, josta noin 27 sijoittuisi Oulaisten kaupungin alueelle. Hautakangas Wind Oy on OX2:n hankeyhtiö. Tuulivoimaloiden lisäksi tuulivoimapuiston rakenteisiin kuuluu sisäiset tieyhteydet ja sähkönsiirto, sähköasema sekä ulkoinen sähkönsiirto. Ulkoisen sähkönsiirron osalta suunniteltu liittymispiste olisi Uusnivalan sähköasema. Ulkoisen sähkönsiirron osalta hanketoi-mija tekee yhteistyötä Haapaveden
kaupungin alueelle sijoittuvan Puutionsaaren tuulivoimapuiston hanketoimijan kanssa ja 400 kV voimajohdolle on käynnistetty oma YVA-menettely. Alustavan suun-nitelman mukaan YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen yhteydessä tutkittaisiin rakentamisedellytyksiä voimaloille,
joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 m ja nimellisteho 6-10 MW /
voimala.
Kaavoituksessa hanketoimija haluaa varautua tulevaan tekniseen kehitykseen, ja arvioida vaikutukset mahdollisimman suurella, teoreettisella
voimalakoolla. Varautumisella tulevaan tekniseen kehityk-seen vältetään
mahdolliset kaavasta tarvittavat poikkeamiset rakennuslupavaiheessa.
Korkeimmat Suomessa rakennettavat voimalat ovat tällä hetkellä kokonaiskorkeudeltaan 250-metrisiä, mutta Suomessa käytetään viimeisen
vuoden aikana käynnistyneissä kaavoitusmenettelyissä yleisesti 300 m
voimaloita suunnittelun ja vaikutustenarvioinnin lähtökohtana. Haapaveden kaupungin puolella 300 m kokonaiskorkeus on käytössä sekä Rahkola-Hautakankaan kaavoituksessa että lähialueen Puutionsaaren hyväksytyssä tuulivoimayleiskaavassa.
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 47
§ 195

12/2021

05.05.2021
10.05.2021

Hankkeen lopullinen voimalamäärä ja kaava-alueen rajaus tarkentuvat
suunnittelun ja vaikutus-tenarvioinnin yhteydessä.
Hanketoimija on solminut maanvuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa. Alue on metsätalouskäytössä ja alueella on metsätieverkosto, jota voidaan hyödyntää suunnittelussa.
Kaavoitusaloite ja kaavoitussopimus on esitetty liitteessä nro 4. Kaavoituskorvaus kaupungille on 30000 €:a, joka laskutetaan kaavoitussopimuksen mukaisesti 3 eränä. Maksimikorkeuden osalta sopimus päivitetään ed. pykälän kaavoitusperiaatteiden mukaisesti.
Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 4 mukaisen
kaavoitussopimuksen ja esittää sen hyväksymistä myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Maksimikorkeuden osalta sopimus päivitetään
vastaamaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä kaavoitusperiaatteita, kun
ne on käsitelty ja hyväksytty.
Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 195
Kaavoitusasiakirjat ovat oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Pekka Heiska, Merja Krapu ja Marita Toiviainen poistuivat
esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Tommi Oja.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

§ 58
§ 196

12/2021

27.04.2021
10.05.2021

LUPA SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN POLIKLINIKALLE
143/2.10/2021
HKJ § 58
Hoitotyön johtaja Irene Enlund hakee täyttölupaa sairaanhoitajan toimen täyttämiseen poliklinikalle 15.6.2021 alkaen.
Terveydenhoitaja on irtisanoutunut 1.4.2021 alkaen. Hän on ollut käytännössä töistä poissa jo noin vuoden ja tänä aikana hänen paikkansa
on täytetty sisäisin siirroin siten, että avoin toimi on siirtynyt poliklinikalle.
Hoitajien rooli on vahvistunut potilaiden hoidossa, mikä vähentää osaltaan lääkärin vastaanottokäyntejä. Poliklinikalla hoitajat toimivat päivystävinä sairaanhoitajina, päivystävän lääkärin työpareina, ottavat vastaan
puhelut ja tekevät hoidon tarpeen arvioinnin, purkavat takaisin soitto-ohjelmaa ja soittavat asiakkaille ja toimivat lääkärin avustajina kiireettömissä vastaanotoissa. Vastaanotolla toimii tällä hetkellä kaksi reseptihoitajaa. Yhä enemmän on myös erikoishoitajan vastaanottoja (esim. diabeteshoitaja, hengityshoitaja, syöpähoitaja, sydänhoitaja, muistihoitaja).
Tällä hetkellä poliklinikan avoimeksi tulleessa toimessa on sijainen, joka
jää äitiyslomalle kesäkuun aikana. Toimen täyttäminen on toiminnan
kannalta välttämätöntä.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus myöntää luvan sairaanhoitajan toimen täyttämiseen poliklinikalle
15.6.2021 alkaen.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 196
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

§ 59
§ 197

12/2021

27.04.2021
10.05.2021

LUPA PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN KASVATUS- JA PERHENEUVOLAAN
154/2.10/2021
HKJ § 59
Johtava sosiaalityöntekijä Heli Huttunen hakee täyttölupaa psykiatrisen
sairaanhoitajan toimen täyttämiseen kasvatus- ja perheneuvolaan. Sairaanhoitaja on irtisanoutunut tehtävästä 30.6.2021 alkaen ja viimeinen
työpäivä on 31.7.2021.
Täyttölupaa haetaan hyvissä ajoin, koska psykiatristen sairaanhoitajien
saatavuus alueella on haasteellista ja täten varmistetaan riittävän pitkä
rekrytointiaika kesälomien vuoksi. Perheneuvolan psykiatrinen sairaanhoitaja tekee yhteistyötä laajan verkoston kanssa ja tekee asiakastyötä
lasten, nuorten, vanhempien kanssa.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus myöntää luvan psykiatrisen sairaanhoitajan toimen täyttämiseen
kasvatus- ja perheneuvolaan 1.8.2021 alkaen.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 197
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

§ 60
§ 198

12/2021

27.04.2021
10.05.2021

LUPA OSASTONHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN AVOTERVEYDENHUOLTOON
142/2.10/2021
HKJ § 60
Hoitotyön johtaja Irene Enlund hakee täyttölupaa avoterveydenhuollon
osastonhoitajan toimen täyttämiseen 1.4.2021 alkaen.
Avoterveydenhuollon osastonhoitaja on irtisanoutunut 1.4.2021 alkaen.
Avoterveydenhuolto (poliklinikka, neuvola ja fysioterapia) yhdistettiin
vuoden 2020 alussa saman esimiehen alle. Tämä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Yhteistyö, toiminnan kehittäminen, työn organisointi ja
resurssien käyttö järkevällä tavalla poliklinikan ja neuvolan välillä ovat
toimineet sujuvasti. Esim. lyhyet sairauslomat on pystytty hoitamaan sisäisin järjestelyin ja henkilökunnan osaaminen on monipuolistunut. Tämä näkyy erityisesti siten, että terveydenhoitajaresurssilla on pystytty
vahvistamaan poliklinikan toimintaa. Henkilökunnalta on tullut positiivista
palautetta ja he ovat kokeneet muutoksen hyvänä.
Avoterveydenhuollon osastonhoitaja toimii poliklinikan, neuvolan ja fysioterapian lähiesimiehenä. Hän organisoi päivittäistä toimintaa ja huolehtii siitä, että resurssit kohdennetaan tilanteen vaatimalla tavalla. Hänen johdollaan käydään päivittäistä keskustelua työn laadusta ja kehittämisestä sekä siitä, millä asenteella sitä tehdään. Hänen tehtävänsä on
jalkauttaa uusia toimintatapoja käytäntöön ja huolehtia omalta osaltaan
henkilökunnan osaamisen ajantasaisuudesta. Osastonhoitajalla on
myös tärkeä rooli työyksikön ilmapiirin luomisessa.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus myöntää luvan osastonhoitajan toimen täyttämiseen avoterveydenhuoltoon 1.5.2021 alkaen.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 198
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

§ 61
§ 199

12/2021

27.04.2021
10.05.2021

LUPA VASTAAVAN KURAATTORIN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN
141/2.10/2021
HKJ § 61
Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola hakee täyttölupaa vastaavan kuraattorin toimen täyttämiseen. Toimea on hoidettu määräaikaisesti ja se
tulee avoimeksi 1.8.2021.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus myöntää luvan vastaavan kuraattorin toimen täyttämiseen 1.8.2021
alkaen.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 199
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

§ 62
§ 200

12/2021

27.04.2021
10.05.2021

LUPA KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN JUHO OKSAN
KOULULLE
150/2.10/2021
HKJ § 62
Juho Oksan rehtori hakee 21.4.2021 päivätyllä anomuksella lupaa koulunkäynninohjaajan toimen täyttämiseen 10.8.2021 alkaen. Toimi tulee
avoimeksi eläköitymisen myötä.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus myöntää luvan koulunkäynninohjaajan toimen täyttämiseen
10.8.2021 alkaen.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 200
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaosotn esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

§ 63
§ 201

12/2021

27.04.2021
10.05.2021

LUPA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN
145/2.10/2021
HKJ § 63
Varhaiskasvatuksen johtaja Henna Nabb pyytää täyttölupaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaiseen toimeen.
Toimi on tullut avoimeksi eläköitymisen myötä 31.8.2020. Toimi on täytetty tähän asti määräaikaisena vuorohoitoyksikön vaihtelevan tilanteen
vuoksi. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on kuitenkin ollut kasvava
eikä määräaikaisuudelle ole perusteita.
Hän esittää, että on perusteltua, että toimi laitetaan avoimena sisäisesti
haettavaksi ja täytetään vakituisesti 1.8.2021 alkaen.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus myöntää luvan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen täyttämiseen 1.8.2021 alkaen.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 201
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen täydennettynä siten, että toimi laitetaan sisäisesti haettavaksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

§ 64
§ 202

12/2021

27.04.2021
10.05.2021

LUPA VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN
146/2.10/2021
HKJ § 64
Varhaiskasvatuksen johtaja Henna Nabb pyytää täyttölupaa varhaiskasvatuksen opettajan vakituiseen toimeen.
Toimi on täytetty määräaikaisena avoimena opettajan toimena, koska
päteviä hakijoita ei ole saatu.
Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivilla henkilöillä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.
Hän esittää, että varhaiskasvatuksen opettajan toimi laitetaan avoimena
haettavaksi ja täytetään vakituisesti 1.8.2021 alkaen.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus myöntää luvan varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttämiseen
1.8.2021 alkaen.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 202
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

§ 65
§ 203

12/2021

27.04.2021
10.05.2021

LUPA VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN
146/2.10/2021
HKJ § 65
Varhaiskasvatuksen johtaja Henna Nabb pyytää täyttölupaa varhaiskasvatuksen opettajan vakituiseen toimeen.
Toimi on tullut avoimeksi eläköitymisen myötä syksyllä 2019. Toimi on
täytetty määräaikaisena 31.7.2021 asti.
Hän esittää, että varhaiskasvatuksen opettajan toimi laitetaan avoimena
haettavaksi ja täytetään vakituisesti 1.8.2021 alkaen.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus myöntää luvan varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttämiseen
1.8.2021 alkaen.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 203
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

§ 66
§ 204

12/2021

27.04.2021
10.05.2021

VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TOIMEKSI SEKÄ LUPA TOIMEN TÄYTTÄMISEEN
147/2.10/2021
HKJ § 66
Varhaiskasvatuksen johtaja Henna Nabb pyytää lastenhoitajan toimen
lakkauttamista ja muuttamista varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi.
Toimi on tullut avoimeksi lastenhoitajan irtisanoutumisen myötä kesällä
2020.
Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivilla henkilöillä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi tukee lain vaatimuksia.
Hän esittää, että varhaiskasvatuksen opettajan toimi laitetaan avoimena
haettavaksi ja täytetään vakituisesti 1.8.2021 alkaen.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus muuttaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi ja myöntää luvan toimen täyttämiseen
1.8.2021 alkaen.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 204
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Henkilöstöjaosto
Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

§ 67
§ 83
§ 205

12/2021

27.04.2021
03.05.2021
10.05.2021

VARHAISKASVATUKSEN AVUSTAJIEN TOIMIEN PERUSTAMINEN JA LUPA
TOIMIEN TÄYTTÄMISEEN
151/2.10/2021
HKJ § 67
Varhaiskasvatusjohtaja Henna Nabb esittää kolmen määräaikaisen varhaiskasvatuksen avustajan toimen muuttamista vakituiseksi ja pyytää
täyttölupaa toimille 1.8.2021 alkaen.
Ryhmäavustajien tarve on ollut jatkuva ja heitä tarvitaan arjen sujumiseksi, koska lapsiryhmissä on paljon erityistä tukea tarvitsevia lapsia.
Ryhmäavustajien työsuhteet ovat pääsääntöisesti olleet määräaikaisia.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto päättää, että varhaiskasvatuksen avustajien toimia ei perusteta tässä vaiheessa sillä perusteella, että kaupungin ohjeiden mukaisesti perustettavat virat ja toimet käsitellään yleisesti
ottaen vain kerran vuodessa talousarvioprosessin yhteydessä. Henkilöstöjaosto ohjeistaa varhaiskasvatuksen johtajaa viemään esityksen perustettavista toimista syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä sivistys. ja
hyvinvointilautakuntaan, josta asia etenee henkilöstöjaostoon ja sitä
kautta kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Edelleen henkilöstöjaosto toteaa, että tarpeen mukaan toimet voidaan
täyttää määräaikaisesti hallintojohtajan viranhaltijapäätöksellä.
Henkilöstöjaosto: Asia jätettiin pöydälle. Hallintojohtajaa pyydettiin tekemään selvitys määräaikaisten työsuhteiden määristä ja kestosta per
työntekijä, jonka jälkeen asia käsitellään uudestaan.
HKJ § 83
Varhaiskasvatuksessa on yksi vakituinen varhaiskasvatuksen avustaja
ja 18 määräaikaista varhaiskasvatuksen avustajaa.
Oheismateriaalina on tällä hetkellä määräaikaisissa työsuhteissa olevien
varhaiskasvatuksen avustajien työsuhteiden määrä ja kesto.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja: Päätösesitys esitellään kokouksessa.
Henkilöstöjaosto: Keskustelun päätyttyä hallintojohtaja teki seuraavan
päätösesityksen: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että
hallitus perustaa kolme varhaiskasvatuksen avustajan toimea ja myönPöytäkirjan tarkastajat: |
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tää luvan toimien täyttämiseen 1.8.2021 alkaen. Lisäksi henkilöjaosto
toteaa, että toimien täyttäminen on hyvä toteuttaa sisäisen haun kautta
ja että valinnoissa huomioidaan pisimpään olleet avustajat ja mahdolliset ketjutukset. Edelleen henkilöstöjaosto toteaa, että toimien perustaminen ei vaadi lisämäärärahaa vaan kustannukset voidaan huomioida
vuoden 2021 talousarviossa olevista määrärahoista.
Henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan päätösesityksen.
KHALL § 205
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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AKUUTTIOSASTON TILANNEKATSAUS
124/45/2021
PLTK § 28
Kokouksessa käydään läpi akuuttivuodeosaston henkilöstötilanne.
Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunnalle annetaan tietoon akuuttiosaston henkilöstötilanne.
Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta merkitsi akuuttiosaston tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi. Perusturvajohtajalle annettiin tehtäväksi asian tarkempi valmistelu seuraavaan kokoukseen.
PLTK § 35
Akuuttivuodeosaston toimintaa vaikeuttaa henkilöstöpula. Osastolla on
11 sairaanhoitajaa+osastonhoitaja,10 perushoitajaa ja 3,5 laitoshuoltajaa.
Viime syksystä saakka vajausta on ollut 2-3 sairaanhoitajan verran.Tilanne 16.4.2021 oli että 11 paikasta oli täytettynä 8. Täyttöluvat on
saatu kahteen sairaanhoitajan toimen sijaisuuteen mutta paikkoja ei ole
saatu täytettyä hakijoiden puuttuessa. Suunnitellut kesälomat alkavat
24.5 ja jos sijaisia ei saada niin silloin puuttuu 5 sairaanhoitajaa.
Osaston toiminta on jaettu kahteen käytävään. Molemmissa 12 potilaspaikkaa. Arki aamuissa tulisi olla olla 3 sairaanhoitajaa. Yksi sairaanhoitajista on lääkehoidossa (mm. jakaa lääkkeet, tekee lääketilaukset, huolehtii potilaiden iv-antibioottihoidoista) ja kahdella muulla sairaanhoitajalla on vastuullaan oman käytävän 12 potilasta (ovat mukana mm. lääkärikierrolla, tekevät tarvittavat lääkärin määräämät hoitotoimet, kotiuttavat
potilaat ja sisäänkirjaavat uudet potilaat). Iltavuoro 2 sh+ 3ph.Yövuoro
1sh+1ph. Arkipäivien aamuvuoroista on puuttunut viime syksystä saakka tarpeellista henkilökuntaa eli työvuoro on tehty pääsääntöisesti kahdella sairaanhoitajalla.
Sairaanhoitajien puuttumisen vuoksi työvuoroista potilasturvallisuus
osastolla on vaarantunut. Henkilöstövajaus on johtanut toiminnallisiin
ongelmiin kuten esim. lääkärin kierrolla tehdyt suunnitelmat kuten potilaiden kotiutuksia ei ole kyetty kiireen vuoksi tekemään ajallaan.Tämän
johdosta potilaita on joutunut viettämään ylimääräisiä öitä osastolla.
Lääkärin määräämiä toimenpiteitä ei ole ehditty tehdä määräysten mukaisesti esim. verenpaineen seurantamittaukset. Lääkehoitoon ei ole
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myöskään riittävästi aikaa käytettävissä ja tällöin virheiden mahdollisuus
lisääntyy.
Henkilökunta tekee tuplavuoroja sekä työskentelee vapaapäivinä. Tämä
lisää entisestään hoitajien kuormitusta ja vähentää työhyvinvointia.
Perusturvajohtaja: Perusturvajohtaja esittää perusturvalautakunnalle joka edelleen esittää kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle että
akuuttivuodeosastolle perustetaan kaksi vakituista varahenkilön toimea
(sairaanhoitaja) joilla paikataan sijaisten tarve sairauslomien ja myös
osittain vuosilomien osalta. Kahden varahenkilön toimen perustamiseen
tarvitaan lisämäärärahaa 110 000 euroa (sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja vuorolisät, palkan sivukulut ja lomarahat). Henkilöstön määrä ja
akuuttiosaston käyttöastetta tarkastellaan tulevina vuosina eläköitymisten yhteydessä.
Lisäksi akuuttivuodeosaston paikkalukua potilasturvallisuuden vuoksi
vähennetään 18 paikkaan siihen saakka kunnes uudet toimet on perustettu ja saatu täytettyä.Tämän jälkeen paikkaluku voidaan taas nostaa
24 paikkaan.
Jos kesälomien ajalle ei saada sijaisia potilaspaikka määrä lasketaan 16
paikkaan.
Kokouksessa perusturvajohtaja muutti päätösesitystään siten, että viimeisen kappaleen lause "Tämän jälkeen paikkaluku voidaan taas nostaa 24 paikkaan." muutetaan seuraavaksi: Tämän jälkeen paikkaluku
nostetaan 24 paikkaan.
Perusturvalautakunta: Hyväksyy yksimielisesti perusturvajohtajan muutetun päätösesityksen.
KHALL § 176
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus lähettää perusturvalautakunnan
esityksen henkilöstöjaostolle valmisteluun. Lisäksi kaupunginhallitus
pyytää perusturvajohtajalta selvityksen siitä, onko kaupungin ja Sarastia
Oy:n välillä tehtyä sopimusta sijaisten rekrytoinneissa käytetty (yhteydenottojen määrä) ja onko sopimuksella saatu sijaisia palkattua.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
HKJ § 82
Perusturvajohtaja Päivi Rautio ja hoitotyön johtaja Irene Enlund esittelevät asiaa kokouksessa.
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Hallintojohtaja: Päätösesitys esitellään kokouksessa.
Henkilöstöjaosto: Keskustelun päätyttyä hallintojohtaja teki seuraavan
päätösesityksen: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että
hallitus perustaa kaksi sairaanhoitajan toimea akuuttiosastolle ja myöntää luvan toimien täyttämiseen 1.6.2021 alkaen. Lisäksi henkilöstöjaosto
toteaa, että toimien perustaminen ei alkuperäisestä perusturvalautakunnan esityksestä poiketen vaadi lisämäärärahaa vaan kustannukset pystytään huomioimaan vuoden 2021 talousarviossa olevista määrärahoista.
Henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan päätösesityksen.
KHALL § 206
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimien kustannukset tulee kattaa
olemassa olevista määrärahoista eikä toimista saa aiheutua määrärahojen korotustarvetta.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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SOPIMUS KORONAROKOTUKSIA KOSKEVASTA PALVELUSTA SUOMEN TERVEYSTALO OY:N KANSSA
120/2.10/2020
KHALL § 159
Suomen Terveystalo Oy on lähettänyt sopimusluonnoksen, joka koskee
koronarokottamiseen (Covid -19) liittyviä palveluita, jotka yritys tuottaisi
Oulaisten kaupungille. Sopimus on palveluista, jotka Suomen Terveystalo Oy tuottaisi Oulaisten työterveysasiakkaille ja kaupungin asukkaille.
Kaupungin ja Suomen Terveystalo Oy:n välillä olevan sopimuksen perusteella terveystalo voi antaa rokotuksia, edellyttäen että Oulaisten
kaupungin ja THL:n antamia ohjeita tai muuta valtakunnallista ohjeistusta roketejärjestyksestä noudatetaan. Sopimus itsessään ei aiheuta laskutusta ja työterveyshuollon asiakkaiden kanssa tehdään oma sopimus
rokottamisesta ja palvelun laskutus tapahtuu palveluhinnaston mukaisesti annetun palvelun mukaisesti. Rokoteaineiden saamisessa Suomen
Terveystalo Oy:lle on edellytyksenä, että tällainen sopimus on voimassa. Sairaanhoitopiiri ei voi muussa tapauksessa voi toimittaa rokotetta
yritykselle.
Sopimusluonnos on liitteenä nro 1.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tekee Suomen Terveystalo Oy:n
kanssa sopimuksen koronarokotuksia koskevasta palvelusta liitteen nro
1 mukaisen sopimuksen. Sopimuksen yhteyshenkilönä kaupungin puolelta toimii johtava lääkäri Harri Pennanen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 180
Kaupunginhallituksen em. pykälä ei ole vielä lainvoimainen eikä sopimusta ole vielä allekirjoitettu. Johtava lääkäri Harri Pennanen on vasta
jälkikäteen saanut sopimuksen nähtäväkseen ja hänen käsityksensa
mukaan sopimusta tulisi eräiltä osin täydentää. Nämä täydennykset liittyvät mm. rokotusten tilastointiin ja raportointiin. Suomen Terveystalo
Oy:lle on lähetetty 22.4.2021 kommentoitavaksi johtava lääkäri Harri
Pennasen tekemät lisäykset sopimukseen.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginjohtajan päätöesitys esitellään kokouksessa.
Kaupunginhallitus: Keskustelun päätyttyä kaupunginjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Kaupunginhallitus kumoaa tekemänsä päätöksen
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koskien sopimusta Suomen Terveystalo Oy:n kanssa koronarokotuksia
koskevasta palvelusta. Asiaan palataan, kun Suomen Terveystalo Oy
on kommentoinut esitettyjä lisäyksiä sopimukseen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösesityksen.
KHALL § 207
Uusi sopimus on liitteenä nro 2. Tässä sopimuksessa on otettu huomioon johtava lääkäri Harri Pennasen esittämät muutokset alkuperäiseen
sopimusluonnokseen.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tekee Suomen Terveystalo Oy:n
kanssa sopimuksen koronarokotuksia koskevasta palvelusta liitteen nro
2 mukaisen sopimuksen. Sopimuksen yhteyshenkilönä kaupungin puolelta toimii johtava lääkäri Harri Pennanen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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HYVÄKSYJÄT VUONNA 2021 (TASETILIT)
1/1.05/2021
KHALL § 11
Kaupunginhallitus ja lautakunnat määräävät käyttötalouden määrärahojen osalta hyväksyjät. Tasetilien osalta hyväksyjät määrää kaupunginhallitus.
Oheismateriaalina on luettelo tasetilien hyväksyjistä vuodelle 2021.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus määrää tasetilien hyväksyjät oheismateriaalin mukaisesti.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 208
Oheismateriaalina on päivitetty luettelo tasetilien hyväksyjistä vuodelle
2021.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus määrää tasetilien hyväksyjät oheismateriaalin mukaisesti. Kyseessä on alkuvuodesta tehdyn päätöksen
päivittäminen, koska henkilöitä on vaihtunut.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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HYVÄKSYJÄT VUONNA 2021 (KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUS)
1/1.05/2021
KHALL § 12
Kaupungin menojen 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.
Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen tapahtuu sähköisessä muodossa Rondo-ohjelmassa. Käytännössä kaikki kaupungille tulevat laskut käsitellään sähköisessä muodossa, jossa muodossa ne pääosin tulevat
kaupungille tai johon muotoon paperilaskut skannataan.
Asiatarkastuksen ja hyväksymisen on ohjeistus, jonka mukaan laskulla
on aina kaksi käsittelijää, asiatarkastaja ja hyväksyjä. Nämä henkilöt on
nimettyinä henkilöinä Rondo-ohjelmassa, samoin heidän varahenkilönsä, jos varsinainen asiatarkastaja tai hyväksyjä ei ole paikalla tai hän ei
voi hyväksyä laskua (loma-ajat, muut poissaolot, esteellisyydet).
Sekä asiatarkastaja että hyväksyjä vastaavat siitä, että maksutosite on
muodollisesti ja asiallisesti oikea ja että tositteessa on oikea tilimerkintä.
Asiatarkastaja vastaa siitä, että laskun perusteena oleva tavara tai palvelu on saatu. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että kaupunki ei
maksa etukäteissuorituksia tai ennakkoja, poikkeuksena kuntayhteistyösopimuksiin liittyvät suoritukset. Hyväksyjä vastaa lisäksi siitä, että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha ja että määrärahaa ei
ylitetä.
Oheismateriaalina on luettelo vuoden 2021 talousarvion hyväksyjistä
kaupunginhallituksen alaisten kustannuspaikkojen ja toimintojen osalta.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyjät vuodelle 2021
oheismateriaalin mukaan.
Kaupunginhallitus kehottaa lautakuntia päättämään omien määrärahojensa osalta hyväksyjät mahdollisimman pian ja huomioimaan sen, että
varahenkilöt myös nimetään ja varmistetaan laskujen käsittely ajallaan.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 209
Oheismateriaalina on päivitetty luettelo vuoden 2021 talousarvion hyväksyjistä kaupunginhallituksen alaisten kustannuspaikkojen ja toimintoPöytäkirjan tarkastajat: |
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jen osalta.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyjät vuodelle 2021
oheismateriaalin mukaan. Kyseessä on alkuvuodesta tehdyn päätöksen
päivittäminen, koska henkilöitä on vaihtunut.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VESTIA OY:N HALLITUKSEEN VARAJÄSENEN ESITTÄMINEN
155/2.30/2021
KHALL § 185
Vestia Oy:n yhtiökokouksen asettama valmistelutoimikunta on kokouksessaan 22.4.2021 valtuuttanut toimitusjohtaja Olavi Soinion välittämään esityksen niille yhtiön omistajakunnille, joilta tarvitaan henkilöesityksiä tulevassa (27.5.2021) yhtiökokouksessa.
Oulaisten kaupungin tulee esittää varajäsen Haapajärven varsinaiselle
jäsenelle. Vestia Oy:n hallituksessa on nyt Mauri Myllykangas.
Yhtiökokouksen valmistelutoimikunta pyytää kultakin kunnalta esitystä
oman valintansa osalta. Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran
11.5.201, joten mahdollisuuksien mukaan siihen mennessä olisi hyvä
saada palautteet/kommentit asiaan, jotta kokouskutsuun voidaan liittää
nimet sisältävä ehdotus valinnoista yhtiökokouksen käsiteltäväksi.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tekee esityksen Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi.
Kaupunginhallitus: Asia jätettiin pöydälle.
KHALL § 210
Asiaan on saatu Vestia Oy:n toimitusjohtaja Olavi Soiniolta lisäselvitystä:
"Vestia Oy:n yhtiökokous on 23.9.2020 hyväksynyt hallituspaikkojen valintamallin, jossa Oulainen kuuluu valintaryhmään 2, josta valitaan neljä
varsinaista hallitusjäsentä. Ryhmän koon ollessa 8 omistajakuntaa, niin
Oulaisten osalta varsinaisen jäsenen paikka tulee näin ollen joka toinen
valintakerta. Mauri Myllykangas on ollut nyt varsinaisena jäsenenä
2019-2020 kauden ja seuraavan kerran Oulaisista varsinainen jäsen valitaan vuoden 2023 yhtiökokouksessa. Valintaryhmät on koostettu osakkeenomistajuuden suuruuden mukaan siten, että ensimmäisessä on kolme suurinta omistajaa, toisessa kahdeksan seuraavaa ja kolmannessa
loput. Pienimpien osakkaiden ryhmästä on kieltämättä harvemmin mahdollisuus päätyä varsinaisen jäsenen paikalle, mutta tällä jaolla kaikilla
on joka tapauksessa varajäsenen paikka."
Vestia Oy:n yhtiökokouksessa hyväksytty paikkajakotaulukko on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tekee esityksen Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi.
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Kaupunginhallitus: Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen jäsen
Marita Toiviainen esitti, että Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi esitetään Mauri Myllykangasta. Kaupunginhallituksen jäsen Tommi Oja esitti,
että varajäseneksi esitetään Pekka Rahkolaa.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Vestia
Oy:n hallituksen varajäseneksi oli tehty kaksi esitystä, joten asiassa on
toimitettava vaali. Edelleen puheenjohtaja totesi, että vaali toimitetaan
suljetuin lipuin.
Puheenjohtaja esitti, että kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat vaalissa ääntenlaskijoina ja avustavat vaalitoimituksessa tarvittaessa. Esitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Toimitetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Mauri Myllykangas
Pekka Rahkola

6 ääntä
3 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus esittää Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi Mauri Myllykangasta.
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OULAISTEN AMIRAALI OY:N HALLITUKSEN JÄSENISTÄ ESITYS
164/2.30/2021
KHALL § 211
Amiraali Oy:n yhtiökokous on 20.5.2021. Amiraali Oy:n hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kuusi on kaupunginhallituksen esittämää:
Sari Myllykoski-Hanhela, Jorma Perälä, Kai Pajala, Tommi Oja, Virpi Takalo-Eskola ja Eeva Hyytiäinen sekä varalla Marjut Lehtonen.
Jäsenet valitaan yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. Yhtiökokousedustajaksi Oulaisten Amiraali Oy:n yhtiökokoukseen on nimetty Merja
Krapu.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tekee esityksen Oulaisten Amiraali
Oy:n hallituksen jäsenistä.
Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Oulaisten Amiraali Oy:n hallitukseen Sari Myllykoski-Hanhelaa, Jorma Perälää,
Kai Pajalaa, Tommi Ojaa, Jari Männikköä ja Eeva Hyytiäistä sekä varalle Marjut Lehtosta.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 212

12/2021

10.05.2021

KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN
115/2.10/2021
KHALL § 212
Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi 1.9.2021 alkaen.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.4.2021 28 § päättänyt viran
pätevyysvaatimuksiksi ylemmän korkeakoulututkinnon sekä käytännössä osoitetun kokemuksen vaativista johtotehtävistä ja henkilöstön johtamisesta.
Kaupunginjohtajan viran hakuilmoitusluonnos on oheismateriaalina.
Hallintojohtaja: Kaupunginhallitus päättää julistaa kaupunginjohtajan viran auki 1.9.2021 alkaen Kuntarekryssä, Kuntalehdessä ja sanomalehti
Kalevassa. Virka on haettavana 28.5.2021 klo 15.00 asti.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 213

12/2021

10.05.2021

LEHTOPÄÄN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN MÄÄRÄRAHA
171/51.15/2021
KHALL § 213
Oulaisten kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 3.2.2021 hyväksynyt
450.000 €:n investointivarauksen vuoden 2020 tilinpäätökseen Lehtopään kevyen liikenteen väylän rakentamista varten.Samalla kaupunginvaltuusto on hyväksynyt poistoajaksi 20 vuotta.
Oulaisten kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat tehneet toteuttamissopimuksen Lehtopään kevyen liikenteen väylän rakentamisesta vuonna 2021. Toteuttamissopimuksessa hankkeen kustannusjaosta on sovittu siten, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus osallistuu
hankkeen rakentamisen kustannuksiin 450.000 €:n osuudella (alv 0 %)
ja Oulaisten kaupunki 450.000 €:n osuudella (alv 0 %). Mikäli kustannukset ylittävät 900.000 €, niin ELY-keskus vastaa ylityksen kustannuksista. Jos hankkeen kustannukset jäävät alle 900.000 €, niin kustannusjako on 50 %/50 %.
Ely-keskus on käynnistänyt hankkeesta julkisen kilpailutuksen, jonka
määräpäivä on 18.5.2021.
Määrärahaa ei ole vielä varattu vuoden 2021 talousarvioon. Talousarvion investointiosan määrärahat ovat talousarvion sitovuusmääräyksen
mukaisesti projektikohtaisesti sitovia. Määrärahan lisäyksestä päättää
kaupunginvaltuusto.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
vuoden 2021 talousarvion investointiosaan tehdään lisäys 450.000 €
projektille 8821 Lehtopään kevyen liikenteen väylä. Kate määrärahalle
tulee aiemmin tehdystä varauksesta.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 214

12/2021

10.05.2021

TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAT
KHALL § 214
Tiedoksisaatettavat asiakirjat ovat oheismateriaalina.
1. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 23.4.2021 nro VN/11430/202
Asia: Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi
2. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.4.2021 nro PSAVI/3620/2021
Asia: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan alueelle 26.4.-2.5.2021
3. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 29.4.2021 nro PSAVI/3937/2021
Asia: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan alueelle 3.-9.5.2021
4. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 6.5.2021 nro PSAVI/4124/2021
Asia: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan alueelle 10.-31.5.2021
5. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 27.4.2021 ja 4.5.2021
6. Maanmittauslaitoksen kirje 29.4.2021
Asia: Ilmoitus ehdotuksesta pienten erillisten alueiden siirrosta kunnasta
toiseen
7. Fennovoiman vuosi 2020
8. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
2021-2022 (paperinen esite)
9. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 26.4.2021
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä asiakirjat tietoonsa
saatetuiksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

41

OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 215

12/2021

10.05.2021

TIEDOKSISAATETTAVAT PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 215
Tiedoksisaatettavat pöytäkirjat ovat oheismateriaalina.
1. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 21.4.2021
2. Henkilöstöjaoston pöytäkirjat 27.4.2021 ja 3.5.2021
3. Valvonta- ja lupalautakunnan pöytäkirja 29.4.2021
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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PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 216

12/2021

10.05.2021

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KHALL § 216
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.36 ja antoi näin kuuluvan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 3.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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12/2021

44

Liite nro 3
OULAISTEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

10.5.2021

216

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

189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 212, 213, 214,
215 ja 216
Pykälät

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 193, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ja 211
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

193, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ja 211
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: |
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