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Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu
3
4
5
6
7
8
9
10

ALAVIESKAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

4/2012

2 (11)

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Isotalus Juhani
Jutila Maarit
Karhula Maarit
Marjakangas Eija
Myllymäki Jyri

Klo
9:00 - 15:00
9:00 - 15:00
9:00 - 15:00
9:00 - 15:00
9:00 - 15:00

Mattila Tapio

9:30 - 10:00

Rasmus Tapio
Isotalus Jari

13:30 - 14:00
13:00 - 13:30

Perttu Kai
Möller Urho

10:00 - 10:30
10:30 - 11:50

Haapanen Jarmo
Kallio Tuomo

12:20 - 13:00
12:20 - 13:00

Vellonen Jukka
Vanhatupa Asko
Kivimäki Jarmo

Tehtävä
pj
jäsen
jäsen
varajäsen
JHTT, pöytäkirjanpitäjä
kunnanhallituksen
pj.
elinkeinoasiamies
maaseutuasiamies
sivistysjohtaja
kuntayhtymän talousjohtaja
vs. pelastusjohtaja
pelastuslaitoksen
talousjohta

Lisätiedot

§ 18
§ 19
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 22

vpj
JHTT
kuntayhtymän johtaja

ALLEKIRJOITUKSET
Juhani Isotalus
Puheenjohtaja

Jyri Myllymäki
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
16 - 23
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Eija Marjakangas

Maarit Karhula

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävillä
Alavieskan kunnantoimistossa maanantaina 5.11.2012 klo 9-15.
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PÖYTÄKIRJA

Tarkastuslautakunta

§ 16

4/2012

01.11.2012

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tark § 16
1.11.2012

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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01.11.2012

Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa
Tark § 17
1.11.2012

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Marjakangas ja Maarit Karhula.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Tarkastuslautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 18
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01.11.2012

Kunnan hallinto ja sisäinen valvonta
Tark § 18
1.11.2012

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Heinäkuun 2012 alusta voimaan tullut kuntalain muutos edellyttää
kunnilta ja kuntakonsernilta sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja
konsernivalvonnan järjestämistä ja raportointia.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi, että sisäiseen valvontaan ja
riskienhallintaan ei vielä ole kiinnitetty huomiota, johtuen kunnanjohtajan kevään pitkästä sairauslomasta. Taloustilanteen seuranta on
parantunut Kalajoen Juhani Yliparkaksen hoitaessa tehtävää. Pienen kunnan toimintaan liittyy henkilöriskejä mahdollisten sairauslomien johdosta, mutta toistaiseksi niistä on selvitty.
Omavieskan rakentamiseen on haettu avustusta ja rakentaminen
voidaan aloittaa ennen päätöksen saamista. Kallion budjetti on ylittymässä ja Alavieskan ylitys on noin 400 000 euroa.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuulemisen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin kuuleminen tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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01.11.2012

Elinkeino- ja maaseutupalvelujen ajankohtaiskatsaukset
Tark § 19
1.11.2012

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Tapio
Rasmus ja Jari Isotalus kertomaan elinkeino- ja maaseutupalvelujen
ajankohtaisista asioista.
Jari Isotalus kertoi maaseutupalveluiden tilanteesta. Uutta toimintamallia on toteutettu noin vuoden verran. Tänä vuonna Alavieskassa
maataloustukea haki 141 tilaa, joista on lypsykarjatiloja hieman alle
50. Maksettava tulomäärä on n. 4,5 - 5 miljoonaa euroa. Lomittajien
saatavuuden tilanne on tällä hetkellä kohtalaisen hyvä.
Tapio Rasmus kertoi elinkeinotoimen talousarvion alittuvan noin 5
000 eurolla vuonna 2012. Alavieskan Kehityskeskus Oy:n kaikki tilat
ovat tällä hetkellä vuokrattuna. Neuvotteluita on käyty uuden tilan
ostamisesta. Ostettaviin tiloihin on tulossa aloittava yritys vuokralaiseksi. Osa Alavieskan yrittäjistä on lähdössä Fuengirolaan Espanjaan markkinoimaan tuotteita ja hakemaan uusia ideoita.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin katsaus tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Tarkastuslautakunta
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01.11.2012

Sivistyspalvelujen ajankohtaiskatsaukset
Tark § 20
1.11.2012

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu Kai Perttu kertomaan
sivistyspalvelujen ajankohtaisista asioista.
Kai Perttu kertoi, että sivistyspalvelujen talousarvio on toteutumassa
suunnitellun mukaisesti. Tulot ovat ylittymässä, koska talousarviota
tehtäessä ei vielä ole varmuutta ulkopuolisen rahoituksen saamisesta. Menojen osalta sijaispalkat ovat ylittymässä osin hankkeisiin liittyvän työn ja virkavapaiden johdosta. Vakinaisten palkat ovat toisaalta
alittamassa talousarvion. Tulevassa talousarviossa henkilöstökuluissa on varauduttu kahden prosentin korotukseen. Lautakuntakäsittely talousarviosta on vasta tulossa.
Koulukyytien järjestämisen osalta järjestettiin keväällä seminaari,
jonka tavoitteena oli avata koko koulukyytien järjestämistapa, kuitenkaan linjavuoroja vaarantamatta. Osasta kuntaa koulukyyditysajat
ovat pitkiä. Kyydityssopimukset päättyvät tähän vuoteen, mutta alustavasti on sovittu option käyttämisestä.
Nuorisopalvelut ostetaan 4H-yhdistykseltä. Toiminta on näin toteutettuna taloudellista. Kulttuuripalvelut jatkavat ennallaan. Raittiustyötä tehdään nuorisotoimen ja kulttuuritoimen ohella.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin katsaus tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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01.11.2012

Ajankohtaiskatsaukset / Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Tark § 21
1.11.2012

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi peruspalvelukuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja.
Talousjohtaja Urho Möller kertoi Kalliossa luovutun tilaaja-tuottajamallista. Vuoden 2012 talousarvio laadittiin tietoisesti positiivisten
olettamusten varaan. Vuoden 2012 talousarvio oli n. 500 000 euroa
pienempi kuin vuoden 2011 tilinpäätös. Lisätalousarvioksi kuntayhtymässä on hyväksytty 5 800 000 euroa, josta Alavieskan osuudeksi
muodostunee n. 360 000 euroa. Vuoden 2013 talousarviota on pyritty tekemään realistisemmaksi, mutta kuntakohtaisissa neuvotteluissa asiasta on jouduttu joustamaan. Vuoden 2013 talousarvion käyttömenot ovat tässä vaiheessa 120,1 miljoonaa euroa eli lisäystä
muutettuun vuoden 2012 talousarvioon noin 2,3 miljoonaa euroa.
Alavieskan palvelut maksavat n. 4000 euroa kuntalaista kohden eli
n. 400 euroa asukasta kohden enemmän kuin kalliossa keskimäärin.
Osa korkeammasta kustannustasosta selittyy paremmalla palvelutasolla esim. vanhusten laitospalveluissa.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin katsaus tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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01.11.2012

Ajankohtaiskatsaukset / aluepelastuslaitoksen toiminta
Tark § 22
1.11.2012

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi pelastusjohtaja ja talousjohtaja.
Vs. pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoi tulevasta ensihoidon uudistuksesta. Sairaanhoitopiirin ratkaisu asiassa on viivästynyt ja sopimuksissa ei ole vielä allekirjoituksia. Tämän seurauksena hankintoja ja henkilöstön rekrytointeja ei ole voitu tehdä. Käytännössä vuosi 2013 tulee menemään tilapäisratkaisuin.
Hallintopäällikkö Tuomo Kallio kertoi pelastuslaitoksen talousarvion
alittuvan n. 278 000 euroa ja ilman yllätyksiä loppuvuoden aikana
kunnille on tulossa palautusta. Kustannuskehitys pelastuslaitoksella
on viime vuosina ollut suhteessa matalampaa kuin muulla julkisella
sektorilla. Kustannukset nousivat toiminnan käynnistysvaiheessa,
mutta sen jälkeen kehitys on tasaantunut. Vuoden 2013 talousarviosta on tulossa sopeuttava eli menojen kasvu tulee lähtökohtaisesti olemaan aavistuksen negatiivinen.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin katsaukset tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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01.11.2012

Muut asiat
Tark § 23
1.11.2012
Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää, että alla mainittu asia merkitään tiedoksi.
Seuraava kokous pidetään 18.12.2012 klo 14.00 alkaen.
Seuraavassa kokouksessa käsitellään tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
pykälät
16-23
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusOikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatiaika ja vaatimuksen muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin
päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
sisältö
OikaisuvaatimusXXXXXXX
Pykälät
viranomainen
Pappilantie 1, 85200 Alavieska
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehja valitusaika
nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja postiosoite

käyntiosoite

Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU

Isokatu 4, 3.krs
90100 Oulu

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valituskirjelmä

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusaika 30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle,
Pykälät
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu, 90 euroa/2012.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

