§ -2, KH 11.4.2016 15:00
Kokousaika

Maanantai 11.4.2016 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 14.4.2016 hallintosihteerin työhuoneessa

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
Puheenjohtaja

LIISA HANKONEN
Liisa Hankonen
pöytäkirjanpitäjä

§ -1, KH 11.4.2016 15:00
Kokousaika

11.4.2016 kello 15.00 -17.15

Kokouspaikka

Kellarin kokoushuone

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

Erkkilä Eero
Päivärinta Mikko
Raudaskoski Jarmo
Niinikoski Eija-Riitta
Pirnes Satu
Ahlholm Jani
Pyykkönen Kaarina

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan tarkistus

puheenjohtaja
1. vpj.
jäsen
”
”
”
”
2. vpj.
jäsen

Läsnä
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Poissa
kv:n pj.
Kangas Esko
X
kv:n 1. vpj.
Pihlajaniemi Jarmo
Poissa
kv:n 2. vpj.
Uusitalo Tapio
X
kaupunginjohtaja
Karikumpu Päivi
x
hallintojohtaja
Hankonen Liisa
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Asialistan mukaiset §:t 66-79
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Jani Ahlholm ja Eija-Riitta Niinikoski

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 13.4.2016
Allekirjoitukset

Jani Ahlholm
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

Eija-Riitta Niinikoski

14.4.2016 hallintosihteerin työhuoneessa
Hallintojohtaja

Liisa Hankonen

§ 66, KH 11.4.2016 15:00

HALL: 119/2015

Vestia Oy:n osakassopimuksen päivitys
Liitteet: Vestia Oy:n osakassopimuksen päivitys, Osakassopimus
30.10.2015 osakaskokouksen hyväksymä, Kuntaliiton lausunto
20.8.2015.
Oheismateriaali: Vanha osakassopimus.
Vestia Oy:n voimassa oleva osakassopimus on vuodelta 1999. Vanhentunut osakassopimus ja muuttunut lainsäädäntö ovat aiheuttaneet tarpeen uusia osakassopimus. Vuonna 2011-2012 tehdystä
osakassopimuksesta valitettiin hallinto-oikeudelle, ja hallinto-oikeus
kumosi päätökset tietyiltä osin.
Valmistelutyöryhmä on tehnyt uuden sopimusluonnoksen, jossa se
on korjannut hallinto-oikeuden aiemmin kumoamat osiot ja Kuntaliiton lausunnossaan esittämät asiat. Vestia Oy:n osakaskokous on
hyväksynyt osakassopimusluonnoksen kokouksessaan 30.10.2015
ja pyytää osakaskuntia käsittelemään sopimusluonnoksen 30.4.2016
mennessä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää osakassopimuksen hyväksymistä
kaupunginvaltuustolle.
Käsittely

Keskustelun aikana Eero Erkkilä esitti Jani Ahlholmin kannattamana
asian jättämistä pöydälle. Eija-Riitta Niinikoski esitti asian käsittelyn
jatkamista Jarmo Vuolteenahon kannattamana.
Suoritettiin kädennostoäänestys siten, että ensin käden nostivat ne ,
jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista ja seuraavaksi ne, jotka
kannattivat pöydälle jättämistä. Suoritetussa äänestyksessä asian
käsittelyn jatkamista kannatti kuusi jäsentä(Niinikoski, Pirnes, Pyykkönen, Päivärinta, Vuolteenaho, Vähäsöyrinki) ja kaksi jäsentä pöydälle jättämistä(Erkkilä, Ahlholm), yksi tyhjä(Raudaskoski). Siten asian käsittelyä kannattanut esitys voitti.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisälausuma: Nivalan kaupunki edellyttää osakassopimuksen tulkintaa siten, että se mahdollistaa jätelain 646/2011 § 32 kohdissa 2,3,4
ja 5 mainittujen jätteiden keräämisen ja käsittelyn myös Vestia Oy.n
ulkopuolisille yrityksille.
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§ 67, KH 11.4.2016 15:00
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan nimeäminen
Edesmenneen Jorma Eskolan tilalle tulee valita keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja jäljellä olevalle valtuustokaudelle. Valtuustokausi päättyy 31.5.2017.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan jäljellä olevalle valtuustokaudelle.
Päätös
Hyväksyttiin.

§ 68, KH 11.4.2016 15:00
Kunniamerkkityöryhmä nimeäminen vuosille 2016-2017
Kaupunginhallituksen tulee nimetä kunniamerkkityöryhmä vuosille
2016 – 2017.
Kunniamerkkityöryhmään ovat kuuluneet kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Esko Kangas, kaupunginvaltuuston 2.varapuheenjohtaja
Tapio Uusitalo ja kaupunginjohtaja Kari Valtanen. Sihteerinä on toiminut palvelusihteeri Anja Koski.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä kunniamerkkityöryhmän vuosille
2016 – 2017. Sihteeriksi nimetään palvelusihteeri Anja Koski.
Päätös
Kunniamerkkityöryhmään nimettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Esko Kangas, kaupunginvaltuuston 2.varapuheenjohtaja Tapio
Uusitalo ja kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu. Sihteeriksi nimettiin
palvelusihteeri Anja Koski.

OTE:

Nimetyt
Tietohallintosihteeri

§ 69, KH 11.4.2016 15:00

HALL: 38/2016

Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja muista luottamustehtävistä
Liite: Eroilmoitus 1.4.2016
Kaupunginvaltuutettu Minna Hakula on 1.4.2016 päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja Jokilatvan
opiston johtokunnan henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä.

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 Minna Hakulalle valtuuston jäsenyydestä
ja Jokilatvan opiston johtokunnan varajäsenyydestä
valitsee Minna Hakulan tilalle varajäsenen Jokilatvan
opiston johtokuntaan ja
kutsuu kaupunginvaltuuston jäseneksi valtuuston varajäsen Keijo Toivoniemen

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 70, KH 11.4.2016 15:00

HALL: 39/2016

Edustajan nimeäminen työryhmään Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion
alueella vuosille 2017 - 2020 -suunnitelman päivittäminen
Liite: Ppky Kallion yhtymähallituksen pöytäkirjanote

Laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta (980/28.12.2012), ns. vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen
tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnitelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy ja se on tarkistettava valtuustokausittain.
Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoden 2016 vuoden loppuun.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus on kokouksessaan
16.3.2016 § 24 nimennyt Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä
Kallion alueella - suunnitelman vuosille 2017 – 2020 päivittämistä
varten työryhmän ja pyytänyt jäsenkuntia nimeämään edustajansa
työryhmään.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus nimeää edustajan Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella vuosille 2017 - 2020 -suunnitelman päivittämisen työryhmään.
Käsittely
Eija-Riitta Niinikoski esitti edustajaksi valtuustonpuheenjohtaja Esko
Kangas ja varalle kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu.
Päätös
Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella vuosille
2017 - 2020 -suunnitelman päivittämisen työryhmään nimettiin valtuustonpuheenjohtaja Esko Kangas ja varalle kaupunginjohtaja Päivi
Karikumpu.
OTE

Nimetyt, Ppky Kallio
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Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Yhtymähallitus

Ote pöytäkirjasta
§ 24

16.03.2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella vuosille 2014-2016
-suunnitelman päivittäminen vuosille 2017-2020 ja suunnitelmaa valmistelevan
työryhmän nimeäminen
Yhall 16.03.2016 § 24
Laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta (980/28.12.2012), ns. vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen
tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnitelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy ja se on tarkistettava valtuustokausittain.
Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella - suunnitelman vuosille 2014 - 2016 yhtymähallitus hyväksyi 14.3.2014 § 26,
jonka jälkeen suunnitelma on hyväksytty kaikissa peruskunnissa.
Suunnitelman mukaisesti siinä olevista vuositeemoista ja suunnitelman tavoitteista ja päämääristä on käyty vuosittain kuntien, vapaaehtoisten ja kolmannen sektorin kanssa yhteiset arviointi- ja tavoitekeskustelut. Suunnitelman toteuttamista on Kallion ikäneuvosto arvioinut.
Koska nykyinen suunnitelma on voimassa vuoden 2016 vuoden loppuun, on suunnitelman päivityksen käynnistäminen ajankohtaista.
Suunnitelmassa on:
1.
arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä palveluntarpeeseen
vaikuttavia tekijöitä;
2.
määriteltävä tavoitteet ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3.
määriteltävä toimenpiteet 2 kohdan tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvioitava tarvittavat voimavarat;
4.
määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdan toimenpiteiden toteuttamisessa;
5.
määriteltävä, miten yhteistyötä tehdään alueella toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien
järjestön ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.
Päivitettävä suunnitelma on ollut hyvin kattava, joten kysymys on
suunnitelman päivittämisestä, jolloin keskeiset kohdat tulee päivittää
mm. tavoitteet ja toimenpiteet sekä tilastotiedot.
Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella - suunnitel-
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Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Yhtymähallitus

Ote pöytäkirjasta
§ 24

16.03.2016

man vuosille 2017 – 2020 päivittämistä varten tarvitaan yhtymähallituksen nimeämä työryhmä, johon tarvitaan lisäksi edustajat peruskunnista. Työryhmän tehtävänä on suunnitelman päivityksen koordinointi.
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta työryhmään tulee nimetä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Ikääntyvän väestön palveluiden toimivuuden kannalta keskeisiä viranhaltijoita ovat johtava ylilääkäri,
hoitotyön johtaja, hoito- ja hoivapalveluiden palvelujohtaja ja palvelupäälliköt sekä hyvinvointipalvelujohtaja ja terveyspalvelujohtaja. Työryhmän sihteerinä toimii kehittämisasiantuntija.
Valmistelija: Hoito- ja hoivapalveluiden palvelujohtaja
Hyvinvointi- ja terveyspalvelujohtajien esitys
1.

Yhtymähallitus nimeää edustajansa työryhmään.

2.

Viranhaltijaedustajiksi yhtymähallitus nimeää johtavan
ylilääkärin, hoitotyön johtajan, hoito- ja hoivapalveluiden
palvelujohtajan ja palvelupäälliköt sekä
hyvinvointipalvelujohtajan ja terveyspalvelujohtajan.
Työryhmän sihteeriksi nimetään kehittämisasiantuntija.

3.

Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa
työryhmään.

4.

Yhtymähallitus nimeää työryhmän koollekutsujaksi hoito- ja
hoivapalveluiden palvelujohtajan.

vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy hyvinvointi- ja terveyspalvelujohtajien esityksen.
Päätös

Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus nimesi edustajakseen Jouko Hannulan ja varalle
Eero Erkkilän.
Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa
työryhmään.
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Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Yhtymähallitus

Ote pöytäkirjasta
§ 24

16.03.2016

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Ylivieskassa 16.3.2016
Liisa Sarja
pöytäkirjanpitäjä

§ 71, KH 11.4.2016 15:00
Yhteistoimintasopimus Herättäjäjuhlien järjestämisestä Nivalassa vuonna 2019
Valmistelija: tekninen johtaja
Oheismateriaali: Sopimusluonnos
Herättäjäyhdistys ry on myöntänyt Herättäjäjuhlien järjestämisen Nivalan seurakunnan ja Nivalan kaupungin hakemuksesta Nivalaan
vuodelle 2019. Nivalan seurakunta ja Herättäjäyhdistys ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen 7.4.2016 juhlien järjestämisestä Nivalassa
vuonna 2019.
Nivalan seurakunnan ja Herättäjäyhdistys ry:n välisen sopimuksen
lisäksi on valmisteltu yhteistyösopimus, jossa erityisesti sovitaan Nivalan kaupungin osuus juhlien järjestelyissä. Herättäjäjuhlat on
suunniteltu järjestettäväksi Kyösti-Kallion koulun alueella.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan yhteistoimintasopimusluonnoksen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan yhteistoimintasopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Nivalan seurakunta, Nivalan Herättäjä yhdistys

§ 72, KH 11.4.2016 15:00
Kaupunginjohtajan työn tavoitteet ja painopisteet -evästyskeskustelu
Oheismateriaali: Kaupunginjohtajasopimus.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajasopimuksen
26.11.2015.
Johtajasopimuksen kohdassa 2.2. todetaan, että kaupunginjohtajan
työn tavoitteet ja painopisteet asetetaan kaupungin strategian perusteella ja niiden toteuttamista arvioidaan vuosittain kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa
käytävässä kehityskeskustelussa. Lisäksi kaupunginhallitus käy
kaupunginjohtajan kanssa arviointi- ja painopistekeskustelun tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus on edellisessä kokouksessa käsitellyt kaupungin
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 sekä on myös
edellisissä kokouksissa ohjeistanut tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajia tytäryhtiöiden yhtiökokouksia varten.
Kaupunginhallitus päättää käydä kaupunginjohtajan kanssa arviointi
ja painopistekeskustelun. Samalla käydään evästyskeskustelu kaupungin strategian päivittämisestä.
Päätös
Kaupunginhallitus kävi arviointi- ja painopistekeskustelun kaupunginjohtajan kanssa.
Kaupunginjohtaja valmistelee esityksen kaupunginhallitukselle kaupungin strategian päivittämisestä.
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HALL: 26/2016

Kansalaisaloite - Esitys kaupunginhallitukselle Osuuskunta PPO:n tulevan osuuskuntakokouksen päätettäväksi esitettävistä asioista
Kaupunginhallitus 14.3.2016 § 41
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.
__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 11.4.2016 § 73
Kaupunginjohtajan esitys
Aloite ei anna aihetta kaupunginhallituksen osalta jatkotoimenpiteisiin.
Päätös
Hyväksyttiin.

§ 74, KH 11.4.2016 15:00
Tiedoksiannot
Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl.
Nivalan kaupunki
Viranhaltijapäätökset
-Kaupunginjohtaja nro 16/2016 Avustus – Nivalan Urheilijat
-Kaupunginjohtaja nro 17/2016 Virkatyömatkahakemus/koulutushakemus ulkomaille – Kaisa Määttä
-Hallintojohtaja nrot 19-37; Kesäduunisetelit
Sivistyslautakunta
-Pöytäkirja 29.3.2016
Vanhus- ja vammaisneuvosto
-Muistio keskustelutilaisuudesta 16.3.2016
Saapuneet kirjeet
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
-Kutsu velkojainkokoukseen - Beldevere Minig Oy:n velkojille ja velallisen edustajille
Herättäjä-Yhdistys ry
-Sopimus herättäjäjuhlien järjestämisestä Nivalassa 5.-7.7.2019
(Herättäjä-Yhdistys ja Nivalan seurakunta)
Kaustisen kunta
-Ote pöytäkirjasta
Kela
-Tiedote: Kolme syytä tutustua Kelan kätevään etäpalveluun
Kuntien Tiera
-Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.4.2016
Lakea Oy
-Varsinainen yhtiökokous 4.5.2016
Lausuntopalvelu.fi
-Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry
-Seutuhallituksen pöytäkirja 22.3.2016
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
-Tiedote Peruspalvelukuntayhtymän asiakasyrityksille
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
-Päätös avustuksen myöntämisestä rakennusperinnön hoitoon –
Perkkiö Tapio
-Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta POPELY/521/2016
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-Tulvapalaverin muistio 31.3.2016
Pohjois-Pohjanmaan matkailuyhdistys Ry.
-Jäsentiedote 1/2016
Suomen Kotiseutuliitto
-Tiedote - Kotiseututyön ansiomitalit haettavissa
Suomen kuntaliitto
-Yleiskirje 4/2016: Muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisvaltaa koskeviin säännöksiin
Suomi 100-hanke, valtioneuvoston kanslia
-Opas kunnille Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaan 2017
Ylivieskan kaupunki
-Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 15.3.2016
Koulutukset/ Seminaarit
Kotiseutuliitto
-Uutiskirje; Kajaanin kotiseutupäivät 4.-7.8.2016
Kuntaliitto
-Kunta maaseudulla – maaseutu kaupungissa, Tulevaisuuden kunnat –seminaari 19.4.2016
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
-Koulutustilaisuus Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksessa, Kymmenen virran salissa Koulutus 7.4.. klo 9-12 poikkeamistoimivallan siirrosta kuntiin
Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Kaapo –seminaari 12.5.2016
Ylivieskan seutukunta
-Kutsu seminaariin kuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönvalvonnan tulevaisuudesta to 31.3. klo 12:30
Julkaisut
OP- Yritys –lehti 1/16
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 51 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin.

§ 75, KH 11.4.2016 15:00
Yhtymäkokous 26.4.2016 - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan myöhemmin
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous pidetään 26.4.2016
klo 16 , Nivalan kaupungin valtuustosali(ennakkokutsu).
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.
Yhtymäkokousedustajiksi on valittu Jarmo Pihlajaniemi, Mikko Päivärinta, Irja Erkkilä, Pauli Ekdahl, Merja Pajukoski ja varaedustajiksi
1. Tapio Uusitalo, 2. Pekka Pääkkö, 3. Eero Raudaskoski, 4. Jarmo
Raudaskoski ja 5. Vesa Jaakola.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtymäkokousedustajia.
Päätös
Kaupunginhallitus ohjeisti yhtymäkokousedustajia.

Merk.

Jarmo Raudaskoski poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen klo 17.00.

OTE

Yhtymäkokousedustajat, Ppky Kallio
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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:
1. perusopetuksen matematiikan lehtorin virkoja 3 kpl (viranhaltijat
ovat irtisanoutuneet, sijoituspaikkana Niva-Kaijan koulu)
2. perusopetuksen englannin lehtorin virka (viranhaltija on irtisanoutunut, sijoituspaikkana Niva-Kaijan koulu)
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen sivistyspalvelujen
virkojen täyttöluvista.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Sivistysjohtaja
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HALL: 49/2016

Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry:n sääntömääräinen yhdistyskokous ti 10.5.2016
Oheismateriaali: Yhdistyskokouskutsu liitteineen
Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen yhdistyskokous pidetään tiistaina10.5.2015 kello 09.00 alkaen Mattilan Palvelutalolla (Vapaudentie 35, 85500 Nivala).
Nivalan kaupunginhallitus on valinnut 9.2.2015 § 35 yhdistyskokousedustajiksi Leena Vähäsöyringin, Eeva-Leena Ainasojan, Jouko
Saarenpään ja Untamo Hissan.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhdistyskokousedustajia.
Päätös
Yhdistyskokousedustajina jatkavat entiset. Kaupunginhallitus ohjeisti
yhdistyskokousedustajia.
OTE

Yhtiökokousedustajat, Vanhustenkoti Ry
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HALL: 44/2016

Pyssymäen kehittyvä hiihto –hanke
Oheismateriaali: Nivalan Urheilijat ry:n vuosikokouksen 20.3.2016
pöytäkirjaote ja hakemus lyhytaikaisesta lainasta sekä PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen päätös 17.3.2016 nro 12503 sekä velkakirjaluonnos
Valmistelija kaupunginkamreeri
Vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä on valtuusto
hyväksynyt kaupunginhallitukselle valtuudet myöntää rekisteröidylle
yleishyödylliselle yhteisölle lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella enintään vuodeksi kerrallaan EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkeiden
maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hankkeen vuosikustannusarvion tulee olla yli 5 000 €. Lainasta peritään nostohetken mukainen Euribor
12 kk (tod/360) korko lisättynä kaupungin perimällä 1,0 % marginaalilla. Vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös
kassalainan ottamisesta kaupungilta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hankkeen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kaupunginhallituksen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin kokonaisuudessaan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mukaiset maksatukset on saatu.
Nivalan Urheilijat ry:n vuosikokous on kokoontunut 20.3.2016 ja
päättänyt puskurirahoituksen hakemisesta kaupungilta. Nivalan Urheilijat ry:n Pyssymäen kehittyvä hiihto - hankkeen tarkoituksena on
parantaa Pyssymäen liikuntakeskusta jatkamalla hiihdon harrastusmahdollisuutta Nivalassa erityisesti syystalveen mutta myös pidemmälle kevääseen. Viime vuosien oikukkaat talvisäät ovat vaikeuttaneet nuorten ja työikäisten kuntoilijoiden lajin säännöllistä harrastamista ja tähän hanke tuo ratkaisun. Lisäksi hankkeen avulla kunnostetaan lasten pulkkamäki turvallisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.
Hanke sisältää tykkilumen varastointipaikan rakentamisen, huoltotien
rakentamisen lumen levittämiseksi sekä latupohjan parantamisen
tykkilumikäyttöön sopivaksi. Lisäksi hankkeen avulla rakennetaan
uusi vesiliittymä lumetuspaikalle, hankitaan lumetuskalusto ja lumen
kesäaikaiseen peittämiseen tarvittava puru sekä parannetaan lasten
pulkkamäkeä. Lumen varastointipaikka rakennetaan Pyssyhovin
alaparkkipaikan alapuolelle.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 76 051,68 €, josta julkisen rahoituksen osuus on yhteensä 57 038,76 € ja yksityisen rahoituksen
osuus 19 012,92 €. Talkootyön osuudeksi on arvioitu 9 040,00 € ja
omarahoituksen rahalliseksi osuudeksi 9 972,92 €. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015 – 31.12.2017.
Keskipiste Liederin hallitus on puoltanut hankkeen rahoitusta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen 17.3.2016 (päätösnumero 12503) ja myöntänyt rahoitusta Pyssymäen kehittyvä
hiihto - hankkeelle 45 631,01 € (EU+valtio). ELY-keskuksen kautta
saatavan rahoituksen lisäksi Keskipiste Liederin kautta saatavaa
kuntaosuutta on 11 407,75 €.

§ 78, KH 11.4.2016 15:00

HALL: 44/2016

Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää myöntää Nivalan Urheilijat ry:lle lyhytaikaista tilapäisrahoitusta 57 000 € velkakirjaluonnoksessa mainituin
ehdoin.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE

Nivalan Urheilijat ry
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HALL: 50/2016

Muut asiat
Lakea Oy.n 4.5.2016 olevaan yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajiksi valittiin kaupunginjohtaja Päivi Karikumpuja varalle
kaupunginvaltuustonpuheenjohtaja Esko Kangas.
OTE

Yhtiökokousedustajat, Lakea Oy
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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 66,67,69,72,73,74,77,78
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 68,70, 71,75,76
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 68,70, 71,75,76
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

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

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

Oikaisuohje
hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun

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

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

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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa
päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen ja
yhteystiedot

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

Kunnallisvalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen
ja yhteystiedot

Valituskirja

Valitusasiakirjojen toimittaminen

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

pykälä

päivää
Valitusaika
14 päivää
30 päivää

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

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

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

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (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

