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Tilapäislaina - Karvoskylän kyläyhdistys ry.
Oheismateriaali: Karvoskylän kyläyhdistys ry:n vuosikokouksen
8.4.2016 pöytäkirjaote ja hakemus lyhytaikaisesta lainasta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 30.5.2016 nro 84257 ja
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.
Karvoskylän kyläyhdistys ry:n vuosikokous on kokoontunut 8.4.2016
ja päättänyt puskurirahoituksen hakemisesta kaupungilta. Karvoskylän luonto liikuttaa - hankkeen kautta saadaan kohennettua sekä
konkreettisesti kylän liikuntamahdollisuuksia että lisätään kyläläisten
hyvinvointia. Hanke sisältää Karvoskylän koulun pihan leikkivälineiden monipuolistamisen, viheralueiden ja istutusten suunnittelun ja toteutuksen, uuden jääkiekkokaukalon ja pallokentän rakentamisen.
Pururata ja sen valaistus uudistetaan. Mäenlaskupaikka kunnostetaan ja sen läheisyyteen rakennetaan laavu.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 135 020 €, josta julkisen rahoituksen osuus on yhteensä 99 995,81 € ja yksityisen rahoituksen
osuus 35 024,19 €. Talkootyön osuudeksi on arvioitu 26 490 € ja
omarahoituksen rahalliseksi osuudeksi 8 534,19 €. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 - 31.12.2017.
Keskipiste Liederin hallitus on puoltanut hankkeen rahoitusta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen 30.5.2016 (päätösnumero 84257) ja myöntänyt rahoitusta Karvoskylän luonto liikuttaa - hankkeelle 79 995,81 € (Eu+valtio). Ely-keskuksen kautta saatavan rahoituksen lisäksi Keskipiste Liederin kautta saatavaa kuntaosuutta on 20 000 €.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää myöntää Karvoskylän kyläyhdistys ry:lle
lyhytaikaista tilapäisrahoitusta 50 000 € velkakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin.
Kaupunginjohtajan esitys
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Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE:

Karvoskylän kyläyhdistys ry.
kaupunginkamreeri
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Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Toholampi-Lestijärven
tuulipuisto, Toholampi
Oheismateriaali: Lausuntopyyntö liitteineen
Valmistelija maanmittausteknikko
Nähtävillä olevasta aineistosta koottua tekstiä liittyen sähkönsiirtoon:
Tuulivoimayhtiöt wpd Finland Oy ja Scandinavian Wind Energy SWE
Oy suunnittelevat 57–74 tuulivoimalan suuruisen maatuulivoimapuiston rakentamista Toholammin ja Lestijärven kuntien alueelle seututien 775 ja Lestijoen itäpuolelle. Hankealue sijaitsee noin 8 kilometriä
Toholammin keskustasta kaakkoon ja noin 7 kilometriä Lestijärven
kirkonkylästä luoteeseen. Toholampi-Lestijärven tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyi, kun
hankevastaavat wpd Finland Oy ja Scandinavian Wind Energy SWE
Oy luovuttivat 25.10.2013 yhteysviranomaisena toimivalle EteläPohjanmaan ELY-keskukselle suunnitelman ympäristövaikutusten
arvioimiseksi, eli YVA-ohjelman. Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) on esitetty ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. YVA-menettely sisältää myös tuulipuistohankkeiden sähkönsiirron. Arviointiselostuksen on laatinut Ramboll Finland
Oy wpd Finland Oy:n ja Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n
toimesta.
Samanaikaisesti arvioinnin kanssa laaditaan tuulivoima-alueen
osayleiskaavaa.
Sähkönsiirto
Tuulipuistoon rakennetaan kaksi omaa, tuulipuiston sisäistä sähköasemaa, joihin tuulivoimaloiden tuottama sähkö siirretään maakaapeleilla. Maakaapelit kaivetaan pääasiassa huoltoteiden yhteyteen
kaivettavaan kaapeliojaan. Alustavan suunnitelman mukaan Lestijärven kunnan alueella sijaitsevien voimaloiden sähkönsiirto hoidettaisiin tuulipuiston sisäiseltä sähköasemalta uudella 110 kV ilmajohtolinjalla etelän suuntaan Lestijärven tuulivoimahankkeen uuteen
110/400 kV Lestijärven koontiasemaan. Uusi 110 kV voimajohto sijoittuisi koko matkaltaan olemassa olevan 2x400 kV:n voimajohdon
kanssa samaan johtokäytävään. Uuden 110 kV:n linjan pituus olisi
noin 9,1 km. Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuistosta tuotettu sähkö siirretään Lestijärven suunnitteilla olevalta 400–110 kV sähköasemalta valtakunnan verkkoon uudella 400 kV ilmajohdolla etelään
Alajärven sähköasemalle. Rakennettava ilmajohto sijoittuisi 58 km
matkalta olemassa olevan Fingridin 2x400 kV Pikkarala-Alajärvi voimajohtoreitin rinnalle. Lestijärven ja Alajärven välisestä 400 kV voimajohto-osuudesta on tehty erillinen ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka päättyi syksyllä 2015. Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeen nk. Toholammin puoli liitettäisiin joko Fingridin Uusnivalan 400 kV -sähköasemalle tai Länsi-Toholammin tuulipuiston
kautta. Länsi-Toholammin hankealueen kautta kulkeva sähkönsiirtolinjaus on kuitenkin mahdollinen vain siinä tapauksessa, että myös
Länsi-Toholammin tuulipuistohanke toteutuu. Mikäli Toholammin
puoli liitetään Uusnivalan sähköasemalle, tapahtuisi sähkönsiirto Toholammin hankealueen sisäiseltä sähköasemalta n. 40 km pitkällä,
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uudella 110 kV ilmajohdolla. Noin 30 km reitistä kulkee olemassa
olevien 2 x 400 kV johtojen vieressä, noin 6 km seurailee olemassa
olevia paikallisteitä ja noin 4 km tullee uuteen maastokäytävään.
Mikäli sähkönsiirto toteutettaisiin Lestijärven koontiasemalle LänsiToholammin tuulipuistoalueen kautta, Toholammin sisäiseltä sähköasemalta rakennettaisiin uusi 110 kV:n ilmajohto Länsi-Toholammin
hankeosa-alueen E sähköasemalle. Lestijoen ylitys/alitus tapahtuisi
joko ilmajohdolla tai maakaapelilla. Hankeosa-alueelta E puolestaan
rakennettaisiin täysin uudessa johtokäytävässä kulkeva, noin 20
km:n pituinen, 110 kV ilmajohto Lestijärven koontiasemalle.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (YVA-laki 468/1994,
muutettu 458/2006) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista suunnittelussa.
Lisäksi tavoitteena on lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua
hankkeen suunnitteluun. Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei
ole päätöksenteko- tai lupamenettely, joten arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä hankkeen toteuttamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arviointiohjelma-ja arviointiselostusvaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa
laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), joka
on suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutuksia aiotaan
arvioida. Toisessa vaiheessa toteutetaan varsinainen ympäristövaikutusten arviointi, jonka tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). Toholampi-Lestijärven tuulipuiston
YVA-ohjelma on jätetty yhteysviranomaisena toimivalle EteläPohjanmaan ELY-keskukselle 25.10.2013 ja nyt käsillä oleva työ on
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).
Yhteysviranomainen asettaa myös tämän YVA-selostuksen julkisesti
nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden antoa varten raportin valmistuttua keväällä 2016. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä.
Yhteenveto sähkönsiirtoon liittyvistä ympäristövaikutuksista
Toholampi-Lestijärven tuulipuiston hankealueelle rakennetaan kaksi
sisäistä sähköasemaa, joihin tuulivoimaloiden tuottama sähkö siirretään maakaapelein. Sähkönsiirtoon sisäisiltä sähköasemilta valtakunnan verkkoon on suunniteltu seuraavia reittivaihtoehtoja:
Toholampi-Lestijärven tuulipuiston eteläosa-Lestijärven koontiasema; Toholampi-Lestijärven tuulipuiston pohjoisosan sähköasema –
Uusnivala; Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuisto-LänsiToholammin tuulivoimapuisto-Lestijärven koontiasema.
Linjalla Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuisto – Lestijärven koontiasema voimajohtolinjan vaikutukset on arvioitu maisemavaikutuksia
lukuunottamatta vähäisiksi. Syrinharjun arvokkaaseen harjualueeseen ja samalla alueella sijaitsevaan maakunnallisesti arvokkaaseen
maisemaalueeseen vaikutukset on arvioitu korkeintaan kohtalaisiksi.
Vaikutukset Lestijärven maakunnallisesti arvokkaalla maisemaalueella vaikutukset arvioidaan korkeintaan kohtalaisiksi.
Linjalla Toholampi-Lestijärven sähköasema – Uusnivala vaikutukset
on arvioitu muuten vähäisiksi, mutta Kalajoen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen kohtalaisiksi.
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Linjalla Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuisto - Länsi-Toholammin
tuulivoimapuisto - voimajohtolinjan vaikutukset on arvioitu pääosin
vähäiseksi. Tästä poiketen ilmajohdon (B1-vaihtoehto) vaikutus
maakunnallisesti arvokkaalle Lestijokivarren maisema-alueelle arvioidaan kohtalaiseksi, sillä linja näkyy selvästi avoimella peltoalueella.
B1-vaihtoehdossa maisemavaikutuksen vuoksi vaikutuksia Lestijokivarren asukkaille ja virkistyskäyttäjille pidetään paikallisesti vähäisinä/kohtalaisina.
Länsi-Toholammin tuulivoimapuisto – Lestijärven koontiasema voimajohtolinjan vaikutukset on arvioitu muuten vähäisiksi, mutta maisemavaikutukset Härkänevan maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle kohtalaisiksi.
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset:
Vaikutusalueen katsotaan keskittyvän tässä arvioinnissa
noin 3 km etäisyydelle hankealueesta (esimerkiksi maisema-, meluja välkevaikutukset). Toisaalta
esimerkiksi työllisyys- talous- ja liikennevaikutuksien osalta voidaan
puhua selvästi laajemmasta
aluetasosta, kuten kunnan ja maakunnan tasosta. Voimajohtoreitin
suora vaikutusalue
ulottuu noin 200 metrin etäisyydelle voimajohdosta, mutta esimerkiksi maisemavaikutukset voivat
ulottua kauemmaksikin.
SÄHKÖNSIIRTOON LIITTYVÄT
Ympäristövaikutukset
Toholampi-Lestijärven tuulipuisto – Uusnivala Hankealueen pohjoisosan siirtoyhteys voidaan toteuttaa 110 kV:n voimajohtona tuulipuiston omalta sähköasemalta Uusnivalan sähköasemalle yhteensä noin
40 km pitkällä voimajohdolla (kuva 107). Voimajohto kulkisi tuulipuiston pohjoiselta sähköasemalta ensin uudessa johtokäytävässä noin
10 kilometrin matkan ja suurimman osan (noin 30 km) olemassa olevan, lounaiskoillinen suunnassa kulkevien 2x400 kV:n voimajohtojen
rinnalla. Voimajohto sijoittuisi eteläpäässään lyhyeltä matkalta Toholammin kunnan alueelle, suurelta osin Sievin kunnan alueelle ja loppupäästään lyhyeltä matkalta Nivalan kunnan alueelle.
Maankäyttö
Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuisto – Uusnivala
Eteläpäässään voimajohto sijoittuu uuteen voimajohtokäytävään
noin 10 km matkalta ja lopun noin 30 km se sijoittuu olemassa olevan johtokäytävän vierelle. Vanha johtoaukea on noin 75 metrin levyinen, jolloin uuden voimajohdon (leveys noin 20 metriä) toteutuessa johtoaukea on noin 97 m levyinen.
Ihmisten asumisviihtyisyys ja elinolot
Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuisto – Uusnivala
Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 40 metrin etäisyydellä johtoaukeasta, jos uusi voimajohto sijoitetaan olemassa
olevan linjan itäpuolelle. Tämän takia olisikin suositeltavaa rakentaa
uusi johtokäytävä olemassa olevan linjan länsipuolelle. Eteläpäässä
sijaitsevan lomaasunnon viereen rakentaminen on harkittava tapauskohtaisesti. Voimajohdon välittömässä läheisyydessä ei ole
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runsaasti häiriintyviä kohteita ja suurin osa johtoreitistä kulkee asumattomilla alueilla. Asutus johtoreitillä on keskittynyt parille kyläalueelle Puskaperä-Isokoski ja Saukonperä-Patakorpi alueelle. Asutusta sijaitsee runsaammin johtoreitin pohjoispäässä Nivalassa. Voimajohdon alueella rakentamisaikaiset haitat painottuvat em. asutusalueille.
Voimajohdon vaikutukset arvokkaisiin maisema-alueisiin
Pohjoispäässään suunniteltu voimajohtolinja kulkee noin 7 kilometrin
matkalta Kalajoen valtakunnallisen maisema-alueen halki. Valtakunnallisella maisema-alueella uusi voimajohto kulkee olemassa olevan
rinnalla pääosin avoimessa peltomaisemassa. Metsäistä osuutta johtoreitillä on tällä osuudella hyvin vähäisesti. Avoimessa peltomaisemassa voimajohto on siten selkeästi nähtävissä melko laajalti.
Suunnitellun (ja olemassa olevan) voimajohdon välittömään läheisyyteen ei sijoitu merkittävästi asutusta, minkä johdosta suoran maisemavaikutuksen kokevia asukkaita ei ole kuitenkaan paljon. Lähimmät asunnot tällä linjaosuudella ovat Silvastinperällä ja Hauhon
kohdalla. Ylittäessään muun muassa Kalajoen ja kantatien 27 sekä
paikallisteitä olemassa oleva voimajohtokäytävä näkyy uuden rakennettavan voimajohdon myötä leveämpänä rakenteena. Uuden 110
kV:n johtolinjan maisemavaikutuksen merkittävyyttä lieventää se, että uusi johtolinja kulkee Kalajoen valtakunnallisella maisema-alueella
koko matkaltaan jo olemassa olevan, 2x400 kV:n voimajohdon rinnalla. Uuden johtokäytävän myötä voimajohtolinjasta tulee maisemassa selvästi hallitsevampi erityisesti uusien pylväsrakenteiden
myötä. Siten suunniteltavan voimajohtolinjan maisemavaikutus Kalajoen valtakunnallisella maisema-alueella luokitellaan kohtalaiseksi.
Valtakunnallisesti arvokkaalla Kalajokilaakson maisema-alueella alle
2 km etäisyydellä voimalinjasta sijaitsevilta maakunnallisesti arvokkailta rakennetun kulttuuriympäristön arvokkailta kohteista Sikosen
pihapiiristä olisi voimalinjalle näkymiä Kalajoen suuntaan. Vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja korkeintaan kohtalaisiksi. Muilta kohteilta ei puuston ansiosta ole näkymiä suunniteltuun linjaan, jolloin
vaikutuksia ei nykytilanteen mukaan olisi. Paloperän maakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta on näkymiä alueen eteläpuolen
peltoalueilta. Vaikutukset maisemaan arvioidaan korkeintaan kohtalaisiksi. Huomioitavaa on, että Paloperän ja Sikosen kohteet ovat
ympäristövaikutusten arviointiselostus 316 / 368 ehdotettuja 2015 inventoinnin mukaisia täydennyksiä maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. Muihin maisema-alueisiin suunniteltu voimajohtolinja ei aiheuta maisemallisia haittavaikutuksia, sillä maisemakohteet
sijaitsevat hyvin etäällä, vähintään noin 5 km linjasta. Myöskään
muihin arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ei ole maisemallisia vaikutuksia sillä ne sijaitsevat etäällä yli 4 km etäisyydellä
suunnitellusta voimalasta.
Haittojen lieventäminen ja ehkäiseminen maakaapeloinnilla
Haitallisia maisemavaikutuksia voidaan vähentää käyttämällä ilmajohdon sijaan maakaapelointia Kalajoen valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-osuudella. Tässä tapauksessa maakaapelointi tulisi kyseeseen koko arvokkaalla maisema-osuudella. Maakaapelointi alit-
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taisi myös Kalajoen. Mikäli maakaapelointiin päädytään, maakaapelina toteutettava voimajohto-osuus on syytä rakentaa viljelykauden
ulkopuolisena ajankohtana viljelyvahinkojen välttämiseksi. Maakaapeliosuuden suunnittelussa on huomioitava myös peltoalueiden salaojitukset. Peltoalueilla maakaapelointi asennetaan normaalisti noin
1,5 metrin syvyyteen. Maakaapelit sijoittuvat usein samoille syvyyksille kuin salaojatkin, joten huolellisella suunnittelulla voidaan välttyä
isoilta ongelmilta. Salaojien korjaamisen suunnittelu tulee tehdä ennen rakentamista ja varsinainen korjaustoimenpide välittömästi
rakentamisen yhteydessä. Vesistön, tässä tapauksessa Kalajoen alitus tapahtuu esimerkiksi poraamalla. Poraustyöstä syntyvä tärinä voi
lyhytaikaisesti aiheuttaa samentumista ja lievää kiintoaineksen liikkeellelähtöä. Vaikutusten katsotaan kuitenkin olevan paikallisia ja lyhytaikaisia, jolloin niiden arvioidaan jäävän vähäisiksi.
Mikäli osa voimajohdosta toteutetaan 110 kV maakaapelein, on lunastettavan alueen leveys noin 10 m. Asentamisen aikaisen työalueen leveys tulee olla vähintään 20 m levyinen. Etäisyysvaatimukset
maakaapeloinnin ja asutuksen välillä ovat merkittävästi pienemmät
kuin ilmajohtona toteutettavassa osiossa. Yhden metrin levyiseen
kaivantoon voidaan sijoittaa kaksi 110 kV maakaapelia, kummallekin
reunalle yksi kaapelinippu. Mahdollinen maakaapeliosuus ei juuri
vaikuta rakentamisen kokonaisaikatauluihin. Maakaapelointi
on noin 5 kertaa ilmajohtoa kalliimpi toteuttaa. Mahdollisissa vikatilanteissa maakaapeliosuudella vikapaikan löytäminen on hankalampaa ja kaapelia joudutaan mahdollisesti kaivamaan esille useammasta kohdasta. Tämä saattaa keskeyttää sähkönsiirron jopa useiksi
viikoiksi. Toisaalta, maakaapeleiden viat ovat harvinaisempia kuin
ilmajohtojen. Maakaapeleita ei normaalisti kaiveta ylös käytön päätyttyä, joten niiden osalta kierrätys ei ole todennäköistä. Maakaapelien sydämessä oleva kupari/alumiini voitaisiin käyttää uudelleen, mikäli siihen ilmenisi mahdollisuus.
Etelä-Pohjanmaan Ely-Keskus on pyytänyt 2013 Nivalan kaupungin
lausuntoa Toholampi - Lestijärvi tuulivoimapuiston sähkönsiirtolinjan
rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Nivalan kaupunki lausui mm:
Uusnivalan sähköasemalle suuntautuvan linjauksen osalta arviointimenettelyssä
tulisi selvittää myös vaihtoehto, jossa sähkönsiirto toteutettaisiin valtakunnallisesti
arvokkaan Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueen osalla maakaapelina.

Valmistelijan esitys
Ramboll Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja siihen
liittyvissä muissa selvityksissä on tarkasteltu laajasti hankkeen vaikutuksia. Nivalan osalta hanke koskettaa pääasiassa sähkönsiirtoa.
Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuistosta Uusnivalan sähköasemalle suunniteltu 110 kV sähkölinja kulkisi nykyisen 2 x 400 kV linjan
vieressä. Tästä aiheutuvat haitat on arvioitu selostuksessa vähäisiksi, kulttuurimaisema-alueella korkeintaan kohtalaisiksi.
Nivalan kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa
sähkönsiirto, jos sähkön siirto tapahtuu Uusnivalan sähköasemalle,
tulee kulttuurimaisema-alueella suunnitella maakaapeliratkaisuna.
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HALL: 79/2016
Maa- ja metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten sekä valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen kohdistuvien yhteisvaikutusten eri tuulivoimahankkeiden sähkönsiirtoreittien kanssa
arvioidaan vähäisiksi, kun sähkönsiirto maisema-alueelle toteutetaan
maakaapelointina.
.

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös
Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus painottaa, että kaapelointi on ehdottomasti suoritettava maakaapelointina Nivalan alueella.

OTE:

Etelä-Pohjanmaan Ely-Keskus, valmistelija

§ 123, KH 20.6.2016 15:00
Toimien täyttäminen ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella
Tekninen lautakunta 3.3.2016 § 16
Valmistelija ruokahuoltopäällikkö
Oheismateriaali: Ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella
avoinna olevat tai avautuvat toimet sisäistä hakemista varten.
Nivalan kaupungin ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella on
viime vuosina tapahtunut monia toiminnallisia muutoksia sekä eläköitymisiä. Lisätyöt ja eläköitymisten seurauksena vapautuneet toimet
on hoidettu määräaikaisin järjestelyin.
Tammi - helmikuussa 2016 siivoustyönjohtaja ja ruokahuoltopäällikkö ovat kartoittaneet tehtäväalueensa vakituisten työntekijöiden ja sijaisten kiinnostuksen tällä hetkellä avoinna ja määräaikaisesti täytettyinä olleisiin toimiin. Kartoituksen ja lisäselvitysten perusteella neljä
(4) vakituista työntekijää halusi vaihtaa työpaikkaa oman työhyvinvointinsa ja työssäjaksamisen johdosta. Tehtäväalueella sijaisena
toimineista työntekijöistä 15 ilmaisi kiinnostuksensa esillä olleisiin
toimiin.
Vakituisten työntekijöiden työpaikkasiirtojen ja tarkempien selvitysten
jälkeen ruoka- ja puhdistuspalveluilla on täytettävänä kaikkiaan 9
tointa:
- 1 laitoshuoltajan toimi, jonka tämän hetkiset siivouskohteet ovat
Suvantokoti ja päiväkeskus
- 2 siivoojan tointa, joiden tämän hetkiset sijoituspaikat ovat Kyösti
Kallion ja Junttilan koulut
- 1 siivoojan toimi, jonka tämän hetkiset siivouskohteet ovat Knuutinpuhdon päiväkoti, Peltotie 3:n kiinteistön tilat ja eläinlääkäri
- 3 siivooja - ruoanjakajan tointa, joiden tämän hetkiset sijoituspaikat
ovat Haikaran, Junttilan ja Karvoskylän koulut
- 2 ruokapalvelutyöntekijän tointa, joiden tämän hetkiset sijoituspaikat ovat keskuskeittiö Särpimessä.
Kaupungin henkilöstöstrategiaa mukaillen organisaatiossa työskentelevät ihmiset ovat toiminnan kivijalka ja voimavara, jotka tulee saada sitoutettua yritykseen ja sen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
Talousarvion 2016 täytäntöönpano - ohjeiden mukaan ennen virkojen tai toimien perustamista tai täyttämistä tulee saada kaupunginhallituksen lupa ko. asialle.
Valmistelijan ehdotus
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa täyttöluvan osaavan ja sitoutuneen henkilöstön varmistamiseksi edellä mainituille 9 toimelle ja vakinaistaa niistä Junttilan
koulun siivoojan toimeen Ritva Hakolan, joka on työskennellyt kaupungilla siivoojana 8 vuotta useilla ketjutetuilla sopimuksilla sekä
Knuutinpuhdon, Peltotien ja eläinlääkärin siivoojan toimeen Tytti Eskolan, joka on työskennellyt kaupungilla 5 vuotta ketjutetuilla työso-

§ 123, KH 20.6.2016 15:00
pimuksilla. Loput 7 tointa laitetaan avoimeen hakuun kaupungin virallisten ohjeiden mukaisesti.
Koulutusvaatimuksena laitoshuoltajan ja siivoojan toimiin on laitoshuoltajan ammattitutkinto, ruokapalvelutyöntekijän toimiin suurtalousalan perustutkinto ja siivooja - ruoanjakajan toimiin joko laitoshuoltajan tai suurtalousalan perustutkinto.
Täytettävänä olevista toimissa on tehtäväkuvat ja palkkaus on
KVTES:n tai työnvaativuuden arvioinnin kautta määritelty palkkaus.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 14.3.2016 § 50
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat ruoka- ja puhdistuspalveluiden toimiin(9 toimea)teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti ehdollisena siten, että ennen toimien täyttämistä selvitetään varhaiskasvatuksen siirron myötä tapahtuneiden organisaatiomuutosten
vaikutus toimien täyttämiseen sekä yksityisen palvelutuotannon hyödyntäminen kyseisissä avoinna olevissa tehtävissä.
Mahdollisia toimia täytettäessä päätökset tehdään hallintosäännön
21 §:n mukaisesti. Ennen toimien täyttämistä selvityksen tuloksista
tulee informoida kaupunginhallitusta.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE

Sirpa Peltomaa, Jouni Hautala, Jukka Turunen

__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 20.6.2016 § 123
Tekninen johtaja Jouni Hautala ja ruokahuoltopäällikkö Sirpa Peltomaa esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tietoon saaduksi selvityksen ja päättää
jatkotoimenpiteistä.
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Kaupunginhallitus myöntää luvan kahden siivoojan toimen täyttämiselle.
Kaupunginjohtajan tarkennettu esitys
Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tietoon saaduksi ja hyväksyy selvityksen.
Kaupunginhallitus myöntää luvan kahden siivoojan toimen täyttämiselle.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Sirpa Peltomaa, Jouni Hautala, tekninen lautakunta

Merk. Jouni Hautala ja Sirpa Peltomaa olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 15.15-16.12. Kaarina Pyykkönen tuli paikalle kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.26.
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HALL: 78/2016

Eläinsuojan ympäristöluvan olennainen muuttaminen, Nivala
valmistelija tekninen johtaja
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Nivalan kaupungin
lausuntoa Markku ja Vuokko Töllin hakemuksesta eläinsuojan ympäristöluvan olennaisesta muuttamisesta. Tilan maidontuotantoa laajennetaan siten, että lypsylehmäpihaton itäpuolelle rakennetaan uusi
hiehopihatto ja lypsylehmäpihaton lypsyasematila muutetaan lypsylehmäpaikoiksi ja pihaton sivuun rakennetaan tila lypsyrobotille.
Rakennuspaikka sijaitsee Nivalan kaupungin Karvoskylässä tilalla
Männikkö Rn:o 15:186, osoitteessa Kantoperäntie 103, 85580 Nivala. Eläinsuoja ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähistöllä ole vesistöjä. Hakemuksen mukaan myöskään lannanlevityspellot eivät sijaitse
pohjavesialueella. Rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella, joten hakemuksen mukainen rakentaminen ei ole
ristiriidassa alueen yleisen maankäytön suhteen. Nivalan kaupungilla
ei myöskään ole vireillä maankäyttöön liittyviä hankkeita kyseisellä
alueella.
Nivalan kulttuurimaisema-alueen yleissuunnitelman luonnoksessa tilan talouskeskus ja rakennettava eläinsuoja sijoittuu alueelle A,
maaseutumaisen väljän asutuksen alue. Näin ollen hankkeen toteuttaminen ei ole ristiriidassa kulttuurimaisemaluonnoksenkaan kanssa.
Aluehallintovirasto on kuuluttanut hakemuksen Nivalan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 30.5.-29.6.2016 välisenä aikana.
valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupungilla ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksen johdosta.

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, tekninen johtaja
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Sopimus varhaiseläkeperusteisen maksun siirrosta/varhaiskasvatus
Liite: Sopimusluonnos Ppky Kallion ja Nivalan kaupungin välillä varhaiseläkeperusteisen maksun siirrosta
Varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät 1.1.2016 Ppky Kalliosta Nivalan
kaupungin sivistystoimeen liikkeenluovutus periaatteella.
Ppky Kallio on maksanut vuoden 2016 varhaiseläkeperusteisen
maksun ennakon myös varhaiskasvatuspalveluiden osalta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää, että Ppky Kalliolle maksetaan vuoden
2016 varhaiseläkeperusteisen maksun ennakko tasauslaskuna liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Ppky Kallio, kaupungin kamreeri
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§ 126, KH 20.6.2016 15:00
Kauppakirja - Nivalan Vesihuolto Oy:n osakkeet 448 - 456
Oheismateriaali: Kauppakirja 16.6.2016
Nivalan kaupunki ostaa Nivalan Vesihuolto Oy:n osakkeet nro 448456, yhteensä 9 kappaletta. Yksikköhinta on vahvistetun 2014 vuoden verotuksen mukaan 190,88 €.
Kauppahinta: tuhat seitsemänsataa seitsemäntoista euroa yhdeksänkymmentä senttiä (1 717,90 €).
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 16.6.2016 päivätyn kauppakirjan.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Nivalan Vesihuolto Oy, kaupungin kamreeri
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Tiedoksiantoasiat
Kiinteistönluovutusilmoituksia 9 kpl.
Nivalan kaupunki

Viranhaltijapäätökset
-Hallintojohtaja nro:t 82-101; Myönnetyt kesäduunisetelit
-Maanmittausteknikko nro 1; Todistus, että Nivalan kaupunki ei tule
käyttämään etuosto-oikeutta
Eri lautakuntien kokouspöytäkirjat
-Maaseutulautakunnan pöytäkirja 1.3.2016
-Teknisen lautakunnan pöytäkirja 8.6.2016
-Teknisen lupajaoksen pöytäkirja 18.5.2016
-Hyten muistio 14.4.2016
Saapuneet kirjeet ja tiedotteet
ARA
-Yhdyskuntien uudistaminen 2016-2019 -projektiin
JEDU
-Yhtymävaltuuston esityslista 13.6.2016
-Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymä
-Kuntayhtymän valtuuston kokouspöytäkirja 3.5.2016
Kela
-Toimeentuloinfo 3/2016
Kokkolan kaupunki
-Pöytäkirja Keski-Pohjanmaan ja lähialueen sote-tuotantoorganisaatiota valmistelevan ohjausryhmän kokouksesta 20.5.2016
KT Kuntatyönantajat
-Vuoden 2016 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset/lisäykset
Nihak
-Seutuvaltuuston kokouspöytäkirja 1/2016
Opetushallitus
-Koski – opintosuoritteet ja opiskeluoikeudet kootusti yhdessä palvelussa
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
-Yhtymähallituksen esityslista 17.6.2016

§ 127, KH 20.6.2016 15:00
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kotona Suomessa -hanke
-Ajankohtaistiedote 9.6.2016
Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Kysely ja saatekirje Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2017-2018 laatimiseksi
-Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
2016-2017
Pohjois-Pohjanmaan matkailuyhdistys
-Kesäinen kulttuurimatka Hailuotoon la 6.8.2016
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky
-Hallituksen kokouspöytäkirja 16.5.2016
-Pohjanpiiri 3 2016
Polemiikki 2/2016
-Tuoreen kuntatiedon erikoislehti
Suomen Kotiseutuliitto
-Kutsu: Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous ja Valtakunnalliset kotiseutupäivät Kajaanissa
THL
THL:n tilastojulkaisu: Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.–31.3.2016
Vaalijala tiedotuslehti
-1/2016
-Vuosikertomus 2015
Valtiovarainministeriö
-Vahti –tietoturvabarometri 2016 henkilöstölle ja johdolle
Valvira
-Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
-Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen - KotiHammas Oy
Koulutukset / seminaarit
Aluehallintovirasto
-Hyte-päivät Kajaanissa 13.-14.10.2016
Aluepro Oy
-Jaksotyön suunnittelu ja suunnittelun perusteet sekä Titania suunnittelun välineenä -koulutustilaisuus
-Uudistunut kirjanpitolaki sekä muut taloushallintoon liittyvät uudistukset kuntasektorin kannalta
Kuntien Tiera Oy
-Tiera Teema –seminaari 25.8.2015 - Sote- ja maakuntamuutoksen
valmistelut syksyllä 2016
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Lahden ammattikorkeakoulu
-Käyttäjälähtöinen kaupunkikehitys

Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Ennakkokutsu Pohjois-Pohjanmaan Maakuntapäiville 7. – 8.11.2016
Ryhänen Aila/ Project manager, Pudasjärvi
-Kutsu kunnille: Vain hyviä syitä – Julkisen hirsirakentamisen seminaari 8.-9.9.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö
-Ennakkokutsu PALKOn seminaariin 22.11.2016
THL/tilastopalaute
-Lastensuojelun käsittelyajat
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 51 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin tietoon saaduksi:
Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl.
Lomituspalvelulautakunnan pöytäkirja 6.6.2016.
FCG arkkitehdit
-Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuistojen yleiskaavat on hyväksytty Haapajärven kaupunginvaltuustossa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
-Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueiden
käyttöä koskevissa asioissa.
Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Maakuntavaltuuston kokouspöytäkirja 23.5.2016.
Sosiaali- ja terveysministeriö
-Kysely kunnille rintamaveteraanien avopalveluista.
Jokilaaksojen jätelautakunta
-Kokouspöytäkirja 8.6.2016.
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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 122, 124, 127
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 121, 123, 126
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 121, 123, 126
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.

§ 9998, KH 20.6.2016 15:00
Valitusosoitus Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden
markkinaoikeu- käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
teen

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

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

Lisätietoja

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

Liitetään pöytäkirjaan

