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Kokousaika

Maanantai 25.4.2016 klo 15.00

Kokouspaikka

Teknologiakeskus Nitek, 4. krs.saunakab
§
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 28.4.2016 hallintosihteerin työhuoneessa

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
Puheenjohtaja

LIISA HANKONEN
Liisa Hankonen
pöytäkirjanpitäjä
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Kokousaika

25.4.2016 kello 15.00 - 17.50

Kokouspaikka

Teknologiakeskus Nitek, 4. krs.saunakab

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

puheenjohtaja
1. vpj.
Erkkilä Eero
jäsen
Päivärinta Mikko
”
Raudaskoski Jarmo ”
Niinikoski Eija-Riitta ”
Pirnes Satu
”
Ahlholm Jani
2. vpj.
Pyykkönen Kaarina
Jäsen
Ainasoja Eeva-Leena Varajäsen
varajäsen
Ekdalh Tuula

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan tarkistus

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 80-89
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Satu Pirnes ja Kaarina Pyykkönen §84 Eija-Riitta Niinikoski

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Läsnä
X
Poissa
Poissa
X
X
X
X
X
X
X
X

Pöytäkirjanpitäjä

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

Nivala 27.4.2016
Allekirjoitukset

Satu Pirnes

Kaarina Pyykkönen

Eija-Riitta Niinikoski §84
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

28.4.2016 hallintosihteerin työhuoneessa
Hallintojohtaja

Liisa Hankonen

§ 80, KH 25.4.2016 15:00
EVLI -katsaus Nivalan kaupungin varainhoitoon
Evli pankki Oy antaa katsaukset yleisestä taloustilanteesta sekä
omasta salkusta kaupunginhallituksen kokouksessa 25.4.2016 klo
15:30.
Käsittely
Johtaja Timo Hovi Evli Pankki Oy:stä antoi katsauksen yleisestä taloustilanteesta sekä omasta salkusta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee Evlin katsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Merkittiin Evlin katsaus tietoon saatetuksi.
Merk. Johtaja Timo Hovi oli paikalla kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan
klo 15.30-16.05.

§ 81, KH 25.4.2016 15:00

HALL: 47/2016

Lausuntopyyntö Haapajärven Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuistojen osayleiskaavaehdotuksista
Kh 12.10.2015 § 193
valmistelija maanmittausteknikko
Oheismateriaali: Lausuntopyyntö, kartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
(http://www.haapajarvi.fi/kaavoitus/vireilla_olevat)
Haapajärven kaupunki pyytää lausuntoa Haapajärven alueella Välikankaan ja Ristiniityn alueille suunnitellun tuulivoimayleiskaavan
luonnoksista
Ristiniityn tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue sijaitsee noin 12 kilometriä Haapajärven kaupungin keskustaajamasta koilliseen kohti
Kärsämäkeä. Suunnittelualueen etäisyys Nivalan keskustaajamasta
on noin 28 km kaakkoon, kaupungin rajalle etäisyyttä on n. 12 km.
Ristiniityn tuulivoimapuiston alustava hankekoko on enintään 8 tuulivoimalaa. Ristiniityn tuulivoimapuiston kanssa yhtä aikaa on suunnitteilla Välikankaan tuulivoimapuisto, joka sijoittuu Ristiniityn osayleiskaava-alueen eteläpuolelle noin 2,7 kilometrin etäisyydelle. Hankkeille on tekeillä yhteinen Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Välikankaan alustava hankekoko on enintään 16 tuulivoimalaa, jolloin
hankkeiden yhteiskoko on enintään 24 tuulivoimalaa. Tuulivoimalan
yksikköteho on 3–5 MW ja Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 220 metriä maanpinnasta ja 405 metriä merenpinnasta.
Tuulivoimapuistoissa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla hankealueen eteläpuolelle sijoittuvan Pyhäjärvi–Haapajärvi 110 kV voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle sähköasemalle.

Valmistelijan ehdotus
Kaavaluonnoksessa esitettyjen selvitysten mukaan hankkeesta ei
todennäköisesti ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Nivalan kaupungin alueelle, joten Nivalan kaupungilla ei ole huomautettavaa
Ristiniityn eikä Välikankaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavaluonnoksiin.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
Eero Erkkilä saapui kokoukseen.
OTE:
haapajarvi@haapajarvi.fi
Maanmittausteknikko
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HALL: 47/2016
______________________________________________________

Kaupunginhallitus 25.4.2016 § 81
Valmistelija: maanmittausteknikko
Oheismateriaali: Lausuntopyyntö, kartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
(http://www.haapajarvi.fi/kaavoitus/vireilla_olevat)
Haapajärven tekninen lautakunta on päättänyt 17.3.2016 asettaa Välikankaan (§ 26) ja Ristiniityn (§ 25) tuulivoimapuistojen osayleiskaavaehdotukset MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 29.3.2016 – 29.4.2016 väliseksi ajaksi (30 vrk).
Haapajärven kaupunki pyytää lausuntoa oheisista julkisesti nähtävillä olevista Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimayleiskaavaehdotuksista.
Valmistelijan ehdotus
Ehdotusvaiheessa tuulivoimayleiskaavoihin ei ole tullut sellaisia
olennaisia muutoksia, joilla olisi vaikutusta Nivalan kaupungin alueisiin, joten Nivalan kaupungilla ei ole huomautettavaa Ristiniityn eikä
Välikankaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavaehdotuksiin.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan lausuntoehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin yksimieleisesti.
OTE

haapajarvi@haapajarvi.fi
Maanmittausteknikko
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TEKNI: 13/2014

Kaavanmuutosesitys kortteleihin 106 ja 106a
Tekninen lautakunta 9.10.2014 § 63
Valmistelija maanmittausteknikko
LIITE Koto-Kiinteistöt Oy:n kirje
Koto-Kiinteistöt Oy on hakenut kirjallisesti asemakaavan muutosta
hallinnoimalleen kiinteistölle kortteleissa 106 ja 106a. Hakemuksen
mukaan asemakaavan muutoksen tarkoituksena on kerroskorkeuden ja rakennusoikeuden lisääminen kortteleihin. Kerroskorkeutta
nostamalla rakennuskustannustehokkuutta saadaan parannettua riittävästi mm. hissivaatimusten vuoksi.
Voimassa olevassa vuonna 2006 hyväksytyssä asemakaavassa on
kortteiden kerroskorkeus II - III kerrosta. Rakennusoikeutta on korttelissa 106, 2500 k-m² ja 106a, 4100 k-m².
Kerroskorkeutta lisäämällä kortteleihin saataisiin lisättyä alueväljyyttä
ja varattua riittävät alueet mm paikoitukselle .
Valmistelijan ehdotus
Käynnistetään asemakaavanmuutostyö ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Hakija vastaa kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista. Laaditaan kaavoitussopimus, jossa sovitaan kustannusten korvaamisesta.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Maanmittausteknikko Juha Peltomaa selosti lautakunnalle kaavanmuutosesityksen kortteleissa 106 ja 106a. Hän poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.40.
________________________________________________________________________
Tekninen lautakunta 20.1.2015 § 6
Valmistelija maanmittausteknikko
Tarjouspyynnön perusteella tekninen johtaja on valinnut viranhaltijapäätöksellä kaavoitustyön laatijaksi FCG finnish consulting group
oy:n.
Konsultti on laatinut asemakaavaluonnoksen jossa Meijerin alueen
kahden korttelin viidelle tontille mahdollistetaan IV-kerroksisten kerrostalojen rakentaminen. Kaavoitussopimus laaditaan luonnosvaiheen jälkeen.
Valmistelijan ehdotus
Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta ja asetetaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma , asemakaavaluonnos sekä asemakaavaselos-
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TEKNI: 13/2014
tus valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 vuorokaudeksi
ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRL 62, 63 §, MRA 30 §), tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu (MRL 66 §).

Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________________________________________________________________
Tekninen lautakunta 4.2.2016 § 11
OHEISMATERIAALINA kaava-asiakirjat
Valmistelija maanmittausteknikko
Asemakaavan muutos on ollut yleisesti nähtävillä 29. - 27.2.2015 välisenä aikana. Lausuntoja saatiin kolme ja mielipiteitä yksi kappale,
liitteenä kaavoittajan vastineet. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavan laatija on laatinut asemakaavaehdotuksen. Kiinteistön
omistajan kanssa on allekirjoitettu kaavoitussopimus luonnosvaiheen
kuulemisen jälkeen, mihin on kirjattu kaavoitusprosessin tavoitteet ja
sovittu kustannusten korvauksista.
Valmistelijan ehdotus
Asetetaan asemakaavaehdotus 30 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville
(MRA 65§, MRA 27§) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRA 28§)

Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________________________________________________________
Tekninen lautakunta 14.4.2016 § 19
Valmistelija maanmittausteknikko
Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 11.2. - 14.3.2016
välisenä aikana. Lausuntoja saatiin neljä kappaletta, Ely keskukselta , Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta sekä puolustusvoimien logistiikkarykmentin esikunnalta,
liitteenä kaavanlaatijan vastineet. Lausunnot aiheuttavat asemakaavaehdotukseen teknisen muutostarpeen.
Valmistelijan ehdotus
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TEKNI: 13/2014
Esitetään asemakaavaehdotus kaupunginhallituksen ja -valtuuston
hyväksyttäväksi nähtävillä olleessa muodossa korjattuna teknisellä
muutoksella

Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 25.4.2016 § 82
Oheismateriaali: Kaava-asiakirjat
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää asemakaavaehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi nähtävillä olleessa muodossa korjattuna teknisillä muutoksilla.
Päätös
Hyväksyttiin.

§ 83, KH 25.4.2016 15:00
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Liite: Kaupunginvaltuuston kokousasialistat 28.1. ja 25.2.2016
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.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on
jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset 28.1.2016 (§:t 1 - 6), 25.2.2016 (§:t 7 - 14) eivät ole syntyneet
laista poikkeavassa järjestyksessä
1) eivät mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi
2) eivät ole lainvastaisia
3) pannaan täytäntöön.
Päätös
Hyväksyttiin.

§ 83, KH 25.4.2016 15:00 / Pykälän liite: Sisällysluettelot valtuustot 25.2 ja 28.1
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§ 84, KH 25.4.2016 15:00

HALL: 57/2016

Kuntien Hetapalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous ti 26.4.2016
Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen
Kuntien Hetapalvelut Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 26.4.2016
klo 13 Yritystalo Origossa, Ylivieskan yksikössä.
Nivalan jäsenenä Kuntien Hetapalvelut Oy:n hallituksessa on Päivi
Karikumpu ja hänen varajäsenenään Saara Mäenpää.
Yhtiökokousedustajana on ollut Esko Kangas.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajat ja ohjeistaa
yhtiökokousedustajia.
Päätös
Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Esko Kangas. Kaupunginhallitus
ohjeisti yhtiökokousedustajaa.
Merk. Satu Pirnes poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn
ajaksi. Pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimi Eija-Riitta Niinikoski.
OTE

Esko Kangas
Kuntien Heta-palvelut
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HALL: 53/2016

Keskipiste-Leader ry:n kevätkokous 27.4.2016
Oheismateriaali: Kokouskutsu liitteineen

Keskipiste-Leader ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
27.4.2015 kello 18.00 (kahvit kello 17.30) os. Villa Haliwilivau, Raatintie 28, Kärsämäki
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 ohjeistaa yhdistyskokousedustajia.
Päätös
Kokousedustajaksi nimettiin Kaarina Pyykkönen.
OTE

Kaarina Pyykkönen
Keskipiste-Leader Ry
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HALL: 52/2016

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite - Pyssymäen ulkoilualueen yleisilmeen
kohentaminen
Liite: Valtuustoaloite 31.3.2016
Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen Pyssymäen
ulkoilualueen parkkipaikan ja ympäristön viihtyvyyden parantamiseksi.
Kaupunginjohtajan esitys
Aloite lähetetään valmisteltavaksi Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle, joka
nimeää työryhmän hankkeen valmistelua varten.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Nivalan Liikuntakeskus Oy

§ 86, KH 25.4.2016 15:00 / Pykälän liite: Valtuustoaloite
=====
====== § 86

§ 87, KH 25.4.2016 15:00
Nivalan kaupungin kaupunkistrategian päivittäminen
Oheismateriaali: Voimassa oleva Nivalan kaupunkistrategia.
Nivalan kaupunki on laatinut voimassa olevan kaupunkistrategian
vuonna 2013. Toimintaympäristön muuttuessa tulee strategia päivittää ja arvioida voimassa olevassa strategiassa määritettyjä toimenpiteitä.
Tavoiteaikataulu strategian päivitykselle on toukokuu - lokakuu 2016.
Työryhmänä strategian päivityksessä toimivat johtoryhmä, konsernin
johtoryhmä ja kaupunginhallitus. Valtuustolle järjestetään aiheesta iltakoulu touko - kesäkuussa 2016. Strategian päivitys perustuu arvioon nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja
niiden vaikutuksista kaupunkikonsernin toimintaan ja paikkakunnan
elinvoimaisuuden edistämiseen. Kuntastrategian päivitys huomioidaan tulevan vuoden toiminta ja taloussuunnittelussa.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki aloittaa kaupunkistrategian
päivittämisen.
Päätös
Hyväksyttiin.

§ 88, KH 25.4.2016 15:00

HALL: 59/2016

Kiinteistö Oy Laatuluhti - varsinainen yhtiökokous 1/2016

Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen
Kiinteistö Oy Laatuluhdin yhtiökokous pidetään 3.5.2016 kello 16.00
alkaen Nivalan Osuuspankin kokoushuoneessa, Kalliontie 20, 85500
Nivala.
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.
Yhtiökokousedustajaksi on valittu Päivi Karikumpu ja varahenkilöiksi
Jouni Hautala ja Juha Peltomaa.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja päättää ohjeistaa
yhtiökokousedustajia.
Päätös
Yhtiökokousedustajaksi valittiin Juha Peltomaa ja varalle Jari Jyrkkä.
OTE

Juha Peltomaa
Jari Jyrkkä
Kiinteistö Oy Laatuluhti

§ 89, KH 25.4.2016 15:00
Tiedoksiantoasiat
Kiinteistönluovutusilmoituksia10 kpl.
Nivalan kaupunki
Viranhaltijapäätökset
- Kaupunginjohtaja nro 19: Yleishallinnon toimialajohtaja
- Kaupunginjohtaja nro 20: Virkatyömatkahakemus/koulutushakemus ulkomaille - Matikainen
- Kaupunginjohtaja nro 21: Virkatyömatkahakemus/koulutushakemus ulkomaille - Vainotalo, Alamännistö.
- Kaupunginjohtaja nro 22: Virkatyömatkahakemus/koulutushakemus – vs. sivistysjohtaja
Tekninen lautakunta
- Pöytäkirja 12.11.2015
- Pöytäkirja 14.4.2016
Lupajaos
- Pöytäkirja 13.4.2016
Henkilöstöjaoksen 25.4.2016 asialista
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän muistio 26.1.2016.
Saapuneet kirjeet ja tiedotteet
Keskipiste-Leader ry
- Jäsentiedote 1/2016.
Kiinteistö Oy Nivalan Forum
- Yhtiökokouskutsu 25.4.2016
Kokkolan kaupunki
- Pöytäkirja 8.4.2016 Keski-Pohjanmaan ja lähialueen sote-tuotantoorganisaatiota valmistelevan ohjausryhmän kokous
KT Kuntatyönantajat
- Yleiskirje 2/2016.
Korkein hallinto-oikeus
- Päätös 12.4.2016 2659/1/15.
Kotona Suomessa –hanke, aluekoordinaattori, ELY-keskus
- Ajankohtaistiedote
Nivala-Seura ry
- Kutsu Nivala-Seuran 80-vuotisjuhliin 5.5.2016
Nordic Option Oy
- Yhtiökokouksen pöytäkirja 29.2.2016 liitteineen.
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- Yhtiön nimi Teknoventure Management Oy muutettu Nordic Option
Oy:ksi.
Ohjelmatuotanto Oy
- Fiscal info-tv -ohjelmat
Oikeusministeriö
- Lausuntopyyntö: Kielilainsäädännön soveltaminen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
- Yhtymähallituksen esityslista 22.4.2016
- Yhtymäkokouksen esityslista 26.4.2016
Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Maakuntahallituksen pöytäkirja 11.4.2016.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
- Hallituksen pöytäkirja 21.3.2016.
Suomen Kotiseutuliitto
- Haaste
Toholammin kunta
- Mari-Liisa Haka; Tiedustelu Biojalostamo koevaihehankkeen hanke-esittelystä
Ympäristöministeriö
- Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys valmis –
183 kohteesta kuullaan 18.1.-19.2.2016
Koulutukset / seminaarit
- Aluekehityssäätiön koulutuksia.

Julkaisut
- Arvouutiset 1/2016

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 51 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Käsittely
Käydyn keskustelun aikana Satu Pirnes esitti Eeva-Leena Ainasojan
kannattamana, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta teknisen-
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lautakunnan kokouksen 12.11.2015 § 63:een Tontinvaraushakemus
korttelissa 73 tontti 1, Esperi Care Oy.
Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannatti 4 jäsentä(Vuolteenaho, Raudaskoski, Pyykkönen,Niinikoski), Pirneksen esitystä 4 jäsentä(Pirnes, Ekdahl, Ahlholm, Ainasoja) ja yksi tyhjä (Päivärinta). Tasatuloksessa puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten kaupunginjohtajan esitys voitti.
Päätös
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan esitys.
Lisäksi merkittiin tietoon saaduksi
- Jokilaaksojen jätelautakaunan pöytäkirja 6.4.2016
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän esityslista 26.4.2016
- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.4.2016.

Merk. Pirnes, Ekdhl, Ahlholm ja Ainasoja jättivät pykälään eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä.
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§ 9998, KH 25.4.2016 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 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 84, 85, 88
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 84, 85, 88
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

