
OULAISTEN KAUPUNGINHALLITUKSEN PIKALISTA 27.3.2023 
 
 
3 Infot kaupunginhallitukselle 
Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. 
 
4 Vuoden 2022 talousarvion ylitykset 
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat 
talousarvion ylitykset: 
 
- Kaupunginvaltuusto 12.420 € 
- Kaupunginhallitus, Alueellinen yhteistyö 262.945 € 
- Perusturvalautakunta, Terveydenhuolto 50.103 € 
- Perusturvalautakunta, Sairaanhoito 43.592 € 
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Sivistyslautakunta 396.003 € 
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Vapaa-aika toimi 77.620 € 
- Valvonta- ja lupalautakunta 26.592 € 
- Rahoitus 1.537.083 € 
 
5 Perusturvan talousarvion toteutuma ja toiminnalliset tavoitteet 2022 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä perusturvan talousarvion toteuman ja toiminnalliset 
tavoitteet 2022. 
 
6 Vuoden 2022 tilinpäätös 
Kaupunginhallitus päätti 
 
1) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2022 tulokseen 
-  4.173.806,16 € tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaisesti 99.982,56 € (perustuu 
investointirahaston aiempaan käyttöön Juho Oksan peruskorjauksen osalta, sekä Lehtopään 
kevyenliikenteenväylän investointiin), minkä jälkeen tilikauden alijäämä on 4.073.823,60 € 
kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Kaupungin tase 31.12.2022 on tämän jälkeen 
alijäämäinen 361.854,43 €; 
 
2) allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien 
tarkastettavaksi; ja 
 
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston 
käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus oikeuttaa hallintokeskuksen tekemään tilinpäätökseen 
mahdollisia teknisluonteisia kirjoitus- ja laskuvirheiden korjauksia. 
 
7 Vuodelle 2023 vahvistettu valtionosuus 
Kaupunginhallitus merkitsi valtiontukipäätöksen tiedoksi. 
 
8 Oulaisten kaupungin talousarvion toteutuma 1.1.-28.2.2023 
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion toteutuman 1.1.-28.2.2023. 
 
9 Omavelkainen takaus Oulaisten Amiraali Oy:lle 
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen 
takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Oulaisten Amiraali Oy:lle myöntämälle 200.000 € lainalle. 
Takauksesta peritään takausprovisio 0,50 %, joka peritään takautuvasti vuosittain 
tammikuussa jäljellä olevasta lainapääomasta ja ensimmäisen kerran 31.1.2024 mennessä. 
 



10 Investointien muutosesitys vuodelle 2023 
Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen sillä muutoksella, että Piipsjärven 
koulun investoinnin kohtaan lisätään tieto, että investoinnin uusi tarkastelu tehdään 
kouluverkkoselvityksen jälkeen, ja esittää muutetun esityksen edelleen kaupunginvaltuustolle 
hyväksyttäväksi.  
 
11 Jätevedenpuhdistamon urakoitsijan valinta 
Kaupunginhallitus päätti jätevedenpuhdistamon KVR-urakoitsijaksi Rakennusliike Sorvoja 
Oy:n. Kokonaisurakkahinta on 7.549.500 € optiot huomioiden. Urakkasopimus syntyy ja 
allekirjoitetaan vasta, kun rahoitusmuodot on kilpailutettu ja kaupunginvaltuusto on tehnyt 
päätöksen asiasta. 
 
12 Vahva Oulainen -toimenpideohjelma 
Kaupunginhallitus päätti, että Vahva Oulainen -toimenpideohjelma edellyttää 1,3 M € 

sopeuttamistoimia vuonna 2023. Edelleen kaupunginhallitus päätti käynnistää 

muutosneuvottelut henkilöstöä koskettavista toimenpiteistä. 

 

13 KIVA - Kilpailukykyä vastuullisesta yritystoiminnasta -hanke 
Kaupunginhallitus päätti, että Oulaisten kaupunki lähtee mukaan Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien hallinnoimaan KIVA-hankkeeseen. Kaupunginhallitus päättää varata vuosittaisen 
määrärahan 400 € vuosille 2023–2026 elinkeinopalvelujen talousarvioon. 
 
14 EU:n Whistleblower-direktiivi ja ilmoitus käsittelyprosessi Oulaisten kaupungilla 
Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi. 
 
15 Kuntalaisaloite pyörätien jatkamisesta Nesteen risteyksestä Isojärvi-Amiraalintien 
risteykseen 
Kaupunginhallitus päätti pyytää tekniseltä johtajalta lausunnon kuntalaisaloitteeseen. 
 
16 Kunniamerkkiehdotukset 6.12.2023 annettavista kunniamerkeistä 
Kaupunginhallitus teki esitykset Oulaisten kaupungin luottamushenkilöille ja/tai työntekijöille 
haettavista kunniamerkeistä. 
 
17 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.3.2023 päätösten täytäntöönpano 
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksen 22.3.2023 päätökset ovat 
täytäntöönpantavissa, koska päätökset eivät ole virheellisessä järjestyksessä syntyneitä 
eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai eivät muuten ole lainvastaisia. 
 
18 Tiedoksisaatettavat asiakirjat 
Merkittiin asiakirjat tiedoksi. 
 
19 Tiedoksisaatettavat viranhaltijapäätökset 
Kaupunginhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei niiden ottokelpoisia 
päätöksiä oteta käsiteltäväksi 
 
20 Lautakuntien ja henkilöstöjaoston päätökset 
Kaupunginhallitus merkitsi pöytäkirjat tiedoksi ja päätti, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä 
oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 
 
21 Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat 
Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi. 


