§ -2, KH 23.5.2016 15:00
Kokousaika

Maanantai 23.5.2016 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 26.5.2016 hallintosihteerin työhuoneessa

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
Puheenjohtaja

LIISA HANKONEN
Liisa Hankonen
pöytäkirjanpitäjä

§ -1, KH 23.5.2016 15:00
Kokousaika

23.5.2016 kello 15.00 - 16.05

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 ”
X
Niinikoski Eija-Riitta ”
X
”
Pirnes Satu
X
2. vpj.
Ahlholm Jani
x
jäsen
Pyykkönen Kaarina
X
kv:n pj.
Kangas Esko
x
kv:n 1. vpj.
Pihlajaniemi Jarmo
X
kv:n 2. vpj.
Uusitalo Tapio
X
kaupunginjohtaja
Karikumpu Päivi
x
hallintojohtaja
Hankonen Liisa
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Asialistan mukaiset §:t 100-109. Kokouksen alussa oli Triplankokoushallinnan luottamushenkilöportaalin esittely.
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Vähäsöyrinki Leena ja Ahlholm Jani

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 25.5.2016
Allekirjoitukset

Vähäsöyrinki Leena
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

Ahlholm Jani

26.5.2016 hallintosihteerin työhuoneessa
Hallintojohtaja

Liisa Hankonen

§ 100, KH 23.5.2016 15:00

HALL: 62/2016

Kuntalaisaloite - Vetoomus puhtaiden työtilojen puolesta
Oheismateriaali: Kuntalaisaloite, Knuuttila
Hanna Knuuttila on tehnyt kuntalaisaloitteen "Vetoomus puhtaiden
työtilojen puolesta".
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus lähettää kuntalaisaloitteen teknisen toimen valmisteluun.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE:

Hanna Knuuttila, tekninen toimi

§ 101, KH 23.5.2016 15:00

HALL: 67/2016

Kiinteistöosakeyhtiö Nivalan Liikekeskus - Varsinainen yhtiökokous 1/2016
Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen
Kiinteistö Oy Nivalan Liikekeskuksen yhtiökokous pidetään
24.5.2016 kello 12.00 alkaen Nivalan Osuuspankin kokoushuoneessa, osoitteessa 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 varahenkilöksi
Jouni Hautala.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus nimeää ja evästää kokousedustajat.
Päätös
Kokousedustajaksi valittiin Jari Jyrkkä, varalle Liisa Hankonen.

OTE:

Kokousedustajat, Kiinteistöosakeyhtiö Nivalan Liikekeskus

§ 102, KH 23.5.2016 15:00

HALL: 70/2016

Kunnan edustajien ja lääkäreiden nimeäminen vuoden 2016 kutsuntoihin
Oheismateriaali: Pyyntö 10.5.2016 ja kutsuntakuulutus
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kutsunnat järjestetään
syksyllä 2016 oheismateriaalina olevan kutsuntakuulutuksen mukaisesti.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntia pyydetään nimeämään nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneitä kunnan edustajia vuoden 2016
kutsuntalautakuntiin kutsuntakuulutuksen ajankohtien mukaisesti
seuraavasti:
-

1 kunnan edustaja
1-2 (tarpeellinen määrä) varahenkilöitä
kunnan valmiussuunnitelmasta vastaava henkilö

Kuntien nimeämistä henkilöistä pyydetään ilmoittamaan
- täydellinen nimi
- tehtävä
- ammatti/arvo
- osoite ja puhelinnumero
Ilmoitus pyydetään lähettämään 9.6.2016 mennessä PohjoisPohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen pohjois-pohjanmaanaluetoimisto@mil.fi.
Asevelvollisuuslakiin perustuen kuntia pyydetään yhteistyössä terveyskeskusten johtavien lääkäreiden kanssa nimeämään kutsuntalääkäri kunnan kutsuntatoimitukseen. Lääkäreiden nimet, osoitteet sekä
puhelinnumerot pyydetään ilmoittamaan 9.6.2016 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen pohjois-pohjanmaanjakainuunaluetoimisto@mil.fi.
Kutsuntajärjestelyissä Nivalan kaupungin yhteyshenkilönä toimii
kaupunginjohtajan sihteeri Minna Korkeakoski
(minna.korkeakoski@nivala.fi).
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajat kutsuntoihin.
Päätös
Kunnan edustajiksi valittiin Jarmo Pihlajaniemi ja varalle Jarmo
Raudaskoski, valmiussuunnitelmasta vastaavana Jouni Hautala,
lääkäriksi Mika Kesomaa.

OTE:

pohjois-pohjanmaanaluetoimisto@mil.fi, nimetyt henkilöt

§ 102, KH 23.5.2016 15:00

HALL: 70/2016

§ 103, KH 23.5.2016 15:00
Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syksy 2016
Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen pitämisestä.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään
mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu
lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jos kokousasioita ei ole saatu
kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta.
Kaupunginhallitus on pitänyt kokouksensa ennakkoon sovittujen päivämäärien mukaisesti maanantaisin klo 15.00. Ylimääräisiä kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Kokouskutsu asialistoineen on julkaistu pääsääntöisesti extranetissä kaupunginhallituksen jäsenille ja
niille muille henkilöille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus taikka
velvollisuus.
Esityslista on julkaistu myös kaupungin internet -sivuilla.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää kokoontua syksyllä 2016 seuraavina päivinä kello 15.00 alkaen.
-15.8.
-29.8.
-12.9.
-26.9.
-10.10.
-31.10
-14.11.
-28.11.
-12.12.
Tarpeen vaatiessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Päätös
Muutettiin 10.10 kokouspäivä tiistaille 11.10. Hyväksyttiin.

§ 104, KH 23.5.2016 15:00
Oppilaiden koulukuljetusten sopimusoptiot lukuvuosille 2016-17 ja 2017-2018
Oheismateriaalit: Liikennöitsijöiden ilmoitukset option käyttämisestä
Valmistelija vs. sivistysjohtaja
Nivalan kaupunginhallitus on tehnyt 20.5.2013 § 116 päätöksen oppilaiden koulukuljetuksista lukuvuosille 2013-14, 2014 - 15 ja 201516. Hallitus on hyväksynyt Paakinahon Liikenne Oy:n tarjouksen.
Tarjouspyyntöön, tarjoukseen ja sopimukseen sisältyy mahdollisuus
kahden vuoden jatko-optioon, josta tilaaja päättää. Liikennöitsijä on
hyväksynyt optiovuosien käytön.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää käyttää oppilaiden koulukuljetuksissa sopimuksen mahdollistamat optiovuodet lukuvuosille 2016-17 ja 201718.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Paakinahon Liikenne Oy, vs.sivistysjohtaja

§ 105, KH 23.5.2016 15:00
Koulujen tilausajojen sopimusoptiot lukuvuosille 2016-17 ja 2017-2018
Oheismateriaalit: Liikennöitsijöiden ilmoitukset option käyttämisestä
Valmistelija vs. sivistysjohtaja
Nivalan kaupunginhallitus on tehnyt 20.5.2013 § 117 päätöksen koulujen tilausajoista lukuvuosille 2013-14, 2014 - 15 ja 2015-16. Hallitus on hyväksynyt Paakinahon Liikenne Oy:n tarjouksen.
Tarjouspyyntöön, tarjoukseen ja sopimukseen sisältyy mahdollisuus
kahden vuoden jatko-optioon, josta tilaaja päättää. Liikennöitsijä on
hyväksynyt optiovuosien käytön.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää käyttää koulujen tilausajoissa sopimuksen
mahdollistamat optiovuodet lukuvuosille 2016-17 ja 2017-18.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Paakinahon Liikenne Oy, vs.sivistysjohtaja

§ 106, KH 23.5.2016 15:00
Tilausajovuorojen sopimusoptiot lukuvuosille 2016-17 ja 2017-2018
Oheismateriaalit: Liikennöitsijöiden ilmoitukset option käyttämisestä
Valmistelija vs. sivistysjohtaja
Nivalan kaupunginhallitus on tehnyt 20.5.2013 § 118 päätöksen koulupäivinä ajettavista tilausajovuoroista lukuvuosille 2013-14, 2014 15 ja 2015-16. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Paakinahon Liikenne Oy:n tarjouksen Välikylän I ja II vuoroille, Oulaisten Liikenne
Oy:n tarjouksen Maliskylän vuorosta sekä Sarjankylän vuoroista I, II,
III ja IV.
Tarjouspyyntöön, tarjouksiin ja sopimuksiin sisältyy mahdollisuus
kahden vuoden jatko-optioon, josta tilaaja päättää. Molemmat liikennöitsijät ovat hyväksyneet optiovuosien käytön.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää käyttää tilausajovuoroissa sopimuksien
mahdollistamat optiovuodet lukuvuosille 2016-17 ja 2017-18.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Paakinahon Liikenne Oy, Oulaisten Liikenne Oy, vs.sivistysjohtaja

§ 107, KH 23.5.2016 15:00
Kauppakirja, kaupunki - Nivalan osuuspankki

Valmistelija: Maanmittausteknikko
Oheismateriaali: Kauppakirja
Nivalan kaupunki on 13.5.2016 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut
Nivalan Osuuspankilta Keskusta-nimisellä asemakaava-alueella
Kiinteistöt Pajula RN:o 535-404-18-506 ja Malila RN:o 535-404-18116. Kiinteistöt ovat tiealuetta, pinta-ala on yhteensä noin 359 m².
Kauppahinta on 897,50 €.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin ja Nivalan Osuuspankin 13.5.2016
allekirjoittama kauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk. Tapio Uusitalo poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi klo 15.54-15.55.

OTE:

Nivalan Osuuspankki, valmistelija

§ 108, KH 23.5.2016 15:00
Haapala liikkuu ja leikkii-hanke
Oheismateriaali: Haapaperän kyläseura ry:n vuosikokouksen
14.4.2016 pöytäkirja ja hakemus lyhytaikaisesta lainasta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 16.5.2016 nro 83118 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.
Haapaperän kyläseura ry:n vuosikokous on kokoontunut 14.4.2016
ja päättänyt puskurirahoituksen hakemisesta kaupungilta. Haapaperä liikkuu ja leikkii - hankkeessa hankitaan koulun piha-alueelle monitoimikaukalo, joka toimii myös jääkiekkokaukalona talvisin. Kaukalon
pohja tasataan kivituhkalla ja kentän reunalle rakennetaan luistinkoppi sekä koko kenttä valaistaan. Viereinen urheilukenttä kunnostetaan uusilla maamassoilla sisältäen myös pituushyppypaikan ja kuulantyöntöpaikan uudelleen rakentamisen. Pihan läheiseen puistikkoon rakennetaan 4 korinen frisbeegolfrata, joka suunnitellaan yhdessä ratasuunnittelu päivässä ammattilaisten kanssa. Vanhalle
leikkikentälle uusitaan leikkivälineitä turvahiekoituksineen. Lisäksi
rakennetaan makkaranpaistopaikka (grillikatos) yhteisiä kokoontumisia varten.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 122 769 €, josta julkisen rahoituksen osuus on yhteensä 92 077 € ja yksityisen rahoituksen
osuus 30 692 €. Talkootyön osuudeksi on arvioitu 22 050 € ja omarahoituksen rahalliseksi osuudeksi 8 642 €. Hankkeen toteutusaika
on 1.1.2016 – 31.12.2017.
Keskipiste Liederin hallitus on puoltanut hankkeen rahoitusta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen 16.5.2016 (päätösnumero 83118) ja myöntänyt rahoitusta Haapaperä liikkuu ja leikkii - hankkeelle 73 662 € (EU+valtio). ELY-keskuksen kautta saatavan rahoituksen lisäksi Keskipiste Liederin kautta saatavaa kuntaosuutta on 18 415 €.

§ 108, KH 23.5.2016 15:00
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää myöntää Haapaperän kyläseura ry:lle lyhytaikaista tilapäisrahoitusta 85 000 € velkakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Haapaperän kyläseura ry
kaupunginkamreeri

§ 109, KH 23.5.2016 15:00
Tiedoksiantoasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia 19 kpl.
Nivalan kaupunki

Viranhaltijapäätökset
- Kaupunginjohtaja nro 24 Virka-työmatkahakemus/koulutushakemus
ulkomaille – Markus Rauma, Maarit Kontio ja Annukka Honkanen
- Kaupunginjohtaja nro 25 Valtiosääntöoikeuden professuurihanke
- Hallintojohtaja nro 49-62 Kesäduunisetelin myöntäminen
-Tuloslaskelma, toteutumisvertailu ja rahoituslaskelma

Aluehallintovirasto
- Työsuojelutarkastus /Junttilan koulu 26.4.2016
Saapuneet kirjeet ja tiedotteet

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
- Yhtymähallituksen esityslista 25.5.2016
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan ote
26.4.2016+liitteet
Kunnat.net
-Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut vastaanottokeskuksissa ja kuntien roolit
Kuntaliitto
-Suomalais-unkarilainen ystävyyskonferenssi 8.-10.9.2016
Maaviesti 2/2016
Mikropolis
-Uudet energiaratkaisut säästävät
Motiivi 5/2016
NIHAK
- Seutuhallitus 24.5.2016 esityslista
Opetushallitus
- Haku valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoon
Opetushallitus
- Valtionavustuspäätös 230/571/2016 Nivalan koulujen kerhotoiminta
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Opetushallitus
- Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi
Opetushallitus
- Valtionavustus varhaiskasvatuksen kehittämiseen
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
- Eropyyntö – yhtymähallituksen varajäsen Marjut Holappa
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
- Yhtymähallitus esityslista 24.5.2016

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
- Yhtymäkokous 26.4.2016 pöytäkirja
Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste
- Uutiskirje 2/2016
Pohjois-Pohjanmaan Liitto
- PoPSTer-hanke johtoryhmän kokouspöytäkirja3.5.2016
Pohjois-Pohjanmaan Liitto
- Maakuntahallitus 2.5.2016 pöytäkirja
Pohjois-Pohjanmaan Liitto
- Maakuntavaltuusto 23.5.2016 esityslista
Pohjois-Pohjanmaa – Nuorten maakunta
- Haku työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin kokeiluihin, hakuaika päättyy 31.5.2016
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
-pöytäkirja 18.4.2016
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/perusterveydenhuollon yksikkö
- Järjestämissuunnitelman päivitys
Puolustusvoimat / Ruotsila Eero
- Varalaskupaikkojen suoja-alueet ja suojavyöhykkeet rakennuslupakäsittelyssä ja yleiskaavoituksessa
Työ- ja elinkeinoministeriö
- Kotouttamislaki (1386/2010) muuttui – Pakolaisia kunnalle maksettavien laskennallisten korvausten maksatus automatisoidaan
Uusi Toivo 1/2016
Vaasan hovioikeus
- Päätös asianumerolle R 15/435
Valtiovarainministeriö
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- Kutsu VAHTIn EU-tietosuoja-asetusta käsittelevän raportin julkistustilaisuuteen 2.6.2016
Valvira
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
Valvira
- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen
Valvira:
-Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen
Valvira
- Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta
Valvira
- Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta
Vestia
- Kokouspöytäkirja 12.5.2016 + liite
Ylivieskan kaupunki
-Jokilaaksojen pelastuslaitoksen hohtokunnan esityslista 27.5.2016
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
- Päätös asianumerolle R 15/704
Koulutukset / seminaarit
Aluepro
-Kunnallisen itsehallinto-oikeuden perusteet
Pohjois-Pohjanmaan Liitto
- Valoa ja taidetta keskustoihin -seminaari (KAAPO -hanke)
Suomen Kotiseutuliitto
- Kutsu: Mitä kotiseutu merkitsee? seminaari
Uudenmaan ELY-keskus
- Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutus Ylivieskassa 23.24.5.2016

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 51 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin.

§ 9998, KH 23.5.2016 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 100, 103, 109
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108
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 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

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

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

Oikaisuohje
hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun

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

§ 9998, KH 23.5.2016 15:00
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupunginhallitukselle.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

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

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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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

Valitusviranomainen ja
yhteystiedot

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

Kunnallisvalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen
ja yhteystiedot

Valituskirja

Valitusasiakirjojen toimittaminen

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

pykälä

päivää
Valitusaika
14 päivää
30 päivää

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

