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KH  § 162 Valtuutettu Tarja Ollankedon esittämä Vasemmistoliiton
valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.5.2013 kaupunginvaltuuston
nettilähetyksistä:

 "Useissa kaupungeissa ja kunnissa voi tänä päivänä seurata
kaupunginvaltuuston kokouksia suorana nettilähetyksenä internetin
välityksellä. Kaupunginvaltuuston kokousten nettilähetykset antaisivat
paremmat mahdollisuudet kuntalaisille/asioista kiinnostuneille seurata
yhteisten asioiden hoitamista ja olisi yksi tiedonkulun väline.

 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Raahen
kaupunginvaltuuston kokoukset välitetään suorana nettilähetyksenä
internetin kautta seurattavaksi."

 Hallintopalvelukeskuksen johtaja Raija Eskelisen vastaus 14.3.2014:

 "Aloitteessaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Raahen
kaupunginvaltuuston kokoukset välitetään suorana lähetyksenä
internetissä seurattavaksi.

 Raahen kaupungin atk-palvelut on valmistellut internet-lähetyksiä
yhteistyössä Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa.
Kaupunginvaltuuston maaliskuun kokouksessa harjoitellaan
videointia ja huhtikuun kokouksesta on tarkoitus tulla suora lähetys
internetiin."

Valmistelija: hallintopalvelukeskuksen johtaja Raija Eskelinen.

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen):

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

merkitään hallintopalvelukeskuksen johtaja Raija Eskelisen
vastaus tiedoksi

saatetaan vastaus aloitteen tekijälle tiedoksi

todetaan asia aloitteena loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.



KV  § 63 Päätösesitys (kaupunginhallitus):

 kaupunginvaltuusto

merkitsee hallintopalvelukeskuksen johtaja Raija Eskelisen
vastauksen tiedoksi

saattaa vastauksen aloitteen tekijälle tiedoksi

toteaa asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyi esityksen.

KH  § 247 Huhtikuun kaupunginvaltuuston kokous lähetettiin suorana
lähetyksenä internetissä, mutta sitä ei tallennettu mihinkään. Videointi
oli kokeilu, josta toteuttajana ollut Lybeckerin käsi- ja taideteollinen
oppilaitos ei veloittanut mitään. Jatkossa oppilaitos veloittaa 300 € +
alv / kokous. Mikäli mukana on ohjaava opettaja, hänen  tuntihinta on
klo 8.00-16.00 40,23 € ja klo 16.00 jälkeen 60,35 €. Vertailutiedoiksi
on pyydetty hintoja muilta toimijoilta. Esimerkiksi WebMedia Mate Oy
on tehnyt tarjouksen, josa sama palvelu tarjotaan hintaan 764 € /
kokous (sis. km-korvaus Oulusta ) + alv. Tämä yritys toteuttaa
kuvauksen kahdella kameralla, Lybeckerin opiskelijat suorittavat
saman kolmea kameraa käyttäen. Iisalmessa ja Oulussa toistaiseksi
videoinnin suorittaa WebMedia Mate Oy ja hinnoittelu suoritetaan
WebMediaMate Oy:n hinnoittelun mukaisesti. WebMediaMate Oy:n
hinnoitteluun pitää lisätä 150 €/kk olevat verkkopalvelumaksut, jotka
Lybeckerin palvelussa kuuluvat annettuun hintaan.

 Internetissä lähetettävät kokoukset voidaan joko pelkästään videoida,
jolloin suora lähetys näkyy internetissä mutta sitä ei tallenneta
mihinkään, tai videoida ja tallentaa jolloin tallennetta voidaan katsoa
myöhemmin.

 Mikäli lähetys tallennetaan, syntyy henkilörekisteri jota tulee käsitellä
henkilötietolain mukaisesti.

 Julkisuuslain mukaiset Raahen kaupungin tietojärjestelmäselosteet
ovat kaupungin nettisivuilla ja niitä ylläpidetään jatkuvasti.
henkilörekisteriselosteet ovat kirjaamossa ja yhteenveto niistä tulee
kaupungin nettisivuille.

Valmistelija: hallintopalvelukeskuksen johtaja Raija Eskelinen.

Päätösesitys (apulaiskaupunginjohtaja Arvela):

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

jatketaan valtuuston kokousten videointia kokeilun mukaisesti
ilman tallennusta Lybeckerin käsi- ja
taideteollisuusoppilaitoksen toimesta



palvelun hinta on 300 € / kokous ja tarvittaessa lisäksi ohjaavan
opettajan kustannukset

palvelusta tehdään sopimus Lybeckerin käsi- ja
taideteollisuusoppilaitoksen kanssa.

Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen sillä lisäyksellä, että
toukokuun valtuuston kokous videoidaan ilman tallennusta
Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen toimesta, mutta
ennen elokuun valtuuston kokousta tulee asianmukaiset
henkilörekisteriselosteet ja ohjeistukset olla laadittuna, jotta elokuusta
alkaen nettilähetykset voidaan tallentaa asianmukaisesti.

KV  § 88 Päätösesitys (kaupunginhallitus):

 kaupunginvaltuusto

jatkaa valtuuston kokousten videointia kokeilun mukaisesti Ly-
beckerin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen toi mesta

palvelun hinta on 300 € / kokous ja tarvittaessa lisäksi ohjaavan
opettajan kustannukset

palvelusta tehdään sopimus Lybeckerin käsi- ja taideteollisuus-
oppilaitoksen kanssa.

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyi esityksen.


