
OULAISTEN KAUPUNGINHALLITUKSEN PIKALISTA 13.3.2023 
 
3 Infot kaupunginhallitukselle 
Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. 
 
4 Sisäisen valvonnan raportit 2022 
Kaupunginhallitus merkitsi raportit tiedoksi. 
 
5 Lisämääräraha teknisen toimen vuoden 2022 talousarvioon 
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen toimen 
682.882 € lisämäärärahan menojen osalta. 
 
6 Hinku-verkostoon ja kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyminen 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen, että Oulaisten kaupunki 
liittyy Hinku-verkostoon ja kuntien energiatehokkuussopimukseen ja esittää sen edelleen 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 
7 Tuulivoimakaavoitusperiaatteet Oulaisten kaupungin alueella 
Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7–2 hyväksyä teknisen lautakunnan 
esityksen, että tuulivoimalaitosten maksimikorkeudeksi muutetaan 350 metriä ja esittää sen 
edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 
8 Oulaisten Yrittäjät ry:n kannanotto 
Kaupunginhallitus päätti antaa Oulaisten Yrittäjät ry:lle vastauksen esittelytekstin mukaisesti. 
 
9 KIVA - Kilpailukykyä vastuullisesta yritystoiminnasta -hanke 
Asia jätettiin pöydälle. 
 
10 Hankerahoituksen hakeminen työllisyyspalveluiden ESR+ -hankkeeseen 
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee hankerahaa työllisyyspalveluiden ESR+ -
hankkeeseen. 
 
11 Valtuustoaloite kaupungissa tehtyjen aloitteiden säilytyksestä ja seurannasta 
Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun eikä muunkaan luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Asia 
on jätetty hallintosäännön varaan. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä 
otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön. 
 
Oulaisten kaupungin hallintosäännössä (123 §) säädetään valtuutettujen ja valtuustoryhmien 
aloiteoikeudesta. Joissakin kunnissa on otettu käytäntö, että valtuustoaloitteet ovat nähtävillä 
kunnan nettisivuilla samalla tavoin kuin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat. Tämän katsotaan 
edistävän avoimuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Lisäksi aloitteet on helposti 
löydettävissä nettisivuilta. 
 
Oulaisten kaupunki voi ottaa tämän toimintamallin käyttöön ja lisää nettisivuille 1.1.2023 
alkaen tehdyt valtuustoaloitteet. Asian toimeenpanosta vastaa hallintojohtaja. 
 
Kaupunginhallitus päätti antaa edellä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen. 
 
12 Valtuustoaloite karavaanarialueen ja matkaparkin perustamisesta Kurjenrannan 
yhteyteen 
Kaupunginhallitus päätti pyytää valtuustoaloitteeseen lausunnon tekniseltä toimelta. 
 



13 Kunniamerkkiehdotukset 6.12.2023 annettavista kunniamerkeistä 
Asia jätettiin pöydälle. 
 
14 Tiedoksisaatettavat asiakirjat 
Merkittiin asiakirjat tiedoksi. 
 
15 Tiedoksisaatettavat viranhaltijapäätökset 
Kaupunginhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei niiden ottokelpoisia 
päätöksiä oteta käsiteltäväksi 
 
16 Lautakuntien ja henkilöstöjaoston päätökset 
Kaupunginhallitus merkitsi pöytäkirjat tiedoksi ja päätti, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä 
oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 
 
17 Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat 
Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi. 
 
 


