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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Ilpo Karvonen

Harri Lehto

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville (KL 140 §)
Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille 8.6.2021,
www.pyhajarvi.fi (hallinto, esityslistat ja pöytäkirjat).

Kirsti Kinnunen
hallintosihteeri
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Kokouksen avaaminen
2632/00.02.00/2021
KVALT § 25
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2633/00.02.00/2021
KVALT § 26
Hallintosäännön (kvalt 7.12.2020 § 84) 85 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään
suljetussa kokouksessa.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston
kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kaupungin verkkosivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä valtuuston erikseen päättämällä tavalla.
Kaupunginvaltuuston kokouskutsu on julkaistu kaupungin julkiseen tietoverkkoon 26.5.2021 (www.pyhajarvi.fi, kuulutukset).
Kaupunginvaltuuston kokousilmoitus on julkaistu Pyhäjärven Sanomat -lehdessä 26.5.2021.
Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupunginvaltuutetuille ja -varavaltuutetuille (kvalt 30.10.2017 § 96).
Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain ja hallintosäännön
mukaisesti.
Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18)
on saapuvilla.
Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu
ja päätösvaltainen.
Liitteenä nro 1
- läsnäololuettelo.
Päätös:
Suoritettaessa nimenhuutoa valtuutettujen paikallaolosta, kokous
keskeytettiin teknisten ongelmien vuoksi. Kokous jatkui teknisten
ongelmien ratkettua nimenhuudolla valtuutettujen paikallaolosta
sekä puheenjohtajan todetessa muut kokouksessa paikalla
olevat.
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja
päätösvaltainen.
Pöytäkirjan liitteenä nro 1
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
2634/00.02.00/2021
KVALT § 27
Kuntalain 107 §:n mukaan hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja
tiedoksi antamisesta (KuntaL 90.1 §:n 2 j kohta). Myös pöytäkirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä (KuntaL
90.1 §:n 2 k kohta).
Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.
Hallintosäännön (7.12.2020 § 84) 105.2 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan
kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirja on ilmoitettu julkaistavaksi yleisesti nähtäville Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille 8.6.2021, www.pyhajarvi.fi (hallinto,
esityslistat ja pöytäkirjat).
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Karvonen ja Harri Lehto.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
2635/00.02.00/2021
KVALT § 28
Hallintosäännön (7.12.2020 § 84) 96 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin
päätä.
Kaupunginhallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut tarkastuslautakunta tai tilapäinen
valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus.
Jos kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti käsitellä asiat asialistan
mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjantarkastajat:

68

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta1
Kaupunginvaltuusto

§ 71
§ 44
§ 29

3/2021

29.03.2021
10.05.2021
31.05.2021

Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2020 tilinpäätös
2602/02.02.01/2021
KHALL 29.03.2021 § 71
Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on
tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu
ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kirjanpitolain soveltaminen kunnan kirjanpidossa näkyy tilinpäätöksen sisältövaatimuksissa. Tase laaditaan kirjanpitoasetuksen
mukaisesti. KPA 1:6 §:n tasekaava on yhteinen kaikille kirjanpitovelvollisille. KPL:n mukainen tase antaa mahdollisuuden arvioida
kunnan omavaraisuutta ja velkaisuutta samoilla tunnusluvuilla
muiden kirjanpitovelvollisten kanssa.
Tuloslaskelma perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden
kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmakaavan mukaan toiminnan
tuotot ja kulut ryhmitellään tulo- ja menolajeittain.
Tilinpäätökseen sisältyvä rahoituslaskelma täydentää tilinpäätösinformaatiota osoittamalla tulorahoituksen määrän ja riittävyyden
investointien ja pääoman palautusten kattamiseen. Rahoituslaskelma osoittaa myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kattamaan lainanotolla tai vähentämällä rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutuneita varoja. Rahoituslaskelman laatiminen perustuu
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen.
Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan varainkäytöstä kunnan päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. Toteutumis-
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vertailun tiedot saadaan talousarviosta ja toteutuneesta kirjanpidosta. Seuranta on sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille hyväksynyt.
Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus, jonka laatimisesta vastaa kaupunginhallitus. Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen
on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tuloksen käsittelystä.
Pyhäjärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020
Toteutuneet ulkoiset toimintatuotot olivat 3.993.337 euroa ja toimintakulut olivat 42.760.856 euroa. Toimintakatteeksi muodostui
yhteensä -38.767.519 euroa, joka jää katettavaksi verotuloilla ja
valtionosuuksilla. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna ulkoiset
toimintatulot toteutuivat 101,1 % sekä toimintakulut 97,2 %. Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 42.018 euroa sekä toimintakulut alittuivat 1.247.370 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintakate alittui
1.289.388 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintakate toteutui
96,8 % vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna.
Pyhäjärven kaupungin toimintakulut sisältävät Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle maksetut hallinnosta ja palveluista aiheutuneet kustannukset. Pyhäjärven osuus hallinnon ja palvelujen kustannuksista oli 26.338.392 euroa. Selänteen kuntayhtymävaltuusto päätti 12.11.2020 määrärahalisäyksestä Pyhäjärven palvelujen
osalta, joka oli kokonaisuudessaan 600.000 euroa. Pyhäjärven
kaupunki ei vienyt tätä muutosta omaan talousarvioonsa, sillä
kuntayhtymä teki omilla valtuuksillaan lisämäärärahapäätöksen
erittäin myöhään.
Selännepalvelujen kustannukset alittuivat 109.337 euroa vuoden
2020 muuttamattomaan talousarvioon verrattuna. Talousarvion
toteutuma oli 99,56 % koko Selännepalvelujen osalta. Selännepalvelujen kustannusten osuus oli 63 % Pyhäjärven kaupungin ulkoisista menoista.
Investointien toteutuma oli yhteensä 1.503.937 euroa. Toteutuma
oli 89,1 % talousarvioon varatusta määrärahasta.
Tuloveroprosentti vuonna 2020 oli 21,75 %. Verotulokertymä oli
yhteensä 21.717.394 euroa, toteutuma talousarvioon verrattuna
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oli 105,6 %. Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella vuoden 2019 verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkoi korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa 2019 tehdyissä ennakonpidätyksissä sekä tämän jälkeen. Vuoden 2019 tilityksiin liittyvä
korjausliike näkyi siten voimakkaammin vasta tammikuussa
2020. Lopullisesti vaje korjaantui kuitenkin vasta vuoden 2019 verotuksen valmistuttua heinäkuusta 2020 alkaen.
Kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin 32,13 %:sta 42,13
%:iin verovuonna 2020, jonka perusteella kuntien yhteisöverotulokertymä oli arvioitua suurempi. Vastaavasti valtion osuus verosta aleni saman verran. Tämä oli myös osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta.
Valtionosuuksia kertyi 19.460.574 euroa, joka toteutui 101,8 %
talousarvioon verrattuna. Kaupunginvaltuusto hyväksyi
26.10.2020 § 65 lisämäärärahamuutoksen valtionosuuksiin, jossa
määrärahavarausta lisättiin 1.180.000 eurolla. Määrärahamuutokset perustuivat valtionosuuksien muutospäätöksiin, jotka kohdistuivat mm. laitoshoidon uuteen henkilöstömitoitukseen sekä koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten korvaamiseen kunnille. Valtionosuuksia kertyi 340.574 euroa enemmän
kuin talousarviossa oli varauduttu. Valtio osallistui Pyhäjärven
kaupungin koronakustannuksiin valtionosuuksien lisäyksinä, joiden vaikutus oli noin 1,3 M€.
Vuosikate oli 2.125.644 euroa, mikä merkitsee sitä että toiminnan
kokonaistulot riittivät kattamaan kokonaismenot. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 1.839.058 euroa. Satunnaisiin menoihin kirjattiin Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n osakkeisiin liittyvä kulukirjaus. Tilikauden tulokseksi muodostui 88.445 euroa. Poistoerojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui
426.871 euroa.
Poistoeron muutokset on käsitelty aikaisempien suunnitelmien
mukaisesti. Tilinpäätöksessä on tuloutettu tehtyjä poistoeroja yhteensä 338.427 euroa.
Tilikauden ylijäämä lisätään taseen edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa, jonka jälkeen kumulatiivinen
ylijäämä on 1.171.872 euroa.
Lainakanta oli vuoden 2020 lopussa 30.252.319 euroa, joka on
6.011 euroa/asukas. Tilinpäätösvuonna nostettiin talousarviolainaa 6,07 M€ kuten oli talousarviossa hyväksytty. Omavaraisuusaste 31.12.2020 oli 44,9 %. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.
Vuoden 2020 positiiviseen tulokseen vaikuttivat olennaisesti peruspalvelujen valtionosuuden korotukset, jotka olivat kokonaisuu-

Pöytäkirjantarkastajat:

71

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta1
Kaupunginvaltuusto

§ 71
§ 44
§ 29

3/2021

29.03.2021
10.05.2021
31.05.2021

dessaan noin 1,44 M€. Koronatukien osuus valtionosuuksista oli
noin 1,3 M€. Yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön korotuksen vaikutus tulokseen oli noin 0,8 M€. Valtionosuuksien korotuspäätökset perustuivat valtion lisätalousarviokäsittelyihin vuonna
2020. Yhteisöveron jako-osuuden korotus oli myös osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta, jonka tarkoituksena oli turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita.
Pyhäjärven kaupungin talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien talouden alijäämän kurominen umpeen talouden tasapainotustoimenpiteillä on jatkossakin erittäin tärkeää.
Oheismateriaalina nro 1
- Pyhäjärven kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus
1. Hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
2. Allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta
2020.
3. Valtuuttaa keskustoimiston tekemään tarvittaessa teknisiä tarkistuksia ja täsmennyksiä tilinpäätösasiakirjaan.
4. Jättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi valtuuston asettamien tavoitteiden osalta.
5. Saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020
tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
6. Esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 426.871,49 euroa
siirretään taseen oman pääoman yli- / alijäämätilille.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen toiminnan ja talouden perusteet kaupunginhallitukselle.
Toimialueiden osalta vuoden 2020 tilinpäätöksen esittelivät:
Alueelliset maaseutupalvelut
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Maaseutujohtaja Pasi Liikanen
Sivistystoimi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointijohtaja, (sivistysjohtaja) Jukka Lehtosaari
Tekninen toimi ja investoinnit
Tekninen johtaja Sami Laukkanen
Yleishallinto
Hallinto- ja talousjohtaja Sari Nissilä
Elinkeinojen kehittäminen
Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi
Kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden toteutuminen ja tunnusluvut
Hallinto – ja talousjohtaja Sari Nissilä
Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy
Toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi
Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 19.47-19.57.
Puheenjohtaja suoritti kokoustauon jälkeen nimenhuudon. Paikalla etäyhteys Teams -kokouksessa olivat Asko Kauranen, Jorma
Leskinen, Mirja Hynninen, Heikki Koski, Eeva-Riitta Pappila, Kjell
Kurtén, Raija Leppäharju, Henrik Kiviniemi, Kirsti Kinnunen, Jukka Tikanmäki, Jouni Jussinniemi ja Asko Torssonen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-6.
TARKLTK1 § 44
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat,
kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito
ja tilinpäätös.
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen
tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen
toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen)
myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan
hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkas-
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tuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva
muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa
tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja Risto Hyvönen
on antanut 3.5.2021 tilintarkastuskertomuksen Pyhäjärven kaupungin vuoden 2020 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125
§:ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta.
Vastuunalainen tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä
ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.-31.12.2020.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi vuodelta 2020;
2) hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2020;
3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vuodelta
2020.
Päätös:
Hyväksyttiin.
KVALT § 29
Liitteinä
- nro 2 tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2020
- nro 3 tilintarkastuskertomus vuodelta 2020.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi esitteli valtuustolle vuoden
2020 toiminnan ja talouden perusteita.
Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä esitteli vuoden 2020 kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden toteutumisen ja tunnusluvut.
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Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen toimialueiden osalta esittelivät:
Hallintoimi ja henkilöstöraportti, talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä
Elinkeinojen kehittäminen, kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi
Alueelliset maaseutupalvelut, maaseutujohtaja Pasi Liikanen
Sivistystoimi, hyvinvointijohtaja Jukka Lehtosaari
Tekninen toimi ja investoinnit, tekninen johtaja Sami Laukkanen
Pyhäjärven kaupungin tytäryhtiöiden osalta vuoden 2020 tilinpäätöksen esittelivät:
Kiinteistö Oy Rillankivi, hallituksen puheenjohtaja Mauri Parttimaa
PyhäNet Oy, toimitusjohtaja Matti Kangas
Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy, toimitusjohtaja Matti Aulakoski
Pyhäjärven Kehitys Oy, elinkeinojen kehittäjä Regis Rouge-Oikarinen
Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi
Kaupunginvaltuusto piti kokoustauon ajalla klo 17.20-17.36.
Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuudon. Paikalla oli
23 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua, poissa 1.
Läsnäololuettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätöksen esittelivät:
Kuntayhtymän johtaja, Tuomas Aikkila
Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja, Hannele Koski
Jarmo Halonen poistui kokouksesta klo 18.21.
Hyvinvointipalvelujohtaja, Minna Malila
Ympäristöjohtaja, Sanna Räty
Tuomas Aikkila, Hannele Koski, Minna Malila ja Sanna Räty poistuivat kokouksesta esittelyjen jälkeen klo 18.40.
Puheenjohtaja luki vuoden 2020 tilintarkastuskertomuksen tarkastuksen lausunnon, että BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö
esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.
Puheenjohtaja avasi keskustelun ja antoi valtuustoryhmäpuheenvuorot seuraavasti:
Keskusta, Ilpo Karvonen
Kansanliike Pyhäjärven valtuustoryhmä, Raija Leppäharju
Vasemmistoliitto, Jorma Leskinen
Sosdem, Mirja-Liisa Hynninen
Kokoomus, Maritta Lappalainen
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1) Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2020.
2) Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2020.
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 -kirjaan tehdään korjaukset
valtuuston jäsentietoihin, Ppky Selänteen hallituksen ja yhtymävaltuuston jäsentietoihin sekä tarvittavat tekniset korjaukset sisältöä muuttamatta.
Puheenjohtaja totesi Pyhäjärven kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen tuloksen seuraavasti:
Tilikauden ylijäämä 426.871,49 siirretään taseen omanpääoman
yli-/alijäämätilille.
Taseen loppusumma
Tuloslaskelma / toimintakate
Tuloslaskelma / vuosikate
Tilikauden ylijäämä
Kumulatiivinen alijäämä

61.414.363,61
-38.767.519,41
2.125.644,09
426.871,49
1.171.872,01

3) Kaupunginvaltuusto myönsi vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vuodelta 2020.
Arkistokohdassa Df säilytetään
- Pyhäjärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta
2020
- tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
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Vuoden 2020 arviointikertomus
2602/02.02.01/2021
TARKLTK1 § 33
Kuntalain 121 §:n mukaan (410/2015) tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
- ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunnan arviointi kohdistuu kunnan omalle toiminnalle asetettujen tavoitteiden ohella kunnan tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Valtuuston on kuntastrategiassa sekä talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettava tavoitteet koko kuntakonsernin toiminnalle. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä
palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunta on kuntakonsernin toiminnan poliittinen arvioija, ja se arvioi poliittisen ohjauksen toteutumista ja tuloksellisuutta.
Keskeinen arvioinnin kohde on kunnanhallitus, jonka tehtävänä
on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja joka konsernijohtoon kuuluvana vastaa kuntakonsernin omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.
Tarkastuslautakunnan on tavoitteiden toteutumista koskevassa
arvioinnissa otettava kantaan kunnanhallituksen toimintakertomuksessa esittämään selvitykseen tavoitteiden toteutumisesta.
Kuntakonsernissa arviointi kohdistuu erityisesti niiden tavoitteiden
toteutumiseen, jotka valtuusto on asettanut tytäryhteisöille kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä konserniohjeissa.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida tasapainotuksen toteutumista ja toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Arviointikertomus, jossa arvioinnin tulokset esitetään on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kunnanhallitus, muut kunnan
viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston
tahdon toteuttamisessa.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilin-
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päätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin
tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Esityslistan oheismateriaalina nro 2 on alustava luonnos arviointikertomukseksi. Luonnos toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen
kokousta.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käynnistää vuoden 2020 arviointikertomuksen laadinnan lautakunnan jäsenten vastuualueiltaan hankkimiensa aineistojen sekä arviointikertomusluonnoksen pohjalta ja
antaa lautakunnan sihteerille ohjeita arviointikertomuksen valmisteluun.
Päätös:
Hyväksyttiin.
TARKLTK1 § 43
Esityslistan liitteenä on ehdotus arviointikertomukseksi.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta
1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen;
2. päättää lähettää arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle ja
esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020
arviointikertomuksen;
3. esittää, että arviointikertomuksessa vuodelta 2020 esitettyihin
huomioihin kaupunginhallitus hankkii toimialueiden vastaukset
syyskuun valtuustoon 2021
Päätös:
Hyväksyttiin.
KVALT § 30
Liitteenä nro 4
- arviointikertomus vuodelta 2020.
Päätös:
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Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Pyhtilä esitteli valtuustolle vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyt huomiot.
Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan
ehdotuksen kohdan 3., että arviointikertomuksessa vuodelta
2020 merkittyihin huomioihin kaupunginhallitus hankkii toimialueiden vastaukset syyskuun valtuustoon 2021 mennessä.
Arkistokohdassa Df säilytetään
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020.
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Talousarvion toteutuminen 30.4.2021
2600/02.02.02/2021
KHALL 24.05.2021 § 133
Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan talouden selvä
toipuminen covid-19-pandemiasta siirtyy vuoden 2021 loppupuolelle, sillä tautitapausten määrän voimakas nousu vuoden 2021
keväällä luo edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle.
Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja vienti
kärsii pandemian jatkumisesta.
Talous voi normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan hallinnassa. Ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten ilmaantuvuus painuu
matalalle tasolle kesään 2021 mennessä rajoitusten, rokotus-ohjelman edistymisen sekä taudin kulkuun liittyvän kausivaihtelun
seurauksena. Vakaa epidemiatilanne mahdollistaa rajoitusten lieventämisen ja purkamisen.
Talousarvion menot ja tulot 1.1. – 30.4.2021 ovat toteutuneet
pääsääntöisesti vuoden 2021 talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Pyhäjärven kaupungin kunnallisveron tuotto perustuu 21,75 veroprosenttiin. Vuodelle 2021 kunnallisveron tuotoksi on budjetoitu
14,8 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaavaan aikaan kunnallisveroja on kertynyt 6,3 %
enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (kunnallisverojen toteutumat 30.4.2021 ovat 5.832.742 euroa sekä 30.4.2020
ovat 5.485.050 euroa).
Vuodelle 2021 yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu 3,7 miljoonaa
euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaavaan aikaan yhteisöveroja on kertynyt 47,4 % enemmän kuin
vastaavaan aikaan edellisvuonna (yhteisöverojen toteutumat
30.4.2021 ovat 2.646.902 euroa sekä 30.4.2020 ovat 1.795.238
euroa). Yhteisöverojen positiiviseen kertymään on yhtenä syynä
yhteisöverojen jako-osuuden nostaminen myös vuodelle 2021.
Vuoden 2020 yhteisöverotulojen jako-osuuden korotukset tilitettiin kunnille vuoden 2020 alkuvuoden osalta heinäkuussa, jonka
johdosta vuoden 2020 yhteisöverokertymä ei ole vertailukelpoinen. Ensi vuonna yhteisöveron jako-osuus putoaa taas noin 10 %
-yksiköllä.
Verotulojen toteutuma 30.4.2021 oli yhteensä 8.633.097 euroa,
joka on 43,6 % kuluvan vuoden talousarviosta.
Valtionosuuksien toteutuma 30.4.2021 oli yhteensä 6.450.557 euroa, joka on 33,1 % kuluvan vuoden talousarviosta. Valtionosuuk-

Pöytäkirjantarkastajat:

80

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 133
§ 31

3/2021

24.05.2021
31.05.2021

sien muutos edelliseen vuoteen verrattuna on 7,4 %.
Pyhäjärven kaupungin ulkoiset toimintatuotot olivat vuoden 2021
ensimmäisellä kolmanneksella 1.438.011 euroa, joka on 40,8 %
budjetoidusta. Toimintakulut toteutuivat toimialueiden osalta
suunnitelman mukaan. Ulkoiset toimintakulut 30.4.2021 olivat
13.616.024 euroa, joka on 31 % budjetoidusta.
Kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle on suoritettu maksuosuusennakkolaskut
(827.949 euroa kaksi kertaa kuukaudessa) kuukausittain. Erikoissairaanhoidon maksut on suoritettu toteutuneiden kustannusten
mukaisesti seuraavan kuukauden aikana. Erikoissairaanhoidon
kustannusten toteutuma kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä on 1.788.345 euroa (30.4.2020 erikoissairaanhoidon kustannukset 1.828.732 euroa). Kuntayhtymälle on maksettu maksuosuusennakoita sekä erikoissairaanhoidon maksuja 30.4.2021
yhteensä 8.411.937 euroa (30.4.2020: 8.161.308 euroa).
Talousarviota 2021 laadittaessa vuosikatetavoite oli -783.090 euroa. Huhtikuun lopun toteutumatietojen mukainen vuosikate oli
3.080.683 euroa. Vuosikatteen kehitykseen on vaikuttanut yhtenä
osana verotulojen positiivinen kehitys.
Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5
– 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. Evli
Pankki Oyj:n 3 vuoden tuotto on ollut 11,1 % sekä Nordean tuotto
raportointikauden alusta alkaen on ollut 24,8 %. Nordean varainhoito aloitti Pyhäjärven kaupungin sijoitussalkun hoitajana joulukuun 2018 lopussa. Sijoitussalkkujen markkina-arvot huhtikuun
lopussa olivat Evli 5.777.055 euroa (31.12.2020 Evli 5.521.552
euroa) sekä Nordea 5.311.761 euroa (31.12.2020 Nordea
5.095.206 euroa).
Investointien toteutuminen talousarvioon verrattuna huhtikuun lopussa oli 43,1 %.
Lainakanta 30.4.2021 oli 6.457 euroa/asukas (30.4.2020: 6.778
euroa / asukas). Talousarviolainaa ei ole nostettu vielä vuoden
2021 aikana. Vuoden alkupuolella Pyhäjärven kaupunki on käyttänyt maksuvalmiuden turvaamiseen lyhytaikaista lainaa.
Väestötietojärjestelmän rekisterin mukainen asukasluku maaliskuun lopussa oli 5.014 asukasta. Vuoden lopun tilanteeseen verrattuna vähennystä on 19 asukasta (31.12.2020 asukasluku
5.033).
Työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 14,4 % (30.4.2020 työttömyysaste oli 15,9 %). Maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoista oli 273 henkilöä.
Talouskatsausta varten on pyydetty toimialueita sekä tytäryhtiöitä

Pöytäkirjantarkastajat:

81

PÖYTÄKIRJA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 133
§ 31

3/2021

24.05.2021
31.05.2021

raportoimaan asioista, jos tilikauden tässä raportointivaiheessa
on huomattavissa taloudellisia ja tavoitteellisia poikkeamia kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon ja tavoitteisiin nähden.
Elokuun lopun tilanteesta annetaan laajempi osavuosikatsaus.
Liitteenä nro 1
- talouskatsaus 30.4.2021.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää talousarvion toteutumisen
30.4.2021 tiedoksi kaupunginvaltuustolle kokoukseen 31.5.2021.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
KVALT § 31
Liitteenä nro 5
- talouskatsaus 30.4.2021.
Päätös:
Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä esitteli valtuutetuille
Pyhäjärven kaupungin osavuosikatsauksen 30.4.2021.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen
päätösehdotuksen. Merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen
30.4.2021.
Arkistokohdassa Cf säilytetään
- osavuosikatsaus 30.4.2021.
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Omavelkainen takaus PyhäNet Oy:lle / toiminnan kehittämiseksi otettava laina
2690/02.05.06/2021
KHALL 24.05.2021 § 137
PyhäNet Oy on Pyhäjärven (51 %) ja Haapajärven (31 %) kaupunkien sekä Kärsämäen kunnan (18 %) omistama vuonna 2013
perustettu verkkoyhtiö. Yhtiö on rakentanut valokuituyhteydet
omistajakuntiensa alueille sekä osin myös Kiuruvedelle ja Reisjärvelle. Lisäksi PyhäNet on osakkaana Reisjärven valokuituyhtiö
R-Netissä ja vastaa heidän asiakkuuksistaan.
Nykyaikainen ja toimintavarma internetyhteys luo edellytyksiä
maaseutukuntien kehittymiselle ja asukkaiden tasavertaisiin elinoloihin kaupunkeihin verrattuna. Valokuituyhteys mahdollistaa
esimerkiksi etätöiden tekemisen ja tätä kautta edesauttaa paluumuuttoa ja ehkäisee muuttotappiota. Yrityksille kuituyhteys tarjoaa aivan uudenlaiset mahdollisuudet palveluiden tuottamiseen
ja tarjoamiseen paikasta riippumatta. Valokuituyhteys on kiinteistön perusominaisuus siinä missä sähkö- ja vesiliittymätkin.
PyhäNet Oy:n toiminta-ajatuksena on parantaa toiminta-alueensa
kuntien elinvoimaisuutta ja ihmisten elämänlaatua toteuttamalla,
ylläpitämällä ja operoimalla laadukkaita ja toimintavarmoja valokuituverkkoja luoden edellytyksiä uusille digitaalisille palveluille,
toimintamalleille ja käyttötottumuksille.
PyhäNet Oy pyytää Pyhäjärven kaupungilta omavelkaista takausta 200.000 euron lainalle, jonka käyttötarkoituksena on oman palvelutuotannon käynnistäminen. Laina-aika on 2-3 vuotta. Yhtiöllä
on käynnissä useita toiminnan kehittämistoimia, jotka tarvitsevat
niin sanottua siltarahoitusta. Kehittämistoimet parantavat yhtiön
kilpailukykyä entisestään ja luovat edellytyksiä kasvulle.
Rahoituslaitoksen myöntämän rahoituksen edellytyksenä on kunnan täysimääräinen (100 %) omavelkainen takaus. Lisäksi kuntien takauskeskuksesta annetun lain asettamien kriteerien mukaan rahoitus myönnetään toimijalle, joka harjoittaa kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä
välittömästi palvelevia toimintoja tai muita kansalaisten kannalta
välttämättömiä palveluita. PyhäNet Oy rakentaa ja on rakentanut
valokuituyhteyksiä omistajakuntiensa alueille.
Lainan takauksesta päätettäessä on huomioitava seuraavat EU:n
valtiontukisäännökset myös myönnettäessä takauksia kuntakonserniin kuuluville yhtiöille:
a) limiitinottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa,
b) takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti,
c) takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia rahoitussitoumuk-
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sen määrästä,
d) takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai
muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa
säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai
muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.
Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
PyhäNet Oy vakavaraisena kuntien omistamana yhtiönä ei tuota
takauksenantajalle merkittävää taloudellista riskiä. Kuntalain 129
§:n edellyttämän vastavakuusedellytyksen täyttymiseksi yhtiö tulee kuitenkin antamaan pyydetylle rahoituslaitoksen takaukselle
vastavakuuden, jonka määrä on 80 % kunnan myöntämästä takaussummasta.
PyhäNet Oy:n osakassopimuksen kohdan 11.3 mukaan osakkaat
antavat tarvittaessa yhtiön investointeja varten ottamille lainoille
vakuuksia omistusosuuksiensa suhteessa. Osakassopimuksen
kohdassa 11.3 on viitattu vakuuksiin, jotka kohdistuvat yhtiön lainoihin, jotka otetaan yhtiön yhteisiä investointeja varten. Tämä
laina, jota takauspyyntö koskee, ei kohdistu kaikkien kuntien
(osakkaiden) yhteisiin investointeihin vaan on yhtiön toiminnan
kehittämiseen liittyvä laina, jonka vuoksi Pyhäjärven kaupunki yksin toimii lainan takaajana.
Kehittämistoimet ovat luonnollinen jatke Pyhäjärven kaupungin
vahvaan näkemykseen valokuidun elinvoimavaikutuksista Pyhäjärvelle ja alueellemme ja konsernilla on vahva intressi asian
edistämiseksi. Kehittämistoimet edistävät Pyhäjärven kaupunkistrategian tavoitteita: "liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän
ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa" ja "tytäryhtiöiden elinvoimatyö".
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
1. Pyhäjärven kaupunki myöntää PyhäNet Oy:lle rahoituslaitokselta otettavalle 200.000 euron lainalle kaupungin omavelkaisen
takauksen. Laina-aika on korkeintaan 3 vuotta. Pyhäjärven kaupungin myöntämä takaus kohdistuu yhtiön toiminnan kehittämiseen otettavaan lainaan.
2. Pyhäjärven kaupunki edellyttää takaukselle PyhäNet Oy:ltä
160.000 euron (200.000 €/80 %) vastavakuutta.
3. Pyhäjärven kaupunki perii takauksesta 0,1 %:n vuotuisen takausprovision vuoden lopussa olevan luottomäärän mukaisesti.
Päätös:
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Jouni Jussinniemi ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn. Hän
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
hallintolain 28 §:n perusteella.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
KVALT § 32
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kohdat 1-3.
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Kiinteistöjen 626-403-11-167 ja 626-403-1-207 määräalojen myynti / ostaja Pyhäjärven
Energia ja Vesi Oy
2623/10.00.02/2021
KHALL 03.05.2021 § 118
Pyhäjärven kaupunki on neuvotellut omistamansa Pyhäjärven
Energia ja Vesi Oy:n (Y=2659565-5) kanssa määräalakaupoista
joiden mukaisesti Pyhäsalmen asemakaavan korttelin 1104 tontti
4 siirtyy yhtiön omistukseen. Tontti 4 on merkitty kaavamerkinnällä KLT-1 eli liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue.
Maanhankinta mahdollistaa yhtiölle toiminnan kehittämisen.
Määräala 1 on kooltaan noin 1790 m2 ja muodostaa piha-alueen
ja toisen liittymän.
Määräala 2 on kooltaan noin 6284 m2 ja muodostaa asemakaavan korttelin 1104 tontin 4 sekä toisen pihaliittymän.
Kokonaishinta määräaloille on 2 244,57 € joka muodostuu:
Määräala 1 tila nro 626-403-11-167 SAMMAKKONOTKO
1790 m2, 1,39 €/m2 = 2 488,1 € ja alennus 80% = 497,62 €
Määräala 2 tila nro: 626-403-1-207 KESKIPALSTA
6284 m2, 1,39 €/m2 = 8 734,76 € ja alennus 80% = 1 746,95 €
Pyhäjärven Energia- ja Vesi Oy:n hallitus on pvm. 14.4.2021 hyväksynyt määräalakaupan.
Liitteenä nro 2:
- kauppakirjaluonnos ja karttaote.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy kaupan, jolla Pyhäjärven kaupunki myy 1790
m2 määräalan tilasta 626-403-11-167 SAMMAKKONOTKO ja
6284 m2 määräalan tilasta 626-403-1-207 KESKIPALSTA Pyhäjärven Vesi ja Energia Oy:lle. Kauppahinta on yhteensä 2.244,57
euroa.
Muut kaupan ehdot ovat liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen
mukaiset.
Päätös:
Kjell Kurtén ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn. Hän poistui
etäyhteys Teams -kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
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ajaksi hallintolain 28 §:n perusteella.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
KVALT § 33
Liitteenä nro 6
- kauppakirjaluonnos ja karttaote.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liitteenä nro 3
- kauppakirjaluonnos ja karttaote.
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Valtuutettujen aloitteet
2636/00.02.00/2021
KVALT § 34
Valtuutettujen aloite / Keskustan valtuustoryhmä
Yläasteen pienryhmäopetuksen (JOPO-luokka) palauttaminen
toimintaan
Pöytäkirjan liitteenä nro 4
- Keskustan valtuustoryhmän aloite.
Valtuutettujen aloite / Kansanliike Pyhäjärvi ry
Valtatie 27 varrella, Junttiselän puolella olevan levikkeen/levähdyspaikan sekä levikkeen vieressä olevan saaren siistiminen ja
kunnostaminen
Pöytäkirjan liitteenä nro 5
- Kansanliike Pyhäjärvi ry:n valtuustoryhmän aloite.
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Kokouksen päättäminen
2637/00.02.00/2021
KVALT § 35
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille
8.6.2021, www.pyhajarvi.fi (hallinto, esityslistat ja pöytäkirjat)
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
kunnal-

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai

täytäntöönpanoa:
Pykälät:
25-28, 30-31, 34-35
HvalL 3 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Kunnallisvalitus: Pykälät
29, 32-33
Hallintovalitus: Pykälät
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen
hyväksymistä koskevaan päätökseen on Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella toimialaansa
kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös
maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa
osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia.
Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa
kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus.
Valitusviranomainen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
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Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Faksi:
029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin:
029 56 42800
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Kunnallisvalitus / hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille yleiseen
tietoverkkoon, www.pyhajarvi.fi (hallinto, esityslistat ja
pöytäkirjat).
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan
päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen
tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäville Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille yleiseen
tietoverkkoon, www.pyhajarvi.fi (hallinto, esityslistat ja
pöytäkirjat).
Julkista hankintaa koskeva valitus
Julkista hankintaa koskevaa päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain
132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen
hankintaoikaisun. Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista.
Hankintaoikaisu: Pykälät
Hankintaoikaisuviranomainen
Pyhäjärven kaupunginvaltuusto
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi
hallinto.kirjaamo@pyhajarvi.fi
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Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain
mukaisen kynnysarvon. Valitus Markkinaoikeudelle on tehtävä 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusviranomainen
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valitus / Hankintaoikaisu tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä,
joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan
kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään
määräajan 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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Pöytäkirjantarkastajat:

92

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

3/2021

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen
viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tieto-järjestelmässä siten, että viestiä
voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) mukaan riita-, rikos- ja
muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan
asian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä voidaan periä
oikeudenkäyntimaksua.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.
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