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Asialistan mukaiset §:t 1-20.
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Kukkola ja Satu
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Pöytäkirjanpitäjä

Jarmo Vuolteenaho Vesa Jaakola (§ 8)
Päivi Karikumpu
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Nivala 14.1.2015
Allekirjoitukset

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
Todistaa:

Jukka Kukkola
Aika ja paikka

Satu Pirnes

15.1.2015 hallintojohtajan työhuoneessa
Virka-asema

Hallintojohtaja

Päivi Karikumpu
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Kaupunginhallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Oheismateriaali: Suomen Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2012
Kaupunginhallitus 2013 - 2014
Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Valtuusto asettaa
kunnanhallituksen sekä kuntalain 71 §:ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. Valtuusto voi lisäksi asettaa
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten; sekä
2) johtokuntia liike- tai muun laitoksen taikka tehtävän hoitamista
varten.
Kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi
asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. (Kuntalaki
17 §).
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai jäljempänä toisin
säädetä.
Toimielimen kokoonpanossa on huomioitava säännökset miesten ja
naisten välisestä tasa-arvosta sekä vaalikelpoisuussäännökset.
Kuntalain 35 §:ssä todetaan, että vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva
kunnan palveluksessa oleva henkilö
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien
asioiden valmistelusta; eikä
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei
myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §.
Ko. lain kohdassa säädetään, että valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja
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kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä eli kiintiön
on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
-

-

valitsee valtuuston toimikauden loppuajaksi kaupunginhallituksen
ja siihen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
nimeää yhden puheenjohtajaksi sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
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Henkilöstöjaoksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Oheismateriaali: Henkilöstöjaos 2013 - 2014
Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Valtuusto asettaa
kunnanhallituksen sekä kuntalain 71 §:ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan.
Valtuusto voi lisäksi asettaa
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten sekä;
2) johtokuntia liike- tai muun laitoksen taikka tehtävän hoitamista
varten.
Kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi
asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai jäljempänä toisin
säädetä.
Kaupunginvaltuusto on valinnut 31.1.2013 § 4 luottamushenkilöt
seuraaviin lautakuntiin ja toimielimiin valtuustokaudelle 2013 - 2016.
- maaseutulautakunta
- sivistyslautakunta
- tekninen lautakunta
- tarkastuslautakunta
- keskusvaalilautakunta.
Kaupunginvaltuusto on valinnut 31.1.2013 § 4 luottamushenkilöt
myös seuraaviin jaostoihin:
- henkilöstöjaos
- tekninen lupajaos.
Henkilöstöjaoksen toimikaudeksi on määritetty kaksi vuotta.
Jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä eli kunnanhallituksesta, lautakunnasta tai johtokunnasta
säädetään. Tämä koskee myös vaalikelpoisuutta. Toimielimen (eli
kaupunginvaltuuston) valitessa jaoston jäsenet toimikaudesta päättää asianomainen toimielin (kaupunginvaltuusto).
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
-

määrittelee henkilöstöjaoksen toimiajaksi kaksi vuotta eli toimikausi päättyy kuluvan valtuustokauden päättyessä
valitsee henkilöstöjaokseen kuusi (6) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
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-

nimeää yhden puheenjohtajaksi sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuuston koollekutsuminen
Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina
ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja,
ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnäoleva valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on
valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin
64 §;ssä säädetään (kunnan ilmoitukset on saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla). Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset
välineet ja yhteydet ovat käytettävissä (19.12.2008/2008).”
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä (8 §) säädetään, että kutsu
valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta
lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta
annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Edellisinä vuosina on toimittu siten, että kaupunginvaltuuston kokoukset on pidetty kaupungintalolla valtuustosalissa. Kokouskutsut on
lähetetty tavallisina kirjeinä säädettyjä määräaikoja noudattaen. Lisäksi tieto kokouksesta on ilmoitettu kaupunginvaltuuston hyväksymässä lehdessä. Tämä ilmoitus ei ole ollut määräaikaan sidottu. Kokoukset ovat olleet pääsääntöisesti loppuviikosta pidettäviä iltakokouksia kello 18.30 alkaen. Tarpeen vaatiessa (mm. talousarviokokous) kokoukset on pidetty päiväkokouksina kello 09.00 alkaen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättä esittää kaupunginvaltuustolle, että kutsu
valtuuston kokoukseen lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava ylei-
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sesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu lähetetään pääsääntöisesti sähköpostitse kunkin valtuutetun sekä niiden, joilla kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus
sähköpostiosoitteeseen etunimi.sukunimi@nivala.fi sekä julkaistaan
Nivalan kaupungin extranetissä. Kokouskutsu esityslistoineen voidaan lähettää myös kirjeitse. Kokouskutsun yhteydessä extranetissä
julkaistaan myös esityslista, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä.
Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan myös kaupungin www-sivuilla.
Kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti loppuviikosta pääsääntöisesti kunkin kuun viimeisenä torstaina.
Tammikuun 2015 ensimmäinen valtuuston kokous pidetään torstaina
29.1.2015 kello 18.30 alkaen.
Alustava kokousaikataulu on seuraava:
- torstai 26.2. klo 18.30
- keskiviikko 25.3. ”
- torstai 23.4.
”
- torstai 28.5.
”
- keskiviikko 17.6. ”
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
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Virallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen
Kuntalain 29 §:ssä todetaan, että kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.
Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Milloin kunnan tehtävä
on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta.
Lisäksi kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, pöytäkirjojen nähtävä pitämisestä ja vaaleista, kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. Esimerkiksi valtuuston kokouksista on annettava yleisesti
tieto 64 §:n mukaisella tavalla. Viranhaltijalain 4 § edellyttää haettavana olevasta virasta kuuluttamista.
Kaupunginjohtajan esitys
Nivalan kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupungin lakimääräiset kuulutukset ja ilmoitukset saatetaan vuonna
2015 tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja
mahdollisuuksien mukaan kaupungin www-sivuilla.
Tarpeen vaatiessa ilmoitukset julkaistaan kaupungin viranomaisen
harkinnan mukaan Nivala-lehdessä.
Virkojen ja toimien haettavaksi julkistamista koskevat ja muut tärkeäksi katsottavat ilmoitukset, jotka ovat tarvittaessa hallintokuntien yhteisiä, julkaistaan kaupungin viranomaisen harkinnan mukaisissa
lehdissä.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
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Laskujen hyväksyminen
Valtuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan laskujen hyväksymisestä seuraavaa.
Ennen hankintapäätöksen tekemistä hankintapäätöksen tekijän on
varmistettava se, että käytettävissä olevat määrärahat riittävät hankintakustannusten kattamiseen. Yrittäjiltä ostettavien palveluiden
kohdalla on myös hankintapäätöstä tehtäessä tarkistettava onko yrittäjä YTJ-rekisterissä (Verohallinnon Yritys ja yhteisötietojärjestelmä,
josta on selvitettävä yrittäjän ennakkoperintärekisteriin kuuluminen)
sekä tarkistettava kuuluuko yrittäjä YEL:n piiriin (Yrittäjäeläkevakuutus eli yrittäjä maksaa omaa eläketurvaa). Näillä tarkistuksilla varmennetaan, että kaupungille ei myöhemmin lankea yrittäjän itsensä
maksettavaksi kuuluvia eläke- ja sosiaalikustannuksia. Mikäli yrittäjä
ei esim. itse maksa yrittäjäeläkettä, voidaan se periä kaupungilta jopa kymmenen vuoden sisällä laskun maksatuksesta jälkikäteen.
Jokaista tehtäväaluetta ja/tai yksikköä varten toimielimet määrittelevät vuosittain laskujen hyväksyjät, jollei hyväksyjää ole määritetty ohje- tai johtosäännössä. Jokaiselle hyväksyjälle tulee nimetä varahenkilö. Hyväksyjän tulee olla tehtäväalueen tai yksikön toiminnasta vastuullinen henkilö. Laskujen hyväksyjiksi on nimettävä vastaavat henkilöt, jotka on määritelty sähköisen ostolaskun käsittelyn reititykseen
hyväksyjiksi. Laskujen hyväksyjäpäätöksistä tulee ilmoittaa välittömästi kaupunginhallitukselle ja taloustoimistoon. Vuoden aikana tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja taloustoimistoon.
Ostolaskujen käsittelyssä kaupunki on siirtynyt vuoden 2011 alusta
alkaen sähköiseen ostolaskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmään.
1.1.2015 alkaen palvelun tuottaa Kuntien Hetapalvelut Oy. Ostolaskut on ohjattava menemään suoraan Kuntien Hetapalvelut Oy:öön,
joka tuottaa laskujen kierrätyspalvelun. Tilitoimistossa laskut ja sen
liitteet skannataan, tai vastaanotetaan suoraan kaupungille tulevat
verkkolaskut ja kaikki laskut reititetään tilitoimistolla ennalta laaditun
reitityskartan mukaisesti kaupungin organisaatioon.
Kaupungin puolella laskut tulevat sähköisesti ensin laskun tarkastajalle, joka tarkastaa että laskussa veloitettu tavara tai palvelu on vastaanotettu ja että lasku on oikein ja vastaa saatua tavaraa tai palvelua. Laskun tarkastuksen tehnyt henkilö voi myös tiliöidä laskun tai
vaihtoehtoisesti lähettää laskun hyväksyjälle, joka tiliöi ja/tai pelkästään hyväksyy laskun.
Hyväksyjän on tarkistettava, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti
oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty tarkastetuksi,
laskussa on oikea tiliöinti, ja että menon suorittamiseksi on käytettävissä määrärahaa.
Laskun tarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö, ja koskaan ei hyväksyjä saa hyväksyä omia puhelin-, matka-, majoitus-,
koulutuslaskuja vaan ne on esimiehen hyväksyttävä.
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Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät seuraavasti:
Tehtäväalue

Hyväksyjät

105 Kaupunginvaltuusto

Kari Valtanen
varalla Päivi Karikumpu,
hallituksen puheenjohtaja

120 Kaupunginhallitus

Kari Valtanen
varalla Päivi Karikumpu,
hallituksen puheenjohtaja

125 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Kari Valtanen
varalla Päivi Karikumpu,
hallituksen puheenjohtaja
126 Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kari Valtanen
varalla Päivi Karikumpu,
hallituksen puheenjohtaja
127 Liikuntakeskus Oy:n avustukset
Kari Valtanen
varalla Päivi Karikumpu,
hallituksen puheenjohtaja
130 Keskushallinto
130, 141,143,

144 Taloushallinto

Päivi Karikumpu
varalla Saara Mäenpää,
Kari Valtanen

Saara Mäenpää
varalla Päivi Karikumpu,
Kari Valtanen

150 Henkilöstöjaos
Päivi Karikumpu
varalla Saara Mäenpää,
Kari Valtanen
801 Kiinteä omaisuus

Kari Valtanen
varalla Päivi Karikumpu,
hallituksen puheenjohtaja

810 Kh irtain omaisuus

Kari Valtanen
varalla Päivi Karikumpu,
hallituksen puheenjohtaja

820 Kh aineeton käyttöom.

Kari Valtanen
varalla Päivi Karikumpu,
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hallituksen puheenjohtaja
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Kuntien Hetapalvelut Oy
Taloustoimisto (kaupunginkamreeri, laskentasihteeri)
Valmistelusihteeri
Palvelusihteeri
Kaupunginjohtajan sihteeri
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Vaalilautakunnan ja -toimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin
Oheismateriaali: Kirje
Tulevat eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ke 8.4. – ti 14.4.2015.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta,
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Lisäksi kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Nivalan
kaupungissa on perinteisesti ollut yksi vaalitoimikunta.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet
ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Ilmoituksia ehdotettavista vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenistä ei ole tullut 8.1.2015 mennessä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:
-pj. Satu Sandvik
-vpj. Erkki Vilhu
-Kirsti Eerikkilä
-Vesa Jaakola
-Aila Ojala
Varajäseniksi vaalilautakuntaan yksimielisesti nimettiin:
1.Eila Konttila
2.Ritva Oja
3.Miia Päivärinta
4.Keijo Toivoniemi
5.Kimmo Niemimäki
6.Heikki Ohtamaa
7. Pekka Pääkkö
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt:
-pj. Anneli Kalliokoski
-vpj. Salli Takalo
-Keijo Toivoniemi
Varajäseniksi vaalitoimikuntaan yksimielisesti nimettiin:
-Pauli Ekdalh
-Seppo Löytynoja
-Kalervo Mantila
-Maija Mehtälä
OTE:

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Nimetyt
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Kuntatodistusohjelman limiitin korottaminen
Valmistelija kaupunginkamreeri
Kaupunginvaltuusto on 18.12.2014 § 46 talousarvion hyväksymisen
yhteydessä hyväksynyt valtuudet tilapäislainojen/kassalainojen ottamiseksi. Tämä kaupunginvaltuuston päätös antaa mahdollisuuden
käyttää lyhytaikaisia lainoja, joita saa olla kulloinkin enintään 35 miljoonaa euroa.
Voimassa olevat kuntatodistusohjelmat Kuntarahoitus Oyj:n, Nordea
Pankki Suomi Oyj:n, Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n
kanssa ovat kolmenkymmenen miljoonan (30 000 000) euron suuruiset.
Valmistelijan ehdotus
Korotetaan Nivalan kaupungin kuntatodistusohjelman limiitti kolmenkymmenenviiden miljoonan (35 000 000) euron suuruiseksi Kuntarahoitus Oyj:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Danske Bank Oyj:n ja
Pohjola Pankki Oyj:n kanssa.
Hallintojohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Kaupunginjohtaja ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä
päätöksentekoon.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Kaupunginkamreeri
Kuntarahoitus Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj
Danske Bank Oyj
Pohjola Pankki Oyj
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HALL: 4/2015

Takauksen myöntäminen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n lainalle
Oheismateriaali: Nivalan Teollisuuskylä Oy:n hallituksen pöytäkirjanote
Valmistelija kaupunginkamreeri
Nivalan Teollisuuskylä Oy:n hallitus on päättänyt lainan ottamisesta
Handelsbankenilta, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.
Lainan määrä on 1 000 000 (yksimiljoona) euroa. Laina-aika on 13
vuotta, vaihtuva korko on EB3kk+0,60 % marginaali. Luoton korkomarginaalia voidaan tarkistaa 5 vuoden kuluttua lainasopimuksen allekirjoituksesta, jolloin asiakas voi maksaa lainan pois kuluitta korkojakson vaihtuessa. Lainan 3 ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita. Nivalan Teollisuuskylä Oy:n hallitus esittää Nivalan kaupungille,
että se myöntäisi em. 1 000 000 euron lainalle omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta.
Nivalan Teollisuuskylä Oy on kaupungin määräysvallassa oleva tytäryhtiö, josta kaupunki omistaa 99,18 %. Yrityksen toiminta kuuluu
kaupungin toimialaan kuuluviin palvelutehtäviin ja näitä välittömästi
palveleviin toimintoihin ja elinkeinotoiminnan edistämiseen.
Tilinpäätöksessä 31.12.2013 kaupungin antamia takauksia Nivalan
Teollisuuskylä Oy:lle oli jäljellä yhteensä 11,3 milj.euroa. Vuoden
2014 aikana Nivalan kaupunki on myöntänyt uusia takauksia 27.2.
2014 § 9 määrältään 1,3 milj.euroa ja 18.6.2014 § 26 määrältään 2
milj.euroa.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupunki antaa
omavelkaisen takauksen Handelsbanken Oyj:ltä otettavalle Nivalan
Teollisuuskylä Oy:n lainalle pääomaltaan 1 000 000 (miljoona) euroa. Laina-aika on 13 vuotta, joista kolme ensimmäistä vuotta lyhennysvapaat ja korko sidottu 3 kk Euriboriin + 0,60 % marginaali. Vastavakuutta takaukselle ei vaadita. Takausprovisiota peritään vuosittain 1.1. jäljellä olevan pääoman määrästä 1 %.
Nivalan Teollisuuskylä Oy:n toiminta kuuluu kaupungin toimialaan
kuuluviin palvelutehtäviin ja näitä välittömästi palveleviin toimintoihin
ja elinkeinotoiminnan edistämiseen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi poistuivat Tapio
Uusitalo, Jani Ahlholm, Leena Vähäsöyrinki, Jarmo Vuolteenaho sekä Mikko Päivärinta.
Vesa Jaakola toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
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HALL: 4/2015
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 9, KH 12.1.2015 14:00
Talousarviomuutos Pedagogista ICT-tuki –hanketta varten
Sivistyslautakunta 9.12.2014 § 171
Valmistelija sivistysjohtaja
Perusopetuksen laadun kehittäminen on yhtenä hallitusohjelman tavoitteena. Koulutuksen järjestäjillä on ollut mahdollisuus hakea valtion erityisavustusta pedagogisen ICT-käytön ohjaukseen. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on 13.8.2014 myöntänyt Nivalan kaupungin koulutoimelle avustusta 8 600 euroa. Avustus on käytettävissä vuosina
2014-2016. Avustus on maksettu kaupungille yhdessä erässä
1.10.2014 ja sen käytöstä on annettava tilitys viimeistään 31.3.2017.
Avustushakemuksen valmistelun yhteydessä on laadittu toimintasuunnitelma, joka on pohjana hankkeen toteuttamisessa. Hanke
koskee kaikkia Nivalan peruskouluja ja opettajia. Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä kaupungin koulutoimessa on yhteisiä toimintatapoja, yhteiset järjestelmät, yhdenmukaisempi ja korkeampi
osaaminen.
Hanketta varten tulee tehdä tarvittavat talousarviomuutokset.
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle talousarviomuutosta vuodelle 2015 siten, että perusopetuksen yhteiset
(kustannuspaikka 4120, erittely 509) lisätään määrärahatuloa 8 600
euroa ja menoihin 8 600 euroa hankkeen toteuttamista varten.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 12.1.2015 § 9
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosta
vuodelle 2015 siten, että perusopetuksen yhteiset (kustannuspaikka
4120, erittely 509) lisätään määrärahatuloa 8 600 euroa ja menoihin
8 600 euroa hankkeen toteuttamista varten.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 10, KH 12.1.2015 14:00
Työpajasäätiön käynnistämisprojekti ja talousarviomuutos
Sivistyslautakunta 9.12.2014 § 173
Valmistelija sivistysjohtaja
Kaupunginvaltuusto on 18.6.2014 § 25 hyväksynyt työpajasäätiön
perustamisen ja varannut tarkoitukseen säädepääomaa 25 000 €.
Työpajatoiminnan käynnistämistoimenpiteisiin on haettu hankerahoitusta. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Työpajatoiminnan
käynnistämistoimenpiteisiin rahoitusta ajalle 1.8.2014-31.3.2015
(Päätös 17.11.2014 342/2014). Kertakorvausprojektin kokonaiskustannuksiksi on vahvistettu 49 948 euroa, josta vuoden 2014 EAKRja valtionrahoitusta on 70 prosenttia eli 34 962 euroa ja kuntarahoitusta 14 986 euroa.
Päätöksen liitteenä on yksityiskohtaiset rahoituksen ja maksatuksen
ehdot, jotka koskevat seuraavia asioita:
-

projektisuunnitelman muuttaminen
asiakirjojen säilyttäminen
julkiset hankinnat
tekijänoikeudet
seuranta, raportointi ja ohjaus
valvonta ja tarkastus
viestintä
rahoituksen maksamisen ehdot
tuen maksatuksen keskeyttäminen, lopettaminen ja takaisinperintä
muut ehdot

Kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on päätöksen mukainen hyväksyttävä hankkeen toteuttaminen ja sen todentaminen määriteltyjen asiakirjojen avulla. Projektin yhteyshenkilönä toimii projektisuunnittelija Tuomas Sarjanoja ja vastuuhenkilönä sivistysjohtaja
Riitta Viitakangas.
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta hyväksyy projektin ja merkitsee rahoituspäätöksen tiedoksi.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle talousarviomuutosta vuoden 2015 talousarvioon siten, että kustannuspaikalle
5502 Tartu tilaisuuteen hanke (tehtävä 198 Työpajasäätiö) lisätään
tuloihin 34 962 euroa ja sama summa menoihin.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 12.1.2015 § 10
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosta
vuoden 2015 talousarvioon siten, että kustannuspaikalle 5502 Tartu
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tilaisuuteen hanke (tehtävä 198 Työpajasäätiö) lisätään tuloihin
34 962 euroa ja sama summa menoihin.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 11, KH 12.1.2015 14:00
Työpajasäätiön käynnistämisprojektin ohjausryhmä
Sivistyslautakunta 9.12.2014 § 174
Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Työpajatoiminnan käynnistämistoimenpiteisiin rahoitusta ajalle 1.8.2014-31.3.2015 (Päätös
17.11.2014 342/2014). Kertakorvausprojektin kokonaiskustannuksiksi on vahvistettu 49 948 euroa, josta vuoden 2014 EAKR- ja valtionrahoitusta on 70 prosenttia eli 34 962 euroa ja kuntarahoitusta
14 986 euroa.
Kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on päätöksen mukainen hyväksyttävä hankkeen toteuttaminen ja sen todentaminen määriteltyjen asiakirjojen avulla.
Ohjeiden mukaan projektille on nimettävä ohjausryhmä. Päätöksessä on nimettävä jäsenet ja heille varajäsenet sekä rahoittajan edustaja hankkeen valvojaksi ja asiantuntijajäseneksi. Päätöksessä nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai valtuutetaan ohjausryhmä valitsemaan heidät keskuudestaan. Puheenjohtaja ei voi olla
rahoittaja- tai toteuttajaorganisaatiosta. Esteellisyyssyistä projektipäällikkö ei voi olla ohjausryhmän jäsen tai puheenjohtaja. Myös sihteeri nimetään päätöksessä. Ohjausryhmän kokoonpano tulee hyväksyttää hankeen valvojalla ja päätös on lähetettävä tiedoksi rahoittajalle. Ohjausryhmän jäsenet tulee valita asiantuntemuksena perusteella ja läheltä käytännön toimintaa. Kokoonpanossa on kiinnitettävä huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.
Ohjausryhmän tehtävänä on projektisuunnitelman toteutumisen seuranta sekä toiminnan ohjaus projektipäätöksen mukaisesti.
Puheenjohtajan esitys
Sivistyslautakunta nimeää Työpajasäätiön käynnistämisprojektin ohjausryhmään:
- Keskushallinto Kari Valtanen (varajäsen Päivi Karikumpu)
- Sivistystoimi Riitta Viitakangas (varajäsen Johanna Junno)
- Koulutuskuntayhtymä Jedu Jyrki Saarela (varajäsen Mauno Jussila)
- Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Marja-Leena Viitanen (varajäsen)
- Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Raija-Liisa Kokko
(varajäsen Virpi Niemi)
- Pohjois-Pohjanmaan liitto, valvojana ja asiantuntijajäsenenä
Heikki Laukkanen
Lautakunta nimeää puheenjohtajaksi Jyrki Saarelan ja sihteeriksi
Tuomas Sarjanojan.
Päätös
Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen seuraavilla lisäyksillä:
Lautakunta pyytää kaupunginhallitusta nimeämään edustajansa ohjausryhmään.
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Sivistyslautakunnan jäseneksi ohjausryhmään lautakunta yksimielisesti valitsi Markus Ahokankaan (varajäseneksi Irja Erkkilän).

Kaupunginhallitus 12.1.2015 § 11
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ohjausryhmään.
Päätös
Yksimielisesti nimettiin varsinaiseksi jäseneksi henkilöstöjaoksen
puheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski hänen varajäseneksi hallituksen
jäsen Satu Pirnes.

§ 12, KH 12.1.2015 14:00
Teknisen toimen saatavien poistaminen 2014
Tekninen lautakunta 11.12.2014 § 79
Valmistelija kiinteistösihteeri
LIITE poistettavat saatavat (ei julkinen).
Myyntireskontran mukaan teknisen toimen alaisia saatavia on jäänyt
maksamatta. Teknisen toimen tuloista on saamatta 6863,50 euroa.
Useista kehotuksista huolimatta saatavia ei ole saatu perittyä.
Saatavat on siirretty Intrum Justitia Oy:n jälkiperintään.
Valmistelijan ehdotus
Poistetaan teknisen toimen saatavat 6863,50 euroa myyntireskontrasta.
Poistopäätös ei vaikuta perintään, vaan mikäli velallisella on myöhemmin varallisuutta, saatava voidaan liittää muihin saataviin. Intrum
Justitia Oy:n jälkiperintä huolehtii saatavien perinnästä.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 12.1.2015 § 12
Erillinen liite: Poistettavat saatavat (ei julkinen, asiakirja nähtävillä kokouksessa)
Kaupunginjohtajan esitys
Poistetaan teknisen toimen saatavat 6863,50 euroa myyntireskontrasta.
Poistopäätös ei vaikuta perintään, vaan mikäli velallisella on myöhemmin varallisuutta, saatava voidaan liittää muihin saataviin. Intrum
Justitia Oy:n jälkiperintä huolehtii saatavien perinnästä.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Kiinteistösihteeri
Kaupunginkamreeri
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§ 13, KH 12.1.2015 14:00
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Liite: Kaupunginvaltuuston kokousasialista 30.10.2014
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on
jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa
ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika on päätöksestä kulunut. (Kuntalaki 56 §).
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka
jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen
kieltää täytäntöönpanon. (Kuntalaki 98 §).
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset 30.10.2014 (§:t 39 - 43)
1) eivät ole syntyneet laista poikkeavassa järjestyksessä.
2) eivät mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi
3) eivät ole lainvastaisia
4) pannaan täytäntöön.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 13, KH 12.1.2015 14:00 / Pykälän liite: Asialista KV 301014

§ 14, KH 12.1.2015 14:00
Ppky Kallion yhtymähallituksen kokous 12.12.2014
Oheismateriaali: Asialista
Kaupunginhallitus käy läpi yhtymähallituksen 12.12.2014 tekemät
päätökset.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 15, KH 12.1.2015 14:00

HALL: 125/2014

Heikki Junttilan valtuustoaloite - Tytäryhtiöiden lainan takausprovisio
Oheismateriaali: Heikki Junttilan aloite
Valtuutettu Heikki Junttila jätti valtuustoaloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.9.2014. Junttila esittää, että tytäryhtiöiden lainan
provisiosta luovuttaisiin määräajaksi tai asetettaisiin samalle tasolle
kuin kaupungin osakkuusyhtiöillä eli 0,5 prosenttiin jäljellä olevasta
lainamäärästä. Hänen mielestä monet kaupungin tytäryhtiöt ovat taloudellisissa vaikeuksissa kaupungin omien päätösten johdosta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja toteaa, että
jätetty aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Aloitteen tehnyt
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HALL: 3/2015

Kuntalaisaloite koulunkäyntiavustajista
Oheismateriaali: Kuntalaisaloite
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.12.2014 jätettiin koulunkäyntiavustajia koskeva kuntalaisaloite.
Aloitteen tekijät ovat huolissaan Nivalan kaupungin koulunkäyntiavustajien määrän pienentymisestä. Aloitteessa allekirjoittajat vaativat, että koulunkäyntiavustajiin kohdistetaan riittävästi määrärahoja
lopulle lukuvuodelle 2014 – 2015 sekä myös siitä eteenpäin.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa
aloitteen sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Sivistyslautakunta
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Tiedoksiantoasiat
Kiinteistönluovutusilmoituksia 40 kpl.
Nivalan kaupunki
Esityslistat ja pöytäkirjat
-Sivistyslautakunnan pöytäkirja 9.12.2014
-Teknisen lautkannan pöytäkirja 11.12.2014.
Pöytäkirjanotteet
-Tekla 11.12.2014 § 84: Taimo Honkalan valtuustoaloite – Teiden
kunnossapito
-Tekla 11.12.2014 § 85: Rauno Vihtarin valtuustoaloite - Pyörätieverkoston rakentaminen
-Sivistysltk 11.11.2014 § 156: Kouluterveystyöryhmän esitykset toimenpiteiksi/Kouluterveyskysely 2013
Viranhaltijapäätökset
-Kaupunginjohtaja nro 33: Päivitetyn merkkipäiväohjeen hyväksyminen
-Kaupunginkamreeri nro 19: Tilapäislainan myöntäminen Nivalan
Teollisuuskylä Oy:lle
-Kaupunginkamreeri nro 20: Tilapäislaina Nivalan kaupungille
-Kaupunginkamreeri nro 1/2015: Tilapäislainan myöntäminen Nivalan Teollisuuskylä Oy:lle
Keskushallinnon käteiskassan kassantarkastuspöytäkirja
18.12.2014.
Muistio kehittämiskeskustelusta 1.10.2014, Nivalan kaupunki/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Saapuneet kirjeet ja tiedotteet
Elisa Oyj
-Asiakastiedote 9.12.2014 palveluja koskevista muutoksista
Evli Pankki Oyj
-Talletussuojaa koskevien säännösten muuttuminen 1.1.2015
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
-Yhteysviranomaisen lausunto Lestijärven tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymä
-Valtuuston pöytäkirja 4.12.2014
Jokilaaksojen pelastuslaitos
-Johtokunnan pöytäkirja 12.12.2014
Keskipiste Leader
-Leader-tuen kuntaosuuden maksatuksia 2 kpl
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Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
-Keskussairaalan esittely- ja tutustumistilaisuus 15.1.2015
KEVA
-KuEL-maksut vuonna 2015
-Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille
-Valtuuskunnan pöytäkirjanote 4.12.2014
Kunnallinen työmarkkinalaitos
-Yk 18/2014, Vuoden 2014 yleiskirjeluettelo
MELA
-Ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten
ennakkojen määrästä vuodelle 2015
-Turkistuottajien lomituspalveluiden vuoden 2015 lomituskustannuksiin maksettavan hallintokorvauksen käyttökustannuksen ennakon
määrä
Opetus- ja kulttuuriministeriö
-Nuorisolain uudistamisen aluekierros, pe 16.1.2015 Oulu.
- Päätökset valtion erityisavustuksen myöntämisestä 25.11.2014
ja 22.12.2014 ryhmäkokojen pienentämiseen
Oulun Eteläisen sotaorvot ry
-Kiitos muistamisesta sotaorpotunnusjuhlassa
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
-Yhtymäkokouksen pöytäkirja 25.11.2014
-Yhtymähallituksen pöytäkirja 12.12.2014
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
-Nivalan kaupungin liikennehankkeet
-Päätös työllisyyspoliittisesta avustuksesta
-Lausunto teollisuuskylän korttelin 316 asemakaavasta
Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Maakuntavaltuuston pöytäkirja 1.12.2014
-Maakuntahallituksen pöytäkirja 24.11.2014
-Maakuntahallituksen pöytäkirja 15.12.2014
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
-Hallituksen pöytäkirja 24.11.2014
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
-Vuoden 2015 liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia koskevat hakemukset sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesitykset 2016 – 2019
-Ohjeet yleisten kirjastojen perustamishankkeita koskevien asioiden
käsittelystä vuonna 2015
-Vuoden 2015 perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen vahvistaminen
-Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa
-Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 18.11.2014
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-Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma - monialainen ratkaisu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
-Päätös 8.12.2014 14/5260/3, valitus työ- ja elinkeinotoimistojen toimipaikkoja koskevasta päätöksestä
Pohjois-Suomen neuvottelukunta
-Kutsu Pohjois-Suomen kunnille Pohjoisen sote-alueen perustamista
valmistelevaan kokoukseen 5.2.2015 Ouluun
Pääesikunta
-Puolustusvoimien edun valvonta alueiden käytön suunnittelussa ja
rakentamisen lupaprosesseissa
Sisäasiainministeriö
-Vahvemmat yhdessä - Moniammatilliset toimintamallit arjen turvallisuuden parantamiseksi
Suomen Kuntaliitto
-Yk 15/80/2014, kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2015
-Yk 16/80/2014, valtion mielisairaaloiden hoitomaksujen periminen
-Yk 17/80/2014, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksesta 2016
-Henkilökuljetusten uudistaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö
-Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkostojen rakentaminen alkaa
Valtiovarainministeriö
-Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014.
Vantaan kaupunki
-Tervetuloa Asuntomessuille 10.7. – 9.8.2015.
Koulutukset, tapahtumat
Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Kuntien johtavien viranhaltijoiden asiantuntijafoorumi 1/2015,
2.2.2015 Oulu
Aluekoulutus
-EU-ohjelmien rahoitusmahdollisuudet, Oulu 22.1.2015
-Rasitteet ja käyttöoikeudet, Oulu 15.1.2015
Muita koulutusesitteitä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei
ole käytetty.
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Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 18, KH 12.1.2015 14:00
Vastaavan koulukuraattorin viran perustaminen ja täyttölupa
Valmistelija sivistysjohtaja
Hallintosäännön (§ 18) mukaan kaupunginvaltuusto päättää niiden
virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja
lakkauttamisesta päättää hallitus. Virka perustetaan sellaisia tehtäviä
varten, joissa käytetään julkista valtaa.
Laki oppilas ja opiskelijahuollosta (1287/2013 § 7) määrää, että jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen kelpoisuus.
Kaupunginvaltuusto on talousarviossa 2015 hyväksynyt määrärahat
vastaavan koulukuraattorin virkaan. Talousarvion toimeenpanoohjeissa on, että ennen virkojen perustamista tai täyttämistä tulee
saada kaupunginhallituksen lupa ko. asialle. Lupaa haettaessa on oltava tehtäväkuva laadittuna sekä tehtäväkohtainen palkkaväli määriteltynä.
Tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä. Vastaavalla koulukuraattorilla on vastuu moniammatillisesta verkostoyhteistyöstä ja hän toimii oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmän vetäjänä. Tehtävänä on osallistua lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmisteluun ja toteuttamiseen sekä moniammatillisen työryhmän työskentelyyn. Viranhaltijana hän toimii oppilas- ja
opiskelijahuoltokertomusten ja Aura-asiakasrekisterien vastuuhenkilönä. Vastaava koulukuraattori toimii koulukuraattoreiden lähiesimiehenä. Nivalan kaupunki tuottaa vastaavan koulukuraattorin palvelut
myös Sievin kunnalle (40 % työajasta). Vastaavan kuraattorin nimittämisvelvoite ja tehtävä on Suomessa uusi. Työnkuvaa kehitetään
ensimmäisen toimintavuoden aikana (liite).
Virkaan sovelletaan KVTES:in hinnoittelukohtaa sosiaalityön asiantuntijatehtävät (KVTES:n liitteen 3 hinnoittelukohta 04SOS04A,
1.7.2015 alkaen 2 654,08 euroa). Tehtäväkohtainen palkka määräytyy henkilöstöjaoston vahvistaman päätöksen mukaisesti, alustava
välys 2900-3050.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää perustaa vastaavan koulukuraattorin viran
1.2.2015 lukien ja antaa siihen sivistystoimelle täyttöluvan. Viran
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
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Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Sivistyslautakunta

§ 19, KH 12.1.2015 14:00

SIV: 6/2014

Nuorisotilan valvojan toimen perustaminen ja täyttölupa
Valmistelija sivistysjohtaja
Esitetään nuorisotilan valvojan toimen täyttämistä 7.1.2015 alkaen.
Nuorisotilan valvojan toimeen laadittu tehtäväkuvaus on liitteenä.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää perustaa nuorisotilan valvojan toimen
7.1.2015 lukien ja antaa siihen nuorisotoimelle täyttöluvan. Toimen
kelpoisuusvaatimuksena on nuorisoalan perustutkinto. Työaika toimessa on 38,25 h/vko ja palkkaus määräytyy KVTES 02PER10 mukaisesti (tehtäväkohtainen palkka 1.7.2014 lukien 1637,41 €).
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen asiasta.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Sivistyslautakunta
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Muut asiat
-Pohjoisen sote –alueen perustamista valmistelevaan kokoukseen
5.2.2015 osallistuvat luottamushenkilöstöstä kaupunginvaltuuston ja
–hallituksen puheenjohtajisto, Jukka Kukkola sekä Jani Ahlholm.
-Ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 21.1.2015 kello 15.00
alkaen
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OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Pykälät 1,2,3,4,8,9,10,13,14,16,17,18,19,20
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät
5,6,7,11,12,15
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät 5,6,7,11,12,15
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Nivalan kaupunginhallitus
PL 10 (Kalliontie 15)
85501 NIVALA
puh: 040 344 7211
faksi: (08) 440 153
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@nivala.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä
koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun
päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
-päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
-asiakirjat, joihin vedotaan
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1).

Oikaisuohje
hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83
§:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan
nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat –ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
-150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
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Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupunginhallitukselle.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 §:n
mukaisissa,
kansalliset
kynnysarvot
alittavissa hankinnoissa 1)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen
voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupunginhallitukselle.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. 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 sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa
päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen ja
yhteystiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4, 4. krs.)
90101 OULU
puh: 029 56 42800
faksi: 029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen
ja yhteystiedot

Valituskirja

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Hallintovalitus, pykälät
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
puh: (09) 364 3300
faksi: (09) 364 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

pykälä

päivää
Valitusaika
14 päivää
30 päivää

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
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Valitusosoitus Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden
markkinaoikeu- käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
teen

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen
hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja
on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21
§:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse,
telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos
vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Toimitusosoite
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

