§ -2, KH 7.12.2015 15:00
Kokousaika

Maanantai 7.12.2015 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 10.12 .2015 hallintosihteerin työhuoneessa

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
Puheenjohtaja

SAARA MÄENPÄÄ
Saara Mäenpää
pöytäkirjanpitäjä

§ -1, KH 7.12.2015 15:00
Kokousaika

7.12.2015 kello 15.00 - 17.50

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

Läsnä
X
puheenjohtaja
X 15.00 - 17.30
1. vpj.
X
jäsen
Erkkilä Eero
X
”
Päivärinta Mikko
X
Raudaskoski Jarmo ”
X
Niinikoski Eija-Riitta ”
X
”
Pirnes Satu
X 15.00 - 17.30
2. vpj.
Ahlholm Jani
X
jäsen
Pyykkönen Kaarina
kv:n pj.
X
Kangas Esko
kv:n 1. vpj.
X 15.00 -16.30
Pihlajaniemi Jarmo
kv:n 2. vpj.
Poissa
Uusitalo Tapio
kaupunginjohtaja
X
Karikumpu Päivi
vs. hallintojohtaja
X
Mäenpää Saara
siv.ltk puheenjohtaja §229,230,243,244,245,246
Irja Erkkilä
§229,230,243,244,245,246
Riitta Viitakangas
sivistysjohtaja
§ 229
Sari Suhonen
palvelupäällikkö
§ 231,232,233
Juha Peltomaa
maanmitt.teknikko
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Asialistan mukaiset §:t 229 – 242 sekä lisäpykälät 243 – 248
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Raudaskoski,
Leena Vähäsöyrinki § 229-235, Eija-Riitta Niinikoski § 236-248.

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Pöytäkirjanpitäjä

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

Nivala 9.12.2015
Allekirjoitukset

Jarmo Raudaskoski
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

Leena Vähäsöyrinki

10.12.2015 hallintosihteerin työhuoneessa
Vs. hallintojohtaja

Saara Mäenpää

Eija-Riitta Niinikoski

§ 229, KH 7.12.2015 15:00
Varhaiskasvatuksen siirron tilannekatsaus
Varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät 1.1.2016 alkaen Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta peruskuntiin. Vuoden 2015 aikana on kunnissa
tehty tarvittavat päätökset toiminnan ja henkilöstön siirrosta.
Sivistysjohtaja Riitta Viitakangas, palvelupäällikkö Sari Suhonen ja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irja Erkkilä antavat hallitukselle tilannekatsauksen varhaiskasvatuspalvelun siirrosta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tietoon saaduksi.
Päätös
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irja Erkkilä, sivistysjohtaja Riitta
Viitakangas ja palvelupäällikkö Sari Suhonen olivat paikalla tämän
asian käsittelyn ajan klo 15.00 - 15.35, ja antoivat tilannekatsauksen
hallitukselle varhaiskasvatuspalvelujen siirron tilanteesta.
Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi ja yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 230, KH 7.12.2015 15:00
Täyttölupa nuoriso-ohjaajan toimeen
Sivistyslautakunta 17.11.2015 § 185
Toimialajohtajan esitys
Nuoriso-ohjaajan toimi tulee avoimeksi ja sivistyslautakunta pyytää
kaupunginhallitukselta lupaa nuoriso-ohjaajan palkkaamiseksi.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote

kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 7.12.2015 § 230
Oheismateriaali: Tehtäväkuva.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää antaa täyttöluvan nuoriso-ohjaajan palkkaamiseksi.
Päätös
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irja Erkkilä ja sivistysjohtaja Riitta
Viitakangas olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan klo 15.35 15.40.
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:
Kirjastotoimenjohtaja

§ 231, KH 7.12.2015 15:00
Kaavoituskatsaus 2015
Tekninen lautakunta 15.10.2015 § 49
Valmistelija maanmittausteknikko
LIITE kaavoituskatsaus.
MRL 7 §:n mukaan kunnan tulee vuosittain laatia katsaus kunnassa
ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista
kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta
sopivalla tavalla.
Valmistelijan ehdotus
Lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen ja esittää vuoden 2015
kaavoituskatsauksen kaupungin hallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi ja asetetaan se yleisesti nähtäville sekä lähetetään ELY keskukselle tiedoksi .
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä. Maanmittausteknikko Juha Peltomaa esitteli kaavoituskatsauksen lautakunnalle. Hän poistui kokouksesta klo 18.50.

Kaupunginhallitus 7.12.2015 § 231
Oheismateriaali: Kaavoituskatsaus
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä kaavoituskatsauksen tietoon saaduksi ja esittää vuoden 2015 kaavoituskatsauksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja asettaa sen yleisesti nähtäville sekä lähetettäväksi ELY-keskukselle tiedoksi.
Päätös
Tämä pykälä käsiteltiin § 245 jälkeen.
Maanmittausteknikko Juha Peltomaa oli paikalla esittelemässä asiaa
hallitukselle klo 16.50 - 17.12.
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 232, KH 7.12.2015 15:00
Kauppakirja, Kaupunki-Lindström
Valmistelija: Maanmittausteknikko
Oheismateriaali: Kauppakirja
Nivalan kaupunki on 2.12.2015 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut
Lindström Anne Marjukalta Knuutinranta –nimisellä asemakaavaalueella Isoknuuti –nimisestä kiinteistöstä RN:o 535-404-16-156
määräalan, jonka pinta-ala on yhteensä noin 1901m2. Kauppahinta
on 4752€.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin ja Lindström Anne Marjukan allekirjoittama kauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Maanmittausteknikko Juha Peltomaa oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan klo 17.12 - 17.15.
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Maanmittausteknikko
Lindström Anne Marjukka

§ 233, KH 7.12.2015 15:00
Tilusvaihto kaupunki-Kalevi Mehtälä kp
Valmistelija maanmittausteknikko
Oheismateriaali: Tilusvaihtosopimus.
Nivalan kaupunki on allekirjoittanut 3.12.2015 tilusvaihtosopimuksen,
missä kaupunki luovuttaa määräalan Niva-Repale nimisestä kiinteistöstä RN:o 535-404-42-35 ja Kalevi Mehtälän kp. luovuttaa määräalan Viherjauho-nimisestä kiinteistöstä RN:o 535-404-42-34. Vaihdettavat määräalat ovat saman suuruisia ja vastaavat avoltaan toisiaan. Vaihdettavien määräalojen pinta-ala on 537 m².
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin sekä Kalevi Mehtälän kp:n allekirjoittama tilusvaihtosopimus.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Maanmittausteknikko Juha Peltomaa oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan 17.15 - 17.18.
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:
Maanmittausteknikko
Kalevi Mehtälän kp

§ 234, KH 7.12.2015 15:00

HALL: 123/2015

Sopimus keinolumiladun rakentamisesta sekä keinolumen järjestämisestä kaupunki
laisten käyttöön
Oheismateriaali: Sopimus keinolumiladun rakentamisesta sekä keinolumen järjestämisestä kaupunkilaisten käyttöön
Nivalan Urheilijat ry. / hiihtojaosto on toteuttamassa Pyssymäen liikuntakeskuksen alueelle Leader -hanketta.
Tehtävällä sopimuksella kaupunki mahdollistaa käyttöoikeuden kaikille kaupunkilaisille keinolumiladun käyttöön maksamalla 10 000 euroa Nivalan Urheilijat ry. / hiihtojaostolle. Korvaus suoritetaan kertakorvauksena myöhemmin sovittuna ajankohtana. Sopimusaika on 10
vuotta alkaen 1.10.2015.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin ja Nivalan Urheilijat
ry. / hiihtojaoston välillä laaditun sopimuksen. Sopimus tulee voimaan, kun kaupungin hallituksen päätös on saanut lainvoiman.
Päätös
Kaupunginjohtaja teki kokouksen kuluessa täydennetyn esityksen:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin ja Nivalan Urheilijat
ry: / hiihtojaoston välillä laaditun sopimuksen. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopimuksen osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja
kaupunginhallituksen päätös on saanut lainvoiman.
Yksimielisesti hyväksyttiin kaupunginjohtajan täydennetty esitys.

OTE:
Tekninen johtaja
Nivalan Urheilijat ry/hiihtojaosto
Nivalan Liikuntakeskus Oy

§ 235, KH 7.12.2015 15:00

HALL: 124/2015

Käyttöoikeussopimus - Nivalan Urheilijat Ry / hiihtojaosto
Oheismateriaali: Käyttöoikeussopimus
Nivalan Urheilijat ry. / hiihtojaosto on toteuttamassa Pyssymäen liikuntakeskuksen alueelle Leader -hanketta.
Kaupunki luovuttaa Nivalan Urheilijat ry. / hiihtojaostolle Pyssymäen
ulkoilualueen käyttöoikeuden rakennettavien pulkkamäen, ensilumenladun, lumenläjityspaikan ja niihin liittyvien huoltoteiden rakentamiseen ja käyttöön. Välineet ovat hiihtojaoston käytössä ja omaisuutta. Kaupungin vastuuvakuutukset kattavat niiden kaiken käytön.
Kiinteistön omistajan vaihtuessa Nivalan Urheilijoiden rakentamat
laitteet pysyvät yhdistyksen omistuksessa sopimuskauden loppuun
saakka.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan sopimuksen. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen päätös
on saanut lainvoiman.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
Leena Vähäsöyrinki ja Jani Ahlholm poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittely jälkeen klo 17.30.

OTE:
Tekninen johtaja
Nivalan Urheilijat ry/hiihtojaosto
Nivalan Liikuntakeskus Oy

§ 236, KH 7.12.2015 15:00

HALL: 125/2015

Kuntien Hetapalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous ja varajäsenen nimeäminen Kuntien Hetapalvelut Oy:n hallitukseen
Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu, päivitetty osakassopimus, yhteisösäännöt ja alkuperäinen osakassopimus
Kuntien Hetapalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään
16.12.2015.
Nivalan jäsenenä Kuntien Hetapalvelut Oy:n hallituksessa on ollut
Päivi Karikumpu ja hänen varajäsenenä Kari Valtanen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajat.
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.
Päivi Karikumpua esitetään edelleen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Hänen varajäseneksi esitetään kaupunginkamreeri Saara Mäenpäätä.
Päätös
Satu Pirnes poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Yhtiökokousedustajaksi nimettyä Esko Kangasta evästettiin yhtiökokouksen asioista.
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 237, KH 7.12.2015 15:00

HALL: 115/2015

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite - Liikenneturvallisuuden parantaminen
valtatiellä 28
Oheismateriaali: Keskustan valtuustoryhmän aloite
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.10.2015 Aimo Kaikkonen jätti
Keskustan valtuustoryhmän aloitteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi valtatiellä 28 Sarjankyläntien risteyksen ja valtateiden 27 ja
28 risteyksen (liikenneympyrä) välisellä osuudella. Uuden hautausmaan, Vilkunan päiväkodin ja Niskakankaantien liittymä aiheuttavat
taajamaliikennettä, jota valtatien nykyiset järjestelyt eivät huomioi.
Nivalan kaupungin tulee aloittaa asiantilan korjaaminen yhteistyössä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa
aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:
Tekninen toimi

§ 238, KH 7.12.2015 15:00

HALL: 116/2015

Heikki Häyrysen valtuustoaloite - Eräiden tytäryhtiöiden fuusioinnilla saavutettavien
synenergiaetujen selvittäminen
Oheismateriaali: Heikki Häyrysen aloite
Heikki Häyrynen jätti valtuustoaloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.10.2015. Hän esittää, että kaupunginhallitus selvityttäisi,
mitä synenergiaetuja kaupungin, palvelujen käyttäjien ja tytäryhtiöiden näkökulmasta tarkastellen on saavutettavissa yhtiön hallinnon,
taloushallinnon, rahoituksen, henkilöstön käytön ja verotuksen ym.
suhteen eräiden tytäryhtiöiden fuusioinnilla.
Jos selvitys osoittaa merkittäviä synenergiaetuja, niin fuusiointi tulisi
toteuttaa kohtuuajassa selvityksen jälkeen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa
asian yleishallinnon valmisteltavaksi.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:
Keskushallinto

§ 239, KH 7.12.2015 15:00
Kaupunginhallituksen kokoukset keväällä 2016
Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen pitämisestä.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään
mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu
lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jos kokousasioita ei ole saatu
kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta.
Kaupunginhallitus on pitänyt kokouksensa ennakkoon sovittujen päivämäärien mukaisesti maanantaisin klo 15.00. Ylimääräisiä kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Kokouskutsu asialistoineen on julkaistu pääsääntöisesti extranetissä kaupunginhallituksen jäsenille ja
niille muille henkilöille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus taikka
velvollisuus.
Esityslista on julkaistu myös kaupungin internet -sivuilla.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää kokoontua keväällä 2016 seuraavina päivinä kello 15.00 alkaen.
- 18.1.
- 1.2.
- 15.2.
- 29.2.
- 14.3.
- 29.3.
- 11.4.
- 25.4.
- 9.5.
- 23.5.
- 6.6.
- 20.6.
Tarpeen vaatiessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Tammikuun kaupunginvaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
27.1.2016. Muut kaupunginvaltuuston kokoukset esitetään pidettäväksi pääsääntöisesti kuun viimeisenä torstaina.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

§ 239, KH 7.12.2015 15:00
Toimialat

§ 240, KH 7.12.2015 15:00
Ppky Kallion yhtymähallituksen kokous 27.11.2015
Oheismateriaali: Yhtymähallituksen asialista 27.11.2015
Kaupunginhallitus käy läpi yhtymähallituksen tekemät päätökset.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin ja merkittiin tietoon saaduksi.

§ 241, KH 7.12.2015 15:00
Lisämääräraha Ppky Kalliolle vuodelle 2015
Valmistelija kaupunginkamreeri
Nivalan kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2014 vuoden 2015
talousarviossa Ppky Kalliolta ostettaviin palveluihin määrärahaa 42
155 065 €. Hoito- ja hoivapalveluihin tarvittaviin tehostetun hoidon lisäpaikkoihin valtuusto myönsi 27.5.2015 pidettävässä kokouksessa
§ 26 lisämäärärahaa 186 000 €.
Ppky Kallion yhtymäkokous on 24.11.2015 hyväksynyt lisätalousarvion vuodelle 2015. Nivalalle tuotettaviin palveluihin yhtymäkokous
hyväksyi lisämäärärahaa 506 891 €. Lisämäärärahalla korjattu Nivalan talousarvio on Kalliolla yhteensä 42 665 532 €. Lisämääräraha
on kohdennettu vastaanottopalveluihin, hoito- ja hoivapalveluihin sekä varhaiskasvatuspalveluihin.
Nivalan kaupungin omassa talousarviossa Kalliolta ostettaviin palveluihin on tarvetta lisätä määrärahaa 324 467 €, jotta oltaisiin samassa talousarvioluvussa Ppky Kalliossa olevan määrärahan kanssa.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuodelle 2015 lisämäärärahaa kustannuspaikalle 1250 Ppky Kallio yhteensä 324 467 €. Lisämäärärahan tarve katetaan nostamalla valtionosuuksien tulokertymää tuloslaskelmassa 400 000 €, ja pienennetään pitkäaikaisen lainan nostoa 75 533 €.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 242, KH 7.12.2015 15:00
Tiedoksiantoasiat
Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl.
Nivalan kaupunki
Esityslistat/pöytäkirjat:
-Sivistyslautakunta 17.11.2015 § 184 Nuorisovaltuuston aloite nuorisotilasta
Sopimukset:
-Gramex Oy
Saapuneet kirjeet
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio:
-Yhtymäkokouksen 24.11.2015 ptk
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
-Yhtymävaltuuston 7.12.2015 esityslista ja kokouskutsu
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös:
-Antopvä 27.11.2015, diaar. 2560/1/15
Valtiovarainministeriö:
-Kysely koskien VAHTI-ohjeiden käyttöä
Elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskus:
-Päätös POPELY/3399/2015 Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät P-Pohjanmaan Elyn alueella vuodelle 2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
-Kirje OKM/23/691/2015; Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä
Sosiaali- ja terveysministeriö:
-Lausuntopyyntö hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi
Oulun kaupunki, työllisyyspalvelut/P-Pohjanmaan TYP-verkosto:
-P-Pohjanmaan kuntien työllistymistä edistävät yhteispalvelut
Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry
-Seutuhallituksen pöytäkirja 24.11.2015
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä:
-Pöytäkirja 23.11.2015
-Kokouskutsu 14.12.2015
Kunnallistiede.fi:
-Syystyöpaja

Julkaisut

§ 242, KH 7.12.2015 15:00
Polemiikki 4/2015
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei
ole käytetty.
Päätös
Lisäksi merkittiin tietoon saaduksi:
ARA
-Asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen
vuonna 2016.
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
-Yhtymävaltuuston kokouksen 7.12. esityslista.
Kokkolan kaupunki
-Keski-Pohjanmaan ja lähialueen sote-tuotanto-organisaatiota valmistelevan työvaliokunnan kokousmuistio 9.11.2015.
Nivalan kaupungin vastaus kyselyyn
-Työllistymistä edistävien monialaisten yhteispalvelujen (TYP) järjestäminen Pohjois-Pohjanmaalla.
Yksimielisesti hyväksyttiin tietoon saaduksi.

§ 243, KH 7.12.2015 15:00
Jokilatvan kansalaisopiston esitys vuoden 2016 talousarvioon
Sivistyslautakunta 3.12.2015 § 2015
Jokilatvan kansalaisopiston rehtori on lähettänyt liitteen olevan esityksen sivistyslautakunnalle koskien vuoden 2016 talousarviota.
Päätös
Jokilatvan kansalaisopiston rehtori Kim Oja oli kokouksessa esittelemässä asiaa klo 17:50-18:55.
Matti Nuorala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa
klo 17:50.
Maarit Leppimaa saapui kokoukseen klo 18:10 tämän asian käsittelyn aikana.
Päivi Karikumpu oli paikalla tämän asian käsittelyn aikana klo 18:20 19:00.
Vili Pirnes poistui kokouksesta klo 19:00 tämän asian käsittelyn jälkeen.
Keskustelun jälkeen toimialajohtaja esitti, että lautakunta esittää
kaupunginhallitukselle/valtuustolle talousarviomuutosta vuodelle
2016 Jokilatvan kansalaisopiston maksuosuuteen + 30 000 euroa,
joka mahdollistaa, että Jokilatvan Opisto vuokraa Jedulta Käsi- ja
taideteolliselta oppilaitokselta tilaa kansalaisopistotoimintaan vuodeksi 2016.
Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Ote

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 7.12.2015 § 243
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää talousarviomuutosta vuodelle 2016
sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle. Talousarviomuutos 30 000 euroa katetaan pitkäaikaisen lainan nostolla.

Päätös
Tämä asia käsiteltiin § 230 jälkeen.
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irja Erkkilä ja sivistysjohtaja Riitta
Viitakangas olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan klo 15.40 16.05.
Kokouksen kuluessa kaupunginjohtaja teki muutosesityksen asiasta:
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Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 25 000
€ lisämäärärahaa Jokilatvan Opistolle maksettavaan määrärahaan
vuodelle 2016. Lisämääräraha mahdollistaa sen, että Jokilatvan
Opisto vuokraa Jedulta Käsi- ja taideteolliselta oppilaitokselta tilaa
kansalaisopistotoimintaan vuodeksi 2016.
Kaupunginjohtajan muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 244, KH 7.12.2015 15:00
Talousarviomuutokset sivistyspalveluihin 2015
Sivistyslautakunta 3.12.2015 § 207
Valmistelija sivistysjohtaja
Talousarvion toimeenpano-ohjeissa on määrätty, että mikäli on todennäköistä joko menojen ylittyminen tai tulojen alittuminen, asia on
saatettava lautakunnan/kaupunginhallituksen/kaupunginvaltuuston
tietoon ja tehtävä talousarvion muutosesitys.
Sitovuustaso on esitetty talousarviossa. Määrärahat ja tuloarviot ovat
valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla, kaupunginhallitukseen sitovia tehtäväaluetasolla, lautakuntaan vastuuyksikkö 1 tasolla, toimialajohtajaan vastuuyksikkö 2 tasolla ja tehtäväalueen esimiestä sitoo
vastuuyksikkö 3.
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunnan pyytää kaupunginhallitusta hyväksymään seuraavat tehtäväaluetasolla tapahtuvat talousarviomuutokset (liite):
Peruskoulujen tehtäväalueelta siirretään Sivistyspalvelujen hallintopalvelujen tehtäväalueelle 67 000 euroa. Muutos ei vaikuta talousarvion loppusummaan.
Muun sivistystyön tehtäväalueelta, Etsivä nuorisotyön kustannuspaikalta siirretään Työpajasäätiön tehtäväalueelle Etsivä nuorisotyöhön
13 600 menomäärärahoja. Muutos ei vaikuta talousarvion loppusummaan.
Muun sivistystyön tehtäväalueelta, Kädenjäljen kustannuspaikalta
siirretään 55 000 euroa ja Metallipajan kustannuspaikalta siirretään
53 300 euroa Työpajasäätiön tehtäväalueelle Nuorten työpajatoimintaan. Muutos ei vaikuta talousarvion loppusummaan.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksena Muun sivistystyön tehtäväalueella
Nuorten työpaja Metallipajan tuloarvion pienentämisen 61 000 eurolla (peräkärryjen myynti ei ole toteutunut), Palkkatukityöllistämisen tuloarvion pienentämisen 120 000 eurolla (palkkatukea ei ole saatu),
Palkkatukityöllistämisen menoarvion pienentämisen 99 000 eurolla
(palkkakulut eivät toteudu) sekä Työmarkkinatuen kuntaosuuden
menomäärärahan lisäämisen 88 000 eurolla (Kelalle maksettavat
työttömyysmaksut ovat nousseet loppuvuodesta).
Tuloarviot pienenevät yhteensä 82 000 euroa ja menomäärärahat
kasvavat 88 000 euroa, joten nettovaikutus on yhteensä 170 000 euroa.
Päätös

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.

Ote

kaupunginhallitus
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Kaupunginhallitus 7.12.2015 § 244
Liite: ta-muutokset siv. ltk. 2015

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää talousarviomuutosta sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle. Tulojen vähennys 82 000 euroa ja menojen lisäys 88 000 euroa katetaan pitkäaikaisen lainan nostolla.

Päätös
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irja Erkkilä ja sivistysjohtaja Riitta
Viitakangas olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan klo 16.05 16.12.
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 244, KH 7.12.2015 15:00 / Pykälän liite: tamuutokset siv ltk 2015
Ylittyvät menotilit

Ta2015

Muutetaan

Selitys

4000 Sivistyspalvelujen hallintopalvelut
4300 Asiakaspalvelujen osto kunnilta
4303 Kuntayhtymiltä asiakaspalvelujen ostot
4340 Toimisto-, pankki ja asiantuntijapalvelut
Menomäärärahaa lisää

0
0

6 000
48 000
13 000
67 000

Ammatillisen koulutuksen kuraattoripalvelut kunnilta
Naolle maksettava ammatillisen koulutuksen kuraattoripalveluista
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmähankinnan konsultointi
Menot lisääntyy sivistyspalvelujen hallintopalvelut tehtäväalueella

Siirretään vastaava kate kustannuspaikalta ja tililtä:

4120 Peruskoulujen yhteiset
4300 Kunnilta asiakaspalvelujen ostot

Etsivä nuorisotyö
Siirretään kustannuspaikalta 5305 Etsivä nuorisotyö
tililtä 4012 määrärahaa 13 600 euroa
tilille 4302 aspalvelujen ostot työpajasäätiöltä

253 000
-67 000
186 000 Menot pienenee peruskoulujen tehtäväalueella
Ei vakutusta talousarvion nettoloppusummaan.

28 754

13 600

tilille jää

15 154

Ei vaikutusta talousarvion nettoloppusummaan
Nuorten työpajatoiminta
Siirretään kustannuspaikalta 5401 Kädenjälki
tililtä 4012 määrärahaa 55 000 euroa
tilille 4302 aspalvelujen ostot työpajasäätiöltä kp 5650

79 256

55 000

tilille jää

24 256

Ei vaikutusta talousarvion nettoloppusummaan
Siirretään kustannuspaikalta 5402 Metallipaja
tililtä 4012 määrärahaa 35271 euroa
tililä 4502 määrärahaa 18029
tilille 4302 aspalvelujen osto työpajasäätiöltä kp 5700

35 271
30 000

35 271
18 029

tilille jää
tilille jää

0
11 971

Ei vaikutusta talousarvion nettoloppusummaan
Alittuva tulotilit
5402 Metallipaja
tulotili 3140 myyntituotot (kärryjen myynti)

69 000
61 000
tilille jää
8 000
tuloja
Talousarvion tuloarvio pienenee 61 000 => nettovaikutus 61 000 katettava
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5750 Palkkatukityöllistäminen
3300 Palkkatuki (tuloarvio ei toteudu)
Siirretään vastaava kate kustannuspaikalta ja tililtä:
5750 Palkkatukityöllistäminen
Työllisyysvaroin työllistetyt (menot eivät toteudu)
5800 Työmarkkinatuen kuntaosuus
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus

137 000

-120 000

tilille jää

17 000 tuloja

235 758
-99 000
tilille jää
136 758 menoja
Talousarvion tuloarvio väh. 120 000 ja menoarvio 99 000 => nettovaik. 21 000 katettava
328 000
88 000
menoja
416 000
Talousarvion nettovaikutus 88 000 lisämäärärahaa
Tulojen vähennys
Menojen lisäys
Katettava yht

82000
88000
170000

§ 245, KH 7.12.2015 15:00
Nuoriso- ja kulttuuripalvelut 1.1.2016 lukien
Sivistyslautakunta 26.10.2015 § 178
Valmistelija sivistysjohtaja
Liite Nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä laskelma kustannuksista
Talousarvion valmistelun yhteydessä on noussut esille nuoriso- ja
kulttuuripalvelujen mahdolliset uudelleen järjestelyt.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää tehdä seuraavat järjestelyt:
- kirjastotoimenjohtaja nimetään Muu sivistystyö –
tehtäväaluejohtajaksi ja hänelle siirretään päävastuu kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja suunnittelusta
- kaupunki esittää Nivalan Työpajasäätiölle yhteistyötä nuorisopalvelujen osalta siten, että työpajasäätiön kanssa laadittaisiin ostopalvelusopimus nuorisopalveluista
- esitetään kaupunginhallitukselle, että täyttämättä oleva kirjastonhoitajan toimi täytetään
- palkataan määräaikainen palveluohjaaja
- nuoriso- ja kulttuuripäällikön avoimeksi tulevaa virkaa ei täytetä
Päätös
Keskustelun jälkeen lautakunta päätti jättää asian pöydälle.
Sivistyslautakunta 17.11.2015 § 194
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää tehdä seuraavat järjestelyt:
- avointa nuoriso- ja kulttuuripäällikön virkaa ei täytetä
- esitetään kaupunginhallitukselle, että täyttämättä oleva kirjastonhoitajan toimi täytetään
- kirjastotoimenjohtaja nimetään Muu sivistystyö- tehtäväaluejohtajaksi ja hänelle siirretään päävastuu kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja suunnittelusta
- palkataan määräaikainen (2 v) kulttuurituottaja
-avoimeksi tuleva nuoriso-ohjaajan toimi täytetään määräaikaisesti
(2 v)
Päätös
Keskustelun jälkeen lautakunta yksimielisesti päätti, että avoimeksi
tuleva nuoriso-ohjaajan toimi käsitellään lisäasiana §:ssä 195.
Muilta osin lautakunta päätti jättää asian pöydälle ja jatkaa Nuorisoja kulttuuripalvelujen organisoinnin käsittelyä palaverissa, joka pidetään 30.11.2015 klo 17.00 alkaen kaupungintalolla. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja kutsuu paikalle lautakunnan jäsenten lisäksi,
sivistysjohtajan sekä muita, asian käsittelyyn tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä.
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Sivistyslautakunta 3.12.2015 § 208
Toimialajohtajan ehdotus
Lautakunta jatkaa asian käsittelyä.
Päätös
Keskustelun jälkeen lautakunta päätti tehdä seuraavat järjestelyt:
- avointa nuoriso- ja kulttuuripäällikön virkaa ei täytetä
- esitetään kaupunginhallitukselle, että täyttämättä oleva kirjastonhoitajan toimi täytetään
- kirjastotoimenjohtaja nimetään Muu sivistystyö- tehtäväaluejohtajaksi ja hänelle siirretään päävastuu kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja suunnittelusta
- palkataan määräaikainen (2 v) kulttuurituottaja (täyttölupa kaupunginhallitukselta)

Ote

kirjastotoimenjohtaja
kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 7.12.2015 § 245

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen.

Päätös
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irja Erkkilä ja sivistysjohtaja Riitta
Viitakangas olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan 16.12 - 16.45.
Jarmo Pihlajaniemi poistui kokouksesta klo 16.30.
Asian käsittely keskeytettiin klo 16.35 - 16.37 väliseksi ajaksi.
Asian käsittelyä jatkettiin täydentämällä esitettyihin kirjastonhoitajan
sekä määräaikaisen kulttuurituottajan tehtäviin tulevilla toimenkuvilla.
Toimenkuvilla täydennetty sivistyslautakunnan esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
OTE:
Sivistysjohtaja
Kirjastotoimenjohtaja
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§ 246, KH 7.12.2015 15:00
Nuoriso- ja kulttuuripäällikön nimeäminen kaupungin edustajaksi eri yhteisöihin/
Kaupungin edustus eri yhteisöissä
Sivistyslautakunta 11.11.2014 § 160
Kulttuuripäällikkö Anita Ohtamaa oli Nivalan kaupungin edustajana
2013-2014 Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiössä, Oulun alueteatterineuvottelukunnassa sekä Pyhäsalmen seudun Tanssiopiston
Uusikuussa.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se nimeäisi nuorisoja kulttuuripäällikkö Johanna Junnon yllä oleviin yhteisöihin Nivalan
kaupungin edustajaksi Anita Ohtamaan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Lautakunta yksimielisesti hyväksyi esityksen.
Lisäksi lautakunta päätti, että Johanna Junno toimii Etsivä nuorisotyöntekijän vastaavana viranhaltijana.

OTE:

kaupunginhallitus
AVI

Kaupungin hallitus 8.12.2014 § 193
Kaupunginjohtajan esitys
Anita Ohtamaan tilalle kaupungin edustajaksi Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiöön, Oulun alueteatterineuvottelukuntaan sekä Pyhäsalmen seudun Tanssiopisto Uusikuuhun päätetään nimetä Johanna Junno.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiö
Oulun alueteatterineuvottelukunta
Pyhäsalmen seudun Tanssiopisto Uusikuu
Nimetty

Sivistyslautakunta 3.12.2015 § 210
Toimialajohtajan esitys
Johanna Junnon virkasuhde on päättynyt lokakuun lopussa. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että tilalle nimetään uusi edus-
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taja Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiöön, Oulun alueteatterineuvottelukuntaan sekä Pyhäsalmen seudun Tanssiopiston Uusikuuhun.
Päätös
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin
edustajaksi Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiöön nimetään Matti
Nuorala, Oulun alueteatterineuvottelukuntaan Eine Hosio ja Pyhäsalmen seudun Tanssiopisto Uusikuuhun Tuula Ekdahl.

Ote

kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 7.12.2015 § 246

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti,
että kaupungin edustajaksi Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiöön
nimetään Matti Nuorala, Oulun alueteatterineuvottelukuntaan Eine
Hosio ja Pyhäsalmen seudun Tanssiopisto Uusikuuhun Tuula Ekdahl.
Päätös
Tämä asia käsiteltiin § 245 asian käsittelyn välissä.
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irja Erkkilä ja sivistysjohtaja Riitta
Viitakangas olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan klo 16.35 16.37.
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:
Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiö
Oulun alueteatterineuvottelukunta
Pyhäsalmen seudun Tanssiopisto Uusikuu
Nimetyt
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HALL: 122/2015

Käyttöoikeussopimus - Haapaperän Kyläseura ry
Oheismateriaali: Sopimus käyttöoikeudesta.
Haapaperän Kyläseura ry on tekemässä Haapalan koulun alueelle
Leader –hanketta.
Hanketta varten kaupunki luovuttaa koulun piha-alueen käyttöoikeuden määräajaksi kyläseuran hallintaan.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan sopimuksen käyttöoikeudesta.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistösihteeri
Sivistysjohtaja
Haapaperän Kyläseura
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HALL: 127/2015

Vuokrasopimus - Haapaperän Kyläseura ry
Oheismateriaali: Vuokrasopimus.
Haapaperän Kyläseura ry on tekemässä Haapalan koulun alueelle
Leader- hanketta.
Hanketta varten kaupunki luovuttaa koulun piha-alueen käyttöoikeuden määräajaksi kyläseuran hallintaan. Rahoituksen saamiseksi
kaupunki sitoutuu vuokraamaan rakennettavat rakenteet kyläseuralta
määräajaksi koulun ja kuntalaisten käyttöön.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistösihteeri
Sivistysjohtaja
Haapaperän Kyläseura
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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 229, 230, 231, 237, 238, 241, 242, 243, 244
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 232, 233, 234, 235, 239, 240, 245, 246, 247, 248

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 232, 233, 234, 235, 239, 240, 245, 246, 247, 248

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
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-150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat

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 toimitta-

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

§ 9998, KH 7.12.2015 15:00
minen

päättymistä.

§ 9998, KH 7.12.2015 15:00
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

