§ -2, KH 28.9.2015 15:00
Kokousaika

Maanantai 28.9.2015 klo 15.00

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone
§
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT.
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Pöytäkirjan
nähtävänä pito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä
torstaina 1.10.2015 hallintosihteerin työhuoneessa

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
Puheenjohtaja

PÄIVI KARIKUMPU
Päivi Karikumpu
pöytäkirjanpitäjä

§ -1, KH 28.9.2015 15:00
Kokousaika

28.9.2015 kello 15.00 - 16.30.

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet (ja merkintä Vuolteenaho Jarmo
siitä, kuka toimi
Vähäsöyrinki Leena
puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan tarkistus

Erkkilä Eero
Päivärinta Mikko
Raudaskoski Jarmo
Niinikoski Eija-Riitta
Pirnes Satu
Ahlholm Jani
Pyykkönen Kaarina
Kangas Esko
Pihlajaniemi Jarmo
Uusitalo Tapio
Valtanen Kari
Karikumpu Päivi

puheenjohtaja
1. vpj.
jäsen
”
”
”
”
2. vpj.
jäsen
kv:n pj.
kv:n 1. vpj.
kv:n 2. vpj.
kaupunginjohtaja
hallintojohtaja

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asialistan mukaiset §:t 175 - 185
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Pirnes ja Eija-Riitta
Niinikoski.

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Läsnä
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
poissa
X
X
X

Pöytäkirjanpitäjä

Jarmo Vuolteenaho
Päivi Karikumpu
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Nivala 30.9.2015
Allekirjoitukset

Satu Pirnes
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

Eija-Riitta Niinikoski

1.10.2015 hallintosihteerin työhuoneessa
Hallintojohtaja

Päivi Karikumpu

§ 175, KH 28.9.2015 15:00
Ppky Kallion yhtymähallituksen kokous 18.9.2015
Oheismateriaali: Yhtymähallituksen asialista
Kaupunginhallitus käy läpi yhtymähallituksen 18.9.2015 tekemät
päätökset.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 176, KH 28.9.2015 15:00
Toimen täyttäminen ruokapalveluiden tehtäväalueella
Tekninen lautakunta 17.9.2015 § 42
Valmistelija ruokahuoltopäällikkö
Ruokapalvelutyöntekijä Riitta Myllylä on irtisanoutunut Nivalan kaupungin palveluksesta 1.9.2015 alkaen. Ennen irtisanoutumistaan
Riitta Myllylä on ollut äitys-, hoito- ja toimivapaalla. Hänen tehtäviään
on määräaikaisena ruokapalvelutyöntekijänä hoitanut Leena Tuomaala vuodesta 2010.
Talousarvion toimeenpano-ohjeiden mukaan ennen viran tai toimen
täyttämistä tulee sille saada kaupunginhallituksen lupa.
Valmistelijan ehdotus
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa täyttöluvan ruokapalvelutyöntekijän toimelle ja toimeen
vakinaistetaan Leena Tuomaala, koska hän on hoitanut kyseistä
tointa vuodesta 2010 ja omaa tehtävään vaadittavan suurtalousalan
koulutuksen.
Toimialajohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________________________________________________
Kaupunginhallitus 28.9.2015 § 176
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen
ja antaa täyttöluvan ruokapalvelutyöntekijän toimelle.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Ruokahuoltopäällikkö

§ 177, KH 28.9.2015 15:00

TEKNI: 17/2015

Terveyskeskuksen A-, C-, ja F- osan peruskorjauksen suunnittelun ohjausryhmä
Tekninen lautakunta 17.9.2015 § 44
Liite: Ote TK:n alueen asemapiirroksesta
Valmistelija tekninen johtaja
Terveyskeskuksen loppuosan peruskorjaukseen on varauduttu kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2015 – 2018.
Loppuosan peruskorjauksen suunnittelu koskee tällä hetkellä tyhjillään olevaa hallintosiipeä (osa – C), sekä vuodeosaston ja kotihoidon tiloja (osat – A, ja –F).
Suunnittelussa tarkastellaan kotihoidon, vuodeosaston sekä hammashoitolan tilojen sijoittamista saneerattaviin tiloihin sekä samalla
tarkastellaan myös vastaanotto/poliklinikkatilojen lisätilantarpeita.
Tilantarpeista eri toiminnoille on käyty keskusteluja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa ja on todettu että suunnittelun eteenpäin
viemiseksi on syytä perustaa ohjausryhmä, jossa on edustus hankkeeseen liittyvistä sidosryhmistä.
Teknisen johtajan päätösesitys
Tekninen lautakunta päättää perustaa terveyskeskuksen suunnittelun ohjausryhmän ja nimeää edustajansa ohjausryhmään, sekä pyytää Nivalan kaupunginhallitusta ja Peruspalvelukuntayhtymä Kalliota
nimeämään edustajansa ohjausryhmään.
Päätös
Tekninen lautakunta nimesi peruskorjauksen suunnittelun ohjausryhmään tekninen johtaja Jouni Hautalan, Suvi Vainion ja Timo
Perkkiön.
______________________________________________________
Kaupunginhallitus 28.9.2015 § 177
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa työryhmään.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä Mikko Päivärinnan (varahenkilöksi
Jani Ahlholm) ja Hilkka Suni (hänen varahenkilöksi Kaarina Pyykkönen).
OTE:

Nimetyt
Tekninen lautakunta

§ 178, KH 28.9.2015 15:00
Hallintojohtajan valintaprosessin käynnistäminen
Kaupunginvaltuusto on 15.9.2015 pitämässä kokouksessaan valinnut hallintojohtaja Päivi Karikummun Nivalan kaupunginjohtajaksi
1.12.2015 alkaen. Tämän johdosta on tarpeen käynnistää hallintojohtajan hakuprosessi siten, että kaupunginhallitus nimeää työryhmän valmistelemaan hallintojohtajan valintaprosessia.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä työryhmän hallintojohtajan viran
täyttämistä varten.
Päätös
Työryhmään nimettiin hallintojohtaja Päivi Karikumpu, hallituksen
puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho, henkilöstöjaoksen puheenjohtaja
Eija-Riitta Niinikoski, hallituksen jäsen Kaarina Pyykkönen, hallituksen varapuheenjohtaja Jani Ahlholm, hallituksen jäsen Eero Erkkilä.
Hallintojohtaja nimettiin työryhmän puheenjohtajaksi.

OTE:

Nimetyt

§ 179, KH 28.9.2015 15:00

HALL: 87/2015

Konsernipankin/-toimiston kehittäminen – kokoomuksen valtuustoaloite/ Muut asiat
Kaupunginvaltuusto 17.6.2015 § 31
Kokoomuksen valtuustoryhmä /pj. Tapio Uusitalo jätti seuraavan valtuustoaloitteen koskien konsernitoiminnan kehittämistä:
”Uuden kuntalain mukaan kuntaa ja tytäryhtiöitä käsitellään konsernina.
Esitämme tutkittavaksi niitä mahdollisuuksia joilla muodostettaisiin
"Konsernipankki". Konsernipankki toimisi rahoitusinstrumenttina
kaikkien eduksi, sekä "Konsernitoimiston" perustamisesta.
Konsernitoimistolla pyrittäisiin henkilöstön yhteis- / ristikkäiskäytöllä
tasaamaan työtaakkaa ja paikkaamaan mahdollista hlöstö vajetta.
Aloitteella tähdätään taloudellisen rahoituksen turvaamiseen ja toiminnallisen varmuuden kehittämiseen. ”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kaupunginhallitus 28.9.2015 § 179
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää antaa konsernipankkia koskevan asian
kaupunginkamreerin ja konsernitoimiston perustamista koskevan
asian hallintojohtajan valmisteltavaksi.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Kaupunginkamreeri
Hallintojohtaja

§ 180, KH 28.9.2015 15:00
Suomen itsenäisyyden ja Nivalan kaupungin juhlavuosi 2017
Oheisaineisto: Tausta-aineisto.
Nivalan kaupungin tulee varautua Suomen itsenäisyyden ja Nivalan
kaupungin juhlavuoteen 2017. Valmistelua ja toteutusta varten perustetaan työryhmä ja varataan kaupungin talousarvioon määräraha.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus nimeää työryhmän juhlavuoden valmistelua varten.
Jäseniksi työryhmään nimetään hallintojohtaja, sivistysjohtaja sekä
kirjastotoimenjohtaja. Lisäksi pyydetään, että sivistyslautakunta, hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmä nimeävät edustajansa.
Työryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja. Kaupunginhallitus
nimeää edustajansa. Työryhmä voi täydentää itseään.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmään Leena Vähäsöyringin ja hänen varajäseneksi Satu Pirneksen.
OTE:

Nimetyt
Sivistyslautakunta
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmä

§ 181, KH 28.9.2015 15:00

HALL: 101/2015

Hakemus Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi –hankkeeseen
Oheismateriaali: Hakemus 23.9.2015, Nivalan Työpajasäätiö
23.9.2015
Hallitusohjelmassa on kirjattu, että hallitus valmistelee vuoden 2015
loppuun mennessä ratkaisuehdotuksen ja tarvittavat toimenpiteet
työvoimapalveluiden kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman helpottaminen, passivoivien toimien purkaminen, työvoimahallinnon tulkintojen yhdenmukaistaminen sekä työvoimahallinnon resurssien painottaminen aktivointitoimenpiteisiin.
-

-

-

TE-toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitystoiminta. Julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan. Uudistus aktivoi työnhakijan
omaa roolia työnhaussa mutta myös varmistaa nykylainsäädännön sanktioiden tehokkaan täytäntöönpanon.
Selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen
vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain Tanskan mallin mukaisesti. Voimavarat ja työllistämisvastuu yhdistetään, mikä tekee nopean työllistämisen kunnille taloudellisesti houkuttelevaksi.
Yksityisten työvaimapalveluiden roolia erityisesti helpommin työllistyvien palveluissa lisätään.

Nivalan kaupunki hakee hallitusohjelman mukaiseen kärkihankkeeseen ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi”. Tavoitteena on kokeilla toimintamallia, jossa työvoimatoimistopalvelut
tuotettaisiin Nivalan kaupungin toimesta.
Koska kuntien kustannukset pitkäaikaistyöttömistä kasvavat, tulisi
myös päätösvalta ja aktivointitoimet siirtää kunnille.
TE-toimiston Nivalan toimipiste lakkautettiin v. 2013 lopussa ja palvelut siirtyivät Ylivieskaan ja Haapajärvelle Pohjois-Pohjanmaan TEtoimiston alaisuuteen. Nivalasta lähipalvelut loppuivat.
Nivalan kaupunki perustelee hakemuksessaan kokeilua seuraavasti:
-Kaupungilla on hyvä paikallistuntemus sekä tietämys ja kokonaisnäkemys työvoimapalveluita tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeista ja olosuhteista.
-Kokeiluun on olemassa paikallinen organisaatio ja resurssit, Nivalan
Työpajasäätiö, sen omistajat ja yritysyhteistyökumppanit.
-Paikallisen organisaation hyvä tavoitettavuus.
-Kaupungilla on kokemusta työllistämisasioiden hoitamisesta hankkeiden ja säätiön kautta.
-Hyvä yritystuntemus sekä monipuolinen kansainvälistyvä ja kasvava
yritysrakenne.
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HALL: 101/2015
-Työllistymistä tukeva toimintamalli, jossa työttömien aktivoimistarpeet ja aktivointitoimenpiteiden toteuttamista voidaan toteuttaa suoraan kokonaistaloudellisesti saman organisaation tai sen lähipiirin
kuuluvien tahojen tai yritysyhteistyökumppaneiden avulla.

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää, että Nivalan kaupunki hakee hallitusohjelman mukaiseen kärkihankkeeseen ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi”. Nivalan kaupunki tavoittelee mallia,
jossa työllisyyden hoidon koko vastuu siirtyy Nivalan kaupungille.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Nivalan Työpajasäätiön toimitusjohtaja Tuomas Sarjanoja
Työ- ja elinkeinoministeriö
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto

§ 182, KH 28.9.2015 15:00
Kauppakirja, kaupunki - P. Vähäsöyrinki Oy:n konkurssipesä
Valmistelija maanmittausteknikko
Oheismateriaali: Kauppakirja
Nivalan kaupunki on 23.9.2015 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut
P. Vähäsöyrinki Oy:n konkurssipesältä rakentamattoman Lattula nimisen kiinteistön RN:o 535-404-284-22 Kydön asemakaava-alueelta.
Kauppahinta 3888 € on sama, millä rakennusliike 2010 osti kyseisen
tontin.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin ja P. Vähäsöyrinki Oy:n konkurssipesän allekirjoittama kiinteistökauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Leena Vähäsöyrinki jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:
Ostaja
Myyjä

§ 183, KH 28.9.2015 15:00
Tiedoksiantosiat
Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl
Nivalan kaupunki
Viranhaltijapäätökset
-Kaupunginjohtaja nro 18: Virka-työmatkahakemus/koulutushakemus
- hallintojohtaja
Saapuneet kirjeet ja tiedotteet
Jokilaaksojen pelastuslaitos
-Kirje 16.9.2015
MH-Invention/Martti Hotti
-Kirje 21.9.2015
Oulun Eteläinen EU-tietokeskus
-Nivala-Hpj seutukunnan väkiluku
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
-Yhtymähallituksen esityslista 18.9.2015
Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Hyvinvoinnin kuntakirje 2/2015
-Tiedote 21.9.2015: Pohjois-P kuntien edustajat päättivät jatkaa
maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelua
-Kommenttipyyntö P-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2016-2017, luonnos
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
-Vuoden 2015 perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakon tarkistaminen
-Kuntajohdon erikoismaanpuolustuskurssi 10.12.2015
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
-Päätös 15/0320/1
Suomen Kuntaliitto
-Yleiskirje 14/2015
-Kirje 23.9.2015; Kuntien on syytä varautua maahanmuuttajien vastaanottoon
Suomen Yrityskaupat
-Kirje 24.9.2015, omistajanvaihdokset kunnassa
Tukes
-Päästös KaivNro 8651, 9393,9410, 9411 Belvedere Mining Oy
Koulutukset ja tapahtumat
Aluekoulutus
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-Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivät
Oulu ja Kuopio
Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus
-TYP –päivät Lpr 27.-28.10.2015
Evipro
-Vanhustyön seminaari 12.-13.11.2015 Tallinna
Kunnallistieteen yhdistys
-Kunnallistieteen päivät lähestyvät
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
-Työ elämään 2016 – nuorten ammatti- ja kesätyötreffit Oulussa
19.1.2016
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
-Sisäinen turvallisuus ja kolmas sektori seminaari Oulu 10.11.11.2015
Sievin kunta/vanhus- ja vammaistmk
-Kutsu vanhustenviikon juhlaan 5.10.2015
Tiera
-Kutsu Tiera verkkokaupan lanseeraustilaisuuteen 29.9.2015
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei
ole käytetty.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin tiedoksi
kaupungin talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2015
yhteistyöpalaveri varhaiskasvatuksen linjauksista ja käytännöistä, muistio 11.9.2015
ehdotusten tekeminen Havi-selvityshankkeesta, EteläSuomen AVI:n kirje.

§ 184, KH 28.9.2015 15:00

HALL: 97/2015

Yhtiökokous – PVP Oy
Oheismateriaali: Kokouskutsu liitteineen
Pohjanmaan Verkkopalvelut - PVP Oy:n:n ylimääräinen yhtiökokous
pidetään perjantaina 9.10.2015 klo 9.00 Ylivieskatalo Akustiikan videoneuvottelutilassa, Koulukatu 2 B, Ylivieska.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita
yhteisöissä edustaville henkilöille.
ohjeistaa yhtiökokousedustajia.
Yhtiökokousedustajaksi on valittu Tapio Uusitalo.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 185, KH 28.9.2015 15:00

HALL: 96/2015

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2016 - 2017,
luonnos - lausuntopyyntö luonnoksesta
Oheismateriaali: Lausuntopyyntö sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2016 - 2017, luonnos.
Pohjois-Pohjanmaan liitto valmistelee Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa 2016-2017. Toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjelman toteuttamista ja sisältää
maakunnan edunvalvontakärjet, aloitteet ministeriöille, aluekehittämisen painopistealueet sekä rakennerahastovarojen linjaukset.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2016-2017 hyväksytään maakunnan yhteistyöryhmässä 13.10.2015.
Toimeenpanosuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten (ELY, AVI, TE-toimisto) sekä toimeenpanoon
osallistuvien sidosryhmien kanssa. Toimeenpanosuunnitelmaa on
käsitelty lisäksi kuntajohtajien tapaamisissa, kuntatapaamisissa sekä
Pohjois-Pohjanmaan elinvoimaryhmässä, joka kokoaa maakunnassa
toimivat kunnalliset kehittämisyhtiöt. Toimeenpanosuunnitelmaa on
lisäksi käsitelty maakuntahallituksessa, maakunnan yhteistyöryhmässä ja sen sihteeristössä, sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteistyöryhmissä. Kunnille on tehty työtä pohjustava kysely kesäkuussa
2015. Työskentelyssä on huomioitu myös kuntien kokeiluja koskenut
kysely.
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää oheisesta toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta lausuntoa. Lausunnot pyydetään toimittamaan
sähköpostilla 1.10.2015 mennessä osoitteeseen paivi.keisanen@
pohjois-pohjanmaa.fi.
Kaupunginjohtajan esitys
Hyväksytään liitteenä oleva lausunto.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi.

§ 185, KH 28.9.2015 15:00 / Pykälän liite: Lausunto 28.9.2015

LAUSUNTO
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2016 - 2017

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2016 – 2017 on laadittu
maakunnan ajankohtaiset haasteet hyvin tunnistaen.
Nivala-Haapajärven seutu ja sen kunnat haluavat kiinnittää
toimeenpanosuunnitelmaluonnoksessa huomiota seuraaviin asioihin:
Pohjois-Pohjanmaan liiton edunvalvonnassa rakenneuudistuksen
toteuttaminen tulisi saada alueellista elinvoimaisuutta tukevaksi ja
työllistymistä edistävien hankkeiden rahoitus tulisi turvata kunnille .
Rakennerahastokauden toteuttamisessa aluepolitiikan projektien
rahoittamisessa tulee säilyä aito, alueilta lähtevä toimintatapa.
Pohjoisen suurhankkeiden positiiviset aluevaikutukset tulee varmistaa
kaikin keinoin.
Pyhäsalmen kaivoksen kehittämishankkeille tulee varmistaa riittävä
kansallinen tuki sekä politiikkaohjelmissa että taloudellisesti. Tässä liiton
tulisi kiinnittää huomiota yhteiseen edunvalvontaan Pohjois- ja ItäSuomen piirissä mutta myös valtion erityislaitosten kuten Suomen
Akatemian ja TEKES:n suuntaan. Myös Hituran ja Kopsan kaivosten
kehittäminen on alueelle erittäin tärkeää ja vaatii rahoitusta.
Maakunnan liiton toiminnan eräänä tavoitteena tulee edelleen olla
yliopiston toiminnan vaikuttavuuden vahvistaminen koko maakunnan
elinvoimaisuuden edistämisessä.
Liikenneinfrastruktuurihankkeiden edunvalvonnassa Nivala-Haapajärven
seutu haluaa korostaa 4-tien kehittämistä Ouluun ja Jyväskylään sekä
Suomenselkätietä Kärsämäeltä Haapajärven ja Reisjärven kautta etelään.
Lisäksi Makkaratien edelleen kehittäminen on tärkeää esim. alueen
puunkuljetusten turvaamiseksi. Ylivieska-Iisalmi radan sähköistäminen
on tärkeää alueen henkilö- ja teollisuuskuljetusten turvaamiseksi.
Kehittämisvyöhyke-ajattelussa seutu haluaa korostaa Kokkolan seutuNivala-Haapajärven seutu-Kainuu ja edelleen Luoteis-Venäjä
kehittämiskäytävää.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa tulee turvata riittävät
kaupan, energiantuotannon ja soiden käytön kehittymismahdollisuudet.
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EU:n rakennerahastokauden toteutuksessa Nivala-Haapajärven seutu
haluaa korostaa alueensa kahdeksan osaamisalan1 kärkiteeman
edistämistä kehittämisympäristöissään koulutuksen, tutkimus- ja t&k –
toimien ja yrityspalvelujen kiinteässä vuorovaikutuksessa.
Aluepolitiikan projekteissa tulee ensisijaisesti korostaa teemoja, jotka
liittyvät työhön, viihtyvyyteen ja alueelliseen vetovoimaan. Ohjelmien
toteuttamisessa tulisi korostaa toimenpiteitä, jotka ovat ymmärrettäviä,
konkreettisia ja pysyviä sekä vahvistavat haluttuja kehityspolkuja.
Oleellista on lisätä kilpailukykyä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Koulutuksen mitoituksissa tulee huomioida alueiden kasvukyvykkyys ja
nuorten ikäluokkien koko siten, ettei maakunnan eteläosassa koulutuksen
määrä supistu.
Teollisuuden voimakas rakennemuutos ja toisaalta merkittävät energia- ja
kaivosteollisuushankkeet sekä Pyhäsalmen kaivoksen
kehittämisympäristö vaativat panostusta elinkeinojen
monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edellytyksiin, mikä korostaa liiton
tähän liittyvää edunvalvontaa.
Joukkoliikenteen ja maaseudun perustieverkon rahoitus tulee pitää liiton
edunvalvonnassa keskeisellä sijalla.
Liiton rahoittamien elinkeinopoliittisten kehittämistoimenpiteiden
kumppanuus yritysten kanssa on tärkeää.

Nivalassa 28.09.2015
Kari Valtanen
kaupunginjohtaja

metalli, maatalous, koneet ja laitteet, clean-tec, maanalaisfysiikka, rakentaminen, palvelut ja
maaperä.
1
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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 175, 183
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 176 – 182, 184, 185
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 176 – 182, 184, 185
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

