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Kaupunginhallituksen 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 6.10.2016 hallintosihteerin työhuoneessa

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
Puheenjohtaja

LIISA HANKONEN
Liisa Hankonen
pöytäkirjanpitäjä
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Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone

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

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan tarkistus
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X
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”
Päivärinta Mikko
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Pyykkönen Kaarina
x
varajäsen
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Uusitalo Tapio
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kaupunginjohtaja
Karikumpu Päivi
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hallintojohtaja
Hankonen Liisa
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kaupunginkamreei
Mäenpää Saara
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Asialistan mukaiset §:t 164 -167
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Kivioja Jarmo ja Pyykkönen Kaarina

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjanpitäjä

Jarmo Vuolteenaho

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Liisa Hankonen

Eija Riitta Niinikoski § 165
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Nivala 5.10.2016
Allekirjoitukset

Kivioja Jarmo
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema
Hallintojohtaja

Pyykkönen Kaarina

7.10.2016 hallintosihteerin työhuoneessa
Liisa Hankonen

§ 164, KH 3.10.2016 16:00
Takauksista perittävät takausprovisiot ja vastavakuudet
Valmistelija kaupunginkamreeri
Nivalan kaupunki on perinyt antamistaan takauksista pääsääntöisesti
1 % takausprovisiota. Vuoden 2013 talousarvion hyväksymisestä
lähtien takausprovision perimisestä on valtuuston vuosittain hyväksymä päätös talousarviokirjan kohdassa A. Talousarvioasetelma ja
sitovuustaso viimeisenä kohtana määrätty seuraavasti: "Kaupungin
myöntämistä takauksista peritään yhden prosentin (1 %) takausprovisio, ellei valtuusto tapauskohtaisesti ole muuta hyväksynyt".
Voimassa olevista takausprovisioista kertyvä tulo kaupungille on
noin 250 000 euroa vuonna 2016.
Vastavakuuksia ei ole vaadittu niistä annetuista takauksista, joista on
peritty takausprovisio.
Uudistunut Kuntalaki (129 §) tiukentaa huomattavasti kuntien takauksen antomahdollisuutta ja määrää, että annettavista takauksista
on perittävä takausprovisio ja vaadittava vastavakuus.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupungin antamista uusista takauksista peritään puolen prosentin (0,5 %:n) vuotuinen takausprovisio vuoden lopussa olevan luottomäärän mukaan.
Lisäksi Kuntalain 129 §:n mukaisesti kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Aikaisemmin annettujen takauksien
ehtoja tämä päätös ei muuta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk. Kaupunginkamreeri Saara Mäenpää oli paikalla tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 16.00-16.16.
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Takauksen myöntäminen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n lainalle
Oheismateriaali: Nivalan Teollisuuskylä Oy:n hallituksen pöytäkirjanote, luonnosluettelo vastavakuuksista.
Valmistelija kaupunginkamreeri
Nivalan Teollisuuskylä Oy:n hallitus on päättänyt lainan ottamisesta
Svenska Handelsbanken AB:ltä, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Lainan määrä on 5 700 000 (viisimiljoonaaseitsemänsataatuhatta 00/100) euroa. Laina-aika on 15 vuotta, joista kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita. Korko on kiinteä 0,44 % sisältäen marginaalin. Korko määräytyy lopullisesti kaksi pankkipäivää
ennen lainan nostoa. Lainan koron tarkistus on viiden vuoden päästä
ja koron pysyessä kohtuullisena laina jatkuu aina viiden vuoden jaksoissa.
Nivalan Teollisuuskylä Oy kohdentaa lainan Best Glass Oy:n hallilaajennuksen investointiin sekä n. 750 000 euroa maksavaan 3Dtulostimeen. Tulostin tulee Teollisuuskylä Oy:n omistukseen ja hallintaan ja tukee alueen yritysten ja hankkeiden toimintaa.
Nivalan Teollisuuskylä Oy:n hallitus on 13.9.2016 pidetyn kokouksen
pöytäkirjaotteen mukaisesti esittänyt Nivalan kaupungille, että se
myöntäisi em. 5 700 000 euron lainalle omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta. Voimassa oleva Kuntalaki kuitenkin edellyttää
vastavakuuden vaatimusta kunnan antamaan lainatakaukseen, joten
Teollisuuskylä Oy:n hallitus toimittaa lisäyksen takauspyyntöönsä
annettavasta vastavakuudesta ennen asian valtuustokäsittelyä.
Kuntalain säännökset takauksen antamisesta
1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain 129 §:n 1 mom. mukaan kunnan
myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa
säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kuntalain 129 §:n 2 mom. mukaan kunta voi myöntää takauksen tai
muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään (Kuntalain
129 § 4 mom.)
Kuntalain mukaisen takauksen edellytysten täyttyminen
Nivalan Teollisuuskylä Oy:n takaushakemus tarkoittaa kaupungin
omavelkaisen takauksen myöntämistä koko 5 700 000 euron lainasummalle.
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Kaupungin taseessa on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää n. 2,6 milj. euroa. Mikäli takausvastuu realisoituisi kaupungin
vastattavaksi, seuraisi siitä n. 3,1 milj. euron alijäämä. Tämä alijäämä asukasta kohti (11.000 as .luvulla) olisi n. 280 euroa.
Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Nivalan kaupunkikonsernin kertynyt
ylijäämä on 8,2 milj. euroa. Ottaen huomioon mahdollisesti tästä takauspäätöksestä aiheutuvaa taloudellista riskiä Kuntalaissa (118 §)
oleviin arviointimenettelyn tunnuslukuihin (kertynyt alijäämä 1000 euroa/asukas), voidaan katsoa, ettei yhtiön takaushakemukseen suostuminen vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä
tehtävistä.
Lisäksi kaupungin taseen loppusummaan 96,2 milj. euroon sisältyy
kaupungin sijoitussalkuissa olevaa rahoitusarvopaperi omaisuutta
14, 9 milj. euroa, kaupungin takausvastuu pystyttäisiin kattamaan ilman lisälainan ottoa.
Edelleen huomioon ottaen mitä myöhemmin lausutaan yhtiöstä, sen
vakavaraisuudesta sekä myönnettävälle omavelkaiselle takaukselle
määrättäville takausehdoille, voidaan katsoa, ettei takaukseen sisälly
kaupungin kannalta merkittävää riskiä ja kaupungin edut ovat turvatut.
Nivalan Teollisuuskylä Oy on kaupungin määräysvallassa oleva tytäryhtiö, josta kaupunki omistaa 99,18 %, ja yritys itse loput osakkeet, joten ulkopuolista omistusta yhtiössä ei ole.
Yhtiö on perustettu vuonna 1974 rakennuttamaan ja vuokraamaan
yrityksille teollisuus- ja toimitiloja, hallinnoimaan kehittämishankkeita
sekä tuottamaan elinkeinopalveluita yhteistyökumppaneiden kanssa.
Nivalan Teollisuuskylä on yksi Suomen suurimmista ja elinvoimaisimmista teollisuuskylistä.
Yhtiön rakennushankkeisiin liittyvän lainan takaaminen kuuluu kaupungin toimialaan kuuluviin palvelutehtäviin ja näitä välittömästi palveleviin toimintoihin ja elinkeinotoiminnan edistämiseen.
Vuoden 2015 tilinpäätöksen tietojen perusteella Nivalan Teollisuuskylä Oy:n taloudelliset tunnusluvut osoittavat yhtiön taloudellisen tilan olevan hyvä. Nettotulos kyseiseltä tilinpäätösvuodelta on 154 tuhatta euroa positiivinen, joka tarkoittaa sitä, että yhtiö on pystynyt
selviytymään varsinaisen liiketoimintansa tuotoilla rahoituskuluista
sekä käyttöpääoman kasvun ja investointien omarahoitusosuudesta.
Nettotulosta pidetään tärkeänä mittarina tilinpäätösanalyyseissä.
Myös omavaraisuusaste 48,7 % sekä velkaantumisaste 51,3 %
osoittavat toiminnan olevan hyvällä tasolla.
Euroopan unionin asettamat edellytykset takaukselle
Säännösten mukaan kaupungin on valtiontukiviranomaisena huolehdittava valtiontukea koskevien määräysten ja säännösten noudattamisesta.
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Yrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevat keskeiset puitteet määritetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 - 109
artikloissa.
Valtiontukisäännökset koskevat myös kuntien myöntämiä tukia.
Euroopan unioni on pyrkinyt selventämään valtiontukisäännöksiä antamalla tiedonantoja. Komissio on antanut takausten osalta tiedonannon valtiontukisäännösten soveltamisesta valtiontukiin takauksina
(2008/C155/02).
Komissio katsoo, että kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen
riittää osoittamaan, ettei yksittäinen takaus ole valtiontukea:
Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata
asianmukaisesti. Takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sille
on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on
rajoitettu.
Takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.
Kun lainan tai taloudellisen sitoumuksen määrä pienenee ajan mittaan, taatun määrän on pienennyttävä samassa
suhteessa siten, ettei takaus missään vaiheessa kata enempää kuin 80 prosenttia lainan saamisen tai muun rahoitussopimuksen määrästä. Tappioiden on jakauduttava samassa
suhteessa ja samalla tavalla lainan antajan ja takaajan kesken.
Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.
Tiedonannossa on edelleen todettu, että jos jokin edellytyksistä ei
täyty, se ei tarkoita, että takaus automaattisesti katsottaisiin valtiontueksi.
Kaupungin ottamasta riskistä on perittävä takauksen ja vastatakauksen kohteena olevaan määrään perustuva asianmukainen takausmaksu. Kun takauksesta maksettu hinta on vähintään yhtä korkea
kuin vastaava rahoitusmarkkinoilla esiintyvä takauksen viitemaksu,
takaus ei ole tukea.
Yhtiön omistuspohjalla ei ole merkitystä tarkasteltaessa valtiontukimääräysten ja -säännösten soveltamista.
Euroopan unionin asettamien edellytysten täyttyminen
Komission takaustiedonannossa edellytetyn mukaisesti voidaan
edellä lausutun perusteella katsoa, että
Nivalan Teollisuuskylä on vakavarainen ja taloudeltaan
kunnossa; sekä
takauksen laajuus voidaan mitata asianmukaisesti ja takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sekä sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on rajoitettu.
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Komission takaustiedonannon mukaisesti takauksesta tulee periä
markkinaehtoinen hinta. Käytännössä yhtiö siis maksaa lainasta vähintään sen hinnan, minkä se joutuisi maksamaan, jos laina olisi
otettu yksityisestä rahalaitoksesta ilman kaupungin omavelkaista takausta.
Näissä olosuhteissa ja edellä olevan mukaisesti toimien voidaan perustellusti katsoa, että yhtiön lainalle annettava kaupungin omavelkainen takaus ei vääristä tai uhkaa vääristää kilpailua taikka vaikuta
haitallisesti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Nivalan Teollisuuskylä Oy on kunnan sidosyksikkö eli yhteisö, jossa kunta käyttää määräysvaltaa yksin, niin Valtiontukisääntelyn näkökulmasta järjestely
mahdollistaa kaupungin 100 %:n omavelkaisen takauksen antamisen.
Kuntalaki edellyttää takauksista vaadittavan vastavakuudet, joten
kaupungin tulee saada yhtiöltä takausvastuun osoittaman euromäärän verran kiinteistökiinnitysten panttikirjoja.
Tilinpäätöksessä 31.12.2015 kaupungin antamia takauksia oli yhteensä 37,3 milj. euroa, joista Nivalan Teollisuuskylä Oy:lle myönnettyjä takauksia yhteensä 11,0 milj. euroa.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupunki antaa
omavelkaisen takauksen Svenska Handelsbanken AB:ltä otettavalle
Nivalan Teollisuuskylä Oy:n lainalle pääomaltaan 5 700 000 (viisimiljoonaaseitsemänsataatuhatta) euroa. Laina-aika on 15 vuotta, joista
kaksi ensimmäistä vuotta lyhennysvapaat ja korko kiinteä 0,44 % sisältäen marginaalin. Korko määräytyy lopullisesti kaksi pankkipäivää
ennen lainan nostoa. Lainan koron tarkistus on viiden vuoden päästä
ja koron pysyessä kohtuullisena laina jatkuu aina viiden vuoden jaksoissa.
Takauksesta peritään 0,5 %:n vuotuinen takausprovisio vuoden lopussa olevan luottomäärän mukaan. Lainan nostovuodelta takausprovisio peritään kuitenkin vasta nostoajankohdasta lukien.
Vastavakuutena Nivalan Teollisuuskylä Oy toimittaa kaupungille 5,7
milj. euron edestä kiinteistökiinnitysten panttikirjoja oheismateriaalina
olevan yksilöidyn luettelon mukaisesti, tai vastaavan määrän muita
panttikirjoja.
Nivalan Teollisuuskylä Oy on kaupungin tytäryhtiö ja sen toiminta
kuuluu kaupungin toimialaan kuuluviin palvelutehtäviin ja näitä välittömästi palveleviin toimintoihin ja elinkeinotoiminnan edistämiseen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Merk. Kaupunginkamreeri Saara Mäenpää oli paikalla tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 16.17-16.19. Jarmo Vuolteenaho, Leena Vähäsöyrinki, Tapio Uusitalo
ja Jani Ahlholm poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi klo 16.17- 16.19. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Eija-Riitta
Niinikoski.
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HALL: 112/2016

Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman
luonnoksesta 2017-2018
Oheismateriaali: Lausuntopyyntö ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaluonnos 2017-2018.
Pohjois-Pohjanmaan liitto valmistelee Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa 2017-2018. Toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjelman toteuttamista ja sisältää
maakunnan kehittämisen kärkitavoitteet, aloitteita ministeriöille,
aluekehittämisen painopistealueet sekä rakennerahastovarojen linjaukset.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018 käsitellään
maakunnan yhteistyöryhmässä 19.10.2016.
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta lausuntoa. Lausunnot pyydetään lähettämään sähköpostilla 5.10.2016 mennessä osoitteeseen paivi.keisanen@pohjoispohjanmaa.fi.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää todeta 15.8.2016 (§ 129) antamansa lausunnon mukaisesti, että toimeenpanosuunnitelmassa tulee huomioida/edistää
-maakunnan suurhankkeiden positiiviset aluevaikutukset
-yliopistollisen toiminnan vaikuttavuus ja sen vahvistaminen koko
maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä
-koulutuksen mitoituksessa ei koulutuksen määrä ei saa supistua
-maakuntakaavoituksen tulee taata edellytykset kaupan ja elinkeinoelämän kehittymiselle (arvokkaat kulttuurimaisema-alueet eivät
saa rajoittaa alueen elinvoimaisuuden kehittämistä)
-maaseudun perustieverkoston perusrahoitus
-kuntien elinkeinoyhtiöiden investointitukien saatavuus
-kuntien työllistämistoimenpiteisiin liittyvä riittävä rahoitus.
Lisäksi maakunnalliseksi edunvalvonnan kärjeksi toivotaan maa- ja
metsätalouden edunvalvonnan vahvistamista.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Pohjois-Pohjanmaan liitto: paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi.
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Tiedoksiantoasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl.
Kaupungin muiden toimielimien pöytäkirjat ja otteet
Sivistyslautakunta
-Pöytäkirja 21.9.2016
Saapuneet kirjeet
Kela
-Omaishoidon palvelut eivät aina vastaa lapsiperheiden tarpeisiin.
Kuntien Tiera Oy
-Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
-Kirje kunnille ja muille aikuisten perusopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestäjille.
Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Esittelytilaisuus Kansallisesta palveluarkkitehtuuri –ohjelmasta
Oulaisissa 20.10.2016.
Suomen Kotiseutuliitto
-Arkistolaitoksen kysely kotiseutuarkistoille ja muille yksityisarkistoille.
Suomen Kuntaliitto
-Vetuma-tunnistuspalvelusta VRK:n Suomi.fi Tunnistamisen palveluun siirtymisen aikataulu.
Valtiovarainministeriö
- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2016.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 51 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi merkittiin lisäksi:
- Heli Palolan 3.10.2016 sähköpostilla tullut kirje kaupunginhallitukselle
- Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen esityslista
-tuloslaskelma ja toteutumisvertailu elokuu 2016
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§ 9998, KH 3.10.2016 16:00
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 164-167
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 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 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

