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Suvi Koskenlaine
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KÄSITELLYT ASIAT
44 - 57 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
24.6.2021
Matti Heikkinen

Pekka Heiska
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Oulaisten kaupungin kotisivuilla 28.6.2021 alkaen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KVALT § 44
Kaupunginhallitus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kaupunginvaltuusto: Koska saapuvilla oli suoritetun nimenhuudon mukaan 26 valtuutettua ja 1 varavaltuutettua, liite nro 7 ja koska kokouksesta oli ilmoitettu valtuutetuille kuntalain, hallintosäännön ja valtuuston
päätöksen mukaisesti, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
KVALT § 45
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 24.6.2021 klo 14.30.
Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kaupunginvaltuusto: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Matti Heikkinen ja Pekka Heiska sekä varalle Kari Hyytiäinen.
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VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUS
61/1.05/2021
KVALT § 46
TARKLTK 106 §
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston
päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos
kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Päätösehdotus: Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020.
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto:
1. merkitsee vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen
edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten sekä
2. pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon (kuntalaki 121§) syyskuun
2021 loppuun mennessä siitä, mihin toimiin sen johdosta on ryhdytty.
Päätös: Hyväksyttiin.
_____
Tarkastuslautakunnan 3.6.2021 allekirjoittama arviointikertomus on liitteenä nro 1 ja tilintarkastusyhteisö KPMG OY AB:n 27.5.2021 allekirjoittama tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 2.
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

6

OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 137
§ 239
§ 47

5/2021

29.03.2021
07.06.2021
23.06.2021

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
77/1.45/2021
KHALL § 137
Oulaisten kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on valmisteltu hallintokunnissa ja hallintokeskuksessa. Tilinpäätös on laadittu soveltaen kirjanpitolautakunnan kuntajoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.
Kuntalain (410/2015) 112 §:n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuuteen,
kirjan- pitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan lisäksi kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä.Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja
lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113 - 116 §:n soveltamisesta.
Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma
ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimista ohjeistetaan tarkemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa.
Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun
loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä
tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä (KuntaL 113 §).
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnan hallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 115 §:n mukaan: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia
asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottami seksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä".
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. 1)
valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Tilintarkastajan on kuntalain 123 §:n mukaan toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
kunkin tili- kauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Tilintarkastajan on tarkastettava:
1. onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2. antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpää- töksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3. ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4. onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja
annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Kuntalain 125 § säätelee tilintarkastuskertomusta ja sen käsittelyä. Valtuustolle annettavassa kertomuksessa on esitettävä tarkastuksen tulokset ja myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimiPöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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elimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle
viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kunnan
tilinpäätös ja siihen sisältyvät asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun
kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen (JulkL6 §).
Vuoden 2020 tilinpäätös
Tilinpäätös vuodelta 2020 on oheismateriaalina (eritelty kaupunki ja viemärilaitos). Viralliset tilinpäätöslaskelmat ovat tilinpäätöksen luvussa 3.
(tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, konsernilaskelmat).
Tilinpäätöksen alussa on toimintakertomus, jossa on käyty läpi kokonaistalouden näkökulmasta olennaisia tapahtumia toiminnassa ja taloudessa. Tuloksen muodostumista ja rahoitusta on tarkasteltu kolmelta viime vuodelta (2018 - 2020) ja mukana ovat myös tunnusluvut.Tilinpäätös
sisältää myös talousarvion toteutumista koskevat osat (käyttötaloustoimielimittäin ja vastuualueittain, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä investoinnit hankkeittain ja yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta). Viralliset tilinpäätöslaskelmat ovat vuosilta 2019 ja 2020,
tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilitarkastajan tilinpäätösmerkintä ovat tilinpäätöksen luvussa 6.
Käyttötalous
Oulaisten kaupungin tilikauden 2020 toimintatuotot olivat 7,6 milj. € (tot.
97,4%).Toimintatuotoissa oli kasvua 0,5 %. Myyntituotot laskivat n.
23.000. € (-0,8 %) ja maksutuotot laskivat n. 20.000 € (- 8,0 %). Tuet ja
avustukset oli vat 1,130 milj. €, kasvua muodostui 56,2
%.Toimintakuluja oli 57,7 milj. € (tot. 98,1 %), laskua -0,3 % vuodesta
2019 vuoteen 2020.
Suurimmat erät toimintakuluissa ovat henkilöstökulut (44,6 %) ja palvelujen ostot (42,6 %). Henkilöstökulut olivat 25,8 milj. € (tot. 97,3 %), kasvua 0,324 milj. € (1,3 %) ja palvelujen ostoihin käytettiin 24,6 milj. €
(tot.98,4 %), laskua 0,544 milj. € (- 2,2 %).
Verotulot ja valtionosuudet 2020
Kaupungin verorahoitus muodostuu verotuloista ja valtionosuuksista.
Oulaisten kaupungin tuloveroprosentti v. 2020 oli sama kuin edellisenä
vuonna 22,00 %. Verotulot jäivät yhteensä n.0,620 milj. € (tot. 97,7 %)
alle talousarvion. Kaiken kaikkiaan verotulot kasvoivat n. 0,732 milj. euroa (2,9 %) vuoteen 2019 verrattuna. Kunnallisveron tuotto jäi talousarvioon nähden n. 0,670 milj. euroa matalammaksi ja kiinteistöverontuotto
n. 0,184 milj. euroa matalammaksi verotuksen joustavan valmistumisen
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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vuoksi. Yhteisöveron tuotto ylitti talousarvion valtion koronatukitoimenpiteiden vuoksi ja kertymä oli 0,351 milj. euroa korkeampi vuoteen 2019
verrattuna.
Kunnallisveron lopullinen tuotto oli v. 2020 koronaepidemian sekä kevään 2020 ennusteiden valossa paljon odotettua parempi. Koronaepidemian negatiiviset talousvaikutukset eivät kuitenkaan kohdistu yksistään
vuoteen 2020 vaan vaikutus ulottuu myös tuleville vuosille. Maamme
hallitus on kuitenkin luvannut tukensa kuntien suoriin koronakustannuksiin.
Kiinteistöverotuksen joustava valmistuminen v. 2020 vaikutti kiinteistöverojen tilityksien viivästymiseen vuoden 2021 puolelle. Verovelvolliskohtainen joustava kiinteistöverotus valmistui kahdessa erässä toukokuussa tai lokakuussa. Lokakuussa valmistuneista verotiedoista tilitykset
tapahtuvat vasta helmikuussa 2021. Verohallinto on ilmoittanut, että
vuonna 2021 verotulojen siirtyminen seuraavalle vuodelle pienenee puolella.
Yhteisöverotuoton nousu johtuu, koronavirusepidemiaan liittyvästä, kunnille kohdistetusta määräaikaisesta tukitoimenpiteestä v. 2020 sekä v.
2021. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määrää korotettiin 10 prosenttiyksiköllä (32,13 % -> 42,13 %). Tuen tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta
johtuvia kuntien talouden vaikeuksia. Korotuksen vaikutus Oulaisten yhteisöveron osuuteen oli 0,363 milj. euroa.
Valtionosuuksia kertyi 2020 vuonna 28,3 milj. euroa ja kasvua 4,1 milj.
euroa (18,1 %) vuodesta 2019. Peruspalvelujen valtionosuudeksi muodostui 24.738.360 euroa ja verotulomenetysten kompensaatioksi
3.604.272 euroa. Maamme hallituksen neljännestä talousarviosta Oulaisiin myönnettiin lisäystä valtionosuuksiin 0,997 milj. € ja seitsemännessä
talousarviossa 0,987 milj. €. Koronatuet v. 2020 olivat yhteensä 1,9 milj.
€, yhteisöveron korotus (10 %) huomioituna yhteensä 2,3 milj. €.
Kokonaisuutena Oulaisten kaupungin verorahoitus ja valtionosuudet
kasvoivat vuodesta 2019 noin 5,0 milj. euroa (10,3 %). Taulukossa (alla)
verotulot sekä valtionosuudet v. 2019 ja 2020.
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Vuoden 2020 tuloslaskelman katteet (mukana kaupungin ja viemärilai toksen luvut):
Oulaisten kaupungin vuoden 2020 tilikauden tulokseksi muodostui
2.348.699,13 € ja ylijäämä oli 1.913.681,69 €. Toimintatuotot kattoivat
13,6 % toimintakuluista.
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä

- 50.017.703 €
4.716.571 €
2.348.699 €
1.913.681 €

Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet tekijät
:
Investoinnit 2020
Vuonna 2020 kaupungin investoinnit olivat yhteensä 2.586.793 €
(2.871.850 € v.2019) ja saatujen rahoitusosuuksien ja omaisuuden
myyntituottojen jälkeen nettoinvestoineiksi jäi 2.407.101 € (2.343.851 €
v. 2019). Investoinneista maanhankintaan käytettiin yhteensä v. 2020
vain 43.791 € ja myyntituloja saatiin vain 135.900 €.
Lainakanta 31.12.2020
Vuodenvaihteessa kaupungilla oli lainaa kaikkiaan 32.961.720 € ( 34,7
milj.€ v.2019). Koko lainasummasta oli pitkäaikaista lainaa oli 3,6 milj.€
ja lyhytaikaista (kuntatodistusohjelmiin perustuvaa) lainaa 29,3 milj.€.
Lainamäärä on lyhentynyt n. 1,7 milj. €. Yhteensä lainamäärä asukasta
kohden on 4.526 €/as. (4.670 €/as v. 2019).
Oulaisten kaupungin taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertynyttä ylijäämää 1.895.612,54 €. Vuoden 2020 tilikauden ylijäämä oli
1.913.681,69 €, joten taseen ylijäämä 31.12.2020 on 3.809.294,23 €.
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus
1) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2020 tulokseen
2.348.699,13 € tehdään poistoeron muutoskirjaus 54.982,56 € (perustuu investointirahaston aiempaan käyttöön) sekä investointivaraus
450.000 € (kaupungin rahoitusosuus Lehtopään kevyen liikenteen väylään), minkä jälkeen tilikauden ylijäämä on 1.913.681,69 € kirjataan taseen yli-/alijäämätilille tasekirjassa esitetyllä tavalla. Kaupungin tase
31.12.2020 on tämän jälkeen ylijäämäinen 3.809.294,23 €;
2) allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; ja
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus oikeuttaa hallintokeskuksen tekemään tilinpäätökseen mahdollisia teknisluonteisia kirjoitusja laskuvirheiden korjauksia, joilla ei ole vaikutusta lopputulokseen. Mahdolliset muutokset esitellään kaupunginhallitukselle ennen tilinpäätöksen
valtuustokäsittelyä.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 239
Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Tilinpäätös 2020 -kirjaan on tehty muutoksia, johtuen tilinpäätösraporttien ajon jälkeen tapahtuneista hyvityslaskukirjauksista vuoden 2020 kirjanpitoon. Vuodelle 2020 kirjatut
hyvityslaskut parantavat kaupungin tilikauden ylijäämää 419,09 euroa.
Kirjaukset vaikuttavat tuloslaskelman ylijäämän lisäksi toimintakatteeseen, vuosikatteeseen sekä tilikauden tulokseen. Lisäksi sekä taseeseen oman pääoman ylijäämään ja vuosikatteen osalta rahoituslaskelmaan.
Tilinpäätöskirjassa muutokset ovat seuraavilla sivuilla:
- Talousarvion toteutuminen sivuilla 11 ja 21 korjattu tulos 2.349.117.53
€, ylijäämä 1.914.100,09 €, taseen ylijäämä 3.809.712,63 €. Sivuilla 14
ja 21 korjattu vuosikate 4.716.989 €.
- Konserntilinpäätöslaskelmat ja sen tunnusluvut sivuilla 32-36.
- Tilikauden tuloksen käsittely sivulla 36 korjattu tilikauden tulos
2.349.117,53 €, ylijäämä 1.914.100,09 €. Kaupungin taseen ylijäämä
3.809.712,63 €.
- Rahoituslaskelman toteutuminen sivulla 100 korjattu vuosikate
4.716.989,68 €.
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- Tilinpäätöslaskelmat sivulla 107-109 korjattu toimintakate, vuosikate,
tulos sekä ylijäämä ja taseen tilikauden ylijäämä.
- Konsernilaskelmat sivulla 111-114 korjattu tuloslaskelman vuosikate,
tulos sekä ylijäämä ja taseen tilikauden ylijäämä.
- Muut taseen ulkopuoliset vastuut sivulla 122 lisätty vuoden 2020 kaupungin sekä konsernin luvut.
- Laskelma liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen sivulla 139 korjattu.
Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 1.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus saattaa vuoden 2020 tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen hyväksyttävyyden ja vastuuvapauden osalta kaupunginhallitus toteaa,että kaupunginvaltuusto tekee päätöksen tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
19.00-19.07 väliseksi ajaksi.
KVALT § 47
Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 2 ja Tilinpäätös 2020 (+ viemäriliikelaitos) oheismateriaalina.
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille poikkeuksena tekninen
toimi, miltä osin tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen palataan epäillyn
väärinkäytöksen tai laiminlyönnin selvityksen saatua lopullisen ratkaisun.
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PERUSTURVAN VUODEN 2021 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN SIIRTOESITYS
VASTUUALUEIDEN VÄLILLÄ
187/1.05/2021
PLTK § 41
Talousarvion sitovuustaso hallintokunnilla valtuuston nähden on käyttötaloudessa vastuualue. Vastuualueen sisällä määrärahojen käytöstä ja
siirroista vastaa toimielin eli perusturvalautakunta. Vastuualueiden välillä
tehtävistä muutoksista päättää aina kaupunginvaltuusto.
Perusturvan talousarviossa terveydenhuollon vastuualueella avoterveydenhuollon kustannuspaikalla on määrärahavaraus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin järjestämään jäsenkuntien ensihoidon laskutukseen. Ensihoidon kuukausilaskutus on asukasluvun perusteella tuleva
kiinteä osuus alueen ensihoidon läsnäolosta vuorokauden ympäri. Vuodelle 2021 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ensihoidon kuukausilaskutus on 44 493,70 euroa ja vuosikustannus on noin
534 000 euroa. Ensihoitoon varattu määräraha 490 000 euroa ei tule riittämään sairaanhoitopiirin kustannusten korotuksen vuoksi ja lisämäärärahaa haetaan myöhemmässä vaiheessa.
Palveluluokituksen uudistuksen myötä vuoden 2021 alusta jäsenkuntien
ensihoidon laskut kirjataan Sairaanhoidon vastuualueelle omalle toiminnolle 3207 Ensihoitopalvelut. Vuoden 2021 talousarviossa määräraha
490 000 euroa ensihoidon järjestämiseen on talousarvion valmisteluvaiheessa syksyllä 2020 jäänyt terveydenhuollon vastuualueelle avoterveydenhuollon poliklinikan toiminnolle.
Talousarvion määrärahan siirto vastuualueiden välillä on talouden seurannan kannalta perusteltua. Terveydenhuollon avoterveydenhuollon
poliklinikan toiminnolta esitetään siirrettäväksi 490 000 euroa sairaanhoidon ensihoitopalveluiden toiminnolle seuraavasti:
Siirretään 4421 3105 3120 menokohdalta 490 000 euroa kohteeseen
4302 3201 3207 erikoissairaanhoidon ensihoitopalvelut.
Perusturvajohtaja: Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi määrärahansiirto vastuualueiden
välillä.
Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti
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KHALL § 240
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 48
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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OULAISTEN KAUPUNGIN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2019-2020
199/0.05/2021
KHALL § 255
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2018 Oulaisten kaupungin uuden strategian 2018–2025 – Yhteinen sävel.
Strategian toiminta-ajatus muodostuu lupauksesta järjestää laadukkaita,
hy vinvointia ja viihtyvyyttä edistäviä palveluita sitoutumalla kehittämään
elinkei noelämää ja asuinympäristöä kestävästi. Visiona on olla tyytyväisten ihmisten elinvoimainen kaupunki, jossa syntyy ja tapahtuu.
Arvot koostuvat neljästä osa-alueesta: 1) avoimuus, 2) hyvinvointi, 3)
kehitys sekä 4) vastuullisuus.
Avoimuus tarkoittaa innovatiivisuutta ja avoimuutta päätöksenteossa sekä vuorovaikutuksessa. Hyvinvointi kuuluu jokaiselle kaikissa elämäntilanteissa, palveluiden ääressä, työssä ja vapaa-ajalla. Kehitys on aktiivisuuta ja hyvien edellytysten luomista asumiselle, elinkeinoelämälle, monipuolisille palveluille sekä kolmannen sektorin toiminnalle. Vastuullisuus pitää sisällään toiminnan vas tuullisuuden,oikeudenmukaisuuden
sekä ympäristön huomioimisen sekä sosiaaliset että taloudelliset vaikutukset.
Tavoitteet koostuvat neljästä osa-alueesta: 1) Näkyy ja kuuluu 2) Arjen
turva 3) Monipuolisesti vahva 4) Yhdessä eteenpäin.
Oulainen näkyy ja kuuluu meille ja muualle. Se tarkoittaa mm. että kyliä
kehitetään, kaavoitus toimii tarkoituksenmukaisesti, keskustan yleisilmettä parannetaan, kaupungin vesistöt ja luonnonarvot tuodaan esille.
Arjen turva tarkoit taa kaupungin palveluiden monipuolista kehittämistä,
syrjäytymisen ehkäise mistä, lasten ja perheiden hyvinvointiin panostamista ja kaupungin talouden vakaana pitämistä. Monipuolisesti vahva pitää sisällään tavoitteen kääntää asukasluvunkehitys positiiviseksi, huolehditaan yritys- ja elinkeinoelämästä hyvinvoinnin perustana sekä hyödynnetään kantatien ja pääradan liikennemäärät sekä alueen suurhankkeet. Yhdessä eteenpäin mahdollistaa kaupunkilaisten aktiivisen osallistumisen sekä kaupungin henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen.
Oulaisten kaupungin strategian toteutuminen 2019–2020 ja tavoitteet vuodelle 2025.
Oulaisten kaupungin strategia on toteutunut 2019-2020 aikavälillä syntyneiden lasten määrän, nettomuuton, työpaikkojen määrän sekä työpaikkaomavaraisuuden osalta parempaan suuntaan. Tämän lisäksi talouden
mittarit ovat parantuneet vuodesta 2019 vuoteen 2020 hyvän talousvuoPöytäkirjan tarkastajat: |
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den jälkeen, myös työntekijöiden työhyvinvointi on parantunut. Sen sijaan erityisesti kaupungin asukasluku, työttömyysprosentti sekä sairastavuuskerroin ovat heikentyneet tarkastelujaksolla.

Oheismateriaalina strategian toteutumaluvut 2017-2020 sekä tavoitteet
vuodelle 2025. Taulukkoon saadaan vielä ennen valtuustokäsittelyä äänestysprosentti vuoden 2021 kuntavaaleissa.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto merkitsee strategian toteutumisen tietoonsa saatetuksi. Yleisesti voidaan todeta, että strategian tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, tavoitteet ovat konkreettisia ja kaupungin kokonaisuutta kuvaavia. Strategian päivittäminen on yksi keskeinen uuden valtuuston tehtävä.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 49
Oheismateriaalina strategian toteutumaluvut 2017-2020 sekä tavoitteet
vuodelle 2025.
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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OULAISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.8.2021
212/0.05/2021
KHALL § 265
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö,
jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö kunnassa. Kuntalaissa lähdetään siitä, että kaikki ennen kuntalain vuosina 2015 ja 2017 tehtyjä muutoksia voimassa olleet
toimielinkohtaiset johtosäännöt kootaan yhteen sääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Kuntalain 90 §:n 1 momentin mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin 1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista, 2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä asioista sekä 3) valtuuston toimintaan liittyvistä
asioista. Kunkin edellä olevan kohdan jälkeen on kuntalaissa luettelo ko.
kohtaan kuuluvista asioista.
Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan
jaosta ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Kunnan päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai
muuten kuuluvia asioita, joissa kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä.
Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä. Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, päättää toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee, annetaanko kunnan viranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen.
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos
esimerkiksi hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan,
päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä muuten kuin sitä muuttamalla. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen
asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallitukselle.
Suomen Kuntaliitto on vuonna 2020 laatinut päivitetyn hallintosääntömallin, jonka pohjalta Oulaisten kaupungin uusi hallintosääntö on laadittu. Hallintosääntömallin määräykset on jaettu viiteen osaan ja 17 lukuun,
joiden pykälänumerointi on juokseva.
Oulaisten kaupungin ensimmäinen hallintosääntö on tullut voimaan
1.6.2017 ja uusi hallintosääntö on tehty voimassa olevan pohjalle. Uuden hallintosäännön on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021 uuden valtuustokauden alkaessa.
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Keskeisimpiä asioita hallintosäännössä on toimielinorganisaation järjestäminen. Uudessa hallintosäännössä Oulaisten kaupungin toimielinorganisaatiota muutettaisiin nykyisestä siten, että elinvoimalautakunta lakkautettaisiin ja tilalle tulisi kaupunginhallituksen alainen elinvoima- ja
työllisyysjaosto, jossa olisi 3 jäsentä. Esittelijänä elinvoima- ja työllisyysjaostossa olisi elinkeino- ja kehitysjohtaja ja varalla kaupunginjohtaja.
Elinvoima- ja työllisyysjaoston ratkaisuvaltaan on otettu asioita sekä
elinvoimalautakunnan että henkilöstöjaoston ratkaisuvaltaan tällä hetkellä kuuluvia asioita. Muutoksen taustalla ovat mm. yksityistieasioiden siirtyminen kuluvan vaalikauden aikana pois elinvoimalautakunnalta sekä
työllisyysasioiden hoidon siirtyminen kuntien vastuulle seuraavan valtuustokauden aikana. Tämä korostaa kuntien vastuuta työllisyyden hoidossa ja työllisyysasiat kuuluvat jatkossa nykyistä selkeämmin kaupunginhallituksen vastuulle.
Toimielinorganisaation osalta lisäksi valvonta- ja lupalautakunnan koko
muuttuisi 9 jäsenestä 7 jäseneen. Uuden säännön mukaan vähintään
1/3 lautakuntien jäsenistä ja varajäsenistä tulisi olla kaupunginvaltuuston jäseniä ja varajäseniä. Nykyisessä säännössä määrä on vähintään
puolet, mikä on jossain määrin vaikeuttanut lautakuntien jäsenten valintaa erityisesti niiden valtuustoryhmien kohdalla, joista tasa-arvolain edellyttämät kiintiöt on ollut vaikea täyttää.
Uutena asioina osaksi hallintosääntöä on otettu johtavan lääkärin ratkaisuvalta sillä perusteella, että johtavan lääkärin valitsee kaupunginhallitus, normaalista toimivallasta poikkeaminen (5a luku), jonka huomioiminen tuli merkittäväksi osaksi kuntien toimintaa koronapandemian aikana, sekä valtuuston päätettäväksi kuuluvat luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet, joka on tähän asti ollut omana sääntönään (V OSA 17 luku).
Lukua 6 toimivalta henkilöstöasioissa muutettaisiin siten, että vakituisten
virkojen/toimien haettavaksi julistamiseen/täyttämiseen tulisi jatkossa
hakea lupa vain henkilöstöjaostolta. Nykyisin täyttöluvat haetaan henkilöstöjaoston kautta kaupunginhallitukselta. Nykyinen käytäntö on osoittautunut hankalaksi prosessin keston vuoksi. Myös harkinnanvaraisten
virka- ja toimivapaiden myöntämisen periaatteita on muutettu työntekijöitä kohtaan huojentavasti.
Uuteen hallintosääntöön on tehty lisäksi teknisiä ja sisällöllisiä muutoksia mm. lautakuntien ja johtavien viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan siltä
osin, kun toimintakin on muuttunut.
Hallintosääntöluonnos on oheismateriaalina. Hallintosääntöluonnos on
syntynyt valtuustoseminaarissa, kaupunginhallituksessa sekä johtoryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta. Johtoryhmä on valmistellut
sääntöluonnosta käytännössä koko kevään ajan useissa johtoryhmän
kokouksissa sekä erikseen tätä sääntöä koskevissa kokouksissa.
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy Oulaisten kaupungin hallintosäännön oheismateriaalin mukaisena. Hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2021 ja sen mukaisesti
kaupunginvaltuusto järjestää kaupungin luottamushenkilötoimielimet valtuustokaudelle 2021-2025.
Kaupunginhallitus: Keskustelun päätyttyä kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Oulaisten kaupungin hallintosäännön
oheismateriaalin mukaisena seuraavilla muutoksilla:
1) Muutetaan luottamushenkilöiden palkkioiden ja vuosipalkkioiden maksu kuukausittaiseksi neljännesvuosittaisen sijaan (168 §)
2) Poistetaan 170 §:stä teksti "Jos kaupunki vastaa koti- tai ulkomaanmatkan matka- ja ylläpitokustannuksista, päivärahoja tai ansiomenetyksiä ei korvata."
Hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2021 ja sen mukaisesti kaupunginvaltuusto järjestää kaupungin luottamushenkilötoimielimet valtuustokaudelle 2021-2025.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun
päätösesityksen.
KVALT § 50
Hallintosääntö on liitteenä nro 3.
Kaupunginvaltuusto: Keskustelun kuluessa hallintosääntöön tehtiin seuraavat muutosesitykset:
- Valtuutetut Kari Hyytiäinen ja Heikki Hautala esittivät, että valvonta- ja
lupalautakunta pidetään nykyisessä muodossaan 9 jäsenisenä. Tommi
Oja, Matti Heikkinen sekä Antti Mäkelä kannattivat esitystä.
- Valtuutettu Tommi Oja esitti, että elinvoimalautakunta pidetään nykyisessä muodossaan 7 jäsenisenä lautakuntana eikä elinvoima- ja työllisyysjaostoa perusteta. Matti Heikkinen ja Antti Mäkelä kannattivat esitystä.
- Valtuutettu Janette Rajaniemi esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että toimielinten esityslistat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta (94 § ja 134 §). Kari Hyytiäinen kannatti esitystä.
- Valtuutettu Kari Hyytiäinen esitti, että kaikkien lautakuntien esityslistat
julkaistaan sähköisessä kokoushallinnassa kaikille valtuutetuille niiltä
osin, kun salassapitosäännökset sallivat. Antti Mäkelä kannatti esitystä.
Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli,
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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voidaanko esitetyt muutosesitykset hyväksyä yksimielisesti. Yksimielisyys todettiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön liitteen mukaisena.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin kesken asian käsittelyn klo
20.18-20.31 väliseksi ajaksi.
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ASUNTO-OSUUSKUNTA OULAISTEN SENIORIYKKÖNEN PERUSTAMINEN
209/0.50/2021
KHALL § 267
Maassamme on uudelleenkäynnistetty 2010-luvulla osuuskuntamuotoinen asumisvaihtoehto, jossa tavoitteena on ikääntyvien ihmisten asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään yhteisöllisesti, lähellä
palveluita omassa kodissa. Asuminen on itsenäistä ja asukkaat päättävät kiinteistön asioista.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on voinut vuodesta 2019
myöntää avustusta asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamisesta syntyviin kuluihin.Pilottihankkeita on käynnistynyt parisenkymmentä eri puolille Suomea.
Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykkösen perustamista varten on
laadittu luonnokset perustamissopimuksesta sekä yhteisösäännöistä
Oulaisten kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykkösen muodostavat perustajajäsenenä Oulaisten kaupunki sekä asunto-osuuskunnan asukkaat.
Asunto-osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on luoda ja pitää yllä yli
55-vuotiaiden ihmisten yhteisöllistä ja kohtuuhintaista asumista. Asunto-osuuskunta rakennuttaa, omistaa, hallitsee ja ylläpitää kiinteistöjä sekä vuokraa asuntoja ja tuottaa asumisen palveluita sekä muita asumiseen liittyviä lisäpalveluita jäsenilleen. Osuuskunta voi omistaa useita
kiinteistöjä tai rakennuksia, jotka voivat muodostaa erillisiä osuuskunnan
kustannuspaikkoja.
Ensimmäisessä vaiheessa suunnitelmana on rakennuttaa 1-kerroksinen
kahdeksan huoneiston rivitalo, jossa on myös yhteisiä kokoontumistiloja
sekä saunatilat. Asunnot ovat yksiköitä, kaksioita ja kolmioita, 30 m² - 70
m².
Asunto-osuuskunnan jäsenmaksu eli merkintähinta on 50 euroa. Oulaisten kaupunki perustajajäsenenä merkitsee 20 kpl Osuuskunnan osuuksia eli perustajajäsenen merkintähinta on yhteensä 1000 €.
Tämän lisäksi Oulaisten kaupunki perustajajäsenenä varaa kaksi huoneistoa rivitalosta. Jäsenmaksun merkintähinnan lisäksi Oulaisten kaupunki maksaa asukasjäsenen tavoin rakennustöiden omarahoitusosuuden, joka on 5 % rakentamiskustannuksista. Tämä maksu palautetaan
Oulaisten kaupungille indeksimuutoksella korotettuna, kun asunto luovutetaan asukkaalle.
Rakennustöiden aloituksen edellytyksenä on Oulaisten kaupunginvalPöytäkirjan tarkastajat: |
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tuuston myöntämä takaus rakentamista varten otettavalle lainalle.Takauspäätös tulee valtuuston päätettäväksi lopullisen kustannusarvion sekä julkisen urakkatarjouskilpailutuksen valmistuttua. Alustava
kustannusarvio on 2,0 milj.€.
Oulaisten kaupunginhallitus on päättänyt 26.4.2021 §:ssä 174 varata
tontin asunto-osuuskunnalle Kasarminmäen kaupunginosassa (tontti
563-402-39-120), jonka pinta-ala on 3.036 m² ja rakennusoikeus 759
m². Tontti sijaitsee Uimarinkadun varressa uimahallia vastapäätä.
Liitteenä nro 2 ovat luonnokset asunto-osuuskunnan perustamissopimuksesta sekä yhteisösäännöistä ja lisäksi oheismateriaalina asunto-osuuskunnan esite.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle
Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykkösen perustamista seuraavasti:
1) Oulaisten kaupunki merkitsee perustettavasta asunto-osuuskunnasta
20 osuutta, a 50 €, yhteensä 1.000 €., mikä takaa kaupungin enemmistöomistuksen osuuskunnassa;
2) Oulaisten kaupunginvaltuusto suhtautuu myönteisesti osuuskunnalle
otettavan lainan takaukseen, joka on korkeintaan 2,0 milj. € ja josta tehdään yksityiskohtainen takausesitys, kun lopulliset suunnitelmat sekä
julkinen urakkakilpailu ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat tiedossa;
ja
3) varaa perustettavasta asunto-osuuskunnasta kaksi asuntoa (2 * 2 h+
k) hankkeen alulle saamisen varmistamiseksi. Kaupunki myy em. asunnot kriteerit täyttäville ostajille sillä hintaa, minkä kaupunki maksaa niistä
osuushintana. Tämä myyntitarjous on voimassa jo rakennusaikana ja
ostotarjoukset hyväksytään saapumisjärjestyksessä.
4) hyväksyy Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykkösen perustamissopimuksen sekä yhteisösäännöt.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 51
Liitteenä nro 4 ovat luonnokset asunto-osuuskunnan perustamissopimuksesta sekä yhteisösäännöistä ja lisäksi oheismateriaalina asunto-osuuskunnan esite.
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MÄÄRÄAIKAINEN MAKSUVAPAUTUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA
PIIPSJÄRVI-LEHTOPÄÄN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA
263/54.00/2009
KHALL § 268
Oulaisten kaupunginhallitus on 2.5.2011 §149 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrännyt Oulaisten kaupunginvaltuuston hyväksymän Piipsjärven Lehtopään osayleiskaavan tulemaan voimaan
muilta osin kuin valituksen alaisten kaavakartalle merkittyjen kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta.
Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt
voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan
hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta.
Kaupunginvaltuuston 2.3.2011 hyväksymässä Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavassa on seuraana yleiskaavamääräys:
"Osayleiskaavaa voidaan käyttää tavanomaisen, omarantaisen asuin- ja
lomarakennuksen rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL 72 §:n
mukaisesti. Lisäksi osayleiskaavaa voidaan käyttää MRL 44 §:n mukaisesti rakennusluvan myöntämisen perusteena enintään kaksiasuntoisen
asuinrakennuksen rakentamiseen asuin- ja lomarakentamiseen osoitetuilla alueilla, joihin ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita. Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan."
Määräys on aiheuttanut sen, että toukokuun 2021 alusta lähtien myös
yleiskaavan mukaisille rakennuspaikoille joutuu hakemaan suunnittelutarveratkaisun. Kaavamääräys voidaan poistaa kaavan teknisluontoisella korjauksella (muutoskohteena vain yllä mainittu yleiskaavamääräys).
Korjaus on tavoitteena tehdä vuoden 2021 loppuun mennessä.
Myönteinen suunnittelutarveratkaisu maksaa valtuuston hyväksymien
taksojen mukaisesti 450 € hakijalle + lunastusmaksu 15 €.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaava-alueella ei peritä maksua suunnittelutarveratkaisusta, mikäli rakennuspaikka on yleiskaavan mukainen (AP
uusi rakennuspaikka) ja suunnittelutarveratkaisua joudutaan hakemaan
yllä esitetyn yleiskaavamääräyksen mukaisesti (10 vuoden voimassaolosääntö). Maksuvapautus on voimassa siihen saakka, kunnes osayleiskaavaan on valtuusto hyväksynyt em. teknisluontoisen korjauksen, jolla
mainittu vaatimus suunnittelutarveratkaisun hakemisvelvoitteesta on
poistettu.
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Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 52
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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OULAISTEN KAUPUNGIN JA TULISIJAMESTARIT OY:N VÄLISEN KAUPAN JA
KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
114/52.99/2021
KHALL § 222
Oulaisten kaupungin ja Tulisijamestarit Oy:n välille on laadittu kauppakirja, jolla Oulaisten kaupunki myy Tulisijamestarit Oy:lle Oulaisten kaupungin 15. (Kivisenkangas) kaupunginosan korttelin 3 tontin nro 5 (kiinteistötunnus 563-15-3-5). Tontti on 8454 m2:n suuruinen teollisuusrakennusten tontti osoitteessa Kivikankaantie 7. Tontilla sijaitsee vuonna
2000 rakennettu 1174 k-m2:n suuruinen teollisuusrakennus sekä lämpökeskus.
Kauppahinta on 200.000 €.
Kauppakirja on oheismateriaalina.
Kuntalakiin sisältyy menettelysäännöksiä kunnan omistaman kiinteistön
luovuttamisesta. Menettelysäännökset koskevat kiinteistön luovutusta
kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle taholle. Tähän liittyy, että kunnan toimielimen tehdessä kiinteistön luovutuspäätöstä on luotettavasti
ennalta selvitettävä kaupan kohteen käypä arvo sekä EU:n valtiontukimääräysten ja -säännösten mahdollinen soveltuminen. Kuntalain mukaan "kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman tarjouskilpailua kuntalain 130
§:n mukaisesti, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo".
Kiinteistöstä on tehty arvio 25.3.2021. Arviokirjan mukaan kiinteistön
käypä arvo on välillä 200.000-240.000 € (arviokirja oheismateriaalina).
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy Oulaisten kaupungin puolesta kaupan ja sitä koskevan kauppakirjan.
Kaupunginhallitus: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen: Asia jätetään pöydälle ja siihen palataan
lisäselvitysten jälkeen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun
päätösesityksen.
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KVALT § 33
Kaupunginvaltuusto: Todettiin, että kaupunginhallitus ei ole tehnyt esitystä kaupunginvaltuustolle, joten asiaan palataan myöhemmin.
KHALL § 245
Kauppaan liittyen on saatu lisäselvitystä siihen, millä tapaa ko. kiinteistössä vuokralla oleva Suomen Savupiipputeollisuus Oy hoitaa omat velvoitteensa ajantasalle ja tämä kauppa päästään tekemään. Kaupunginhallitus on tehnyt asiassa tarpeelliset päätökset.
Kauppakirja ja ostotarjous on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy Oulaisten kaupungin puolesta kaupan ja sitä koskevan kauppakirjan.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 53
Kauppakirja on liitteenä nro 5 ja ostotarjous oheismateriaalina.
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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JOKILAAKSOJEN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN UUDELLEENORGANISOINTI JA MUUTOKSESTA AIHEUTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET (SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN)
302/2.10/2020
PLTK § 43
Vuoden 2020 aikana allekirjoitettiin sopimus sosiaali- ja kriisipäiystyksen
järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä. Ajatuksena oli että perustettavan yksikön sosiaalityöntekijät (5 virkaa) ovat virkasuhteessa Oulaisten kaupunkiin ja psykiatriset sairaanhoitajat (4 toimea) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Sopimuksen mukaisesti toiminnasta aiheutuneet kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken suhteutettuna
asukaslukuun.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnille ja kuntayhtymille lähettämässä kirjeessä 26.4.2021 todettiin, että sairaanhoitopiiri ei saa rekrytoitua psykiatrisia sairaanhoitajia Oulun Eteläisen alueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintaan. Lisäksi kahden työnantajan malli osoittautui
haastavaksi. Sairaanhoitopiiri ilmoitti myös, että em. toimintaan sairaanhoitopiirin talousarviossa varattujen neljän sairaanhoitajan palkkavaraus
poistetaan talousarviosta tältä vuodelta.
Sosiaali- ja kriisipäivystystoiminta käynnistyi viime vuoden lopulla osittaisella henkilöstöllä. Työpari on edelleen ollut kunnista/kuntayhtymistä varallaolojärjestelmällä. Käytäntö on osoittanut että viiden sosiaalityöntekijän määrä on liian pieni toiminnan pyörittämiseen ja tekee toiminnasta
haavoittuvan.
Alueen kuntien ja kuntayhtymien neuvottelussa 12.5.2021 käytiin läpi
muuttunut tilanne, ja koska kyseessä on lakisääteinen kunnille kuuluva
tehtävä, asian valmistelua päätettiin jatkaa uudelta pohjalta ja jatkossa
koko toiminnan osalta vastuukuntana on Oulaisten kaupunki. Vuoden
2021 osalta Oulaisten kaupungin talousarvioon varatut määrärahat ja
kuntien osuudet eivät vaadi talousarviomuutoksia, koska vasta syksyllä
päästään täysimääräisesti toimimaan, edellyttäen, että rekrytoinnit tällä
uudella toimintamallilla saadaan onnistumaan.
Käytännössä uudelleenorganisoinnin taloudelliset vaikutukset tulevat
näkymään vuoden 2022 talousarviossa: sairaanhoitopiirin laskutus pienenee ja vastaavasti kunnat maksavat sosiaali- ja kriisipäivystyksen kustannusosuutensa Oulaisten kaupungille. Tältä osin joudutaan sosiaali- ja
kriisipäivystyksen kuntien välistä sopimusta muuttamaan ja tämä on tarkoitus tehdä mahdollisimman pian. Esitys sopimuksen liitteeksi oheismateraalina.
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Kuntien ja kuntayhtymien kokouksessa oli esillä Oulaisten kaupungin
alustavat talousarvioluvut vuodelle 2022 ja näiden perusteella lasketut
kuntien ja kuntayhtymien maksuosuudet. Koska pääosin kustannukset
koostuvat palkoista ja henkilöstömenoista, oli muutos vuoden 2021
maksuosuuksiin huomattava henkilöstömäärän kaksinkertaistumisesta
johtuen. Tästä syystä kunnat ja kuntayhtymät esittivät selvitettäväksi,
miten em. maksuosuuksien nousu voidaan todentaa vastaavana leikkauksena sairaanhoitopiirin talousarviosta kuluvana vuonna ja vuoden
2022 talousarviossa.
Kuluvan vuoden 2021 talousarvio ja vuoden 2022 talousarvio esitys
oheismateriaalina.
Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta esittää henkilöstöjaostolle ja
edelleen kaupunginhallitukselle neljän psykiatrisen sairaanhoitajan/ sosionomin toimen perustamista sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Lisäksi
lautakunta esittää henkilöstöjaostolle ja edelleen kaupungin hallituksen
kautta valtuustolle yhden sosiaalityöntekijän viran perustamista sosiaalija kriisipäivystykseen.
Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti
HKJ § 91
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 252
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää perustaa yhden sosiaalityöntekijän viran sosiaali- ja kriisipäivystykseen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 54
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN KORONA-AJASTA
120/2.10/2020
HKJ § 103
Maailmanlaajuinen koronapandemia tuli Suomeen keväällä 2020 ja on
aiheuttanut paljon muutoksia ja rajoituksia koko yhteiskunnassa. Oulaisten kaupungin yksiköissä on jouduttu muuttamaan työnteonmalleja hallintokunnasta riippumatta, suojavarusteiden käytöstä on tullut arkipäivää
ja työnkuormitus on kasvanut. Koronapandemian keskellä on eletty jo
reilu vuosi.
Henkilöstöjärjestöt Juko ry, OAJ ja Tehy ry ovat jättäneet kaupungille
neuvottelupyynnöt siitä, että kaupunki ottaisi käyttöön kertakorvauksen
tai muun tavan palkita ja kannustaa henkilöstöä, joka tukisi henkilöstön
hyvinvointia ja jaksamista koronapandemian johdosta aiheutuneesta lisätyöstä, äkillisestä muutokseen sopeutumisesta ja uusien toimintamallien nopeasta käyttöönotosta. Lisääntynyttä työkuormaa on hoidettu kiitettävästi ja jokainen on joustanut omassa työssään kaupungin palveluiden toimivuus ensisijaisesti huomioiden.
Neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa on saatu päätökseen
19.4.2021. Neuvottelujen lopputuloksena päädyttiin siihen, että työnantaja suunnittelee yhteisen tavan tukea koko henkilöstön työhyvinvointia
ja vie asian eteenpäin. Neuvotteluissa keskusteltiin palkitsemisen muotoina mm. liikunta- ja kulttuurieduista sekä ostokorteista. Työnantaja ei
ollut suoran rahallisen korvauksen kannalla. Työnantaja piti kuitenkin
erittäin tärkeänä henkilöstön palkitsemista, koska henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara ja poikkeuksellinen aika on vaatinut poikkeuksellisia toimintatapoja ja joustamista.
Johtoryhmä yhteistyössä henkilöstöjaoston kanssa ovat keskustelleet
palkitsemisen muotona ePassin mobiilisovellukselle ladattavasta liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun käyttöönottamisesta henkilöstölle. Kyseessä olisi kertakorvaus 200 € per työntekijä. Etu koskisi kaupungin
henkilöstöä, joka on ollut työ- tai virkasuhteessa 1.4.2020 alkaen vähintään 6 kk vuonna 2020 ja on ollut kaupungin palveluksessa vähintään
31.5.2021 saakka. Etu tulee käyttää 31.12.2022 mennessä.
Henkilöstöedun käyttöönotto edellyttää 100.000 € lisämäärärahaa, joka
sisältää sekä edun suorat kustannukset että ePassin käyttöönotosta tulevan 3% palvelumaksu, joka lasketaan edun määrästä.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 100.000 € lisämäärärahan vuodelle 2021 henkilöstön palkitsemiseen poikkeukselliPöytäkirjan tarkastajat: |
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sesta korona-ajasta edellä mainituin ehdoin.
Henkilöstöjaosto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 270
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen. Kaupunginhallitus toteaa, että lisämääräraha varataan tässä vaiheessa kokonaissummana,
josta todennäköisesti vain osa tulee käytetyksi kuluvan vuoden aikana ja
arvio vuodelle 2022 ajoittuvasta käytöstä otetaan vuoden 2022 talousarvioon.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 55
Kaupunginvaltuusto: Keskustelun kuluessa valtuutettu Kari Hyytiäinen
esitti, että henkilöstöetu koskisi työntekijöitä, joiden työ- tai virkasuhde
on kestänyt 6 kk 31.5.2021 mennessä. Esitystä ei kannatettu.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.
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VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN TULOKSEN ILMOITTAMINEN
259/0.35/2020
KHALL § 266
Kuntavaaleissa 13.6.2021 valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valittiin
seuraavat henkilöt, liite nro 1.
Vaalin tulos on lainvoimainen 2.7.2021.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto merkitsee vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen tiedoksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 56
Liitteenä nro on 6 kuntavaaleissa 13.6.2021 valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut henkilöt.
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
KVALT § 57
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.31 ja antoi näin kuuluvan valitusosoituksen, liite nro 8.
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Liite nro 8
OULAISTEN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
23.6.2021

Pykälä
57

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

44, 45, 46, 49, 56 ja 57
HvalL10 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
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

Valitusaika

47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 ja 55

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

päivää
Valitusaika

Pykälät

30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

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.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

