PÖYTÄKIRJA

PYHÄJOEN KUNTA

7/2017

Valtuusto
KOKOUSTIEDOT
Aika

30.08.2017 klo 18:00 - 21:00

Paikka

Kunnantalon valtuustosali

OSALLISTUJAT

Kittilä Risto
Impola Anja
Jukkola Jaakko
Flink Eija
Hietala Jukka-Pekka
Kestilä Saara
Koskela Mikko
Lintunen Pirkko
Mattila Olli
Mustakallio Saara
Niemelä Päivi
Nousiainen Matti
Pahkala Matti
Peltoniemi Raino
Pirkola Ari
Rantanen Niko
Salmela Mikko
Sarpola Tuula
Sirkka Janne
Virkkunen Mauri

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Soronen Matti
Widnäs Helena
Tervonen Antero
Korpi Aimo

kunnanjohtaja
palveluesimies
sivistystoimenjohtaja
tekninen johtaja

Poissa

Grekula Toni

jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Risto Kittilä

Matti Soronen

Läsnä

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 82 - 95
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pyhäjoki 5.9.2017

Allekirjoitukset

Jaakko Jukkola

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Saara Kestilä

poissa § 86 ajan

poissa § 86 ajan
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PÖYTÄKIRJA

PYHÄJOEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
NÄHTÄVÄNÄ
YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA
Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

6.9.2017
Matti Soronen, kunnanjohtaja
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30.08.2017

Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
Valt 30.08.2017 § 82
Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen
on vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta lähetettävä kullekin valtuutetulle
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa
ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsu
lähetetään sähköpostiviestinä, joka ohjaa asianhallintajärjestelmään.
Hallintosäännön 69 §:n mukaan läsnäolovelvollisuus on kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla ja läsnäolo-oikeus kunnanhallituksen jäsenillä.
Esityslista on hallintosäännön 44 §:n mukaan lähetettävä kokouskutsun
yhteydessä.
Tämän kokouksen kokousaineisto on julkaistu sähköisessä kokoushallinnassa
23.8.2017. Ilmoitus kokouskutsun julkaisemisesta sähköisessä kokoushallinnassa
on lähetetty sähköpostilla valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja
kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle keskiviikkona 23.8.2017.
Hallintosäännön 70 §:n mukaan läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja
läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen. Kuntalaki 103 §: Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Päätös:
Suoritettiin nimenhuuto puheenjohtajan johdolla. Läsnäolijat on merkitty
pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon. Puheenjohtaja totesi kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

PÖYTÄKIRJA
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Valtuusto

§ 83
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30.08.2017

Pöytäkirjantarkastajien vaali
Valt 30.08.2017 § 83

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei
valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Edellisellä valtuustokaudella pöytäkirjantarkastajat on valittu kullekin kokoukselle vuorotellen aakkosjärjestyksen mukaan.
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkistamisvuorossa olisivat saman käytännön
mukaisesti valtuutetut Jaakko Jukkola ja Saara Kestilä.
Valtuusto päättää tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajien vaalista ja pöytäkirjan tarkastamisajasta ja -paikasta. Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa
6.9.2017. Pöytäkirja tulee tarkastaa ennen nähtäville asettamista.
Päätös:
Valtuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Jukkolan ja Saara Kestilän.
__________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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10.07.2017
30.08.2017

Kokousaikataulu 7-12/2017; valtuusto ja kunnanhallitus
Khall 10.07.2017 § 290
Liitteenä valtuuston ja kunnanhallituksen ohjeellinen kokousaikataulu heinäjoulukuulle 2017.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan kokousaikataulun ja lähettää sen tiedoksi valtuustolle sekä esittää, että valtuusto hyväksyy omalta osaltaan valtuuston kokousaikataulun.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Valt 30.08.2017 § 84

Liitteet

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Päätös:
Valtuusto hyväksyi liitteenä olevan kokousaikataulun omalta osaltaan.
__________
1 Kokousaikataulut; valtuusto ja kunnanhallitus, heinä-joulukuu 2017
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Valtuusto
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§ 150
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05.09.2016
16.01.2017
24.04.2017
10.07.2017
30.08.2017

Kirkonseudun asemakaavan muutos - Hautausmaan uusi laajennusalue /
OAS / Luonnos /Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen
12/10.02.03/2016
Khall 05.09.2016 § 331
Asemakaavan muutos koskee Pyhäjoen kirkon ja hautausmaan eteläpuolella sijaitsevaa aluetta, joka rajautuu Kittiläntiehen.
Alueen itäpuolella sijaitsee Pyhäjoen vanhan pappilan pihapiiri ja länsipuolella
on maisemallisesti arvokasta niittyaluetta. Kittiläntien eteläpuolella on Pyhäjoen
Pohjoishaaran rantaan rajautuva asuinalue.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on saada Pyhäjoen seurakunnalle lisää
hautausmaa-aluetta. Kirkon läheisyydessä sijaitsee vanha hautausmaa ja sen laajennusalue, joiden läheisyyteen myös uusi laajennusalue on sijoitettavissa.
Seurakunta omistaa itäpuolisen osan Kittiläntien ja hautausmaan väliin jäävästä
maa-alueesta, johon laajennus on suunnitteilla. Seurakunta on teettänyt alueesta
esiselvityksen pohjatutkimuksineen ja teettää myös hulevesiselvityksen.
Hautausmaan alueen laajennukseen on sisällytetty myös kirkkoalueen lähelle
uurna- ja sirotteluhautausmaa-alue. Kittiläntien varteen on tarkoitus sijoittaa
myös pysäköintialue (noin 50 autopaikkaa). Hautausmaan alueen laajennus edellyttää asemakaavamuutosta.
Varsinainen rakennessuunnittelu on mahdollista tehdä siinä vaiheessa, kun alueelle on laadittu asemakaavan muutos, joka mahdollistaa alueen käyttöönoton
hautausmaa-alueena.
Pyhäjoen kunnan runkokaavoituksen ohjausryhmä käsitteli hautausmaan laajennusasiaa kokouksessaan 7.6.2016 ja päätti, että kunta vastaa kaavanlaadinnasta
kustannuksineen ja runkokaavoituksen puitteissa laaditaan kaavamuutos. Seurakunnan ei tarvitse tehdä kaavoitusaloitetta, mutta seurakunnan kanta otetaan
huomioon selvitysten osalta.
Runkokaavoituksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 16.8.2016 laittaa vireille
hautausmaan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman syyskuun alussa.
Alustavan aikataulun mukaan hautausmaan laajennusalueen muutoksen luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 5.10.2016 ja muutosluonnos asetetaan nähtäville sen jälkeen.
Liitteenä:
- Kirkonseudun asemakaavan muutos -Hautausmaan uusi laajennusalue, osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä 5.9.2016
- Kuulutus päivämäärällä 5.9.2016
Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

PÖYTÄKIRJA
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Valtuusto
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§ 150
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24.04.2017
10.07.2017
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Ehdotus:
Kunnanhallitus
1)

hyväksyy Kirkonseudun asemakaavan Hautausmaan uuden laajennusalueen muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman( OAS päivämäärällä 5.9.2016). OAS:ia voidaan tarvittaessa päivittää

2)

kuuluttaa kaavamuutoksen vireille tulosta 10.9.2016 ilmestyvässä
Kuulumiset lehdessä ja 13.9.2016 Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla ja kunnan ilmoitustaululla

3)

lähettää OAS:in tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Khall 16.01.2017 § 8

Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksessa
5.10.2016.
Runkokaavoituksen ohjausryhmä käsitteli suunnitelmia kokouksessaan
22.11.2016.
Liitteenä seuraavat Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavamuutoksen lunnosvaiheen asiakirjat:
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos,
luonnosvaiheen kaavakartta A3-piennöksenä, päivämäärällä 16.1.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos,
luonnosvaiheen kaavaselostus, päivämäärällä 16.1.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos,
luonnosvaiheen lausuntopyyntö, päivämäärällä 16.1.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos,
luonnosvaiheen kuulutus, päivämäärällä 16.1.2017
Muu Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen valmisteluaineisto:
- Päivitetty OAS, päivämäärällä 16.1.2017
- Maisemaselvitys Vanhantien ympäristö päivämäärällä 27.8.2012
- Pyhäjoen luontoselvitys päivämäärällä 31.1.2012
- Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan 2025 muinaisjäännösinventointi 2014
- Luonnosvaiheen havainnekuva päivämäärällä 16.1.2017
ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla kaavamuutoksen
luonnosvaiheen nähtävilläoloajan.
Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ehdotus:
Kunnanhallitus
1)

hyväksyy Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutoksen luonnosvaiheen kaavakartan ja kaavaselostuksen,
päivämäärällä 16.1.2017

2)

asettaa Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutoksen, luonnosvaiheen valmisteluaineistoineen yleisesti
nähtäväksi 24.1.2017 - 23.2.2017 väliseksi ajaksi liitteenä olevan
kuulutuksen mukaisesti

3)

pyytää lausunnot viranomaisilta ja muita osallisilta liitteenä olevan
lausuntopyynnön mukaisesti 23.2.2017 mennessä.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
---------Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Risto Kittilä poistui esteellisenä
kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
__________
Khall 24.04.2017 § 150

Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen
asemakaavan muutosehdotus
Runkokaavoituksen ohjausryhmä käsitteli suunnitelmia kokouksessaan 4.4.2017.
Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutoksen
luonnosvaiheesta saatiin 3 lausuntoa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
epävirallinen kannanotto, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä
24.4.2017.
Liitteenä seuraavat Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat:
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos,
vastine luonnosvaiheesta saatuihin lausuntoihin, päivämäärällä 24.4.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos,
ehdotusvaiheen kaavakartta A3-piennöksenä, päivämäärällä 24.4.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos,
ehdotusvaiheen kaavaselostus, päivämäärällä 24.4.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos,
ehdotusvaiheen lausuntopyyntö, päivämäärällä 24.4.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos,
ehdotusvaiheen kuulutus, päivämäärällä 24.4.2017

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Muu Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen oheisaineisto:
- Päivitetty OAS, päivämäärällä 24.4.2017
- Maisemaselvitys Vanhantien ympäristö päivämäärällä 27.8.2012
- Pyhäjoen luontoselvitys päivämäärällä 31.1.2012
- Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan 2025 muinaisjäännösinventointi 2014
- Luonnosvaiheen havainnekuva päivämäärällä 16.1.2017
ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla kaavamuutoksen
ehdotusvaiheen nähtävilläoloajan.
Asian valmistelijana on toiminut kaavoitusvastaava Pirkko Tuuttila.
Ehdotus:
Kunnanhallitus
1)

hyväksyy Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutoksen luonnosvaiheen lausuntojen vastineen päivämäärällä
24.4.2017

2)

hyväksyy Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kaavakartan ja kaavaselostuksen,
päivämäärällä 24.4.2017

3)

asettaa Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutoksen, ehdotusvaiheen oheisaineistoineen yleisesti
nähtäväksi 2.5.2017 - 2.6.2017 väliseksi ajaksi liitteenä olevan
kuulutuksen mukaisesti

4)

pyytää lausunnot viranomaisilta ja muita osallisilta liitteenä olevan
lausuntopyynnön mukaisesti 2.6.2017 mennessä.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Khall 10.07.2017 § 283
Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutoksen hyväksyminen
Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin yhteensä 5 lausuntoa, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä 10.07.2017.
Kirkonseudun hautausmaan laajennuksen asemakaavan laadinnan tavoitehinta
on 10 700 euroa (alv 0 %).
Kustannuksia taustaselvityksineen on 30.06.2017 mennessä muodostunut yhteensä 8 300 euroa (alv 0 %).

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Liitteenä:
Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan
muutosta koskevat liiteasiakirjat:
- Kaavoittajan laatima vastine Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä 10.07.2017, liite 1
- Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutoksen kaavaselostus päivämäärällä 10.07.2017, liite 2
- Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutoksen kaavakartta A3-pienennöksenä päivämäärällä 10.07.2017, liite 3
Muu Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutosehdotuksen oheisaineisto:
- Päivitetty OAS, päivämäärällä 24.4.2017
- Maisemaselvitys Vanhantien ympäristö päivämäärällä 27.8.2012
- Pyhäjoen luontoselvitys päivämäärällä 31.1.2012
- Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan 2025 muinaisjäännösinventointi 2014
- Luonnosvaiheen havainnekuva päivämäärällä 16.1.2017
ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla www.pyhajoki.fi
valtuuston hyväksymiskäsittelyyn saakka.
Asian valmistelijana on toiminut kaavoitusvastaava Pirkko Tuuttila.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy MRL 52 §:n mukaisesti Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan
muutoksen liiteasiakirjojen 1-3 mukaisesti.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Valt 30.08.2017 § 85
Päätös:
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________
Liitteet

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

2 Kaavoittajan laatima vastine Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan
hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutoksesta saatuihin
lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä 10.07.2017, liite 1
3 Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen
asemakaavan muutoksen kaavaselostus päivämäärällä 10.07.2017, liite 2
4 Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen
asemakaavan muutoksen kaavakartta A3-pienennöksenä päivämäärällä
10.07.2017, liite 3
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Smart Windpower Oy:n kaavoitusaloite Puskakorvenkallion
tuulivoimapuisto / Päivitetty kaavoitusaloite 6.3.2015 /
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmoitus YVA-tarveharkinnasta /
Uusittu kaavoitusaloite 11.5.2017 ja OAS
65/10.02.02/2015
Khall 14.04.2014 § 125
Smart Windpower Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisesta 29.01.2014 ja muutoksen edellisen
kaavoitusaloitteen mukaiseen suunnittelualueeseen 24.2.2014.
Smart Windpower Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa on keskusteltu asiasta
ja todettu, että Pyhäjoen kunta harkitsee Puskakorvenkallion alueen kaavoittamista siinä tapauksessa, jos Paltusmäen tuulivoimapuiston kaavoitushanke ei voi
edetä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.
Liitteenä Smart Windpower Oy:n 29.01.2014 jättämä kaavoitusaloite ja Smart
Windpower Oy:n 24.02.2014 jättämä kaavoitusaloitteen karttamuutos.
Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.
Ehdotus:
Kunnanhallitus
1)

merkitsee em. kaavoitusaloitteen tiedoksi

2)

toteaa, ettei Smart Windpower Oy:n Puskakorvenkallion kaavoitusaloite
aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Khall 27.04.2015 § 166
Smart Windpower Oy on jättänyt uuden kaavoitusaloitteen Puskakorvenkallion
tuulipuiston osayleiskaavan laatimisesta 6.3.2015.
Hankealue sijaitsee Pyhäjoen kunnan keskustassa, Etelänkylässä, Puskakorvenkallion alueella. Hankealueen suuruus on 950 ha ja tuulipuistoalueelle on suunniteltu alustavasti noin15 tuulivoimalaa.
Smart Windpower Oy tarkensi edellä olevaa kaavoitusaloitettaan 7.4.2015 sähköpostiviestillä, jolla ilmoitetettiin vähennettävän tuulivoimaloiden kokonaismäärä 9 tuulivoimalaan.
Smart Windpower Oy:n Puskakorvenkallion tuulivoimapuisto ei sijaitse PohPöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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jois-Pohjanmaan liiton 1. vaihemaakuntakaavan mukaisella tuulivoimatuotannon alueella, johon maakuntakaavan laatija on merkinnyt kaikki seudullisesti
merkittävät ( rajana 10 turbiinin tuulivoimapuisto), merkinnällä tv-1 + alueen
numero.
Kuntakeskukset rajasivat ulos tuulivoimatuotannon sijoittamisen liian lähelle tiivistä taajama-asutusta Pohjois-Pohjanmaan liiton 1. maakuntakaavassa.
Suomessa vallitsevan kaavahierargian mukainen 1. vaihemaakuntakaava ohjaa
alempitasoista kuntakaavoitusta ja 1. vaihemaakuntakaavasta puuttuminen pom
valitusperuste.
Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston suunnittelualue sijoittuu Paltusmäen tuulivoimapuiston jatkeena Karhunevankankaan tuulipuiston rajaan saakka, yhteisvaikutukset ylittävät seudullisesti merkittävän tuulivoimapuiston rajan.
YM:n periaate on, että seudulliset merkittävät tuulivoima-alueet tulee osoittaa
ensin maakuntakaavassa. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta, tarkemman
suunnittelun seurauksena, maakuntakaavan mukaisten tuulivoima-alueiden rajat
voivat tarkentua osayleiskaavassa, mutta kokonaan uudet hankkeet tulisi ensin
päivittää maakuntakaavaan.
Pohjois-Pohjanmaan liiton kanta asiaan, on että päivityksiä tuulivoima-alueisiin
tehdään vasta 3. vaihemaakuntakaavassa, joka ei ole vielä vireillä.
Alustavan aikataulun mukaan 3. vaihemaakuntakaava tulee vireille vuoden 2015
lopussa.
Kunnanvaltuusto linjasi iltakoulussaan 18.3.2015, että kunta pitäytyy tuulivoimatuotannossa ohjeellisesti Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkittyihin tuulivoimatuotannolle varatuihin alueisiin.
Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.
Liittenä:
- ote Ympäristöministeriön ohjeesta 4/2012
- karttaote Pyhäjoen kunnan vireillä olevista tuulivoimahankkeista
( katkoviivalla merkittynä kuntaan jätetyt kaavoitusaloitteet)
- Smart Windpower Oy:n kaavoitusaloite Puskakorvenkallion tuulivoimapuistosta 6.3.2015
- Smart Windpower Oy:n Puskakorvenkallion hankekartta
- WPD Finland Oy lausunto Puskakorvenkallion tuulivoimapuistosta
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se ohjeistaa kunnanhallitusta Smart
Windpowerin Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston kaavoitusaloiteasiassa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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__________

Valt 20.05.2015 § 42

Smart Windpower Oy:n edustaja Raimo Kivioja esitteli Puskakorvenkallion
tuulivoimapuistohanketta.
Päätös:
Valtuuston enemmistön kanta oli, että kaavoitusaloite voidaan hyväksyä ja
aloittaa kaavoitusprosessi.
---------Merkittiin, että valtuutetut Tiina Tiirola ja Ari Pirkola sekä varajäsen Toni
Kippola poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi Tiina
Tiirolan tilalle valittiin Anna-Liisa Tuuttila.
__________

Khall 31.08.2015 § 356

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen ilmoitti sähköpostilla 19.8.2015 tekniselle johtajalle, että Smart Windpower Oy
on perunut Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulipuistohankkeen YVA-tarve- harkintahakemuksensa. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ei anna asiasta päätöstä
ko. hankkeessa.
Pyhäjoen kunnanhallitus jäi valtuuston linjauksen jälkeen odottamaan ELY-keskuksen YVA-tarveharkintapäätöstä Puskakorvenkallion tuulivoimahankkeessa
ennen Smart Windpower Oy:n kaavoitusaloitteen hyväksymistä.
Yhteisvaikutukset Pyhäjoen alueen muiden lainvoimaisten ja vireillä olevien
tuulivoimahankkeiden kanssa edellyttävät YVA-prosessia. Tällöin tuulivoimaosayleiskaava etenee YVA-prosessin kanssa rinnakkain.
Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee ilmoituksen tiedoksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

Khall 10.07.2017 § 293

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Smart Windpower Oy/Puskakorven Tuulivoima Oy (myöhemmin hakija) on
jättänyt uuden kaavoitusaloitteen Puskakorvenkallion tuulipuiston osayleiskaavasta 11.5.2017.
Hankkeen YVA-menettely on käynnistetty uudelleen vuoden 2017 alussa. Kunnanhallitus on todennut 10.1.2017 ettei sillä ole huomautettavaa YVA-ohjelmaan. Edelleen kunnanhallitus on päättänyt merkitä yhteysviranomaisen lausunnon päivämäärältä 27.3.2017 Puskakorvenkallion tuulipuiston YVA-ohjelmasta tiedokseen 10.4.2017.
Hankealue on noin 1000 ha ja tuulipuisto muodostuisi 19-23 kpl 3-5-MW voimalasta, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 250 metriä. Etäisyydet voimaloista vakituiseen asumistoon on yli 2 km.
Puskakorven tuulivoimapuisto on merkitty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaiheen luonnokseen ja yhtiö on lausunnossaan pyytänyt maakuntahallitusta täsmentämään luonnoskarttaa Puskakorvenkallion tuulipuiston hankealueen (tv-1 / 365) osalta vastaamaan esittämänsä mukaista aluetta.
Tarkemmat tiedot ilmenevät kaavoitusaloitteesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Hakija esittää, että Pyhäjoen kunnanhallitus hyväksyisi kaavan laatijaksi Ramboll
Oy:n, joiden yhteys- ja vastuuhenkilöt projektissa ilmenevät kaavoitusaloitteesta.
Ramboll toimii myös hankkeen YVA-konsulttina.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen tuulivoimapuiston sijoittamiseksi Puskakorvenkallion alueelle
hyväksyy osayleiskaavan laatijaksi Ramboll Oy:n kaavoitusaloitteessa esitetyn mukaisesti
hyväksyy Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivämäärältä 26.6.2017
toteaa, että suunnittelualueen tarkat rajat määräytyvät osayleiskaavan laadinnan yhteydessä
toteaa, että hakijan on tehtävä rajaamalleen osayleiskaavan koko suunnittelualueelle sopimukset maanomistajien kanssa ja esitettävä sopimukset
pyydettäessä kunnanhallitukselle
toteaa, että hakijan tulee vastata kokonaisuudessaan kaikista yleiskaavan
laadinnasta aiheutuvista kustannuksista ja kaavoitukseen liittyvistä muista
mahdollisista tutkimuksista ja selvityksistä
toteaa, että hakijan tulee hoitaa myös kaikki mahdollnsen kaavoitukseen
liittyvä käytännön työ
toteaa, että kaikki kaavoituksesta aiheutuvat laskut ohjataan suoraan haki-
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jan maksettaviksi eikä erillistä kaavoitussopimusta tarvita
toteaa, että hakijan tulee vastata kaavan rakentamiseen liittyvän infrastruktuurin rakentamisesta ja myöhemmästä yllä- ja kunnossapidosta
toteaa, että mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä tai sen laadinta keskeytyy,
ei Pyhäjoen kunta ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta aiheutuneita kustannuksia tai muita hankkeen johdosta syntyneitä kuluja hakijalle
toteaa, että kaavoitushankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanhallituksen
kokouspiiri
toteaa, että kaavoitus voi edetä luonnosvaiheeseen rinnan YVA-menettelyn kanssa, mutta ehdotusvaihe edellyttää YVA-vaiheen päättymistä ja
yhteysviranomaisen lausuntoa
kuuluttaa OAS:in vireille tulosta Pyhäjoen Kuulumiset lehdessä ja Pyhäjoen kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet ilmoitustaululla
toimittaa ilmoituksen kaavan vireille tulosta asiakirjaliitteineen ohjaavalle
viranomaiselle eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle

Päätös:
Kunnanhallitus päätti pyytää valtuustoa linjaamaan uudelleen
Puskakorvenkallion tuulivoimahankkeen hyväksyttävyys.
__________
Valt 30.08.2017 § 86
Keskustelun kuluessa valtuutettu Olli Mattila esitti, että kaavoitusaloitetta ei hyväksytä. Esitystä kannatti Eija Flink.
Valtuutettu Matti Pahkala esitti, että kaavoitusaloite hyväksytään. Esitystä
kannatti Jaakko Jukkola.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua
ehdotusta ja asiasta on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja
esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin.
Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Ne, jotka kannattavat
Matti Pahkalan tekemää ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Olli
Mattilan tekemää ehdotusta äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä.
Äänestystulos on merkitty pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon.
Päätös:
Valtuusto hyväksyi kaavoitusaloitteen.
--------Merkittiin, että valtuutetut Ari Pirkola ja Mikko Koskela poistuivat esteellisinä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Merkittiin, että valtuutettu Tuula Sarpola luki valtuustolle osoitetun kielteisen
kannanoton Puskakorvenkallion tuulivoimapuistoon liittyen. Kannanoton on
allekirjoittanut 128 henkilöä. Kannanotto pöytäkirjan liitteenä.
__________
Liitteet

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

5 Kaavoitusaloite 11.5.2017
6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.6.2017
6 a Kannanotto Puskakorvenkallion tuulivoimapuistoon
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Antolaina Pyhäjoen Jäähalli Oy:lle
Khall 21.08.2017 § 322
Pyhäjoen Jäähalli Oy kirjoittaa 18.8.2017:
" Anomus
Pyhäjoen Jäähalli Oy on kunnostanut ja vahvistanut rakenteita lain edellyttämälle tasolle. Energian kulutusta on vähennetty lämmöneristyksellä ja samalla on
saatu ehostettua hallia siistimmäksi. Mutta. Rahat ovat loppuneet. Jäähalli Oy
pyytää joko kunnan omaehtoista takausta lainalle, tai vahvemmin pyytää Pyhäjoen kunnan kohdeavustusta syntyneisiin kustannuksiin. Tarve 25000€.
Syntyneitä kustannuksia:
Rakenteiden tarkastus ja lujuuslaskelma 9600€, Kattosilta, savuluukut+asennus
9200€, Valot 21000€, Lämmön eristäminen 38000€. Odottaa kattoristikoiden
vahvistaminen, arvioitu kustannus n. 30000€.
Kunnostukseen saatu avustusta Fennovoima ja Rosatom molemmat 25000€
jotka käytetty hankkeen kustannuksiin.
Pyhäjoki 18 08 2017
Pyhäjoen Jäähalli Oy:n puolesta
Aulis Rajaniemi
Toimitusjohtaja "
Pyhäjoen Jäähalli Oy on Pyhäjoen kunnan osakkuusyhteisö (omistus 48 %).
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Pyhäjoen Jäähalli Oy:lle
40.000 euron antolainan liitteenä olevan velkakirjan mukaisesti.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Valt 30.08.2017 § 87

Liitteet

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Päätös:
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________
7

Velkakirja Pyhäjoen Jäähalli Oy
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Parhalahden Kalastajainseura ry:n avustushakemus
44/00.04.02/2013, 32/02.05.01/2017
Khall 19.12.2016 § 490
Parhalahden Kalastajainseura ry:n varapuheenjohtaja Marko Oja kirjoittaa:
"Parhalahden Kalastajainseura ry
86110 Parhalahti
Pyhäjoen kunta
86100 Pyhäjoki
Avustushakemus
Parhalahden Kalastajainseura ry hakee Pyhäjoen kunnalta avustusta Tankokarin
kala/venesataman ja kulkuväylän kunnostamiseen. Väylä on tällä hetkellä lähes
läpipääsemättömässä kunnossa ja Liminkaojan virtausta ohjaava aallonmurtaja
on kunnostuksen tarpeessa. Murtajan ulkopää on painunut niin ettei se ohjaa
enää Liminkaojan virtausta ja maa-aines päätyy satama-altaan sisälle. Altaassa on
liejua tällä hetkellä n. 1-1.2 m ja tilanne pahenee vuosittain. Merenpuoleisen
hiekkajuonteen päälle on myös suunniteltu aallonmurtajaa joka estäisi tulevaisuudessa uuden hiekan siirtymisestä kaivettuun väylään.
Väylän avausta ja aallonmurtajan kunnostusta varten on lähetetty lupahakemus
Ely-keskukseen. Lupa kattaa ensimmäisenä vuotena 500 kiintokuution siirtämisen merkityille läjityspaikoille. Kahden seuraavan vuoden aikana olisi tarkoitus
jatkaa hanketta kyseisen 500 kiintokuution määrillä vuosittain siihen saakka että
väylä on käyttökuntoinen. Välillä on varmasti vuosia ettei kaivutyötä voida toteuttaa talviaikaan.
Kalastajainseuran puitteissa käynnistetään kolmen vuoden projekti, jolloin seura
tekee talkootyönä mahdollisimman paljon, mutta kaivu- ja ajotyö tilataan paikalliselta yrittäjältä.
Pyhäjoen kunnalta haettava avustus oli 15000 €/vuosi, jolla saataisiin satama ja
väylä sellaiseen kuntoon, että se palvelisi käyttäjiään vuosiksi eteenpäin.
Tankokarin sataman käyttötarve on viimevuosina selkeästi lisääntynyt, johtuen
Tervon sataman täyttymisestä sekä Fennovoiman voimalahankkeen käynnistymisestä. Poliisin ja rajavartiolaitoksen taholta on tiedusteltu sataman käyttömahdollisuudesta, mutta kunnollisen väylän puuttuminen estää Tankokarin käytön
veneilysatamana.
Parhalahden Kalastajainseura ry
Johtokunnan puolesta:
Marko Oja
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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varapuheenjohtaja"
Oheismateriaalina suunitelma hankkeesta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää 10.000 euron avustuksen vuodelle 2017.
Vuosien 2018 ja 2019 mahdolliseen avustukseen palataan neuvottelussa, jossa
kuullaan raportti v. 2017 tehdyistä toimenpiteistä ja saavutuksista.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Khall 21.08.2017 § 316
Olli Roukala kirjoittaa 28.7.2017:
"Meillä ei pitänyt budjetti tämän ruoppauksen kanssa.
Liitteessä on lasku ruoppauksesta, on huomattavasti enemmän kuin budjetoitiin. Kalastusseuran tilillä on noin 15 000 €.
Toivoisin että tähän löytyisi jokin ratkaisu, millä hoidetaan tämä pikaisesti pois.
Kunta on varautunut 30 000 euron avustuksella, mutta sekään ei nyt riitä.
Väylä on kyllä ruopattu ja osa satama-allasta on puhdistettu lietteestä. Pientä
maisemointi työtä on vielä jäljellä, mutta niitä teemme talkoilla syksyn kuluessa.
Pahoittelen tilannetta."
Oheismateriaalina Parhalahden Kalastajainseuralle saapunut lasku ruoppauksesta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asiasta.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää 25.000 euron
lisäavustuksen / lisämäärärahan vuodelle 2017. Avustus on kertaluonteinen ja
sataman kunnostuksen tukeminen katsotaan loppuun suoritetuksi.
__________
Valt 30.08.2017 § 88

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Päätös:
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________
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Omaisuuden myynti Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle
Khall 21.08.2017 § 319
Pyhäjoen kunnan taseessa on historiassa tehtyjä vesihuoltoinvestointeja, joiden
poistamaton tasearvo oli v. 2016 tilinpäätöksessä yhteensä 252.704,03 euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Pyhäjoen kunta myy Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle
omistamansa vesihuoltoputkistot yms. vesihuoltoon liittyvän omaisuuden hinnalla 252.704,03 euroa. Päätös annetaan tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
--------Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala ja kunnanhallituksen jäsen Pirkko Lintunen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Pirkola.
__________
Valt 30.08.2017 § 89

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Päätös:
Valtuusto merkitsi kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi.
__________
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Pyhäjokisuun Vesi Oy:n suunnattu maksullinen osakeanti Pyhäjoen
kunnalle
Khall 21.08.2017 § 320
Pyhäjoen kunta ja Pyhäjokisuun Vesi Oy ovat käyneet neuvottelun kunnan taseessa olevista vesihuoltoinvestoinneista. Neuvotteluissa päätettiin, että Pyhäjokisuun Vesi Oy järjestää suunnatun maksullisen osakeannin, jossa Pyhäjoen
kunta merkitsee uusia Pyhäjokisuun Vesi Oy:n liikkeelle laskemia osakkeita siitä
arvosta, mikä Pyhäjoen kunnan taseessa on ko. hetkellä vesihuoltoinvestointien
arvo. Pyhäjokisuun Vesi Oy ostaa ko. omaisuuden laadittavan omaisuusluettelon perusteella Pyhäjoen kunnalta.
Pyhäjokisuun Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kokouksessaan 16.8.2017
§ 6 päättänyt esittää Pyhäjoen kunnalle seuraavaa:
1.
2.
3.
4.

Tarjotaan merkittäväksi uusia osakkeita yhteensä 700 kpl.
Osakkeiden merkintähinta on 336,37 €/osake, kokonaismerkintähinnan
ollessa siten yhteensä 235.459,00 €. Osakkeiden merkintähinnalla
korotetaan kokonaisuudessaan yhtiön osakepääomaa.
Osakkeiden merkintähinta maksetaan yhtiön pankkitilille
FI85 5381 1710 0034 07.
Osakkeiden merkintäaika on 1.9.-31.10.2017 välinen aika.

Liitteenä muistio neuvottelusta 9.2.2017.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1)

Pyhäjoen kunta merkitsee maksullisen suunnatun osakeannin kautta
700 kpl Pyhäjokisuun Vesi Oy:n osakkeita á 336,37 €/osake, yhteensä
235.459,00 eurolla,

2)

se myöntää 235.459 euron lisämäärärahan v. 2017 talousarvioon
osakkeiden hankintaa varten.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
--------Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala ja kunnanhallituksen jäsen Pirkko Lintunen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Pirkola.
__________
Valt 30.08.2017 § 90

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Päätös:
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJOEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto
Liitteet

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

§ 320
§ 90
8

7/2017

181

21.08.2017
30.08.2017

Muistio neuvottelusta kunnan taseessa olevista vesihuoltoinvestoinneista
9.2.2017

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJOEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 224
§ 50
§ 310
§ 91

7/2017

182

29.05.2017
07.06.2017
21.08.2017
30.08.2017

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston
jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021
Khall 29.05.2017 § 224
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n
mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhtymän valtuustoon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.
Pyhäjoen kunta valitsee valtuustoon kaksi jäsentä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Valt 07.06.2017 § 50
Raino Peltoniemi esitti puolueiden yhteiseen sopimukseen nojautuen, että
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston
jäseniksi toimikaudeksi 2017-2021 valitaan seuraavat henkilöt:
varsinainen jäsen
Lintunen Pirkko
Widnäs Helena

henkilökohtainen varajäsen
Kittilä Risto
Nousiainen Matti

Päätös:
Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
__________
Khall 21.08.2017 § 310

Pohjois-Pohjanmaan piirijärjestöjen tapaamisessa 24.5.2017 §:ssä 5 on keskusteltu sairaanhoitopiirin valtuustojen paikkajaosta.
Oheismateriaalina muistio tapaamisesta ja taulukko maakuntapaikkojen tilanteesta, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston Pyhäjoen kunnan paikat kuuluvat keskustalle ja kokoomukselle.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJOEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Valt 30.08.2017 § 91

§ 224
§ 50
§ 310
§ 91

183

29.05.2017
07.06.2017
21.08.2017
30.08.2017

Matti Pahkala esitti, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäseniksi toimikaudeksi 2017-2021 valitaan seuraavat henkilöt:
varsinainen jäsen
Lintunen Pirkko
Peltoniemi Raino

henkilökohtainen varajäsen
Kittilä Risto
Salmela Mikko

Päätös:
Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

7/2017

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJOEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 296
§ 92

7/2017

184

10.07.2017
30.08.2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2017
Khall 10.07.2017 § 296
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa 20.6.2017:
"Yhall 20.6.2017 § 53
Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017 on laadittu vuoden 2017 talousarvion
palvelusopimuksen rakenteen mukaisena sisältäen Maisema-mallin mukaisen
kokoomataulukon ja tuoteryhmittäiset taulukot. Kokoomataulukossa on tammi
- huhtikuun nettomenojen toteutumat koko kuntayhtymästä ja jäsenkunnittain.
Tuoteryhmittäisissä taulukoissa on suurtuoteryhmittäin tammi - huhtikuun toteutumat sisältäen tarkemmin tietoa mm. kustannuksista, asiakkaista, suoritteista
ja palvelujen kattavuudesta. Yhteenveto alkuvuoden toiminnasta sisältyy osavuosikatsauksen alussa olevaan kuntayhtymän johtajan katsaukseen.
Osavuosikatsaukseen on pyritty saamaan mukaan mahdollisimman kattavasti
tammi - huhtikuulle kuuluvat tuotot ja kulut.
Osavuosikatsaus on esityslistan liitteenä.
Kuntayhtymän johtajan esitys:
Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen
tiedoksi jäsenkuntien valtuustoille.
Yhtymähallitus:
Merkittiin tiedoksi ja esitys hyväksyttiin.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfelt poistui kokouksesta klo 18.30
tämän asian käsittelyn aikana."
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2017 tiedoksi ja antaa
sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Valt 30.08.2017 § 92

Liitteet
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Päätös:
Valtuusto merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.
__________
9

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2017

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJOEN KUNTA
Valtuusto

§ 93

7/2017

185

30.08.2017

Muut mahdolliset kiireellisesti käsiteltävät asiat
Valt 30.08.2017 § 93

Kuntalain 95 §:n mukaan "Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa
asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole
valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti."
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
__________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJOEN KUNTA
Valtuusto

§ 94

7/2017

186

30.08.2017

Valtuutettujen aloitteet
Valt 30.08.2017 § 94

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 90 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite
annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian
valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti
käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitä aloitteista on käsitelty loppuun.
Päätös:
Valtuutettujen aloitteita ei ollut.
__________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJOEN KUNTA
Valtuusto

§ 95

7/2017

187

30.08.2017

Kokouksen päättäminen
Valt 30.08.2017 § 95

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Päätös:
Valtuuston puheenjohtaja Risto Kittilä kiitti valtuustoa asiallisesta keskustelusta
ja aktiivisesta kokouksesta.
__________

PYHÄJOEN KUNTA

7/2017

PÖYTÄKIRJA

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
perusteet:
Pykälät:

82, 83, 86, 92, 93, 94, 95,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
viranomainen ja Valitus on tehtävä valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
valitusaika:
Valitusviranomainen,osoite ja postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus,
Isokatu 4, 3.krs, PL 189, 90101 OULU
Puhelin: 029 564 2800
Faksi: 029 564 2841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

84, 85, 87, 88, 89, 90, 91,

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pykälät:

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). Seitsemän päivän määräaika
lasketaan julkaisemispäivää seuraavasta päivästä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon
silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 6.9.2017.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan 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.
Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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