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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Konola Matti
Korsulainen Terhi
Puurunen Jukka
Aitto-oja Teemu
Kotisaari Mirja
Pellikka Sami
Piippo Sirpa
Leiviskä Matti

Klo
18:00 - 19:26
18:00 - 19:26
18:00 - 19:26
18:00 - 19:26
18:00 - 19:26
18:00 - 19:26
18:00 - 19:26
18:00 - 19:26

Nissinen Jouko

18:00 - 19:26

Tiikkainen Paula

18:00 - 19:26

Härmä Pilvi

Tehtävä
puheenjohtaja
I varapj.
II varapj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
valtuuston
puheenjohtaja
kunnanjohtaja
esittelijänä
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

valt I
varapuheenjohtaja
valt II
varapuheenjohtaja

Kamula Sami

ALLEKIRJOITUKSET
Matti Konola
Puheenjohtaja

Paula Tiikkainen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
184 - 198

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Sirpa Piippo

Jukka Puurunen

Teemu Aitto-oja
§ 190 kohdalla

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Tämän kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä 12.9.2017 klo 12.00-14.00 Pyhännän kunnantalolla.
hallintosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Paula Tiikkainen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 184
Kunnanhallitus toteaa, onko kokous kutsuttu koolle hallintosäännön määräysten ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja onko se KL:n 103 §:n
mukaisesti jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todetiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 185
Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Aakkosjärjestyksen mukaisesti pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Sirpa
Piippo ja Jukka Puurunen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä, Sirpa Piipon ja
Jukka Puurusen.
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Kunnanvaltuuston 29.5.2017 ja 12.6.2017 pidettyjen kokousten täytäntöönpanot
2/00.0002.000200/2017
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 186
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus mm. vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tulee tarpeen mukaan antaa täytäntöönpanoa varten määräyksiä tai ohjeita, jotka täytäntöönpanotoimenpiteet suorittavan toimielimen ja viranhaltijoiden on
otettava huomioon.
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se
on saavuttanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos
oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi
taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen
kieltää täytäntöönpanon.
Kunnanvaltuuston 29.5.2017 ja 12.6.2017 pidettyjen kokousten tarkastetut
pöytäkirjat ovat olleet yleisesti nähtävillä eikä päätöksiin ole valitusajan kuluessa haettu muutosta, joten päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston 29.5.2017 ja
12.6.2017 pidettyjen kokousten päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016
Tarkastuslautakunta 23.05.2017 § 30
Kuntalain 71 §:n ja hallintosäännön 61 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on
arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet toteutuneet.
Lautakunta on arviointisuunnitelmansa mukaisesti perehtynyt kunnan
hallintoon ja talouteen tilintarkastajan antamien selvitysten, talousarvion
toteutumisvertailujen, viranomaishaastattelujen, kokouspöytäkirjojen sekä
muiden mm. henkilökohtaisten havaintojen perusteella.
Arviointikertomus laaditaan valmiiksi tässä kokouksessa.
Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen.
Arviointikertomus esitetään valtuustolle tiedoksi. Valtuusto päättänee niistä
toimenpiteistä, joihin valtuusto katsoo arviointikertomuksen antavan
aihetta.
Arviointikertomus vuodelta 2016 asetetaan tämän kokouksen pöytäkirjan
liitteeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 asetetaan tämän
pöytäkirjan liitteeksi.

Kunnanvaltuusto 29.05.2017 § 24
Päätös

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Satu Rimpeläinen esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle.
Kunnanvaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
vuodelta 2016 tiedokseen. Arviointikertomus saatetaan tiedoksi myös kunnanhallitukselle ja lautakunnille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus 11.09.2017 § 187
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
vuodelta 2016 tiedokseen.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016
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Tilintarkastajan loppuraportti 2016
Tarkastuslautakunta 23.05.2017 § 28
Tilintarkastaja Tuula Roininen raportoi lautakunnalle vuoden 2016
tarkastuksesta ja tekemistään havainnoista. Tilintarkastusmuistio jaetaan
kokouksessa ja asetetaan tämän kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli esittelyn pohjalta asiasta. Tilintarkastaja
Tuula Roininen kertoi vuoden 2016 tilintarkastuksesta ja toimitti
lautakunnalle tilintarkastusmuistion v. 2016 tilintarkastuksesta.
Asia merkittiin lautakunnalle tietoon saatetuksi. Tilintarkastusmuistio
asetetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi ja saatetaan tiedoksi kunnanjohtajalle
ja toimitettavaksi tarvittaessa kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus 11.09.2017 § 188
Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2016 tietoonsa saatetuksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tilintarkastuksen loppuraportti vuodelta 2016, tilintarkastajan
muistio
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Pyhännän kunnan lausunto PoPSter -hankkeen loppuraportista
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 189
Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistusta valmistelevan PoPSTer-hankkeen loppuraportti valmistui kesällä. Raportissa esitellään hankkeen ehdotus siitä,
miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestettäisiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sote- ja maakuntauudistuksen tullessa voimaan. Raportissa hahmotellaan myös suuntaviivoja soten jatkovalmistelulle osana Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistusta. Valmistelulle on nyt enemmän aikaa,
kun maan hallitus päätti 5.7.2017, että sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan vasta 1.1.2020.
PoPSTer-hankkeen loppuraportti esiteltiin ohjaus-, johto- ja sote-ryhmille
sekä työryhmien puheenjohtajille 9.8.2017. Tilaisuudessa sovittiin, että hanke pyytää eritahoilta, mm. Pohjois-Pohjanmaan kunnilta, lausunnot
30.9.2017 mennessä.
Lausuntoluonnos esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Pyhännän kunta antaa loppuraportista lausunnon.

Päätös

Pyhännän kunta antaa liitteen mukaisen lausunnon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö taksilupien kuntakohtainen enimmäismäärä, kunnan lausunto
40/08.0801.080101/2017
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 190
Taksiliikennelaissa (217/2007) säädetään luvanvaraisen taksiliikenteen harjoittamisesta. Lain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa.
Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee lain 19 §:n
mukaan vuosittain vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät.
ELY-keskuksessa on nyt valmisteilla päätös taksilupien enimmäismääräksi
ajalle 1.1.2018-30.6.2018.
Lupien enimmäismäärää koskevassa kiintiöpäätöksessä määrätään, kuinka
moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja
kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Liitetyllä kunnan
alueella tarkoitetaan sellaista kunnan aluetta, joka on 31.12.2008 tai sen jälkeen yhtenä kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muuten lakannut olemasta itsenäinen kunta.
Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän
ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan.
Keskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja
laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Jos taksipalvelujen saatavuuden kannalta on tarpeen, keskus
voi hyödyntää myös kuntaa laajempaa aluetta koskevia tietoja.
Kiintiöt tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua.
Lapin ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa:
- taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen
laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti
huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä,
- kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa.
- saatujen tarjousten lukumäärästä kuljetuspalveluja koskevan viimeisimmän tarjouskilpailun osalta kohteittain sekä
- kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana.
Lausunto pyydetään toimittamaan Lapin ELY-keskukselle 29.9.2017 mennessä.
Vuoden 2017 taksilupien enimmäismäärä Pyhännällä on 3 henkilöautoa ja
yksi esteetön auto eli yhteensä 4 lupaa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pyhännän kunnanhallitus toteaa lausuntonaan kunnan alueen taksilupien ja
esteettömän kaluston määrän olevan pääsääntöisesti riittävä kunnan kuljetustarpeita ajatellen. Ajoittain taksipalveluja on jouduttu tilaamaan naapurikunnasta. Asiakkailta ja henkilökunnalta saadun tiedon perusteella taksipalvelujen laatu kunnan alueella on hyvä. Sopimusrikkomuksia ei ole vuoden kuluessa esiintynyt. Esteetöntä autoa on oikeus käyttää 8 henkilöllä.
Kuljetuspalveluja koskevia kilpailutuksia ei ole vuonna 2017 tapahtunut.

Päätös

Hyväksyttiin.
Jukka Puurunen ilmoitti olevan jäävi asian käsittelyyn. Kunnanhallituksen
todettua jääviys, Jukka Puurunen poistui kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajana tämän asian kohdalla toimii Teemu Aitto-oja.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

3
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Edustajan nimeäminen Jokilaaksojen ammattiopiston hallitukseen
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 191

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU) perussopimuksen mukaan
kuntayhtymässä on yhtymähallitus, jonka yhtymävaltuusto valitsee valtuustokaudeksi. Yhtymähallitukseen kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja heidän
varajäsenensä.
Yhtymähallituksessa on Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, Nivalalla,
Oulaisilla, Siikalatvalla ja Ylivieskalla kullakin (Oppilaitospaikkakunnat)
yksi jäsen ja varajäsen. Oppilaitospaikkakuntia edustavien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on valtuustokausi eli neljä vuotta.
Muilla kunnilla, Alavieska, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi ja Sievi, on yhteensä kolme hallituspaikkaa. Alavieska ja Sievi, Kärsämäki ja Pyhäntä sekä Pyhäjärvi ja Reisjärvi muodostavat kolme paria, joista toisesta
on yhtymähallituksen varsinainen jäsen ja toisesta varajäsen kaksi vuotta.
Vuosina 2017-2019 varsinainen jäsen tulee Pyhännän kunnasta ja varajäsen
Kärsämäen kunnasta ja valtuustokauden loppuosan varsinainen jäsen tulee
Kärsämäeltä ja varajäsen Pyhännältä.
Yhtymähallituksen ja muiden kuntayhtymän luottamushenkilöpaikkojen
jaosta käytiin osakaskuntien kesken neuvottelut 1.9.2017 Ylivieskassa. Tässä kokouksessa sovittiin, että jokainen kunta esittää yhtymähallitukseen
miesedustajan ja naisedustajan, jotta jatkovalmistelussa saadaan muodostettua tasa-arvolain mukainen yhtymähallitus.
Ehdotus

Pyhännän kunnanhallitus nimeää ehdokkaan (mies ja nainen) Jokilaaksojen
koulutuskuntakuntayhtymän hallituksen jäseneksi/varajäseneksi.

Päätös

Pyhännän kunnanhallitus nimesi ehdokkaiksi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi ensisijaisesti Jouko Nissisen
tai vaihtoehtoisesti Liisa Tahkola.

Liitteet

4

Pöytäkirjan tarkastajat:

JEDUn paikat
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Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 192
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen yhteistoimintasopimus on astunut voimaan
1.1.2009. Sopimus on koskettanut Haapaveden kaupunkia, Pyhännän ja Siikalatvan kuntaa. Siikalatvan kunta on eronnut sosiaali- ja terveyspiiri Helmestä 1.1.2017 alkaen.
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen sopijakuntia ovat 1.1.2017 alkaen Haapaveden kaupunki ja Pyhännän kunta. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen yhteistoimintasopimus on päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta ja yhteistoiminta-aluetta. Päivitetty sopimus korvaa 1.9.2008 Haapaveden kaupungin, Pyhännän kunnan ja Siikalatvan kunnan allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen.
Liitteenä päivitetty yhteistoimintasopimus ja vanha yhteistoimintasopimus.
Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen sosiaali- ja terveyspiiri Helmen yhteistoimintasopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

5

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sosiaali- ja terveyspiirin yhteistoimintasopimus
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Eron myöntäminen Eeva-Liisa Tahkolalle sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 193
Kunnanvaltuusto on valinnut 12.6.2017 pitämässään kokouksessa
sivistyslautakunnan jäseneksi Eeva-Liisa Tahkola.
Eeva-Liisa Tahkola anoo eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä, koska on
esteellinen toimimaan tehtävässä.
Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Eeva-Liisa Tahkolalle sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee sivistyslautakunnalle uuden jäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2022
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 194

Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva
valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimuksia.
Oikaisulautakunnasta säädetään laissa Verohallinnosta (503/2010).
Verotuksen muutoksenhakua on uudistettu 1.1.2017 voimaantulleilla
säännöksillä (HE/2016). Oikaisulautakuntamenettely koskee
1.1.2017 alkaen yleisesti Verohallinnon verotusta koskevia päätöksiä
ennakkoratkaisuja lukuun ottamatta. Verotuksen oikaisulautakunta toimii
siten yleisenä ensimmäisenä muutoksenhakuasteena verotuksessa.
Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena.
Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla
kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista
yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia
edustavien järjestöjen ehdottamaa. Verotuksen oikaisulauta-kunnassa on
2018 alkaen yhteensä 16 jaostoa, jotka toimivat 7 paikkakunnalla. Jaostot
ovat pääasiassa erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen
henkilöverotuk-seen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja.
Yritysverojaostoissa käsitellään elinkeinoverolain mukaan verotettavien
verovelvollisten eli yhteisöjen, henkilöyhtiöiden ja
elinkeinonharjoittajien verotusta koskevat oikaisuvaatimukset.
Henkilöverotusjaostoissa käsitellään puolestaan luonnollisten henkilöiden
verotusta sekä kaikkien verovelvollisten
kiinteistöverotusta koskevat oikaisuvaatimukset.
Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä
tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen
tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa
henkilöä voidaan pitää sopivana siten verotukseen
perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen
asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain
esteellisyysperusteita. Kuntaa pyydetään tekemään ehdotus lähimpänä
sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän
henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa
1.1.2018 ja päättyy 31.12.2022. Koska oikaisulautakunnan
jaostojen määrä on vähäinen verrattuna kuntien lukumäärään, on
suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen.
Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys jäsenen tai varajäsenen
perehtyneisyydestä verotukseen sekä molempien kirjallinen suostumus
tehtävään.
Haapaveden kaupungin talousjohtaja Maria Sorvisto on antanut
suostumuksen verotuksen
oikaisulautakunnan jaoston 14 (yritysasiakkaat) /Oulu tai vaihtoehtoisesti
jaoston 15 (henkilöasiakkaat) /Oulu jäseneksi.
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Ehdotus

Pyhännän kunnanhallitus kannattaa Haapaveden kaupungin esitystä, että
verotuksen oikaisulautakunnan jaoston 14 tai vaihtoehtoisesti jaoston 15
jäseneksi valitaan Haapaveden kaupungin talousjohtaja Maria Sorvisto.

Päätös

Hyväksyttiin.
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As Oy Pyhännän Ahjotie 1 vuokratontin ostotarjous
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 195

As Oy Pyhännän Ahjotie 1 on lähettänyt kuntaan maanostotarjouksen. As
Oy Pyhännän Ahjotie 1 haluaisi ostaa kunnalta osoitteessa Ahjotie 1
sijaitsevan Ahjola, Rno 5:302, tilan. Tilalla sijaitsee As Oy Pyhännän
Ahjotie 1 omistama rivitalo. Tilan pinta-ala on 2830 m2.
Tilasta on voimassa Pyhännän kunnan ja As Oy Pyhännän Ahjotie 1:n
välinen vuokrasopimus, joka päättyy 31.8.2045. As Oy Pyhännän Ahjotie 1
esittää, että tilan kauppahinta olisi 2000 €.
Kauppakirja liitteenä.
Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Pyhännän kunta myy As Oy
Pyhännän Ahjotie 1:lle Ahjola tilan, Rno 5:302 2000 €:n kauppahinnalla.
Kaupan muut ehdot käyvät ilmi liitteenä olevasta kauppakirjasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 196
Lautakuntien ja viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on luettelo esityslistan liitteenä.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, ettei se käytä päätöksiin KL:n 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

7

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 197
Kunnanhallitukselle tiedoksi annettavista asioista on luettelo esityslistan
liitteenä.
Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

8

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tonttien varaaminen Pohjanmaan Kiinteistökehitys Oy:lle
Kunnanhallitus 11.09.2017 § 198
Pohjanmaan Kiinteistökehitys Oy hakee suunnitteluvarausta 31.3.2018
saakka perustettavien yhtiöiden lukuun Ukonojan asemakaava-alueelta korttelista 307. Suunnitteluvaraus kohdistuisi tontteihin 1, 2 ja 3.
Tontille 1 tai 2 tutkitaan mahdollisuutta rakentaa 15 asuntoa käsittävä rivitaloyhtiö. Asemakaavassa tontit on varattu rivitalotonteiksi.
Tontille 3 tutkitaan mahdollisuutta rakentaa 1200 kem2 suuruinen vanhustenpalvelutalo. Tontilla 3 sijaitsee nykyinen päiväkoti, mutta tontilla on rakennusoikeutta vielä jäljellä niin paljon, että esitetyn suuruisen vanhusten
palvelutalon rakentaminen on mahdollista.
Mikäli hankkeet eivät toteudu, palautuvat tontit kunnalle. Tällä hetkellä Pyhännän kunnalla ei ole suunnitelmia korttelin 307 osalta lisärakentamiseen,
eikä rakentamiseen tonteille 1 ja 2. Näin ollen tonteille on mahdollista
myöntää suunnitteluvaraus 31.3.2018 saakka.
Tonttikartta liittenä.
Ehdotus

Kunnanhallitus myöntää suunnitteluvarauksen Pohjanmaan
Kiinteistökehitys Oy:lle Ukonojan asemakaava-alueelta korttelista 307
tonteille 1,2 ja 3 31.3.2018 saakka. Rakennuskohteiden suunnittelua,
markkinointia ja mahdollista rakentamista varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

9

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
rusteet
Pykälät:
184-197
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 198
HallintolainkäyttöL:n 5 §:n/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranPykälät 198
omainen ja
-aika
Oikaisuvaatimus toimitetaan
Pyhännän kunnanhallitus
Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot: Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
pyhannankunta@pyhanta.fi tai 040 1912 200
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Hankintaoikaisu
Hankintaoikai- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun
suviranomaiPykälät
nen ja -aika
Hankintaoikaisu toimitetaan
Hankintayksikön yhteystiedot:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisun jättöaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valitusosoitus
Valitusviran-omainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelta. 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 ja kunnan
jäsen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Os. Isokatu 4, 3. krs, PL 189, 90101 OULU, sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi,
fax: 029564 2841, puhelin 029 564 2800, virka-aika 8.00-16.15
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, pykälät
Muun valitusviranomaisen yhteystiedot:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimuskirjelmässä, hankintaoikaisussa ja valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- hankintaoikaisussa on käytävä ilmi vaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun hakijan/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen/hankintaoikaisun/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi
on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/hankintaoikaisun tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä/hankintaoikaisu.
Oikaisuvaatimukseen/hankintaoikaisuun/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään/hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja/hankintaoikaisun tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat/hankintaoikaisu on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle/hankintayksikölle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeisenä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisuajan päättymistä.

Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksut määräytyvät Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) mukaisesti

Tämä oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjaan.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

