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Kokousaika

Maanantai 29.2.2016 klo 15.00

Kokouspaikka

Nitek, 4 krs. 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 3.3.2016 hallintosihteerin työhuoneessa

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
Puheenjohtaja

LIISA HANKONEN
Liisa Hankonen
pöytäkirjanpitäjä

§ -1, KH 29.2.2016 15:00
Kokousaika

29.2.2016 kello 15.00-16.49

Kokouspaikka

Nitek, 4 krs.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
1. vpj.
X
jäsen
Erkkilä Eero
X
”
Päivärinta Mikko
X
Raudaskoski Jarmo ”
X
Niinikoski Eija-Riitta ”
X
”
Pirnes Satu
X
2. vpj.
Ahlholm Jani
x
jäsen
Pyykkönen Kaarina
X
kv:n pj.
Kangas Esko
X
kv:n 1. vpj.
Pihlajaniemi Jarmo
X
kv:n 2. vpj.
Uusitalo Tapio
X
kaupunginjohtaja
Karikumpu Päivi
x
hallintojohtaja
Hankonen Liisa
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Asialistan mukaiset §:t 36-40. Ennen kokousta tutustuttiin Oulun Eteläisen
instituutin toimintaan.
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Mikko Päivärinta

ja

Kaarina Pyykkönen

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Pöytäkirjanpitäjä

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

Nivala 1.3.2016
Allekirjoitukset

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
Todistaa:

Mikko Päivärinta
Aika ja paikka

Kaarina Pyykkönen

3.3.2016 hallintosihteerin työhuoneessa
Virka-asema

Hallintojohtaja

Liisa Hankonen

§ 36, KH 29.2.2016 15:00

HALL: 16/2016

Lasten ja nuorten monialaisen yhteistyöryhmän esityksiä kaupunginhallitukselle
Liite: Lasten ja nuorten monialaisen yhteistyöryhmän esityksiä kaupunginhallitukselle
Lasten ja nuorten monialainen yhteistyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle ja kaupungin johdolle työryhmässä esille nousseita huolenaiheita ja kehittämiskohteita ja toivoo kaupunginhallituksen tukevan ko. asioiden eteenpäin viemistä.
Työryhmä esittää mm. tukitoimia ehkäisevään päihdetyöhön ja stipendirahaston perustamista tukemaan nuorten harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi
työryhmä esittää kaupungin nettisivujen kehittämistä ja huomion kiinnittämistä tapahtumakalenterin päivitykseen erityisesti nuoret huomioiden.
Sosiaalityöntekijä Kristiina Saarenpää ja Työpajasäätiön toimitusjohtaja
Tuomas Sarjanoja tulevat kokoukseen kertomaan Lasten ja nuorten monialainen yhteistyöryhmä esityksistä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus keskustelee Lasten ja nuorten monialaisen yhteistyöryhmän esityksistä ja lähettää esitykset jatkovalmisteluun sivistyslautakunnalle.

Käsittely
Sosiaalityöntekijä Kristiina Saarenpää ja Työpajasäätiön toimitusjohtaja
Tuomas Sarjanoja esittelivät Lasten ja nuorten monialainen yhteistyöryhmä
toimintaa ja työryhmän esityksiä.
Käydynkeskustelun pohjalta kaupunginjohtaja teki täydennyksen esitykseensä.

Kaupunginjohtajan täydennetty esitys
Kaupunginhallitus keskustelee Lasten ja nuorten monialaisen yhteistyöryhmän esityksistä ja lähettää esitykset jatkovalmisteluun sivistyslautakunnalle ja pyytää sivistyslautakuntaa määrittämään raittiustyön vastuutahon.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merk.
Tuomas Sarjanoja ja Kristiina Saarenpää olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.45-16.20.

OTE

Lasten ja nuorten monialainen yhteistyöryhmä

§ 36, KH 29.2.2016 15:00 / Pykälän liite: Lasten ja nuorten monialaisen yhteistyöryhmän kirje

TASTEN JA NUORTEN MONTAI.AISEN YI{TEISTYdRYHMAN ESITYKSIA KAUPUNGTNHALLITUKSETLE

Tiedoksi: kaupunginjohtaja, hatlintojohtaja, kaupunginhallitus

Lasten ja nuorten monialainen yhteisty6ryhmii on kokouksissaan 3.12.2015

ia LO.2.20]:6 paettanyt antaa

tiedoksi kaupunginjohdolle ty6ryhmasse esille nousseita huolenaiheita/kehittamiskohteita:

1)

RyhmellS on huoli Nivalan lasten ja nuorten paihteiden kiiyt6stii ja ehkaiseven paihdetydn

puuttumisesta. Ty6ryhmi toivoo, ettd kaupunginhallitus tukee ty6ryhmen esittdmia tukitoimia
asian hoitamiseksi esim. Pdihteettdmdn Porukan aktivoiminen Nivalaan (pddvastuu
nuorisotoimella ja seurakunnalla), kaikille avoin ehkdiseviin peihdety6n kampanja nivalalaisille
yhteisty6ssd eri toimijoiden kanssa (kaupunki, ty6yhteis6t yritykset, nuoret jne.).

2)

Kaupungin nettisivut ja tapahtumakalenteri

r

Harrastusmahdollisuuksien kokoaminen yhteen paikkaan, helposti l6ydettiiviksi ja
peivitettaviksi

o Kaupungin nettisivujen tapahtumakalenterin aktivoiminen ja esille nostaminen (esim.
joulukadun avajaisista ei tiedotettu teti kautta). Eri tahojen pdivittdmismahdollisuus?

)

aktivoiminen tAsse

.
.

Tilavarausten kalenteri
Tiedon kokoaminen eri jarjestdista, joilta nuoret voivat hakea rahallista avustusta
esim. harrastustoimintaan tai muuhun sellaiseen, kuten Keskipiste-Leaderilta, Leijonilta jne.

o Kaupungin nettisivut koetaan vaikeakeyttdisine

3)

Stipendirahasto

r

Olisiko mahdollista perustaa stipendirahasto, iosta nuoret voisivat anoa rahaa harrastusten
mahdollistamiseksi esim. harrastusvSlineisiin tai muihin harrastuskuluihin?

Lasten ja nuorten monialaisen yhteistydtydryhmen puolesta

Kristiina Saarenpdii
puheenjohtaja

Kalliontie 15, 85500 Nivala
Puh. 040 3447 2l I klo 9-l l. 12-14
Fax (08) 44A 153

&d*w
Karoliina Satomaa

sihteeri

§ 37, KH 29.2.2016 15:00
Työryhmän nimeäminen/Katsaus vanhusten hoito- ja asumispalveluihin Nivalassa
Kaupunginhallitus 15.2.2016 § 17
Peruspalvelukuntayhtymän edustajat antavat katsauksen vanhusten
hoito- ja asumispalveluihin Nivalassa.
Käsittely
Johanna Kiiskilä(Ppky Kallio, kuntayhtymän johtaja), Reetta
Hjelm(Ppky Kallio, palvelujohtaja) ja Pirjo Matikainen(Ppky Kallio,
hyvinvointipalvelujohtaja) esittelivät vanhusten hoito- ja asumispalveluiden nykytilaa Nivalassa.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tietoon saaduksi ja käy evästyskeskustelun jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Merk.
Johanna Kiiskilä, Reetta Hjelm ja Pirjo Matikainen olivat läsnä tämän
pykälän käsittelyn ajan klo 15.10-16.32. Jarmo Pihlajaniemi poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.19.
__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 29.2.2016 § 37
Nivalan kaupungin talousarviossa vuodelle 2016 on yhdeksi tavoitteeksi määritetty, että Nivalan kaupunki käynnistää Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kansa vanhusten hoito- ja asumispalvelujen kehittämishankkeen. 15.2.2016 pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajat antoivat tilannekatsauksen vanhusten asumis- ja hoitopalveluista.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus perustaa työryhmän selvittämään vanhusten hoito- ja asumispalveluja Nivalassa.
Työryhmään nimetään kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja. Työryhmään kutsutaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajat palvelujohtaja Reetta Hjelm, hyvinvointipalvelujohtaja Pirjo Matikainen,
Nivalan Vuokrakotien toimitusjohtaja Johanna Laitala sekä Vanhustenkotiyhdistys ry:n toimitusjohtaja Esa Pekkarinen. Työryhmä voi
täydentää kokoonpanoaan. Kaupunginhallitus nimeää edustajansa
keskuudestaan.

§ 37, KH 29.2.2016 15:00
Käsittely
Käydyn keskustelun aikana Eija-Riitta Niinikoski esitti työryhmään lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenahoa ja
hänen varalleen Jani Ahlholmia sekä Satu Pirnestä ja hänen varalleen Eeva-Leena Ainasojaa. Niinikoski esitti työryhmään myös teknisenlautakunnan puheenjohtaja Taimo Honkalaa ja hänen varalleen
varapuheenjohtaja Jussi Palolaa. Kaupunginhallitus kannatti yksimielisesti Niinikosken esityksiä ja kaupunginjohtaja antoi käydyn
keskustelun pohjalta täydennetyn esityksensä.
Kaupunginjohtajan täydennetty esitys
Kaupunginhallitus perustaa työryhmän selvittämään vanhusten hoito- ja asumispalveluja Nivalassa.
Työryhmään nimetään kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja. Työryhmään kutsutaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajat palvelujohtaja Reetta Hjelm, hyvinvointipalvelujohtaja Pirjo Matikainen,
Nivalan Vuokrakotien toimitusjohtaja Johanna Laitala sekä Vanhustenkotiyhdistys ry:n toimitusjohtaja Esa Pekkarinen. Lisäksi työryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho ja hänen varalleen Jani Ahlholm sekä Satu Pirnes ja hänen
varalleen Eeva-Leena Ainasoja, teknisenlautakunnan puheenjohtaja
Taimo Honkala ja hänen varalleen varapuheenjohtaja Jussi Palola.
Työryhmä voi täydentää kokoonpanoaan.
Työryhmä valmistelee terveyskeskuksen peruskorjaukseen liittyvät
kannanotot maaliskuun 2016 loppuun mennessä ja antaa selvityksen
kokonaisuudessaan talousarvion valmisteluun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin yksimieleisesti
Ote

työryhmään nimetyt ja kutsutut jäsenet, Ppky Kallion kuntayhtymä johtaja Kiiskilä

§ 38, KH 29.2.2016 15:00
Sivistyspalvelujen virkojen ja toimien täyttöluvat
Valmistelijana vs. sivistysjohtaja
Talousarvion toimeenpano-ohjeiden mukaan ennen viran tai toimen
täyttämistä tulee saada kaupunginhallituksen lupa. Sivistyspalveluissa on virkoja, jotka tulee saada täyttää vakituisesti 2016.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa täyttöluvan seuraaviin virkoihin ja toimiin:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

perusopetuksen englannin kielen lehtorin virka (viranhaltija on irtisanoutunut, sijoituspaikkana on ollut Kyösti Kallion koulu)
luokanopettajan virka (viranhaltija on irtisanoutunut, sijoituspaikkana on ollut Välikylän koulu)
luokanopettajan virka (virka on täytetty väliaikaisesti lv.
2015-16, sijoituspaikkana on ollut Junttilan koulu)
luokanopettajan virka (ehdolla, että virka tulee avoimeksi, sijoituspaikkana on ollut Erkkilän koulu)
erityisopettajan virka (viranhaltija irtisanoutunut, sijoitus
paikkana on ollut Niva-Kaijan koulu)
erityisopettajan virka (viranhaltija irtisanoutunut, koulujen
yhteinen virka)

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat valmistelijan esityksen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
OTE

sivistysjohtaja

§ 39, KH 29.2.2016 15:00
Nivalan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvoston esitys yhteisiksi toimitiloiksi
Liite: Nivalan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvoston esitys
Nivalan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan
13.10.2015 tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen yhteisistä kokoontumistiloista terveyttä edistäville kerhoille.
Kaupunginjohtaja on käynyt vanhus- ja vammaisneuvoston esityksen
sisällöstä keskustelua vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajan kanssa.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi.
Kaupunginjohtajan täydennetty esitys
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja järjestää
yhteistyössä Kallion kuntayhtymän kanssa tilat terveyttä edistäville
kerhoille.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE

Nivalan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto, Ppky Kallio

§ 39, KH 29.2.2016 15:00 / Pykälän liite: Vanhus- ja vammaisneuvoston esitys

§ 40, KH 29.2.2016 15:00
Tiedoksiantoasiat
Kiinteistönluovutusilmoituksia 10 kpl.
Nivalan kaupunki
Viranhaltijapäätökset
-Kaupunginjohtaja nro 4: Viranhaltijapäätökset - kaupunginkamreeri
-Kaupunginjohtaja nro 9: Viranhaltijapäätökset – maaseutujohtaja
-Hallintojohtaja nrot 2-9: Kesäduunisetelit
Saapuneet kirjeet
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
-Kunnan asuntotoimi; ”ARA –tuet 2016” ja hakuohje
Hartolan ja Sysmän kunta
-Hartolan ja Sysmän kunnat vaativat odottamaan maakuntamallia
sekä pelastustoimen valtakunnallista uudistusta sekä sen aluerajausta ensihoidon järjestämisessä
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
-Yhtymähallituksen esityslista 25.2.2016
Kuntaliitto
Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö -selvitys
Kuntien Tiera Oy
-Tieran ohjausryhmien jäsenten valinta
Maanmittauslaitos
-INSPIRE-direktiivin toimeenpanon seuranta ja raportointi
Oulun Eteläisen sotaorvot ry
-Kutsu yhdistyksen 10-vuotisjuhlaan 28.2.2016
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
-Yhtymähallituksen esityslista 19.2.2015
Pohjanmaan Verkkopalvelut - PVP Oy
-Yhtiökokouskutsu 26.2.2016
Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Maakuntahallituksen 15.2.2016 pöytäkirja
-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -päivitysinventointi
on valmistunut
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
-Kirje 22.2.2016; Henkilöasiakkaiden aktivointiyhteistyö
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
-Kaksi työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomusta
-Kirje; vuoden 2015 perustoimeentulon valtionosuussselvityksen
toimittaminen
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-Selvitys vuoden 2015 perustoimeentulotuen toteutuneista kustannuksista (valtionosuusselvitys)
Suomen ympäristökeskus
-Päätös jätteen siirrosta
Suomi-Unkari seura
-Kutsu suomalais-unkarilaiseen ystävyyskuntakokoukseen liittyvään
neuvotteluun 17.3.2016
STUK säteilyturvakeskus
-Lausuntopyyntö säteilyturvakeskuksen määräysluonnoksesta
Teknoventure Management Oy
-Kutsu Teknoventure Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Valtiovarainministeriö
-Nimeämispyyntö: Yhteyshenkilö Kansallisen palvelutietovarannon
käyttöönottoon
-Lausuntopyyntö: Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja
säilyttämisen palvelukokonaisuus
-Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2016
Valvira
-Ilmoituksia ja päätös yksityisen terveydenhuollon palveluista
Koulutukset
Aluekoulutus
-Uusi tapaturma- ja ammattitautilaki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Asiantuntijafoormi 1/2016: Kokeilut kehittämisen välineenä
-Ennakkokutsu kuntapäivään 15.3.2016
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
-Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö
Suomen Kuntaliitto
-Keskustelutilaisuus kansainvälisestä yhteistyöstä kehitysmaissa ja
kehittyvissä maissa
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saatetuiksi ja samalla toteaa, että kuntalain 51 § mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9998, KH 29.2.2016 15:00
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 36, 37, 39, 40
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 38
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 38
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

§ 9998, KH 29.2.2016 15:00
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.

§ 9998, KH 29.2.2016 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 (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.
Oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 2000 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan
arvo on vähintään 1 miljoona euroa, maksu on 4000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

