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Kaupunginhallitus
OSALLISTUJAT
Nimi

Tehtävä

Lehtonen Marjut
Antikka Mika
Männikkö Jari
Korhonen Jarkko
Oja Tommi
Perälä Jorma
Rajaniemi Anneli
Toiviainen Marita
Pyy Helena
Pajala Kai
Heikkinen Matti
Rantaeskola Päivi

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

POISSA

Ruha Tea

jäsen

MUU

Moilanen Riikka
Koskenlaine Suvi
Ketonen Markku

kaupunginjohtaja
hallintojohtaja
tekninen johtaja

LÄSNÄ

Lisätiedot

Paikalla klo 18.15-19.00, § 33-36

ALLEKIRJOITUKSET
Marjut Lehtonen
puheenjohtaja

Suvi Koskenlaine
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
28 - 43 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
4.2.2022
Marita Toiviainen

Mika Antikka

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Oulaisten kaupungin kotisivuilla 7.2.2022 alkaen
Anu Rosenqvist
toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KHALL § 28
Kaupunginjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kaupunginhallitus: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
KHALL § 29
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kaupunginhallitus: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Marita Toiviainen ja Mika Antikka sekä varalle Jari Männikkö.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN VPK RY:N TIEDONANTO
20/0.10/2022
KHALL § 30
Oulaisten VPK ry on lähettänyt tiedoksi Oulaisten kaupungille tiedonannon. Jokilaaksojen aluepelastuslaitos on pyytänyt Oulaisten VPK:lta
päätöstä uudesta palokuntasopimuksesta.
Asian valmistelu ja päätöksenteko kuuluu aluepelastuslaitokselle ja tästä syystä Oulaisten kaupunginhallituksella ei ole asiaan liittyvää toimivaltaa.
Oulaisten VPK ry:n puheenjohtaja Ossi Laakso antaa asiaan liittyvän
ajankohtaiskatsauksen kokouksessa.
Kaupunginjohtaja: Asia merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallitus: Keskustelun päätyttyä kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen: Kaupunginhallitus päättää, että Oulaisten VPK ry:n sopimusasiassa pyydetään selvitystä Jokilaaksojen aluepelastuslaitokselta ja kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään selvityspyynnön.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun
päätösesityksen.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
18.08-18.15 väliseksi ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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VUODELLE 2022 VAHVISTETTU VALTIONOSUUS
15/1.10/2022
KHALL § 31
Valtiovarainministeriö teki päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) 30.12.2021 ja opetus- ja kulttuuriministeriö opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta 30.12.2021.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee aiemmasta
23,59 %:iin vuonna 2022 (25,67 % vuonna 2021). Käytännössä valtionosuusprosentin lasku on peruspalvelujen valtionosuus momentin tekninen muutos. Muutos ei siten vähennä kuntien saaman valtionosuuden
määrää. Kunnan peruspalvelujen omarahoitusosuudeksi muodostuu
4291,00 euroa asukasta kohden (3747,00 e. v.2021).
Oulaisten kaupungin peruspalvelujen valtionosuus ja verotulomenetysten korvaus ovat yhteensä n. 362.000 € enemmän kuin v. 2022 hyväksytyssä talousarviossa.
Peruspalvelujen valtionosuuden määrä on 25.178.400 €
(sis.verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen 5,6 milj.e) lisättynä verotulomenetysten korvauksella 4.120.569 € (vähennetty veronmaksulykkäysten aiheuttaminen verotulomenetysten tilapäinen korvaus)
eli yhteensä 29.298.969 €.
Samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja
muille opetuksen järjestäjille esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset. Vuoden 2022 talousarvioon on arvioitu kotikuntakorvaustuloja
273.439 € ja kotikuntakorvausmenoja 120.759 €. Lopullinen v. 2022
vahvistettu opetustoimen kotikuntakorvaustulojen ja -menojen erotus on
n. 153.130 €. Kotikuntakorvaustulot ovat 274.242 € ja kotikuntakorvausmenot - 121.113 €. Nämä kirjataan sivistystoimen tuloksi ja menoksi.
Oheismateriaalina maksuerittely valtionosuuksista ja kotikuntakorvauksista.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
talousarvioon tehdään valtiovarainministeriön 30.12.2021 vahvistaman
valtionosuuspäätöksen mukaiset muutokset. Muutokset parantavat vuoden 2022 talousarvion tulosta noin 362.400 €.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022
25/1.05/2022
KHALL § 32
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2021 vuoden 2022 talousarvion
kaupunginhallituksen osalta esityksen mukaisena. Kaupunginhallituksen
10.1.2022 antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa.
Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma on kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen valtionosuuskohtaa lukuunottamatta. Valtiovarainministeriö teki päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
(1704/2009) 30.12.2021 ja opetus- ja kulttuuriministeriö opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta 30.12.2021.
Valtionosuuspäätös vuodelle 2022 muuttaa tulorahoitusta seuraavasti:
- Vuoden 2022 peruspalvelujen ja opetustoimen muu rahoitus
25.178.400 €
lisättynä verotulomenetysten korvauksella 4.120.569 € ovat yhteensä
29.298.969 €, joka on yhteensä n. 362.000 € enemmän kuin hyväksytyssä talousarviossa.
- Opetustoimen kotikuntakorvaustulojen ja -menojen erotus on +153.130
€. Kotikuntakorvaustulot ovat 274.242 € ja kotikuntakorvausmenot 121.113 € kirjataan sivistystoimen tuloksi ja menoksi.
Kaupunginhallituksen toiminnalliset tavoitteet säilyivät kaupunginvaltuuston päätöksellä esityksen mukaisina.
Kun vuoden 2021 lopun toteutumatilanne on selvillä lainakannan sekä
varainhoidon varojen osalta, tunnuslukujen kohtaan toiminnallisiin tavoitteisiin voidaan luvut päivittää toteutuman mukaan:
Lainakanta, pitkäaikainen (milj.€)
Lyhytaikainen (milj.€)
Sijoitusvarallisuus (milj.€)

11,5
24,2
22,0

Oheismateriaalina ovat 1) kaupunginhallituksen vastuualue käyttötalouden osalta muodossa tuotot-kulut-toimintakate kustannuspaikoittain ja
toiminnoittain sekä 2) rahoituksen kustannuspaikka esitettynä tileittäin
omana taulukkona.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 käyttösuunnitelman oheismateriaalin mukaisena.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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MÄÄRÄALAKAUPAN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA ASUNTO-OSUUSKUNTA OULAISTEN SENIORIYKKÖSEN VÄLILLÄ
19/52.99/2022
KHALL § 33
Kaupunginhallitus on päätöksellään 11.10.2021 § 417 varannut Asunto
-osuuskunta Oulaisten Senioriykköselle 8. (Kasarminmäki) kaupunginosan korttelin 27 tontin nro 2 rivitalon rakentamista varten.
Kaupunginvaltuusto on 11.11.2015 (§ 52) päättänyt Kasarminmäen
kaupunginosassa myytävien asuinpientalotonttien hinnat ja luovutusehdot. Kyseisen korttelin neliöhinnaksi on vahvistettu 4,50 €.
Oulaisten kaupungin ja Asunto-Osuuskunta Oulaisten Senioriykkösen
välille on laadittu kauppakirja, jolla Oulaisten kaupunki myy Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykköselle 3272 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 563-8-27-2 neljäntoistatuhannen seitsemänsadankahdenkymmenenneljän (14 724,00) euron kauppahinnalla. Määräala on
osa varauksen alaisesta tontista osoitteessa Uimarinkatu 5.
Korttelin 27 tontti nro 2 on tarkoitus jakaa tonttijaon muutoksella kahdeksi tontiksi ja muodostaa molemmista omat kiinteistönsä.
Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykkösellä on tarkoitus rakentaa 10
asunnon rivitalo kaupan kohteena olevalle määräalalle. Oulaisten kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.11.2021 ( § 111) antaa rakentamishankkeelle 2,0 milj. euron takauksen Kuntarahoitus Oyj:n myöntämälle
lainalle.
Kauppakirja on liitteenä nro 1.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy Oulaisten kaupungin
puolesta kaupan ja sitä koskevan kappakirjan. Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykkösen hakemaan
rakennuslupaa kaupan kohteena olevalle kiinteistöstä 563-8-27-2 myytävälle 3272 m2:n suuruiselle määräalalle suunnitelmien mukaisen rivitalon rakentamista varten. Valtuutus hakea rakennuslupaa on voimassa
ennen tämän päätöksen lainvoimaisuutta.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN PERUSTETTAVAN YHTIÖN OULAISTEN PADEL OY:N KANSSA JA MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN MÄÄRÄALALLE POHJATÖIDEN TEKEMISEEN
23/53.10/2022
KHALL § 34
Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi Padel-hallin rakennuspaikkana.
Vuokra-alueella ei sijaitse luovutushetkellä rakennuksia. Sopimuksen
tarkoittamana vuokra-alueena on 1848 m2:n suuruinen määräala Oulaisten kaupungin 8. (Kasarminmäki) kaupunginosan korttelin 17 tontista
nro 2 (kiinteistötunnus 563-8-17-2). Määräala on rakentamaton opetustoimintaa palvelevien rakennusten tontin osa osoitteessa Uimarinkatu 7.
Yrittäjä haluaa rakentaa kustannuksillaan ed.mainitulle määräalalle Padel-hallin 20 vuoden maanvuokrasopimuksella.
Kaupunki sitoutuu vuokrasopimuksen mukaan kustannuksellaan rakentamaan alueelle rakennettavaa Padel-hallia varten tarvittavat rakennekerrokset kantavan kerroksen yläpintaan saakka. Lisäksi kaupunki hankkii määräalalle sähköliittymän, jonka hinta lisätään vuokrasopimukseen.
Vuosivuokran hinta sopimuksen alussa on 400 €/vuosi. Vuokraa tarkistetaan vuosittain elinkuntannusindeksin nousun verran. Kaupungin investointimäärärahan tarve pohjatöihin ja sähköliittymään on 35.000 €,
jota ei ole mukana kaupungin investointisuunnitelmassa.
Lisäksi yrittäjän käydyissä neuvotteluissa on tullut esiin, että kaupungin
sivistystoimi sitoutuisi ostamaan Padel-hallin käyttövuoroja arkipäivinä
500 €/kk kahden vuoden ajan lukuunottamatta kesä- ja heinäkuuta, kun
koulut on suljettuna. Käyttövuorojen osto tapahtuisi liikuntapuolen, koulujen ja päiväkotien hyväksytyillä määrärahoilla (omia käyttövuoroja).
Maanvuokrasopimusluonnos ja liitekartta on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaisen maanvuokrasopimuksen.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 35.000
€:n lisämäärärahan myöntämistä määräalan pohjatöiden rakentamiseen.
Mahdollisista käyttövuorojen ostamisesta päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta määrärahojen puitteissa.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|
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AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN OULAISTEN KAUPUNGIN JA PIRKANMAAN
ELY-KESKUKSEN VÄLILLE PIMA-ALUEEN TUTKIMUSTA VARTEN
22/0.10/2022
KHALL § 35
Vanhan sahan toiminta-alueella, Pyhäjoen rannalla sijaitsevan kirjastorakennuksen alueella on tehty maaperän tutkimuksia sekä kunnostamista viime vuosina. Vuonna 2019 kirjaston piha-alueen sadevesiviemärilinjan rakentamisen jälkeen kirjaston sisällä havaittiin öljyistä hajua. Alueelle tehtyjen tutkimuksien ja kunnostamisen perusteella todettiin, että
maaperässä esiintyi kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Kunnostamisen aikana öljyistä maaperää ei saatu kokonaan massanvaihdolla kunnostettua, koska öljyinen maakerros jatkui kirjastorakennuksen alle.
Kentällä tehtyjen havaintojen sekä alueen historian perusteella arvioitiin,
että öljyn mahdollinen päästölähde on ollut kohteessa suhteellisen pitkään ja jopa ennen kirjaston rakentamista.
Alueella on ollut sahateollisuutta 1885 alkaen, kun myllylaitoksen yhteyteen Oulaistenkosken etelärannalle rakennettiin ensimmäinen sahalaitos. Sahan omisti usea eri taho ja lopulta saha siirtyi vuonna 1946 Kristiinan Puu Oy:lle, joka lakkautti sahan yhteydessä toimineen talo-, puuseppä ja laatikkotehtaan. Sahan toiminta loppui vuonna 1962.
Sahalla käytetyistä kemikaaleista ei ole tietoja. Tyypillisesti sahoilla on
voitu käyttää esim. KY-5 (sinistymisen estoon) tai kyllästysaineita, kuten
CCA:ta tai kreosoottia. Myös sahan omassa voimalaitoksessa on voitu
käyttää esim. polttoaineita. Sahalla syntyneiden jätteiden sijoittamisesta
ei myöskään ole tietoa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon 20.10.2021.
ELY-keskus katsoo, että kohteen öljypilaantuneisuuden laajuus tulee
selvittää. Tutkimusten perusteella tulee arvioida kohteen riskiperusteinen puhdistustarve sekä tarvittaessa arvioida muiden mahdollisten riskinhallintatoimenpiteiden tarvetta. Arviointi tulee tehdä Valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 sekä Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 mukaisesti.
ELY-keskus katsoo, että raportissa esitetty kohteen historiaselvitys on
tarpeen tehdä saha-alueen toimintojen selvittämiseksi sekä havaitun öljyvahingon mahdollisen alkuperän tunnistamiseksi. Historiaselvityksen
perusteella tulee toteuttaa mahdolliset saha-alueen pilaantuneisuustutkimukset.
Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa pidettiin kaupungin kuulemistilaisuus 18.1.2022. Pirkanmaan ELY-keskus esittää, että selvitystyö tehdään Maaperä kuntoon -ohjelmassa ja valtion tuella pilaantuneille
maa-alueille. Ohjelma toteuttaa osaltaan valtakunnallista pilaantuneiden
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

10

OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 35

3/2022

31.01.2022

maa-alueiden riskienhallintastrategiaa (PIMA-strategia). Sen tavoitteena
on tunnistaa merkittävät pilaantuneet alueet ja saada niiden riskit kestävällä tavalla hallintaan vuoteen 2040 mennessä. Ohjelmassa edistetään
ympäristön- ja terveydensuojelun kannalta kiireellisten kohteiden selvittämistä ja kestävää riskinhallintaa sekä puhdistamista. Selvitystyöhön
saadaan 100 %:n valtionavustus. Kaupunki vastaa työn suorittamiseksi
tarvittavien lupien hankkimisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista
sekä on yhteistyössä mukana selvitystyössä.
Aiesopimusehdotus, kaupungin kuulemistilaisuuden muistio ja esittelyaineisto ovat oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että Oulaisten kaupunki
osallistuu selvitystyöhön ja hyväksyy oheismateriaalina olevan aiesopimuksen Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|
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KYLIEN MAISEMAHELMET HANKE 2022-2024
24/0.40/2022
KHALL § 36
Kylien maisemahelmet on EU:n Maaseuturahaston kehittämishanke,
jonka suunniteltu hankeaika on 1.4.2022-31.10.2024. Toiminta-alueena
on Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja hallinnoijana ProAgria Oulu/Oulun
Maa- ja kotitalousnaiset.
Tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen maisemanhoidon kehittämissuunnitelma 5-8 pilottikylälle ympäri Pohjois-Pohjanmaata. Suunnitelma
tehdään yhdessä kyläläisten ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena
on myös, että mukana olevilla kylillä päästään tekemään konkreettisia
toimia maiseman ja perinnebiotooppien kunnostuksen hyväksi. Niin
ikään tavoitellaan uusia maisemanhoitoyrittäjiä joka kylältä. Heille järjestetään valmennusta maisemanhoitoyrittäjyyteen liittyvistä teemoista.
Myös Pohjois-Pohjanmaan maisemanhoidon toimijoiden verkoston kehittämistä jatketaan tapaamisten ja yhteydenpidon kautta. Myös perinnebiotooppikohteiden hoidon edistämistä tehdään neuvonnan ja tiedotuksen kautta.
Pohjoisen maisemahelmet -hankkeen projektipäällikkö Kalle Hellström
on ottanut yhteyttä Oulaisten kaupunkiin ja tiedustellut kaupungin mahdollisuuksista olla mukana hankkeen rahoituksessa. Oulaisista Petäjäskoski on ilmoittaunut kiinnostuksen olla mukana hankkeessa.
Hankkeelle haetaan rahoitusta ELY:ltä ja valtion rahoitus voi olla 95 %.
Hankkeeseen osallistuvien kuntien rahoitettavaksi jää 5 %, jolloin Oulaisten kaupungin osuus olisi 1.500 €. Muita mahdollisia hankkeeseen
osallistuvia kuntia ovat Pudasjärvi, Tyrnävä, Kalajoki ja Pyhäntä.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää olla mukana Kylien maisemahelmet -hankkeessa vuosina 2022-2024. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, Oulaisten kaupunki sitoutuu maksamaan enimmillään 1.500 € kuntien rahoitusosuudesta. Hanketta hallinnoi täysimääräisesti ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 37

3/2022

31.01.2022

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN
ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN OHJAUSRYHMÄÄN
360/0.05/2021
KHALL § 37
Oulaisten kaupunki on päättänyt osallistua Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kuntien yhteiseen ateria- ja puhtauspalveluiden in-house
yhtiöiden selvitykseen.Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on lähestynyt kuntia nimeämispyynnöllä ja pyytää nimeämään kuntien edustajat
ohjausryhmään. Yhtiöiden jatkovalmisteluun myönteisen kannan on ilmaissut 24 kuntaa
Ohjausryhmä tulee käsittelemään mm. yhtiöiden perustamisasiakirjojen
valmistelun, osakassopimusten valmistelun, pääomitustarpeen, taloudellisten vaikutusten analyysit sekä kuvantamiset ja tulos-, rahoitus- ja
kassavirtalaskelmat. Kuntia on pyydetty nimeämään 1-3 henkilöä ohjausryhmän jäseniksi.
Nimet piti ilmoittaa 26.1.2022 mennessä ja tästä syystä kysely on tehty
ennakkoon kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostilla.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että Oulaisten kaupunkia
edustavat ohjausryhmässä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala, kaupunginjohtaja Riikka Moilanen ja talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 38

3/2022

31.01.2022

ALOITTEET VUODELTA 2021
370/0.10/2021
KHALL § 38
KuntaL 23 § säätää aloitteista seuraavaa:
"Kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus
tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle
on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
(21.5.2021/419)
2 momentti on kumottu L:lla 21.5.2021/419.
Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan
palvelua koskevassa asiassa.
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut
toimenpiteet."
Hallintosäännön mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn
jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle
lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista
on käsitelty loppuun.
Aloitteet vuodelta 2021 ja 2020 ovat liitteenä nro 2. Vuoden 2020 aloitteisiin on lisätty vuonna 2021 tehdyt toimenpiteet.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto merkitsee aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 39

3/2022

31.01.2022

OULAISTEN KAUPUNGIN TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2021
21/2.00/2022
KHALL § 39
Kaupungin henkilöstölle suoritettiin kolmas perättäinen työhyvinvointikysely syksyllä 2021. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä ja siihen
oli mahdollista vastata joko sähköpostiin lähetetyn linkin tai Koski-intran
kautta.
Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 332 kpl ja vastausprosentti koko
kaupungin henkilöstön osalta oli 53,0 % (65,5 % v. 2020).
Työhyvinvointikyselyn alkutiedoissa kysyttiin työntekijän osastoa ja lähiesimiestä. Varsinaisessa kyselyosassa kysymykset oli jaettu viiteen osioon, joiden vastausten keskiarvot asteikolla 1-5 oli seuraavat;
1) työ ja osaaminen
2) esihenkilötyö ja johtaminen
3) työyhteisö ja työyhteisötaidot
4) työhyvinvointi ja työkyky
5) tyhy-toiminta

ka 4,2
ka 4,1
ka 4,4
ka 4,3
ka 3,8

Kyselyyn lisättiin muutamia yksittäisiä kysymyksi edellisinä vuosina saatuihin palautteisiin pohjaten, mutta kysymysten aihealueet olivat samat
kuin edellisinä vuosina, mikä helpottaa työhyvinvoinnin seurantaa ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia.
Esimiehiä on ohjeistettu käymään työhyvinvointikyselyn tulokset läpi yhdessä alaisten kanssa 31.1.2022 mennessä Läpikäynnin yhteydessä
heidän tulee miettiä kyselyn tulosten perusteella kolme kehitettävää
asiaa, joihin kiinnitetään erityistä huomiota kuluvan vuoden aikana.
Koko kaupungin ja palvelualojen työhyvinvointikyselyn tulokset ovat
oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi työhyvinvointikyselyn tulokset ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 40

3/2022

31.01.2022

POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUSUMAPYYNTÖ
30/1.00/2022
KHALL § 40
Pohjanmaan käräjäoikeus/Erkki Seppä on pyytänyt Oulaisten kaupungilta lausumaa. Asia liittyy testamentin toimeenpanoon Meller/Pyhäjoen
kunta.
Lausumapyyntö on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja: Oulaisten kaupunginhallitus ilmoittaa kohteliaimmin,
ettei Oulaisten kaupunki ota vastaan testamentin toimeenpanoa.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 41

3/2022

31.01.2022

LAUTAKUNTIEN, JAOSTON JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
KHALL § 41
Päätökset ovat oheismateriaalina:
1. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 12.1.2022 ja 25.1.2022
2. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 25.1.2022
3. Viranhaltijapäätökset Dynastyssa ajalta 1.11.-31.12.2021 (kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, elinkeino- ja kehitysjohtaja, tietohallintopäällikkö ja työllisyyspäällikkö)
Asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi säädetään kuntalain 92 §:ssä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus
päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita; eikä 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä
asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja
päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 42

3/2022

31.01.2022

TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAT
KHALL § 42
Tiedoksisaatettavat asiakirjat ovat oheismateriaalina.
1. Varallisuudenhoidon tilanne 31.12.2021
2. Oulaisten Kuitu Oy:n hallituksen pöytäkirja 16.12.2021
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä asiakirjat tietoonsa
saatetuiksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 43

3/2022

31.01.2022

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KHALL § 43
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.31 ja antoi näin kuuluvan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 3.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

3/2022

20

Liite nro 3
OULAISTEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

31.1.2022

43

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

Pykälät 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ja 43
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 33, 34 ja 36
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

33, 34 ja 36
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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