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Kaupunginvaltuusto
OSALLISTUJAT
Nimi

Tehtävä

LÄSNÄ

Pajala Kai
Heikkinen Matti
Rantaeskola Päivi
Antikka Mika
Haapala Jonne
Hautala Heikki
Hiltunen Vuokko
Hintsala Osmo
Järvelä Sirpa
Kangasharju Rebekka
Korhonen Jarkko
Kuoppamäki Janne
Laulumaa Jarkko
Lehtonen Marjut
Mäkelä Antti
Männikkö Jari
Oja Sami
Oksanen Miika
Perälä Jorma
Rajaniemi Anneli
Rajaniemi Janette
Tirilä Veli
Toiviainen Marita
Krapu Merja
Kärki Juhani
Kukkola Timo

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Keskustan 2. varajäsen
Keskustan 3. varajäsen
Kokoomuksen 3.
varajäsen

POISSA

Oja Tommi
Pirnes Heikki
Rahkola Pekka
Rajaniemi Sari

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

MUU

Moilanen Riikka
Koskenlaine Suvi
Myllykoski-Hanhela
Sari
Ketonen Markku
Rautio Päivi
Sarpola Ari

kaupunginjohtaja
hallintojohtaja
talousjohtaja
tekninen johtaja
perusturvajohtaja
sivistys- ja
kulttuurijohtaja
elinkeino- ja
kehitysjohtaja

Soinsaari Jarmo

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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PÖYTÄKIRJA

ALLEKIRJOITUKSET
Kai Pajala
puheenjohtaja

Suvi Koskenlaine
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
117 - 126 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
17.12.2021
Jarkko Korhonen

Jarkko Laulumaa

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Oulaisten kaupungin kotisivuilla 20.12.2021 alkaen
Anu Rosenqvist
toimistosihteeri
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|
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Kaupunginvaltuusto

§ 117

9/2021

15.12.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KVALT § 117
Kaupunginhallitus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kaupunginvaltuusto: Koska saapuvilla oli suoritetun nimenhuudon
mukaan 23 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua, liite nro 2 ja koska
kokouksesta oli ilmoitettu valtuutetuille kuntalain, hallintosäännön ja
valtuuston päätöksen mukaisesti, puheenjohtaja totesi kokouksen
laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

4

OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginvaltuusto

§ 118

9/2021

15.12.2021

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
KVALT § 118
Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 17.12.2021 klo 8.30.
Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
Kaupunginvaltuusto: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Jarkko Korhonen ja Jarkko Laulumaa sekä varalle Marjut
Lehtonen.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 181
§ 486
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9/2021

29.11.2021
08.12.2021
15.12.2021

VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN VUONNA 2022
232/1.05/2021
HKJ § 181
Hallintokunnat ovat esittäneet virkojen ja toimien perustamista vuodelle
2022 liitteen nro 1 mukaisesti.
Talousarvion 2022 laadintaohjeissa on tavoitteena virkojen määrän
pitäminen ennallaan tai vähentäminen. Uuden viran tai toimen
perustaminen tulee mahdolliseksi ainoastaan, jos vastaavasti samassa
yhteydessä esitetään toisen viran tai toimen lakkauttaminen tai voidaan
osoittaa, että kaupunki maksaa ulos ostopalveluna enemmän kuin mitä
palvelun tuottaminen omana maksaa.
Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen
vuonna 2022 perustettavista viroista ja toimista.
Henkilöstöjaosto: Keskustelun päätyttyä henkilöstöjaosto päätti
yksimielisesti
1. esittää kaupunginhallitukselle seuraavien toimien perustamista:
- kuusi hoiva-avustajaa (vanhustyö, perusturva)
- ravitsemustyöntekijä (vanhustyö, perusturva)
- fysioterapeutti (kotihoito, perusturva)
- kolme sairaanhoitajaa (kotihoito, perusturva)
- uimahallin kahvilatyöntekijä (uimahalli, sivistystoimi)
- koordinaattori (Jelppiverkko, sivistystoimi)
- kulttuurituottaja (sivistystoimi)
- koulunkäynninohjaaja (Petäjäskosken koulu, sivistystoimi)
- viestintä- ja markkinointikoordinaattori, määräaikaisena ajalle
1.2.2022-31.12.2023 (hallintokeskus, yleishallinto)
- koulusihteeri, määräaikaisena ajalle 10.1.-31.12.2022 (koulutoimi,
sivistystoimi)
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
seuraavien virkojen perustamista:
- sosiaalityöntekijä (sosiaalitoimi, perusturva)
- sosiaaliohjaaja (sosiaalitoimi, perusturva)
Merkittiin, että Suvi Koskenlaine poistui esteellisenä kokouksesta
koulunkäynninohjaajan toimen perustamisen käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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9/2021

29.11.2021
08.12.2021
15.12.2021

KHALL § 486
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston
esityksen. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy rakennusammattimiehen
toimen perustamisen tekniseen toimeen. Toimen perustamislomake oli
jäänyt epähuomiossa täyttämättä ja asia huomattiin henkilöstöjaoston
käsittelyn jälkeen, mistä johtuen toimen perustamista ei käsitelty
henkilöstöjaostossa.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 119
Virkaesitykset ovat oheismateriaalina.
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Kaupunginhallitus
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§ 497
§ 120

9/2021

13.12.2021
15.12.2021

VUODEN 2022 TALOUSARVION, TALOUSSUUNNITELMAN 2023-2025 SEKÄ
INVESTOINTISUUNNITELMAN 2022-2026 HYVÄKSYMINEN
232/1.05/2021
KHALL § 497
Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi
on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Taloussuunnitelmassa päätetään myös yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla
alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve
katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa
on noudatettava talousarviota.
Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin
omalla tehtäväalueellaan. Kunnallisessa liikelaitoksessa valmistelusta
vastaa johtokunta.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää, millä tasolla talousarvio on
sitova valtuustoon nähden (= määrärahataso). Määrärahojen lisäksi
talousarviota on noudatettava myös toiminnallisten tavoitteiden osalta.
Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyy
tammikuussa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeissa annetaan tarkempia ohjeita ja määräyksiä.
Kuluva vuosi on ollut koko maailmassa poikkeuksellinen
koronaepidemian vuoksi. Maassamme valtion taloudelliset tukitoimet
kunnille ovat kuitenkin olleet mittavat. Tukitoimien ja säästyneiden
erikoissairaanhoidon kulujen vuoksi kuluvasta tilikaudesta muodostuu
kahden negatiivisen vuoden jälkeen ylijäämäinen. Negatiivisista
tilikausista huolimatta Oulaisten kaupungin taseessa on kuitenkin
31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan vielä ylijäämää n. 3,8 milj.€, eikä taloussuunnitelmassa siten ole aiemmista vuosista aiheutuvaa tasapaiPöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 497
§ 120

9/2021

13.12.2021
15.12.2021

nottamisvelvoitetta.
Talousarvio 2022
Verotulot ja valtionosuudet
Kaupunginvaltuusto päätti veroperusteista 16.11.2021 ja
tuloveroprosentin pitämisestä kuluvan vuoden tasolla 22,00 %:ssa.
Kunnallisverotuloiksi talousarvioon 2022 arvioidaan 23.461.000 €,
kiinteistöverotuloiksi 2.061.000 €, yhteisöveron osuudeksi 1.809.000 €
ja verotuloiksi yhteensä 27.331.000 €.
Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen
valtionosuusprosentti laskee 25,63 %:sta 23,57:iin %.
Oulaisten valtionosuudet vuodelle 2022 ovat yhteensä 28.936.991 €,
siitä veromenetystenkompensaation osuus on 4.087.585 €. Lopullinen
valtionosuus vahvistetaan vuoden 2021 loppuun mennessä.
Talousarvion 2020 henkilöstökulut
Palkat on talousarvioon otettu vuoden 2021 tasoisina, lisättynä 1,25
prosentin mahdollisilla sopimuskorotuksella. Henkilösivukuluissa
määrärahat perustuvat valtakunnallisesti määriteltyihin arvioihin
sivukuluprosenteista. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten
sopimuskausi on 1.4.2020-28.2.2022.
Talousarvion katteet
Talousarvion toimintakate on – 54.632.709 €, vuosikate 2.504.271 € ja
talousarvioon sisältyvät käyttöomaisuuden poistot (2.559.271 €).
Rahoitus tuotot ja - kulut ovat n. 870.000 €. Poistoissa on huomioitu
olemassa oleva käyttöomaisuus sekä ensi vuodelle siirtyvät investoinnit.
Talousarvion ylijäämä on +/- 0,00 €.
Investoinnit
Investointeja talousarvioesityksessä on n. 5,0 milj.€ ja nettoinvestoinnit
ovat 4,9 milj.€. Talousarvioesityksessä on esitetty investoinnit vuodelle
2022 sekä suunnitelmavuodet 2023-2026. Vuoden 2022 investoinnit
ovat sitovia ja tulevat vuodet ohjeellisia. Perustelulomakkeissa olevat toteutusvuodet voivat olla erilaiset, koska investointiesityksiä joudutaan
usein siirtämään seuraavalle suunnitelmakaudelle.
Rahoituslaskelman mukaan kaupungin lainamäärä kasvaa n. 870.000 €
vuonna 2022. Talousarvioesitykseen sisältyy sijoitusvarojen käyttöä n.
1,6 milj.€
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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9/2021

13.12.2021
15.12.2021

Taloussuunnitelma 2023-2025
Taloussuunnitelman tuloslaskelmavuoosien 2023-2025 toimintatuottojen
ja -kulujen arvioinnissa pohjalukuina ovat vuoden 2022 talousarvion
luvut. Henkilöstökuluissa ei ole huomioitu henkilöstön lisäyksiä.
Suunnitelmavuosille on arvioitu sote-uudistuksen taloudellisia
vaikutuksia. Perusturvan toimintatuotot ja -kulut sekä palo- ja
pelastustoimen palvelujenostot on vähennetty ja sotekiinteistöjen sekä
paloaseman osalta lisätty vuokratuloja viimeisimmän arvion mukaan 1,3
milj. €. Vuokratuloja voidaan ennustaa kolmelle vuodelle.
Verotulojen ennustamisessa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton veroennustetta v. 2022. Verotus tulee muuttumaan sote-uudistuksen myötä.
Verotuloja on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan
sote-uudistuksen jälkeen. Tuloveroprosentista on leikattu, tällä hetkellä
tiedossa oleva leikkaus 12,39 %, mikä siirtyy hyvinvointialueelle.
Kunnallisveroprosentti (22 %) on voimassa sekä vuonna 2022 että
2023. Leikkauksen jälkeen tuloveroprosentiksi muodostuu voimassa
olevien laskelmien mukaan. 9,61 %.
Valtionosuuksien kehitykseen vaikuttavat sote-uudistuksen lisäksi
Oulaisten kaupungin väestötekijät. Valtionosuudet määräytyvät
asukasluvun, ikärakenteen, sairastavuuden, määriteltyjen normien sekä
muiden suoritteiden perusteella ja verotulotasauksen mukaan.
Koko suunnitelmakauden kaupungin rahoitustuottojen ja -kulujen kohta
säilyy positiivisena. Korkotason lievä nousu on odotettavissa
suunnitelmakauden loppuvuosina. Korkean investointisuunnitelmatason
vuoksi kaupungin lainamäärän kasvaa 2,4 milj. €.
Suunnitelmakaudella on odotettavissa, että laskevan väestönkehityksen
ja alhaisen syntyvyyden vuoksi koululaisten määrä kaupungissa
vähenee, kun ikäluokat pienenevät. Kaupungin perusopetuksen kouluverkkoa joudutaan myös tarkastelemaan kriittisesti, mikäli kaupungin peruskouluikäisten määrä edelleen laskee.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion, taloussuunnitelman
2023-2025 sekä investoinnit 2022-2026.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 120
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

10

OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 482
§ 121

9/2021

08.12.2021
15.12.2021

VUODEN 2021 TALOUSARVION LAINANOTTOVALTUUDEN LISÄÄMINEN
324/1.15/2021
KHALL § 482
Kuluvan vuoden verotulot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti,
mutta tilitykset kunnallisverojen osalta ovat painottuneet alkuvuoteen.
Kunnallisveroja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 12,5 milj. € ja
ennuste loppuvuodelle on 10,2 milj. €. Vuoden 2020 verotuksen
valmistuttua olivat kuluvan vuoden elokuun ja syyskuun verotilitykset
huomattavasti pienemmät, mikä sai aikaan tarpeen nostaa lisää
lyhytaikaista rahoitusta.
Loppuvuoteen kohdistuu maksueriä toteutuneisiin investointeihin mm.
Oulaisten Kuitu Oy:n tukeminen (535.000 €), paloaseman peruskorjaus
(350.000 €) sekä Lehtopään kevyen liikenteen väylän (375.000 €)
valmistuminen.
Koronatilanne on aiheuttanut kaupungin talouteen kustannuksia
kuluvana vuonna n. 560.000 €. Maamme hallitus tulee korvaamaan
kustannukset täysimääräisenä avustuksena koronaviruksen
testauksesta, jäljittämisestä, rokottamisesta, hoidosta aiheutuneisiin
kustannuksiin sekä muihin välittömiin kustannuksiin.
Avustuksepäätöksessä laskennan perusteena ovat yksikkökorvaukset
edellä mainittuihin toimintoihin asetuksen mukaisella taksalla sekä
välittömät kustannukset asukasluvun mukaan. Korvauksia haetaan
takautuvasti kahdessa erässä ja maksatuksen aikataulusta ei ole vielä
varmuutta tuloutuvatko avustukset vuoden 2021 puolella vai vasta
vuoden vaihteen jälkeen. Ensimmäinen avustushakemus koskee aikaa
1.1.-31.8.2021.
Kuluvan vuoden 2021 talousarviossa lainakannan muutos on budjetoitu
seuraavasti:
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutos yhteensä

900.000 €
- 889.240 €
- 500.000 €
- 489.240 €

Talousarvion sitovuustasoksi on määrätty lainakannan muutokset
(netto).Talousarviossa lainakannan muutoksen nettosummaksi on
arvioitu lainakannan vähennys yhteensä -489.240 €. Rahoituslaskelman
mukaan lokakuun lopussa lainakannan nettomuutoksen toteutuma on +
1.489.332 € ja lainanottovaltuus on ylittynyt n. 2,0 milj. €.
Pitkäaikaista lainaa on otettu 7.100.000 € enemmän kuin talousarviossa
on arvioitu ja samalla pitkäaikaista lainaa on lyhennetty n. 420.000 €
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|
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§ 121

9/2021

08.12.2021
15.12.2021

enemmän kuin talousarviossa on suunniteltu, koska lyhytaikaista lainaa
maksettiin loppuun (5,2 milj. €) uudella pitkäaikaisella lainalla, jolla on
10 vuoden lyhennyssuunnitelma.
Lyhytaikaisilla lainoilla pidetään kaupungin kassa tasapainossa.
Lyhytaikaiset lainat ovat ns. kuntatodistuslainoja, joita voidaan ottaa
yhdeksi päiväksi tai enin tään yhdeksi vuodeksi (365 pv miinus 1 pv).
Ylimääräistä tuottamatonta rahaa ei pidetä kassassa ja markkinatilanne
lainan korkojen osalta näyttää edelleen, vuoden tähtäimellä pysyvän
erittäin alhaisella tasolla. Kuluvan vuoden aikana lyhytaikaisten lainojen
korot ovat olleet edelleen edullisempia pitkäaikaisiin lainoihin verrattuna.
Korkotaso kuntatodistusten osalta on ollut jopa negatiivinen, liikkuen
välillä -0,41 % - 0,00 %.
Kuluvana vuonna sijoitusvaroja ei ole nostettu käyttöön. Talousarviossa
suunnitelmana oli käyttää sijoitusvaroja 1,1 milj. €. Sijoitusvaroja on
viimeksi nostettu käyttöön v. 2019 yhteensä 900.000 €.
Sijoitusvarallisuus on kehittynyt viimeisten vuosien aikana erittäin hyvin
ja osakeomistuksista on tullut vuosien aikana hyvin osinkotuottoja.
Lokakuun lopussa varojen markkinahintainen arvo on noin 21,5 milj. €,
tuotto vuoden alusta on n. 9,5 %.
Lyhyen rahan hinta (alle vuoden mittaiset kuntatodistukset) on
ennätyksellisen alhainen ja samalla sijoitusvarallisuus on tuottanut
erinomaisesti. Loppuvuoden verotilitykset ovat huomattavasti
alhaisemmalla tasolla alkuvuoteen nähden, eikä vielä ole varmuutta
koronavustusten maksatuksen aikataulusta ja lisäksi investoinneista
realisoituneet menot ovat rasittaneet kaupungin maksuvalmiutta.
Lainanottoa on lisättävä 3,6 milj. € ja lainakannan muutokseksi
muodostuu lainojen lisäystä yhteensä 3,1 milj. €. Pitkäaikaista lainaa ei
nosteta lisää vuonna 2021.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto myöntää vuoden 2021 talousarvioon lisälainanottovaltuutta 3,6
milj. €. Tämä tarkoittaa, että kuluvan vuoden aikana lainamäärä ei
lyhene lainkaan vaan lisääntyy 3.100.000 €. Lainanottovaltuutta
käytetään kuitenkin vain se määrä, mikä tarvitaan kassan riittävyyden
turvaamiseen. Perusteena esitykselle on se, että nykyisessä alhaisessa
lainan korkotilanteessa ei ole syytä käyttää kasvavia ja tuottavia
sijoitusvaroja. Sijoitusten merkitys tulevaisuudessa on entistä suurempi
kaupungin talouden kannalta.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 121
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Pöytäkirjan tarkastajat: |

§ 482
§ 121

|

08.12.2021
15.12.2021
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 117
Kaupunginhallitus
§ 468
Kaupunginvaltuusto
§ 122

03.11.2021
22.11.2021
15.12.2021

9/2021

LISÄMÄÄRÄRAHA JOUKKOLIIKENTEESEEN
133/3.05/2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 117
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut kevään aikana Jokilaaksojen kuntien välistä joukkoliikennettä. ELY-keskuksen
järjestämissä joukkoliikennevuoroissa kulkee oulaistelaisia
perusopetuksen kuljetusoppilaita. Uusien hankintasopimuksien
mukainen liikenne on alkanut koulujen lukuvuoden alkaessa elokuussa.
Oulaisissa tehtiin keväällä joukkoliikennesuunnitelma, jossa kartoitettiin
tarpeelliset koulukuljetusreitit. Kaupunki on kilpailuttanut kevään aikana
kolme sisäistä joukkoliikennereittiä, joissa kulkee koulujen
kuljetusoppilaita. Reitit hankittiin päivähinnalla ja liikennöitsijä tulouttaa
kaupungille reittien lipputulot. Reitit ajetaan koulujen työpäivinä. Reittien
hankintahinta tämän vuoden osalta on noin 80 000 €.
Samaan aikaan on kilpailutettu myös palveluautoliikenne. Palveluauto
liikennöi läpi vuoden, myös kesäaikana. Perusturva maksaa
palveluautoliikenteen kustannuksista osan. Kaupungin sisäiset
joukkoliikennereitit ja palveluautoliikenne on avointa joukkoliikennettä ja
näin ollen kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä.
Kaupungin rahoitusosuus tämän vuoden osalta tänä syksynä alkaneista
ELY-keskuksen uusista reiteistä on noin 20 000 €.
Talousarvion 2021 laadintavaiheessa ei ole osattu varautua
joukkoliikenteen osalta uusien hankintasopimusten
kustannusvaikutuksista loppuvuoden osalta talousarvioon.
Talousarviossa 2021 on joukkoliikenteeseen varattu 145 400 €.
Syyskuun loppuun mennessä joukkoliikenteen toteuma % on 94,1.
Talousarviossa varattu määräraha ei riitä.
Joukkoliikenteen arvioidut toimintatuotot loka-joulukuun ajalta ovat 15
000 € ja toimintakulut 65 000 €. Joukkoliikenteen lisämäärärahatarve on
50 000 €.
Sivistys- ja kulttuurijohtaja: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 50 000 € lisämäärärahan varaamista
joukkoliikenteeseen.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KHALL § 468
Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan esityksen. Joukkoliikenteen myyntituottoja ja
toimintakuluja ei ole pystytty talousarvioteon yhteydessä arvioimaan
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÖYTÄKIRJA

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 117
Kaupunginhallitus
§ 468
Kaupunginvaltuusto
§ 122

03.11.2021
22.11.2021
15.12.2021

9/2021

täysimääräisesti toiminnan muuttumisen vuoksi. Lisämääräraha
kohdennetaan sivistyslautakunnan vastuualueelle kustannuspaikalle
4600 Joukkoliikenne. Myyntituottoihin kirjataan 15.000 € sekä lisäksi
alkuvuonna toteutuneet myyntituotot 13.294 €, yhteensä 28.294 €.
Toimintakuluihin kirjataan 65.000 € (matkustus- ja kuljetuspalvelut).
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 122
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|
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PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 484
§ 123

9/2021

08.12.2021
15.12.2021

LISÄMÄÄRÄRAHA JUHO OKSAN KOULUN PESUYKSIKÖN HANKINTAAN
363/1.00/2021
KHALL § 484
Kaupungin vuoden 2021 talousarvioon on varattu koulujen keittiöille
kalustohankintaa varten (projekti 8053) 20.000 €. Määräraha on varattu
Juho Oksan koulun astianpesukonetta varten. Investointisuunnitelmaa
tehtäessä on ollu tarkoitus uusia ainoastaan pesukone. Mutta nykyinen
pesuyksikkö (pesukone lisälaitteineen; astianpalautusyksikkö,
pesupistooli, esipesukone jne.) on vuodelta 2004, eikä sen lisälaitteet
sovellu enää uuden pesukoneen kanssa käytettäväksi.
Pesuyksiköstä laitteineen on toteutettu kilpailutus Cloudiassa ja saatu
yksi tarjous.(Laitetoimittajia on maassamme kaksi). Tarjouksen mukaan
pesuyksikön hinta (alv 0 %) on 52.625 €.
Juho Oksan keittiö on valmistuskeittiö ja siellä valmistetaan kouluille
1200 annosta päivässä. Uuden pesuyksikön hankinta on kiireellinen,
koska nykyinen pesuyksikkö on jo tullut elinkaarensa päähän ja käyttö
Juho Oksan koululla on suurta ja palvelee käytössään 15 vuotta.
Lisämäärärahaesitys on 32.625 €, projektin 8053 määrärahaksi
yhteensä 52.625 €.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 32.625 € projektille 8053 ja
hankinnan kokonaismääräraha on 52.625 €.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 123
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|
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PÖYTÄKIRJA

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 65
§ 398
§ 97
§ 93
§ 483
§ 124

9/2021

13.09.2021
27.09.2021
20.10.2021
16.11.2021
08.12.2021
15.12.2021

VUODEN 2021 PERUSTURVAN TALOUSARVIOON MYÖNNETYN
LISÄMÄÄRÄRAHAN JAKO VASTUUALUEISIIN
239/1.05/2020
PLTK § 65
Perusturvalautakunnassa on valmisteltu tammi-kesäkuun
puolivuosikatsaus ja tammi-heinäkuun toteuman perusteella voidaan
arvioida perusturvan talousarviossa tulevat määrärahaylitykset
loppuvuoden osalta.
Perusterveydenhuollon avoterveydenhuollossa arvio koko vuoden
ylityksestä tulee olemaan noin 170 000 euroa. Määrärahojen ylitykset
ovat lähinnä koronaepidemiaan liittyvistä kustannuksista kuten
työvoiman vuokrauksesta, määräaikaisten palkoista ja hoitotarvikkeista.
Ylitystä on myös nähtävissä lääkekustannuksissa ja
laboratoriokustannuksissa.
Erikoissairaanhoito on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 55,6 %
ja heinäkuun toteuma on 62,0 %. Tammi-heinäkuun käytön perusteella
erikoissairaanhoidon ylitykseen tulisi varautua noin 600 000 euron
lisämäärärahalla. Mahdollinen suurten kustannusten palautus vähentää
lisämäärärahan tarvetta.
Sosiaalipalvelujen vastuualueella lisämäärärahan tarve on noin 500 000
euroa. Sosiaalityössä ja lasten ja perheiden palveluissa on
talousarviomäärärahat ylittymässä lisääntyneiden asiakasmäärien
vuoksi. Talousarviomäärärahan ylitykset ovat sosiaalityössä 100 000
euroa, lasten- ja perheiden palveluissa 400 000 euroa.
Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta esittää tammi-heinäkuun
talousarvion käytön perusteella kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle, että perusturvan talousarvioon vuodelle 2021 varataan
lisämäärärahaa seuraavasti:
perusterveydenhuoltoon (avoterveydenhuolto), 170 000 euroa,
kohteisiin
4011 3105 3120
30 000 määräaikaiset palkat
4346 3105 3120
70 000 työvoiman vuokraus
4541 3105 3120
70 000 hoitotarvikkeet
erikoissairaanhoitoon 600 000 euroa, kohteisiin
4302 3201 3201
500 000 Oys
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|
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PÖYTÄKIRJA

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 65
§ 398
§ 97
§ 93
§ 483
§ 124

4302 3201 3205
4302 3201 3206

9/2021

13.09.2021
27.09.2021
20.10.2021
16.11.2021
08.12.2021
15.12.2021

50 000 Raahen sairaala
50 000 Muu erikoissairaanhoito

sekä sosiaalipalveluihin (sosiaalityö, lasten- ja perheiden palvelut), 500
000 euroa, kohteisiin
4303 3310 3315
50 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3310 3316
50 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3320 3310 3312 60 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3325 3320 3355 170 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3325 3325 3355 170 000 asiakaspalvelujen ostot
Perusturvan lisämäärärahatarve on tämän hetken arvion perusteella
yhteensä 1 270 000 euroa.
Kokouksessa perusturvajohtaja teki seuraavanlaisen muutosesityksen:
Perusturvan lisämäärärahan tarve on arvioitu 1 270 000 euroa.
Koronakuluja on arvioitu vuoden loppuun 350 000 euroa. Koronasta
aiheutuneet kulut haetaan kuluvalle vuodelle valtiolta
avustushakemuksella, jolloin ne kohdistuvat perusturvan talousarvioon.
Valtiolta ei ole tullut päätöstä onko koronakorvaukset 100 prosenttia, ja
sen vuoksi lisämäärärahasta vähennetään 300 000 euroa.
Erikosairaanhoidon suurten kustannusten tasaus on ollut vuosittain 300
000 - 600 000 euron välillä. Erikoissairaanhoidon kuluista vähennetään
300 000 euroa mahdollisten suurten kustannauksien tasauksena.
Perusturvan lisämäärärahan tarve on näiden vähennysten jälkeen 670
000 euroa.
Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös laitetaan
kaupunginhallituksen kautta valtuuston käsiteltäväksi.
KHALL § 398
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan lisämäärärahaesitykset.
Kaupunginhallitus toteaa, että asetus koronakustannusten
korvaamisesta on valmisteilla ja siinä lähtökohtana on 100%:n korvaus
kunnille. Korvausten maksamisessa on kunnissa edellytetty, että ne
maksettaisiin viimeistään alkuvuodesta 2022, jolloin ne saadaan kuntien
2021 tilinpäätöksiin tuloksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
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§ 97
§ 93
§ 483
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9/2021

13.09.2021
27.09.2021
20.10.2021
16.11.2021
08.12.2021
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KVALT § 97
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.
PLTK § 93
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.10.2021 § 97 myöntänyt
perusturvalautakunnan vuoden 2021 talousarvioon lisämäärärahaa 670
000 euroa.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 13.9.2021 § 65 esittänyt
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuoden 2021
talousarvioon lisämääräraha tarpeen 670 000 euroa.
Perusturvalautakunta ei ole päätöksessään täsmentänyt mihin
lisämäärärahatarve tulisi kohdentaa. Perusturvalautakunta täsmentää
päätöstään 13.9.2021 § 65 ja esittää lisämäärärahan 670 000 euroa
jakautuvan seuraavasti:
perusterveydenhuoltoon (avoterveydenhuolto), 70 000 euroa
kohteeseen
4346 3105 3120
70 000 työvoiman vuokraus
erikoissairaanhoitoon 300 000 euroa, kohteisiin
4302 3201 3201
200 000 Oys
4302 3201 3205
50 000 Raahen sairaala
4303 3201 3206
50 000 Muu erikoissairaanhoito
sosiaalipalveluihin (sosiaalityö, lasten ja perheiden palvelut) 300 000
euroa kohteisiin
4303 3310 3315
25 000 asiakaspalv. ostot asumispalv.
4303 3310 3316
25 000 asiakaspalv. ostot asumispalv.
4303 3320 3325 3320 3355 125 000 asiakaspalv. ostot
4303 3320 3325 3325 3355 125 000 asiakaspalv. ostot
Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että perusturvalautakunnalle
myönnetty lisämääräraha 670 000 € jaetaan yllä mainitun jaon
mukaisesti; terveydenhuoltoon 70 000 €, erikoissairaanhoitoon 300 000
€, sosiaalitoimeen 300 000 €.
Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti
KHALL § 483
Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
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§ 398
§ 97
§ 93
§ 483
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15.12.2021

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan
esityksen.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT § 124
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Kaupunginvaltuusto

§ 125

9/2021

15.12.2021

VALTUUSTOALOITE NUORTEN OSALLISUUDESTA KUNNASSA
366/0.10/2021
KVALT § 125
Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta Rebekka Kangasharju jätti
kaupunginvaltuustolle 15.12.2021 valtuustoaloitteen nuorten
osallisuudesta kunnassa.
Aloite on liitteenä nro 1.
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto kävi aloitteen pohjalta
lähetekeskustelun ja päätti lähettää sen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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Kaupunginvaltuusto

§ 126

9/2021

15.12.2021

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
KVALT § 126
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34 ja antoi näin kuuluvan
valitusosoituksen, liite nro 3.

Pöytäkirjan tarkastajat: |
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9/2021
Liite nro 3

OULAISTEN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

15.12.2021

126

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

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

117, 118, 125 ja 126
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

119, 120, 121, 122, 123 ja 124

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: |

|

|

23

