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Kokousaika

Maanantai 14.3.2016 klo 15.00

Kokouspaikka

Kellarin 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 17.3.2016 hallintosihteerin työhuoneessa

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
Puheenjohtaja

LIISA HANKONEN
Liisa Hankonen
pöytäkirjanpitäjä

§ -1, KH 14.3.2016 15:00
Kokousaika

14.3.2016 kello 15.00-17.06

Kokouspaikka

Kellarin 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 ”
Poissa
Niinikoski Eija-Riitta ”
Poissa
”
Pirnes Satu
X
2. vpj.
Ahlholm Jani
X
Jäsen
Pyykkönen Kaarina
E-R Niinikosken vh X
Leppimaa Maarit
X
paikalle klo 15.05
S Pirneksen vh
Suni Hilkka
X
kv:n pj.
Kangas Esko
X
poistui klo 16.38
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 41-56, käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että §46
ja §48 käsiteltiin ensimmäisinä.
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Kaarina Pyykkönen ja Maarit Leppimaa

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 15.3.2016
Allekirjoitukset

Kaarina Pyykkönen
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

Maarit Leppimaa

17.3.2016 hallintosihteerin työhuoneessa
Hallintojohtaja

Liisa Hankonen

§ 41, KH 14.3.2016 15:00

HALL: 26/2016

Kansalaisaloite - Esitys kaupunginhallitukselle Osuuskunta PPO:n tulevan osuuskuntakokouksen päätettäväksi esitettävistä asioista
Oheismateriaali: Heikki Häyrysen aloite liitteineen
Heikki Häyrynen on jättänyt kuntalaisaloitteen koskien Osuuskunta
PPO:n tulevaa osuuskuntakokousta. Häyrynen esittää aloitteessaan,
että Nivalan kaupunki esittää tulevan PPO:n osuuskuntakokouksen
korjattavaksi 3.5.2011 tehtyä rahastoantipäätöstä sekä velvoittaa
osuuskunnan hallituksen panemaan täytäntöön 3.5.2011 tekemänsä
päätöksen rahastoannista.
Kuntalain 365/1995 4 luku §28 mukaan kunnan asukkaalla on oikeus
tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen
tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja lähettää aloitteen jatkovalmisteluun keskushallintoon.
Päätös
Hyväksyttiin.

§ 42, KH 14.3.2016 15:00

HALL: 27/2016

Yhtiökokous 18.3.2016 - Kiinteistö Oy Vesitalo
Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen
Kiinteistö Oy Vesitalon yhtiökokous pidetään perjantaina 18.3.2016
kello 10.00 Vesitalon kokoushuoneessa.
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.
Kaupunginhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajaksi Päivi Karikummun ja hänen varalle Jouni Hautalan sekä Juha Peltomaan.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajan ja hänelle varahenkilöt sekä antaa ohjeistukset yhtiökokousedustajalle.
Päätös
Hyväksyttiin yhtiökokousedustajaksi Jouni Hautala ja varalle Liisa
Hankonen.
OTE

Jouni Hautala, Liisa Hankonen, Kiinteistö Oy Vesitalo

§ 43, KH 14.3.2016 15:00

HALL: 28/2016

Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja muista kaupungin luottamustehtävistä
Liite: Untamo Hissan eronpyyntö
Kaupungin valtuutettu Untamo Hissa on 1.3.2016 päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja muista luottamustehtävistään paikkakunnalta muuton vuoksi.
Untamo Hissa on Nivalan kaupunginvaltuuston jäsen sekä tarkastuslautakunnan varajäsen.
Kuntalain 365/1995 5 luku § 38 mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka
valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle
ja varavaltuutetulle.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että kaupunginvaltuusto
1.
2.
3.

myöntää eron Untamo Hissalle valtuuston jäsenyydestä
ja tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
valitsee Untamo Hissan tilalle varajäsenen tarkastuslautakuntaan ja
kutsuu kaupunginvaltuuston jäseneksi valtuuston varajäsen Minna Hakulan

Päätös
Hyväksyttiin.

§ 43, KH 14.3.2016 15:00 / Pykälän liite: Untamo Hissan kirje

§ 44, KH 14.3.2016 15:00

HALL: 25/2016

Juha Maijalan ym. valtuustoaloite 25.2.2016 - Matkaparkki Nivalaan
Liite: Juha Maijalan aloite
Valtuutettu Juha Maijala on jättänyt valtuustoaloitteen niin sanotusta
matkaparkista eli merkitystä paikasta asuntovaunuille/-autoille Nivalaan. Aloitteessa matkaparkin tarvetta perustellaan muun muassa
erilaisilla tapahtumilla. Tapahtumien aikaan väkeä liikkuu paljon
asuntovaunuilla/-autoilla, eikä niille ole erillistä paikkaa osoitettuna
Nivalassa.
Aloitteen on allekirjoittanut 33 valtuutettua.
Kuntalain 365/1995 2 luku § 15 mukaan valtuutetun aloiteoikeudesta
on oltava tarpeelliset määräykset valtuuston työjärjestyksessä. Nivalan kaupungin valtuuston työjärjestyksessä luku 2 § 5 on määräykset
valtuutettujen aloiteoikeudesta ja aloitteen käsittelystä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja lähettää aloitteen jatkovalmisteluun tekniselle osastolle.
Kaupunginjohtajan täydennetty esitys
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja lähettää aloitteen jatkovalmisteluun tekniselle osastolle yhteistyössä Liikuntakeskus Oy:n kanssa.

Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Jouni Hautala, Liikuntakeskus Oy

§ 44, KH 14.3.2016 15:00 / Pykälän liite: J. Maijalan ym. valtuustoaloite 25.2.2016

§ 44, KH 14.3.2016 15:00 / Pykälän liite: Liite § 44 - Liikuntakeskuksen esitys

LIITE

Nivalan kaupunki
Kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu
Nivalan kaupunginhallitus

MATKAPARKKI
Kaupunginvaltuutettu Juha Maijala on aloitteessaan esittämässä että Nivalaan saataisiin karavaanareille, asuntovaunu- ja asuntoautomatkailijoille ns. matkaparkki.
”Matkaparkki on lyhytaikaiseen leiriytymiseen tarkoittu paikka. Matkaparkkien paikat ovat mitoitettuja matkailuautoille sekä vetoauton ja matkailuvaunun yhdistelmille. Matkaparkit voivat olla maksuttomia, mutta
yleensä niillä peritään pieni yöpymismaksu. Joskus maksu otetaan vain
sähkön tai veden käytöstä, jos näitä on tarjolla. Tarjolla olevista muista
palveluista voidaan periä maksu. Valtaosalla paikoista on vesisäiliöiden
täyttömahdollisuus ja jätevesien tyhjennyspaikat. Matkaparkit soveltuvat
lyhytaikaiseen, korkeintaan parin vuorokauden pysähdykseen.”
Matkailijat ja karavaanarit käyttävät matkaparkkeja kesäloma matkansa pysähtymispaikkana täydentääkseen ja huoltaakseen matkatarvikkeita, ruokaa ja vaunua. Matkaparkin asiakkaat ovat monesti lomamatkailijoita jotka tulevat paikkakunnalle sukuloimaan ja/tai tutustumaan paikkakuntaan. Samalla he käyttävät paikkakunnan palveluja
mm. ruokailuun, vapaa-ajan viettoon, he osallistuvat tapahtumiin, juhliin, käyttävät
liikuntakeskuksen palveluja sekä kuluttavat tarpeidensa mukaisesti kaupan ostoksiin.
Toivon että tälläistä suunniteltaessa otettaisiin huomioon Liikuntakeskus Uikon alue.
Alueella on kaupungin omistamaa piha- sekä pysäköintialuetta. Toiminnot tukisivat
mainiosti Uikon nykyistä toimintaa, toisi uusia asiakkaita, tällä voitaisiin tarjota uusia
palveluja sekä samalla voitaisiin kehittää Uikon nykyisiä pysäköintialueita. UIkon yhteydessä matkaparkkiin voidaan tarjota em. palvelut mm. sähkö, vesi, ruoka- ja muut
tukipalvelut.

Nivalassa 14.3.2016

PEKKA NIEMELÄ
Pekka Niemelä
Toimitusjohtaja
NIVALAN LIIIKUNTAKESKUS OY

§ 45, KH 14.3.2016 15:00

HALL: 24/2016

Rauno Vihtarin valtuustoaloite 25.2.2016 - Ruuskankylän tievalaistuksen rakentaminen välillä ns. Koiviston risteys - Leppisen kaupan risteys
Liite: Rauno Vihtarin aloite
Valtuutettu Rauno Vihtari on tehnyt valtuustoaloitteen määrärahan
varaamisesta kaupungin talousarvioon Ruuskankylän tievalaistuksen
rakentamiseen välille ns Koiviston risteys kauppa Leppisen risteys.
Vihtari perustelee aloitetta kyseisen tien runsaalla käytöllä sekä liikenneturvallisuudella ja lenkkeilyväylänä kyläläisille.
Kuntalain 365/1995 2 luku § 15 mukaan valtuutetun aloiteoikeudesta
on oltava tarpeelliset määräykset valtuuston työjärjestyksessä. Nivalan kaupungin valtuuston työjärjestyksessä luku 2 § 5 on määräykset
valtuutettujen aloiteoikeudesta ja aloitteen käsittelystä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja lähettää asian jatkovalmisteluun tekniselle toimelle.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Jouni Hautala

§ 45, KH 14.3.2016 15:00 / Pykälän liite: R. Vihtarin valtuustoaloite 25.2.2016

§ 46, KH 14.3.2016 15:00

HALL: 7/2016

Lausuntopyyntö: Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivitysinventoinnista
Oheismateriaalina lausuntopyyntöaineisto.
Valmistelija maanmittausteknikko
Suomessa on 156 valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995
vahvistettua valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Nämä
alueet on inventoitu uudelleen ympäristöministeriön hankkeena vuosina 2010–2014. Tämän ohella on selvitetty ja arvioitu uusia alueita.
Inventoinnin tuloksena on koottu päivitetty ehdotus valtakunnallisesti
arvokkaiksi maisema-alueiksi. Uusi ehdotus sisältää 183 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Inventointi on tehty ympäristöministeriön nimittämän Maisemaalueiden päivitysinventointien ohjaus ja arviointityöryhmän (MAPIO)
johdolla. Inventointi sisältää maisema-alueiden aluekuvaukset ja
niiden rajausehdotukset sekä inventoinnin taustamuistion. Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristöselostus on esitetty taustamuistion Iiitteenä.
Inventoinnin tuloksista laaditaan selvitys, jonka on tarkoitus korvata
valtioneuvoston vuonna 1995 hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tarkoittamana viranomaisinventointina.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.3.2016 .

Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupunki toteaa lausuntona seuraavaa:
Nivalassa eletään voimakkaasti maataloudesta. Tilat kehittävät toimintaansa. Tilakoot kasvavat ja tuotantolaitokset suurenevat sitä
mukaa, kun tilamäärät vähenevät. Tehokas maatalous pitää huolen
siitä, että pellot pysyvät peltoina, koska viljelysmaasta on jatkuva
puute.
Nivalan kaupungin pinta-alasta suuri osa on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueiksi. Nivalan keskustaajama
on rajattu tiukasti kulttuurimaisema-alueeseen. Inventoinnissa ei ole
otettu huomioon Nivalan keskustaajaman osalta taajaman kasvua
rajoittavia maantieteellisiä esteitä kuten Kalajokea ja rautatietä. Keskusta sijaitsee kapealla vyöhykkeellä, jonka kasvusuunnat ovat rajalliset. 2014 hyväksytty ja 17.12.2015 lainvoiman saanut osayleiskaava luo puitteet Nivalan tulevalla kehitykselle, jonka rajaukset olisi tullut ottaa huomioon myös valtakunnallisessa kulttuurimaisema inventoinnissa. Maisema-alueen rajaus tulee olla väljempi Nivalan asemakaavoitetulla kohdalla. Maisema-alueen ulottuminen jo nyt asema-
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HALL: 7/2016
kaavoitetulle alueelle vaikeuttaa kaavoitusta ja aiheuttaa ylimääräisiä
kustannuksia selvitysten muodossa.
Kulttuurimaisema-alueeseen on inventoinnissa laajennettu maisemaalueen taustametsät. Kulttuurimaisema ei rajoita metsätalouden harjoittamista, mutta Nivalan voimakkailla kylillä kyseiset reunametsät
ovat luonnollisia rakennuspaikkoja. Taustametsiä ei tule ottaa mukaan kulttuurimaisema-alueeseen, koska se rajoittaa hyvien rakennuspaikkojen hyödyntämistä.
Maisema-alueiden päivitysinventoinnin välilliset oikeusvaikutukset
syntyvät erityisesti kaavoituksen kautta. Jonkin alueen sisältyminen
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden listaukseen ei pääsääntöisesti aiheuta suoria maanomistajiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia. Suoria oikeusvaikutuksia voi kuitenkin syntyä esimerkiksi rakentamisen ja muiden toimenpiteiden lupaharkinnan kautta.

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Käsittely
Maanmittausteknikko Juha Peltomaa esitteli valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia kokoukselle. Käydyn
keskustelun aikana kaupunginjohtaja teki muutetun esityksen.
Kaupunginjohtajan muutettu esitys
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa esitettyä alueen
laajentamista ei pidetä tarpeellisena eikä hyväksytä.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että aiempaa valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi inventoitua aluetta tulee rajata siten, että alue rajautuu Kalajokilaakson peltoviljelyalueisiin. Taajama-alueen
kohdalla tulee ottaa huomioon voimassa olevat yleis- ja asemakaavat.
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan maakuntakaava ja Nivalan kaupungin omat kaavat, rakennus- ja ympäristömääräykset riittävät takaamaan kulttuurimaiseman säilymisen.

Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
OTE

Ympäristöministeriö, maanmittausteknikko

Merk. Maanmittausteknikko Juha Peltomaa oli paikalla tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 15.00-15.40.

§ 47, KH 14.3.2016 15:00
Sisäisen valvonnan raportti - kaupunginjohtaja
Oheismateriaali: Sisäisen valvonnan raportti.
Sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti kaupunginjohtaja laatii
vuosittain kaupunginhallitukselle kuvauksen sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialoilla. Kaupunginjohtajan laatima raportti perustuu
toimialajohtajien raportointiin.
Sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa
2009. Ohjeen mukaan kaupunginhallitus vastaa sisäisenvalvonnan
järjestämisestä. Kaupunginhallitus vahvistaa sisäisen valvonnan ohjeet ja käsittelee vuosittain kaupunginjohtajan laatiman kuvauksen
sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialueilla.
Kaupunginjohtajan vastuulla on luoda edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle niin, että hänellä on tuntuma hallittaviin riskeihin ja
asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Kaupunginjohtaja laatii kaupunginhallitukselle vuosittain kuvauksen sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialoilla. Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että sisäisen
valvonnan järjestelmä koko kaupungin organisaatiolle on olemassa.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan
raportin sisällön. Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tietoon
saaduksi.
Sisäisen valvonnan ohjeistus päivitetään vuoden 2016 aikana osana
kaupungin hallintosäännön uudistusta.
Päätös
Hyväksyttiin.

§ 48, KH 14.3.2016 15:00
Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, yleishallinto - toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015
Oheismateriaali: Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset toteutumat.
Oheismateriaalina kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumat.
Käsittely
Kaupunginkamreeri Saara Mäenpää esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tämän hetkistä vaihetta kokoukselle.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus käsittelee Nivalan kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa 29.3.2016. Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumat tietoon saaduksi ja käy
asiasta mahdollisen evästyskeskustelun lopullisen tilinpäätöksen käsittelyä varten.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraava kaupunginhallituksen kokous
on 30.3.2016.

Merk. Kaupunginkamreeri oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan
klo 15.41-16.02.

§ 49, KH 14.3.2016 15:00
Sivistyspalvelujen saatavien poistaminen
Sivistyslautakunta 3.3.2016 § 19
Valmistelija osastosihteeri
Myyntireskontran mukaan sivistyspalvelujen saatavia on jäänyt maksamatta 906,14 euroa. Maksukehotuksista huolimatta perintätoimisto
Lindorff Oy:lle. Saatavista 190,00 euroa on ulosottopäätöksen saapumisen jälkeen lähetetty ulosottoon.
Valmistelijan ehdotus
Esitetään kaupunginhallitukselle poistettavaksi sivistyspalvelujen
saatavat yhteensä 906,14 euroa kaupungin myyntireskontrasta.
Poistopäätös ei vaikuta perintään vaan, mikäli velallisella on myöhemmin varallisuutta ja/tai saatava voidaan liittää muihin saataviin,
Lindorff Oy huolehtii jälkiperinnässä olevista saatavista (716,14 euroa) ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ulosotossa olevista saatavista
(190,00 euroa).
Saatavien poistoluettelo on nähtävillä kokouksessa (ei julkisuuteen).
vs. toimialajohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE

kaupunginhallitus

__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 14.3.2016 § 49
Saatavien poistoluettelo on nähtävillä kokouksessa (ei julkisuuteen).
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja päättää
poistaa sivistyspalvelujen saatavat yhteensä 906,14 euroa kaupungin myyntireskontrasta. Poistopäätös ei vaikuta perintään vaan, mikäli velallisella on myöhemmin varallisuutta ja/tai saatava voidaan
liittää muihin saataviin, Lindorff Oy huolehtii jälkiperinnässä olevista
saatavista (716,14 euroa) ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ulosotossa olevista saatavista (190,00 euroa).

Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

sivistyslautakunta

§ 50, KH 14.3.2016 15:00
Toimien täyttäminen ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella
Tekninen lautakunta 3.3.2016 § 16
Valmistelija ruokahuoltopäällikkö
Oheismateriaali: Ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella
avoinna olevat tai avautuvat toimet sisäistä hakemista varten.
Nivalan kaupungin ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella on
viime vuosina tapahtunut monia toiminnallisia muutoksia sekä eläköitymisiä. Lisätyöt ja eläköitymisten seurauksena vapautuneet toimet
on hoidettu määräaikaisin järjestelyin.
Tammi - helmikuussa 2016 siivoustyönjohtaja ja ruokahuoltopäällikkö ovat kartoittaneet tehtäväalueensa vakituisten työntekijöiden ja sijaisten kiinnostuksen tällä hetkellä avoinna ja määräaikaisesti täytettyinä olleisiin toimiin. Kartoituksen ja lisäselvitysten perusteella neljä
(4) vakituista työntekijää halusi vaihtaa työpaikkaa oman työhyvinvointinsa ja työssäjaksamisen johdosta. Tehtäväalueella sijaisena
toimineista työntekijöistä 15 ilmaisi kiinnostuksensa esillä olleisiin
toimiin.
Vakituisten työntekijöiden työpaikkasiirtojen ja tarkempien selvitysten
jälkeen ruoka- ja puhdistuspalveluilla on täytettävänä kaikkiaan 9
tointa:
- 1 laitoshuoltajan toimi, jonka tämän hetkiset siivouskohteet ovat
Suvantokoti ja päiväkeskus
- 2 siivoojan tointa, joiden tämän hetkiset sijoituspaikat ovat Kyösti
Kallion ja Junttilan koulut
- 1 siivoojan toimi, jonka tämän hetkiset siivouskohteet ovat Knuutinpuhdon päiväkoti, Peltotie 3:n kiinteistön tilat ja eläinlääkäri
- 3 siivooja - ruoanjakajan tointa, joiden tämän hetkiset sijoituspaikat
ovat Haikaran, Junttilan ja Karvoskylän koulut
- 2 ruokapalvelutyöntekijän tointa, joiden tämän hetkiset sijoituspaikat ovat keskuskeittiö Särpimessä.
Kaupungin henkilöstöstrategiaa mukaillen organisaatiossa työskentelevät ihmiset ovat toiminnan kivijalka ja voimavara, jotka tulee saada sitoutettua yritykseen ja sen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
Talousarvion 2016 täytäntöönpano - ohjeiden mukaan ennen virkojen tai toimien perustamista tai täyttämistä tulee saada kaupunginhallituksen lupa ko. asialle.
Valmistelijan ehdotus
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa täyttöluvan osaavan ja sitoutuneen henkilöstön varmistamiseksi edellä mainituille 9 toimelle ja vakinaistaa niistä Junttilan
koulun siivoojan toimeen Ritva Hakolan, joka on työskennellyt kaupungilla siivoojana 8 vuotta useilla ketjutetuilla sopimuksilla sekä
Knuutinpuhdon, Peltotien ja eläinlääkärin siivoojan toimeen Tytti Eskolan, joka on työskennellyt kaupungilla 5 vuotta ketjutetuilla työso-
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pimuksilla. Loput 7 tointa laitetaan avoimeen hakuun kaupungin virallisten ohjeiden mukaisesti.
Koulutusvaatimuksena laitoshuoltajan ja siivoojan toimiin on laitoshuoltajan ammattitutkinto, ruokapalvelutyöntekijän toimiin suurtalousalan perustutkinto ja siivooja - ruoanjakajan toimiin joko laitoshuoltajan tai suurtalousalan perustutkinto.
Täytettävänä olevista toimissa on tehtäväkuvat ja palkkaus on
KVTES:n tai työnvaativuuden arvioinnin kautta määritelty palkkaus.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 14.3.2016 § 50
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat ruoka- ja puhdistuspalveluiden toimiin(9 toimea)teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti ehdollisena siten, että ennen toimien täyttämistä selvitetään varhaiskasvatuksen siirron myötä tapahtuneiden organisaatiomuutosten
vaikutus toimien täyttämiseen sekä yksityisen palvelutuotannon hyödyntäminen kyseisissä avoinna olevissa tehtävissä.
Mahdollisia toimia täytettäessä päätökset tehdään hallintosäännön
21 §:n mukaisesti. Ennen toimien täyttämistä selvityksen tuloksista
tulee informoida kaupunginhallitusta.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE

Sirpa Peltomaa, Jouni Hautala, Jukka Turunen
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Kalatuotteiden toimittaja hankintakaudelle 1.3.2016 - 28.2.2019

Valmistelija ruokahuoltopäällikkö
Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikkeiden kilpailutus hankintakaudelle 1.3.2016 – 28.2.2019 on saatu päätökseen teollisten elintarvikkeiden, pakaste elintarvikkeiden, mehujen ja muiden juomien,
tuoreen leivän sekä maito- ja maitotaloustuotteiden osalta.
Kalaryhmän osalta päätösesitystä ei voitu tuolloin tehdä, koska yhtään täydellistä tarjouspyynnön ja hankinnan kohteelta edellytettyjen
vaatimusten mukaista tarjousta ei saatu. Ryhmän osalta siirryttiin
neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyssä tuotteita tarjonneita
pyydetään täydentämään antamaansa tarjousta niiltä osin kuin ne
eivät vastaa tarjouspyyntöä ja hankinnan kohteelle annettuja vaatimuksia.
Kalaryhmän osalta neuvottelumenettelyyn pyydettiin Hätälä Oy, Ab
Chipsters Food Oy ja Kespro Oy. Tarjoukset lähetettiin korjattavaksi
/ täydennettäväksi niiltä osin, kuin ne eivät täyttänyt tarjouspyynnön
ja hankinnalle edellytettyjä vaatimuksia.
Kaikki edellä mainitut toimittajat palauttivat korjatun / täydennetyn
tarjouksen osan määräaikaan mennessä.
Korjattujen / täydennettyjen tarjousten osien tarkastelussa voitiin todeta, että Ab Chisters Food Oy:n ja Kespro Oy:n tarjoukset eivät
edelleenkään täyttäneen tarjouspyynnön ja hankinnan kohteelle annettuja vaatimuksia siltä osin, että tarjousten virheprosentti oli yli 10
%. Hätälä Oy:n jättämä korjattu / täydennetty tarjouksen osa vastasi
tarjouspyynnön ja hankinnan kohteelle annettuja vaatimuksia. Asiakirjat liitteenä.
Nivalan kaupungin kalatuotehankinnan kokonaisarvo on n. 160 000
euroa (alv 0 %).
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Hätälä Oy:n tarjouksen ja valitsee Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarviketyöryhmän päätösesityksen
mukaisesti hankintakaudelle 1.3.2016 - 28.2.2019 Nivalan kaupungin kalatuotteiden toimittajaksi Hätälä Oy:n. Hankinta aloitetaan, kun
päätös saa lainvoiman.
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen ja valitsee Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarviketyöryhmän päätösesityksen
mukaisesti hankintakaudelle 1.3.2016 - 28.2.2019 Nivalan kaupungin kalatuotteiden toimittajaksi Hätälä Oy:n. Hankinta aloitetaan, kun
päätös saa lainvoiman ja sopimus allekirjoitetaan.
Päätös
Hyväksyttiin
OTE

Sirpa Peltomaa, Hätälä Oy, Ab Chisters Food Oy, Kespro Oy
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HALL: 35/2016

Kiinteistö Oy Nivalan Myllykartanon yhtiökokous 22.3.2016

Oheismateriaali: Kokouskutsu liitteineen
Kiinteistö Oy Nivalan Myllykartanon yhtiökokous pidetään tiistaina
22.3.2016 kello 12.00 alkaen Nivalan Osuuspankin kokoushuoneessa.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ovat yhtiökokouksen asialistalla.
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.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajan ja hänelle
varahenkilöt.
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa.
Päätös
Hyväksyttiin yhtiökokousedustajaksi Jari Jyrkkä, varalle Liisa Hankonen.
OTE

Jari Jyrkkä, Liisa Hankonen, Kiinteistö Oy Nivalan Myllykartano
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HALL: 10/2016

Takaus Vesikolmio Oy:n kuntayritystodistusohjelman limiitin korotukselle

Oheismateriaali: Takausanomus.
Valmistelija: kaupunginkamreeri
Kaupunginvaltuusto on 25.3.2015 § 14 antanut Vesikolmio Oy:lle
kaupungin omavelkaisen takauksen kuntayritystodistusohjelman
pääoman, koron ja mahdollisten muiden liitännäiskustannusten maksamisesta. Nivalan kaupungin takausvastuu edellä mainituista on ollut 3.405.000 euroa.
Vesikolmio Oy hakee kirjeellään 25.1.2016 Nivalan kaupungin omavelkaista takausta maksimissaan 645.000 euron kuntayritystodistuksen limiitin korotukselle. Korotuksen jälkeen Nivalan kaupungin takausvastuu on yhteensä 4.050.000 euroa, joka vastaa Nivalan kaupungin 20,25 %:n takausosuutta 20 miljoonan euron limiitistä.
Nivalan kaupungilla on kaupungin myöntämiä takauksia 31.12.2015
yhteensä 37 270 397 miljoonaa euroa, josta Vesikolmo Oy:lle
myönnettyjä takauksia on 1 169 044 miljoonaa euroa.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Nivalan
kaupunki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen vastavakuudetta maksimissaan 645.000 euron Kuntarahoitus Oyj:n kuntayritystodistusohjelman limiitin korotuksesta Vesikolmio Oy:lle. Korotuksen jälkeen
kaupungin takausvastuu limiitistä on yhteensä 4.050.000 euroa, joka
vastaa Nivalan kaupungin 20,25 %:n takausosuutta 20 miljoonan euron limiitistä ja se koskee kuntayritystodistusohjelman pääoman, koron ja mahdollisten muiden liitännäiskustannusten maksamisesta
omistusosuutensa suhteessa.
Takauksesta peritään 0,5 %:n vuotuinen takausprovisio vuoden lopussa olevan luottomäärän mukaan.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy takauksen Vesikolmio Oy:n kuntayritystodistusohjelman limiitin korotukselle valmistelijan esityksen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksiantoasiat
Kiinteistönluovutusilmoituksia 10 kpl.
Nivalan kaupunki
Viranhaltijapäätökset
-Kaupunginjohtaja nro 3: Viranhaltijapäätökset v. 2015 - sivistysjohtaja
-Kaupunginjohtaja nro 10: Avustushakemus - Nivalan sydänyhdistys
-Kaupunginjohtaja nro 11: Avustushakemus - Nivalan sotaveteraanit
-Kaupunginjohtaja nro 12: Virka-työmatkahakemus/koulutushakemus
ulkomaille – Jussila
-Kaupunginjohtaja nro 13: Viranhaltijapäätökset - tekninen johtaja
-Kaupunginkamreeri nro 10: Tilapäislaina Nivalan kaupungille
Henkilöstöjaos
-Henkilöstöjaoksen pöytäkirja 29.2.2016
Nuorisovaltuusto
-Lapsiasiainneuvoston raportti vuodelta 2014
Alueelliset maaseutupalvelut
-Alueelliset maaseutupalvelut kokouspöytäkirja 1.3.2016
Sivistyslautakunta
-Sivistyslautakunnan 3.3.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja
Tekninen lautakunta
-Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 3.3.2016
Tekninen lupajaos
-Teknisen lupajaoksen kokouspöytäkirja 10.2.2016

Saapuneet kirjeet
Ely-keskus
-Ajankohtaisia asioita tiedoksi.
Ikäinstituutti
-Voimaa vanhuuteen -kuntakutsu 2016
Jokilaaksojen jätelautakunta
-Jokilaaksojen jätelautakunnan 24.2.2016 pitämän kokouksen
pöytäkirja
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan esityslista 15.3.2016
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus
jatkuu toisella sopimuskaudella
Kuntarahoitus Oyj
-Yhtiökokous 22.3.2016 - Kuntarahoitus Oyj
Luulajan teknillinen yliopisto
- Selvitys Suomen kaivosteollisuuden kestävän kehityksen työstä
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Opetus- ja kulttuuriministeriö
-Lukion tuntijakokokeilun käynnistäminen
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
-Pöytäkirja yhtymähallituksen kokouksesta 19.2.2016
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Kutsu Pohjois-Pohjanmaan kuntapäivään 15.3.2016
Suomen kotiseutuliitto
Hilja-uutiskirje 3/2016
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
-Lausuntopyyntö: Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista
Valvira
-Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen
Valvira
-Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen
Väestörekisterikeskus
-Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille
Vähäkangas Tuija, Talous- ja velkaneuvoja
-Selvitys talous- ja velkaneuvonnan toiminnasta vuodelta 2015 ja
budjetti vuodelle 2016
Tiedustelu Hyvä Sauma -hankkeeseen.

Koulutukset
Ely-keskus
-Koulutustilaisuus poikkeamistoimivallan siirrosta kuntiin 7.4.2016
Ely-keskus
Monikulttuurisuus ohjauksessa, opiskelussa ja työssä – Kotoutumista ja yhteisöllisyyttä edistävä toimintakulttuuri VII Uusi kouluseminaari
Kainuun prikaati
-Kutsuntojen ennakkoterveystarkastushenkilöstön ja kutsuntalääkäreiden koulutustilaisuus 20.4.2014
Suomen Kuntaliitto
-Pohjois-Pohjanmaan kuntapäivä, Oulu 15.3.2015
-Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna,
Helsinki 31.3.2016
-Kulttuurin kenttä onnistuneen kotouttamisen edistäjänä, Helsinki
14.4.2015
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Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 51 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin.
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HALL: 37/2016

Yhtiökokous 30.3.2016 - Nivalan Liikuntakeskus Oy
Oheismateriaali:
Nivalan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona
30.3.2016 kello 09.00 Liikuntakeskuksessa osoitteessa Kalliontie 59,
kokoustila: Aitio.
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.
Yhtiökokousedustajiksi on valittu Jarmo Vuolteenaho, Irja Erkkilä,
Helena Kujala, Jani Ahlholm ja Vesa Jaakola.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.
Päätös
Hyväksyttiin yhtiökokousedustajiksi Jarmo Vuolteenaho, Irja Erkkilä,
Helena Kujala, Jani Ahlholm ja Vesa Jaakola.
OTE

Jarmo Vuolteenaho, Irja Erkkilä, Helena Kujala, Jani Ahlholm, Vesa Jaakola,
Nivalan Liikuntakeskus Oy
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Ppky Kallion yhtymähallituksen kokous 16.3.2016
Oheismateriaali: Yhtymähallituksen esityslista liitteineen
Kaupunginhallitus käy läpi 16.3. pidettävän Ppky Kallion yhtymähallituksen asiat.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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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 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 42,51, 52, 55
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 42,51, 52, 55
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

päivää
Pykälä 51 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 14.3.2016 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

