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LÄSNÄ

Nimi
Kolehmainen Anri
Koukka Jari
Niemelä Helinä
Pekkala Outi
Repo Ilkka
Riuttanen Hannu
Saukko Viljo
Seppä Diana
Valkovirta Pauliina
Von Schulmann Ronald
Ollila Päivi
Vuorenmaa Heino
Vatjus Sari
Vahteala Antti-Jussi
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varajäsen
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ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtajana

Pöytäkirjanpitäjä

Anri Kolehmainen

Pia Harmokivi

Puheenjohtajana § 277
Hannu Riuttanen
KÄSITELLYT ASIAT
Pöytäkirjan tarkastajat:
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272 - 290
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
14.12.2017
Helinä Niemelä

Outi Pekkala

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 15.12.2017 yleisessä tietoverkossa

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 272

21/2017

11.12.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 11.12.2017 § 272 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 11.12.2017 § 273 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 15.12.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Helinä Niemelän
ja Outi Pekkalan.
Päätös:
Hyväksyttiin pöytäkirjan tarkastajat. Tämän pykälän aikana sovittiin
yksimielisesti, että 11.12.2017 kokousasioiden käsittelyjärjestystä
muutetaan niin, että talousarvio 2018 käsitellään 12.12.2017 klo 10
jatkuvassa hallituksen kokouksessa. Muut kokousasiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä 11.12.2017.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 11.12.2017 § 274 1. KT:n yleiskirje 6/2017; Vuoden 2018 hyväksytyt
ammattiyhdistyskoulutukset. Saatavilla verkossa osoitteessa
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2017/6/hyvaksytty-ammattiyhdistyskoulut
us-2018.
2. Kuntaliiton yleiskirje 27/2017; Lastensuojelun vuoksi sijoitetun
oppilaan korvaus vuonna 2017. Saatavilla verkossa osoitteessa
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/lastensuojelun-vuoksi-sijoit
etun-oppilaan-korvaus-vuonna-2017.
3. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus lokakuulta
2017. Saatavilla verkossa osoitteessa
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjois-pohjanmaa.aspx.
4. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PSAVI/3231/07.02.01/2017;
Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset
rakennushankkeisiin vuodelle 2018.
5. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ohjekirje 30.11.2017;
Vuoden 2018 liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia koskevat
hakemukset sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden
rahoitussuunnitelmaesitykset 2019-2022.
6. PPSHP:n hallituksen 6.11.2017 pöytäkirja. Saatavilla verkossa
osoitteessa www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Hallinto ja
päätöksenteko.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 11.12.2017 § 275 1. Soten tilannekatsaus
2. Hanke senioritalosta.
3. Kaupunginvaltuuston ja- hallituksen aikataulut keväällä 2018.
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden kaupungin vakuutusten kilpailuttaminen
Khall 09.10.2017 § 225
(valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupungin vakuutukset on edellisen kerran kilpailutettu
vuonna 2012 ja sopimukset ovat astuneet voimaan 1.1.2013.
Henkilöstön vakuutusten osalta vakuutusyhtiö on ollut IF
Vahinkovakuutusyhtiö ja omaisuus- sekä vastuuvakuutusten osalta
OP Pohjola. Vakuutukset on syytä kilpailuttaa määräajoin niissä
tapahtuvien sisältö- ja hintamuutosten vuoksi. Haapaveden
kaupungilla on voimassa oleva meklarisopimus Novum Oy:n
kanssa, vakuutusmeklaripalvelujen ostohinta jää alle hankintalain
kynnysarvon. Esitetään, että vakuutusten kilpailuttaminen annetaan
meklarin tehtäväksi vakuutusten kompleksisuuden vuoksi.
Haapaveden kaupunkikonsernissa valtakirjan vakuutusten
hoitosopimuksista ovat antaneet seuraavat yhtiöt:
- Koy Ehtala
- Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy
- Haapaveden Vesi Oy
- Koy Haapaveden Haapavedentie 2
Haapaveden kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijohto
ohjeistaa riskienhallinnan toimeenpanosta kaupunkikonsernissa.
Kaupunginhallitus päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden
vakuuttamisesta. Mikäli kaikki kaupunkikonsernin yhtiöt tuotaisiin nyt
saman meklarisopimuksen piiriin ja vakuutusten kilpailutukseen olisi
hallinnointipalkkio jatkossa 13 500 eur/vuosi/kaupunkikonserni.
Kilpailutuspalkkio olisi 5 500 eur yhteensä konserniyhtiöiltä (500
eur/yhtiö) ja kaupungin osalta 25 % saavutetusta säästöstä + alv.
Esitetään, että kaikki Haapaveden kaupunkikonsernin yhtiöt
liittyisivät mukaan meklarisopimukseen sekä yhtiöt lähtisivät mukaan
vakuutusten kilpailutukseen, mikäli yhtiöiden voimassa olevat
vakuutussopimukset antavat myöten. Koko kaupungin riskejä on
helmpompi hallita, kun vakuutukset ja vakuuttamisen periaatteet
ovat yhteisesti tiedossa.
Vakuutusmeklarin toteuttama kilpailutus kattaa kaikki seuraavat
vakuutuslajit:
- Lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset
- Omaisuus- ja keskeytysvakuutukset
- Liikenne- ja ajoneuvovakuutukset
- Vastuuvakuutukset mukaan lukien oikeusturvavakuutukset
- Muut vapaaehtoiset ja lakisääteiset vakuutukset
Nykyiseen vakuutustason lisäksi kunnille on mahdollista saada ns.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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laaja julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus. Vakuutus on
vapaaehtoinen ja sillä on mahdollista suojata johtoa, työntekijöitä ja
luottamushenkilöitä (myös yhtiöiden hallitusten jäsenet) mahdollisia
vahingonkorvauskanteita vastaan. Myös tämä vapaaehtoinen
vakuutus esitetään otettavaksi. Kokouksessa esitellään analyysia
nykyisistä vakuutuksista ja suosituksia jatkoon sekä selostetaan
tarkemmin julkisyhteisön laajaa vastuuvakuutusta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Haapaveden kaupungin ja
tarvittaessa tytäryhtiöiden vakuutukset kilpailutetaan meklarin
toimesta esittelytekstin mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall 11.12.2017 § 276 (valm. ma. talousjohtaja)
Haapaveden kaupungin vakuutusten hallinnointi on hoidettu
yhteistyössä Novum Oy:n kanssa ja heille on annettu toimeksianto
kilpailuttaa kaupungin eri vakuutuslajit.
Haapaveden kaupungin vakuutuslajien kilpailutus päätettiin toteuttaa
siten, että vakuutukset voimaan saatetaan 1.1.2018 alkaen, pois
lukien työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, joka saatetaan
voimaan 1.4.2018 alkaen. Kaikkien vakuutuslajien osalta
sopimukset vakuutusyhtiöiden osalta tehdään vuosiksi 2018-2021.
Tarjouspyyntö koostui yhdestä kokonaistarjouksesta.
Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma hankintakanavassa 25.10.2017 ja
tarjoukset tuli jättää Novum Oy:lle 27.11.2017 klo 16.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät If Vahinkovakuutusyhtiö
Oy, OP Vakuutus Oy, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö,
Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä Protector Forsikring ASA.
Tarjoukset avattiin 28.11.2017 ja tilaisuudesta laadittiin
avauspöytäkirja, jossa todettiin kaikkien tarjoajien täyttäneen
kelpoisuusehdot sekä kaikkien tarjousten olleen tarjouspyynnön
mukaisia. Kaikki tarjoukset täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset
sekä tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarjousten perusteella tehtiin tarjousten arviointimenettely
tarjouspyynnön valintaperusteiden mukaisesti, jonka perusteella
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous oli OP Vakuutus Oy:n tarjous
(liite 1 Tarjousten arviointimenettely)
Novum Oy suosittelee, että Haapaveden kaupunki Oy valitsee
1.1.2018 alkaen vakuutusyhtiöksi OP Vakuutus Oy:n.
Esityslistan liitteenä nro 138-141/2017 ovat
- tarjouspyyntö
- avauspöytäkirja
- tarjousten arviointimenettely
- ESPD-tarkistus
Kokouksessa ovat nähtävänä tarjoukset kokonaisuudessaan.
Konserniyhtiöiden osalta tarjousvertailu on vielä kesken ja asia
menee sen jälkeen hankintaan osallistuneiden yhtiöiden hallitusten
päätettäväksi.
Ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. todeta, että kaikki tarjoukset täyttävät asetetut
kelpoisuusvaatimukset sekä tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja
laatuvaatimukset; sekä
2. valita Haapaveden kaupungin vakuutusten toimittajaksi
kokonaistaloudellisesti edullisimpana OP Vakuutus Oy:n 24.11.2017
päivätyn tarjouksen mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

138
139
140
141

Vakuutusten kilpailutus, tarjouspyyntö
Vakuutusten kilpailutus, tarjousten avauspöytäkirja
Vakuutusten kilpailutus, tarjousten arviointi
Vakuutusten kilpailutus, ESPD tarkistus
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Piipsannevan tuulipuiston osayleiskaava
Khall 20.11.2017 § 267
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Puhuri Oy on tehnyt kaavoitusaloitteen, joka on pykälän
oheismateriaalina, Haapaveden kaupungille osayleiskaavan
laatimisesta Piipsannevan alueelle,
jossa Puhuri Oy lupautuu korvaamaan kaikki kaavoittamisesta
aiheutuvat kustannukset. Kaavoitusaloitteen mukaan Puhuri Oy
hallinnoi ja toimii projektin johtajana hankkeessa. Yritys esittää
hakemuksessaan, että käynnistettävä osayleiskaava laaditaan
Maankäyttö- ja rakennuslain 44 § 77 § mukaisesti siten, että
osayleiskaavaa voidaan rakennusluvan perusteena.
.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää Piipsannevan tuulipuiston kaavoituksen
aloittamisesta seuraavasti:
1. Kaavoitusaloitteen tehneen Puhuri Oy:n kanssa tehdään
kaavoitussopimus ja kaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan
sopimus.
2. Puhuri Oy:n on esitettävä kaavamuutokselle kaavoituskonsultti,
jonka hallitus hyväksyy.
Käsittely:
Keskustelun aikana Jari Koukka teki esityksen asian pöydälle
jättämisestä. Pauliina Valkovirta kannatti Jari Koukkaa.
Ilkka Repo esitti, että asian käsittelyä jatketaan.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelussa on annettu kaksi toisistaan
eriävää ehdotusta käsittelyn jatkamisesta. Puheenjohtaja esitti, että
suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat asian
käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
pöydälle jättämistä, äänestävät EI. Ehdotus äänestysmenettelystä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Jari Koukan ehdotus tuli
päätökseksi äänin 4-3 (JAA: Repo, Riuttanen, Seppä. EI: Koukka,
Pekkala, Saukko, Valkovirta). Äänestyslista liitteenä.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle äänin 4-3.
Merk. Anri Kolehmainen, Helinä Niemelä ja Ronald von Schulmann
poistuivat jääveinä (intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn ajaksi
Pöytäkirjan tarkastajat:
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16.55- 17.00.
Hannu Riuttanen toimi puheenjohtajan tämän pykälän ajan.
______

Khall 11.12.2017 § 277 Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää Piipsannevan tuulipuiston kaavoituksen
aloittamisesta seuraavasti:
1. Kaavoitusaloitteen tehneen Puhuri Oy:n kanssa tehdään
kaavoitussopimus ja kaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan
sopimus.
2. Puhuri Oy:n on esitettävä kaavamuutokselle kaavoituskonsultti,
jonka hallitus hyväksyy.
Käsittely:
1. Ilkka Repo esitti, että kaavoitusta ei aloiteta kyläläisten
vastustuksen ja alueen luontoarvojen vuoksi. Esitys raukesi
kannattamattomana.
2. Ilkka Repo esitti, ettei kaavamuutokselle esitetä
kaavoituskonsulttia. Esitys raukesi kannattamattomana.
Keskustelun myötä kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen:
Alkuperäiseen ehdotukseen lisätään kolmas kohta, jossa
kaavoitusalue siirretään vähintään kahden kilometrin päähän
asutuksesta.
Päätös:
1. Kaavoitusalueen tehneen Puhuri Oy:n kanssa tehdään
kaavoitussopimus ja kaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan
sopimus.
2. Puhuri Oy:n on esitettävä kaavamuutokselle kaavoituskonsultti,
jonka hallitus hyväksyy.
3. Kaavoitusalue siirretään vähintään kahden kilometrin päähän
asutuksesta
Merk. Ronald von Schulmann, Anri Kolehmainen, Diana Seppä ja
Päivi Ollila poistuivat esteellisinä (intressijääviys) klo 15.25-15.32.
Ma. Maria Sorvisto poistui myös klo 15.25-15.32. Leila Särkipaju
saapui varajäseneksi tämän pykälän ajaksi klo 15.26-15.32.
Hannu Riuttanen toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.
Ilkka Repo jätti koko pykälään eriävän mielipiteen, joka pöytäkirjan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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liitteenä.
____

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Piipsannevan karttaliite
Äänestysluettelo 20.11.2017
Eriävä mielipide tuulivoimapuistohankkeelle
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Lausuntopyyntö luonnoksesta esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Khall 11.12.2017 § 278 (Valm.vs.hall.joht.)
Sisäministeriön 2.11 2017 esityksessä ehdotetaan muutettaviksi
pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia,
palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Esityksellä tehtäisiin
maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä,
maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjausja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta
lainsäädännöstä sekä valtioneuvoston asetuksen valtioneuvoston
ohjesäännön muuttamisesta johtuvat muutokset pelastuslakiin, lakiin
Pelastusopistosta, palosuojelurahastolakiin ja eräisiin muihin
lakeihin.
Pelastuslakiin tehtäisiin lisäksi eräitä tarkistuksia, jotka koskevat öljyja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan
ulkomaille annettavan avun ja pelastustoimeen kuuluvan
kansainvälisen avun vastaanottamista, paloilmoittimien
aiheuttamista erheellisistä ilmoituksista perittäviä maksuja,
pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön
koulutusta sekä väestönsuojien rakentamista. Väestönsuojeluun
liittyvien säännösten systematiikkaa selkeytettäisiin.
Pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä Pelastusopiston
tehtäviin liittyviä tarkennuksia ja Palosuojelurahastolakiin tehtäisiin
eräitä Palosuojelurahaston ohjaukseen ja valvontaan liittyviä
tarkennuksia.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2020. Pelastuslain öljy- ja aluekemikaalivahinkojen
torjuntaa, sivutoimista ja sopimuspalokuntien henkilöstön
koulutusvaatimuksia sekä väestönsuojelua ja väestönsuojien
rakentamista koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan jo 1
päivänä tammikuuta 2019. Sama koskee lakia pelastuslain
väliaikaisesta muuttamisesta sekä lakeja meripelastuslain,
merenkulun ympäristönsuojelulain ja pelastusopistolain
muuttamisesta.
Sisäministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta
hallituksen esitykseksi viimeistään 15.12.2017.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus pitää pelastuslain uudistusta hyvänä ja sillä ei ole
huomautettavaa uudistukseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
____

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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2017_11_1 HE luonnos lausunnolle

147

2017_11_1 HE luonnos lausunnolle

148

Lausuntopyyntö 02112017

149

X kunnan lausunto pelastuslain ja eräiden muiden lakien
muuttamiseen_LUONNOS
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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaalija terveydenhuollossa
Khall 11.12.2017 § 279 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta,
kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen
tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot
liitteenä olevasta perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta
muokatusta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä
annettavaksi hallituksen esitykseksi.
Lausunnolle lähetettyyn hallituksen esitysluonnokseen on tehty
eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja
muut välttämättömät muutokset. Lisäksi valmistelun yhteydessä on
laadittu uusi vaikutusarviointi yhteistyössä eri asiantuntijoiden
kanssa. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä
hallituksen tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan
maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.
Lusuntopyynnön kohteena olevalla lakiluonnoksella on tarkoitus
edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia
valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua
sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita
kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia
sovelletaan maakunnanjärjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja
terveydenhuoltoon.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on
kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Kyselyn vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi
kyselyssä on mahdollisuus vapaamuotoiseen kommentointiin ja
yksilöityihin sääntömuutoksiin.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät internet-osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen
viimeistelemisessä. Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja
terveysministeriöön 15.12.2017 klo 16.15 mennessä. Annetut
vastaukset ovat julkisia. Lausuntopyyntöyhteenvedossa otetaan
huomioon vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot.
Esityslistan liitteenä on Lausuntopyyntö hallituksen
esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa ja Lausuntopyyntökyselyn lausuntoluonnos.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon hallituksen
esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja
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Päätös:
Hyväksyttiin.
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Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Khall 11.12.2017 § 280 (Valm.vs.hall.joht.)
Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66
jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä 15.11. - 31.12.2017
vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin
kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valtuuskuntaan
valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun mukaan.
Haapaveden kaupungilla on vaalissa kaupungin asukaslukua
(30.11.2016) vastaava äänimäärä. Haapaveden kaupungin
äänimäärä on 7098.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä
tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja
jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen
saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen
määritellään, mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka
menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja
varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut
vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Oulun vaalipiirin
ehdokaslistojen yhdistelmä on esityslistan liitteenä.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään
sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaa. Kunnan
äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa
läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä
ehdokaslistojen saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen
äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla
lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta
ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän
mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen
äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa
suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa
äänen voi antaa Oulun vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevalle ehdokaslistalle.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 280

21/2017

11.12.2017

Hyväksyttiin.
____
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Valtuustoryhmien nimet
Khall 11.12.2017 § 281 (Valm. vs.hall.joht.)
Haapaveden kaupungin hallintosäännön mukaan valtuutetut voivat
muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on
annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään
liittyvien allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston
puheenjohtajalle.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on
tehnyt em. ilmoituksen. Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet.
Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden
valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa
aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.
Valtuuston puheenjohtajalle on toimitetaan 12.12.2017 mennessä
seuraavat ilmoitukset:
- Keskustan valtuustoryhmä: puheenjohtaja Jari Koukka
- Vasemmiston valtuustoryhmä: puheenjohtaja Viljo Saukko
- Perussuomalaisten valtuustoryhmä: puheenjohtaja Sari Vatjus
- Kokoomuksen valtuustohmä: puheenjohtaja Pauliina Valkovirta
Ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustoryhmien nimet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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Nuorten yrittäjien kesätyöseteli
Khall 11.12.2017 § 282 (Valm vs. hall.joht.)
Haapaveden 4H-yhdistys ry ehdottaa, että kesällä 2018 otettaisiin
käyttöön kesäseteli nuoren kesätyöyrittäjyyden tukemiseksi.
Kesäyrittäjyysseteli olisi arvoltaan saman suuruinen kuin nuorten
kesätyöllistämistuki (300 €).
Kesäyrittäjyysseteli on tarkoitettu 13-28 -vuotille 4H-jäsenille, jotka
haluavat perustaa oman yrityksen harrastustoimintamielessä.
Haapavedellä on jo kolme nuorten yritystä. Näissä toimii yhteensä
kahdeksan nuorta. Yritykset valmistavat mm. toimintaa lapsille,
koirapalveluita, korujen ja korttien valmistusta.
Kesäyrittäjyyssetelin tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus
kokeilla yrittäjyyttää turvallisesti ja ohjatusti ja saada aikuisen
yritysohjaajan sekä 4H-yhdistyksen ohjausta ja tukea yrityksen
perustamiseen. Kesäyrittäjyysseteli on tarkoitettu 4H:n jäsenille ja
yrityksen myyntihaarukka on 50-7000 €
vuodessa.Kesäyrittäjyysseteli sulkee pois muut kaupungin tuet
nuoren työllistämiseksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ottaa ottaa käyttöön kesäyrittäjyyssetelin
arvoltaan 300 euroa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuorten kesätyöllistäminen kaupungille 2018
Khall 11.12.2017 § 283 (Valm.vs.hall.joht.)
Nuorten kesätyöprosessia on uudistettu sujuvuuden ja
ennakoitavuuden parantamiseksi. Prosessi alkaa tiedustelulla
yksiköiden tarpeista. Kaupunginhallitus päättää kesätyöläisten
määrän. Vuodenvaihteen jälkeen työpaikat avataan Kuntarekryssä.
haku on auki 1.2.2018 - 31.32018.
Työnhaun päätyttyä kesätyötiimi käy läpi hakemukset ja jakaa ne
yksiköiden kriteerien ja toiveiden perusteella.Tämän jälkeen
työpaikat arvotaan hakijoiden kesken. Jokaiselle valitulle arvotaan
myös varahenkilö. Viimeistään 15.5. 2018 hakijan on ilmoitettava,
ottaako hän paikan vastaan. Työllisyyspalveluiden laatima
kesätyöprosessi on liitteenä.
Kaupungin yksiköt ovat ilmoittaneet työllistävänsä nuoria kesällä
2018 seuraavasti:
- Helmikartano 2
- IT-puoli 2
- Paakkilanhovi 4
- Kirjasto 2
- Kulttuuritoimi 1
- Nuorisotoimi 1
- Tekninen osasto 20
- Leikkikenttätoiminta 6
- Työllisyypalvelut 2
Kokonaiskustannukset kaupungille ovat 23 800 € (palkat 20 000,
sivukulut 3 800).
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää työllistää nuoria kesällä 2018
esittelytekstissä mainitun määrän ja näin kiinnittää nuoria
työelämään ja lisätä heidän työelämävalmiuksiaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupungintalon aukioloajat 2018
Khall 11.12.2017 § 284 (valm. vs. hallintojohtaja)
Kaupungintalon aukioloajat ovat olleet vuonna 2017
kaupunginhallituksen päätöksellä seuraavat:
Kaupungintalo ja sen kaikki toimistot sosiaalitoimistoa
lukuunottamatta ovat olleet avoinna yleisölle joka viikko
maanantaista torstaihin klo 9.30 -15.00 ja perjantaisin klo 9.30 14.00.
Sosiaalitoimisto on ollut avoinna perusturvalautakunnan päätöksellä
maanantai-tiistai klo 9.00 - 11.00 ja 11.45 - 14.00
keskiviikko klo 11.45 - 14.00
torstai klo 9.00 - 11.00 ja 11.45 - 14.00
perjantai klo 9.00 - 11.00 ja 11.45 - 14.00
Kaupungintalo on kolmena viime vuotena ollut heinäkuussa neljä
viikkoa suljettuna. Johtoryhmän jäsenten ja keskushallinnon
henkilöstön tietoon ei ole tullut negatiivista palautetta
kaupungintalon sulkemisesta neljäksi viikoksi. Kaupungintalon
sulkeminen on mahdollistanut kesälomien keskittämisen
heinäkuulle. Tämän seurauksena kesälomat eivät muina kuukausina
ole vaikuttaneet voimakkaasti toimintaan. Useat kunnat toteuttavat
tätä toimintamallia.
Kaupungintalo on suljettuna kaupunginhallituksen päätöksellä myös
22.12.2017 - 5.1.2018 välisenä aikana.Lisäksi esitetään, että
kaupungintalo olisi suljettuna myös helatorstain jälkeisenä
perjantaina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että:
1. kaupungintalon aukioloajat ovat vuonna 2018 maanantaista
torstaihin klo 9.30 - 15.00 ja perjantaisin klo 9.30 - 14.00.
Sosiaalitoimen aukioloajat ovat yllä mainitut.
2. kaupungintalo pidetään suljettuna helatorstain jälkeisenä
perjantaina 11.5.2018, heinäkuussa neljän viikon ajan ajalla 2.7. 29.7.2018 kesälomien keskittämisen vuoksi ja joulukuussa
24.12.2017 - 4.1.2018. Kaupungintalon puhelinvaihde suljetaan
myös samaksi ajaksi. Samalla kaupunginhallitus kuitenkin
edellyttää, että välttämättömät palvelut hoidetaan sulkemisesta
huolimatta.
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Hyväksyttiin.
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Hulevesiasioiden järjestäminen
Teknltk 04.12.2017 § 31
(Valm. tekninen johtaja)
Maankäyttö- ja rakennuslain (682/2014) sekä vesihuoltolain
(681/2014) muuttamista koskevat lait tulivat voimaan 1.9.2014. Muutokset koskivat hulevesiasioiden hoitamista.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin on lisätty hulevesien hallintaa koskeva uusi luku (13a). Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla on jatkossa kunnalla. Vastaavasti vesihuoltolakiin
lisättiin uusi luku (3a), jota noudatetaan vesihuoltolaitoksen huolehtiessa huleveden viemäröinnistä.
Muutosten taustalla on edistää hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa sekä selkeyttää vastuita. Vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten tavoitteena on turvata toimintavarmat ja kohtuuhintaiset vesihuoltopalvelut sekä parantaa vesihuoltolaitosten toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä. Vesihuoltolain uudistus lievensi myös velvollisuutta liittää
kiinteistö vesihuoltolaitoksen verkostoon toiminta-alueella taajaman
ulkopuolisilla alueilla.
Vesihuoltolaitoksen tulee periä liittymis-, perus- ja muita maksuja.
Maksut voivat olla erisuuruisia eri alueilla kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen tai muun vastaavan syyn takia.
Vesihuollolle ja huleveden viemäröinnille on myös laadittava tilikausittain tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä niiden liitteet ja
toimintakertomus. Kun kaupunki hoitaa hulevesiasiat, niitä käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti eikä erillistä tilinpäätöstä ja tasetta tarvita. Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa
neuvoteltuaan, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä. Jos hulevesiasioita hoitaa kaupungin liikelaitos tai muu vesiyhtiö, kaupunki joutuu maksamaan kaikki kulut.
Maankäyttö- ja rakennuslain luvun 13a mukaan kunnan tulee määrätä johtosääntöön monijäseninen toimielin, joka valvoo tämän luvun
säännösten noudattamista. Toimielin voi olla joko tekninen- tai valvontalautakunta. Hulevesien kehittämisestä parhaiten vastaa kaavoituksesta vastaava toimielin. Maankäyttöpäällikkö on käytännössä
ainoa viranhaltija, joka voi määrätä lain mukaisesti kiinteistön liittämispaikan, koska hän hallitsee olemassa olevan verkoston kaupungin asemakaava-alueella. Lain mukaisesti kiinteistön omistaja tai
haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta.
Kaupungin tulee laatia tarvittaessa hulevesisuunnitelma ja -määräykset sekä hulevesiviemäröintialue. Hulevesialueelta voidaan pePöytäkirjan tarkastajat:
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riä myös hulevesimaksua.
Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle:
1. Hulevesien hoitaminen on kaupungin tehtävä, jolloin niihin sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia.
2. Kaupungin hulevesiviranomaiseksi määrätään tekninen lautakunta ja vastaavaksi viranomaiseksi maankäyttöpäällikkö.
3. Hulevesien käyttö-, investointi- ja poistokustannukset ovat kaupungin tilikartalla liikenneväylien alla.
4. Tulevan vuoden aikana laaditaan hulevesimääräykset ja tarvittaessa hulevesisuunnitelma sekä päivitetään hulevesiviemäröintialue.
5. Hulevesimaksua ei oteta tässä vaiheessa käyttöön.
Muutokset tulee huomioida hallintosäännössä.
Liitteenä 9/2017 Hulevesien hallinnan järjestelyt kunnissa - tehtävät.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Teknltk 04.12.2017 § 31
(Valm. tekninen johtaja)
Maankäyttö- ja rakennuslain (682/2014) sekä vesihuoltolain
(681/2014) muuttamista koskevat lait tulivat voimaan 1.9.2014. Muutokset koskivat hulevesiasioiden hoitamista.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin on lisätty hulevesien hallintaa koskeva uusi luku (13a). Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla on jatkossa kunnalla. Vastaavasti vesihuoltolakiin
lisättiin uusi luku (3a), jota noudatetaan vesihuoltolaitoksen huolehtiessa huleveden viemäröinnistä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutosten taustalla on edistää hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa sekä selkeyttää vastuita. Vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten tavoitteena on turvata toimintavarmat ja kohtuuhintaiset vesihuoltopalvelut sekä parantaa vesihuoltolaitosten toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä. Vesihuoltolain uudistus lievensi myös velvollisuutta liittää
kiinteistö vesihuoltolaitoksen verkostoon toiminta-alueella taajaman
ulkopuolisilla alueilla.
Vesihuoltolaitoksen tulee periä liittymis-, perus- ja muita maksuja.
Maksut voivat olla erisuuruisia eri alueilla kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen tai muun vastaavan syyn takia.
Vesihuollolle ja huleveden viemäröinnille on myös laadittava tilikausittain tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä niiden liitteet ja
toimintakertomus. Kun kaupunki hoitaa hulevesiasiat, niitä käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti eikä erillistä tilinpäätöstä ja tasetta tarvita. Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa
neuvoteltuaan, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä. Jos hulevesiasioita hoitaa kaupungin liikelaitos tai muu vesiyhtiö, kaupunki joutuu maksamaan kaikki kulut.
Maankäyttö- ja rakennuslain luvun 13a mukaan kunnan tulee määrätä johtosääntöön monijäseninen toimielin, joka valvoo tämän luvun
säännösten noudattamista. Toimielin voi olla joko tekninen- tai valvontalautakunta. Hulevesien kehittämisestä parhaiten vastaa kaavoituksesta vastaava toimielin. Maankäyttöpäällikkö on käytännössä
ainoa viranhaltija, joka voi määrätä lain mukaisesti kiinteistön liittämispaikan, koska hän hallitsee olemassa olevan verkoston kaupungin asemakaava-alueella. Lain mukaisesti kiinteistön omistaja tai
haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta.
Kaupungin tulee laatia tarvittaessa hulevesisuunnitelma ja -määräykset sekä hulevesiviemäröintialue. Hulevesialueelta voidaan periä myös hulevesimaksua.
Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle:
1. Hulevesien hoitaminen on kaupungin tehtävä, jolloin niihin sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia.
2. Kaupungin hulevesiviranomaiseksi määrätään tekninen lautakunta ja vastaavaksi viranomaiseksi maankäyttöpäällikkö.
3. Hulevesien käyttö-, investointi- ja poistokustannukset ovat kaupungin tilikartalla liikenneväylien alla.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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4. Tulevan vuoden aikana laaditaan hulevesimääräykset ja tarvittaessa hulevesisuunnitelma sekä päivitetään hulevesiviemäröintialue.
5. Hulevesimaksua ei oteta tässä vaiheessa käyttöön.
Muutokset tulee huomioida hallintosäännössä.
Liitteenä 9/2017 Hulevesien hallinnan järjestelyt kunnissa - tehtävät.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______
Khall 11.12.2017 § 285 (Valm. tekninen johtaja)
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen
ja esittää sitä edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen
seuraavalla muutoksella ja esittää sitä edelleen
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi:
1. Hulevesien hoitaminen on kaupungin tehtävä, jolloin niihin sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia.
2. Kaupungin hulevesiviranomaiseksi määrätään tekninen lautakunta ja vastaavaksi viranomaiseksi maankäyttöpäällikkö.
3. Hulevesien käyttö-, investointi- ja poistokustannukset ovat kaupungin tilikartalla liikenneväylien alla.
4. Tulevan vuoden aikana laaditaan hulevesimääräykset ja
tarvittaessa hulevesisuunnitelma sekä määritetään
hulevesiviemäröintialue.
5. Hulevesimaksua ei oteta tässä vaiheessa käyttöön.
______
Liitteet
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisämaan myyminen Jukka Satelalle
Khall 11.12.2017 § 286

(Valm. maankäyttöpäällikkö)
Kyseessä on oheisen kauppakirjan mukaisesti 12 metriä leveän,
yhteensä 365 m² määräalan myyminen tilasta Nelonen,
kiinteistötunnus 71-402-4-471, lisämaaksi omakotitalo tonttiin
Kynttiläkankaan alueella hintaan 985,50 €. Alue on kaavassa
merkitty merkinnällä VP puisto. Alueella ei ole yhdyskuntatekniikan
tai muun vastaavan kannalta sellaista merkitystä, että aluetta ei
voitaisi luovuttaa piha-alueeksi.
Kauppakirja on liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy lisämaan myymisen liitteenä olevassa
kauppakirjassa esitetyin ehdoin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisämaan myyminen Juha Sarjalle
Khall 11.12.2017 § 287

(Valm. maankäyttöpäällikkö)
Kyseessä on oheisen kauppakirjan mukaisesti yhteensä 428 m²
määräalan myyminen tilasta Nelonen, kiinteistötunnus
71-402-4-471, lisämaaksi omakotitalo tonttiin Kynttiläkankaan
alueella hintaan 1155,60 €. Alue on kaavassa merkitty merkinnällä P
puistoalue. Alueella ei ole yhdyskuntatekniikan tai muun vastaavan
kannalta sellaista merkitystä, että aluetta ei voitaisi luovuttaa
piha-alueeksi.
Kauppakirja on liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy lisämaan myymisen liitteenä olevassa
kauppakirjassa esitetyin ehdoin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuusirantatilan ostaminen asemakaavoitettavan alueen laajennukseksi
Khall 11.12.2017 § 288
Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Kyseessä on Pirjo Laitakankaan ja Kuolinpesä Sirkka Säteri
perikunnan omistama Kuusiranta -tila (tunnus 071- 402-5-8), jota on
kaavailtu asemakaavoitettavan alueen laajennuskohteeksi, kuten
osayleiskaavassa alueen käyttö on osoitettu. Kuusiranta tilan
pinta-ala on 2.04 ha eli 20400 m2. Tilan ostosta on neuvoteltu
perikunnan edustajan kanssa. Hintataso koko tilasta
rakennuksineen on noin 30.000,00 €. Koska rakennuksissa on
sähköliittymä mukana, niin kauppahintaan voidaan huomioida
2.000,00 € lisäys. Lisäksi tätä kiinteistön hankintaa koskee
Etuostolaki 608/1977, jonka mukaan kunnalla on etuosto-oikeus
kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa.
Liitteenä on kauppakirjaluonnos ja
ostettavan alueen sijaintikartta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy lisämaan myymisen liitteenä olevassa
kauppakirjassa esitetyin ehdoin.
Käsittely:
Keskustelun aikana kaupunginjohtaja teki muutetun
päätösehdotuksen, että asia palautetaan jatkovalmisteluun.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maanvaihto Haapaveden kaupungin ja Päivi Paakinahon välillä
Khall 11.12.2017 § 289
(Valm.maankäyttöpäällikkö)
Kaupungin ja Kari Ruuska, joka hoitaa kiinteistön asioita vaimonsa
valtuuttamana, välillä on käyty keskusteluja Joutsenkaula -tilan,
kiinteistötunnus 71-401-16-6, hankkimisesta kaupungille
maanvaihdossa. Kyseessä on 11,8 hehtaarin tila, joka on raivattu
varjo ja siemenpuita lukuun ottamatta. Tilalle ei kuitenkaan ole tehty
uudistusistutusta. Tila sijaitsee liitekartan mukaisesti
Jouhtenenmäen länsipuolella, joka on kaavoitettu teollisuusalueeksi.
Maankäytön näkökulmasta alue on nähty mahdollisena
teollisuusalueen laajennuskohteena, sillä kiinteistö rajautuu idässä
ja lännessä Pulkkilantien teollisuusalueen kaavaan. Tilan omistajan
nimissä on tarjottu metsäalueen vaihtamista asunto-osakkeeseen tai
vaihtoehtoisesti maa- tai metsäalueeseen. Koska kyseessä on
metsäalue, voidaan Joutsenkaula -tila vaihtaa vastaavanlaiseen
metsätilaan. Kaupungille tarjotusta metsätilasta on esitetty
alustavaksi arvioksi metsämaan arvosta 3500,00 €
Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsämäen toimesta huomioon
ottaen Joutsenkaula -tilan metsän uudistamisvelvoitteet. Kaupungin
omistama 4,105 ha Pukari -tila , kiinteistötunnus 71-402-19-233, on
annetun arvion mukaan sopiva kiinteistö maanvaihdolle, sillä
kyseinen leimikko on lähes samanarvoinen Joutsenkaula -tilan
kanssa metsänuudistuksen jälkeen.
Maanvaihdon kauppakirja ja vaihtokohteiden kartat ovat
oheisaineistoina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy lisämaan myymisen liitteenä olevassa
kauppakirjassa esitetyin ehdoin ja valtuuttaa kaupunginjohtajan
merkitsemään kauppakirjaan maksettavan kauppasumman, jos
kiinteistöt eivät ole Pukari- tilalle suoritettavien toimenpiteiden
jälkeen täysin samanarvoisia.
Käsittely:
Keskustelun myötä kaupunginjohtaja teki muutetun
päätösehdotuksen, että asia jätetään pöydälle.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
______
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Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma
Khall 11.12.2017 § 290 (valm. ma. talousjohtaja)
Kuntalain (410/2017) 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden
loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta
lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudehoidossa on noudatettava
talousarviota.
Kaupunginhallitus on kesällä lähettänyt talousarvion laadintaohjeen
(khall 19.6.2017 § 149). Toimintakatteen kasvuksi on määritelty 0,6
% vuoden 2017 tasosta.
Haapaveden kaupungin hallintosäännön 59 §:n mukaan
talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto. Lautakunnan antavat
omat talousarvioehdotuksensa. Tämän asian liitteenä oleva
talousarviokirja sisältää lautakuntien esitykset vuoden 2018
talousarvioksi. Poiketen teknisen lautakunnan ehdotuksesta,
kaupunginjohtaja esittää talousarvion investointiosassa jäähallin
pihan asfaltointia varten 80 000 euron menomäärärahaa.
Perusteluna on, että jäähallin pihalle on myös esitetty
rakennettavaksi skeittiparkkia, jolle ei ole löytynyt tarpeeksi isoa tilaa
mistään muualta, jos pihaa ei asfaltoida, niin skeittiparkkia ei ole
mahdollista rakentaa tuolle paikalle.
Teknisen lautakunnan investointihanke vesistöjen tilan
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parantaminen sisältää myös vesiensuojelusuunnitelman ja
hulevesisuunnitelmien laatimisen.
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma
on esityslistan liitteenä 138/2017. Asiakirjan liitteenä on
henkilöstösuunnitelma. Talousarvio toimitetaan myös tulostettuna.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman
liitteen nro 138/2017 mukaisesti.
Kokouksen alussa 11.12.2017, jossa tehtiin muutos
työjärjestykseen, sovittiin, että talousarvio käsitellään 12.12.2017 klo
10 alkaen.
Käsittely:
Investointisuunnitelmaan tulevia muutosehdotuksia:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Valtuusto tekee erilliset päätökset liikuntahallin, uuden koulun ja
Kylpyläsaaren uudisrakentamisen osalta.
Kokouksessa pidettiin ryhmätauko.
Keskustan hallitusryhmä ehdotti ryhmätauon jälkeen:
Koulun suunnittelukulut 200 000 pois kokonaan. Jäähallin pihan
asfaltointi pudotetaan 50 000. Erkkisenniemen kunnallistekniikan
investointi pois kokonaan 150 000 vuodelta 2018.
Viljo Saukko esitti Ilkka Revon kannattamana, että jäähallin
asfaltointi poistetaan investoinneista.
Outi Pekkala ehdotti, että Erkkisenniemeä ei poisteta
investointiohjelmasta. Ehdotusta ei kannatettu.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Liikuntahallin peruskorjaus siirretään vuodella eteenpäin. Tämä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Ronald von Schulmann ehdotti, että kaikki kouluihin liittyvät
hankinnat siirretään, kunnes tiedetään, mikä on koulujen kohtalo.
Ehdotusta ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että investointiohjelma-kohdasta on tehty
useita toisistaan eriäviä ehdotuksia. Puheenjohtaja esitti, että
investointiosan ehdotuksista äänestetään nimenhuutoäänestyksellä
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asia kerrallaan.
Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään jäähallin pihan
asfaltoinnista. Jäähallin pihaa koskevan asfaltointi-investoinnin
poistoa investointisuunnitelmasta kannattavat äänestävät EI ja
jäähallin asfaltointi-investoinnin pudottamista 50 000 euroon
kannattavat äänestävät JAA. Esitys äänestysmenettelystä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ehdotus jäähallin pihan
asfaltoimisinvestoinnin pudottamisesta 50 000:een tuli päätökseksi
äänin 7-3 (JAA: Kolehmainen, Koukka, Niemelä, Riuttanen, Seppä,
Valkovirta, von Schulmann. EI: Pekkala, Repo, Saukko).
Puheenjohtaja esitti, että jäähallin pihaa koskevan
asfaltointi-investointiin liittyvää pohjaehdotusta (80 000 euroa)
kannattavat äänestävät JAA ja kyseisen investoinnin pudottamista
50 000 euroon kannattavat äänestävät EI. Esitys
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jäähallin pihan
asfaltointi-investoinnin pudottaminen 50 000 hyväksyttiin
päätökseksi äänin 7-0-3 (EI: Kolehmainen, Koukka, Niemelä,
Riuttanen, Seppä, Valkovirta, von Schulmann. TYHJÄ: Pekkala,
Repo, Saukko).
Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta uuteen kouluun liittyvästä
suunnittelurahasta (200 000 euroa) kannattavat äänestävät JAA ja
uuteen kouluun liittyvän suunnittelurahan poistamista investoinneista
kannattavat äänestävät EI. Esitys äänestysmenettelystä hyväksyttiin
yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä uuteen kouluun liittyvän
suunnittelurahan poistaminen investoinneista tuli päätökseksi äänin
10-0 (JAA: 0. EI: Kolehmainen, Koukka, Niemelä, Pekkala, Repo,
Riuttanen, Saukko, Seppä, Valkovirta, von Schulmann).
Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta Erkkisenniemen
kunnallistekniikka-investoinnista (150 000 euroa) kannattavat
äänestävät JAA ja kyseisen investoinnin poistamista
investointisuunnitelmasta äänestävät EI. Esitys
äänestysmenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Erkkisenniemen
kunnallistekniikkaa koskeva investoinnin poistaminen
investointisuunnitelmasta tuli päätökseksi äänin 6-3-1 (EI:
Kolehmainen, Koukka, Repo, Riuttanen, Valkovirta, von Schulmann.
JAA: Niemelä, Pekkala, Saukko. TYHJÄ: Seppä).
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Alijäämätarkasteluun tulevia muutosehdotuksia:
Keskustan ryhmän ehdotus:
Kaupunginhallitus aloittaa talouden tasapainotusohjelman heti.
Kaikille lautakunnille tullaan asettamaan selkeä säästötavoite
vuodelle 2018.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus aloittaa talouden tasapainotusohjelman heti.
Kaikille lautakunnille tullaan asettamaan selkeä säästötavoite.
Tavoitteen tulee olla 1,5 miljoonan ylijäämä emoyhtiön osalta.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Korjaukset on tehty liitteeseen nro 166/2017.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien
2019-2020 taloussuunnitelman liitteen nro 166/2017 mukaisesti.
Valtuusto antaa ma. talousjohtajalle oikeudet tehdä teknisiä
lisäyksiä.
Merk. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli talousarviota ja
taloussuunnitelmaa ja vs. hallintojohtaja Pia Harmokivi esitteli
henkilöstösuunnitelmaa.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 11.45-14.05.Tauon jälkeen todettiin
läsnäolijat.
Ryhmätauko klo 15.03-15.32. Ryhmätauon jälkeen todettiin, että
kaikki olivat paikalla.
Pauliina Valkovirta, Diana Seppä ja Hannu Riuttanen poistuivat
kokouksesta klo 16.25.
Päivi Ollila poistui kokouksesta klo 16.45 ja Ronald von Schulmann
poistui klo 16.50.
______
Liitteet
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
274, 275, 280, 281, 285, 28, 289

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
272, 273, 276, 277, 278, 279, 282, 283, 284, 286, 287, 290

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI / PL 40, 86601
HAAPAVESI, sähköposti: haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi, faksi: 08-4591 334
Pykälät
272, 273, 276, 277, 278, 279, 282, 283, 284, 286, 287, 290
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen
Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
ja valitusaika
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi,
Pykälät

Valitusaika
päivää

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan
nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi
on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle
viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen
lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä.
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan
päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250
euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
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OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen)
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 kynnysarvon1.

I Oikaisuohje
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.

Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteytiedot:
Haapaveden kaupunki, kaupunginhallitus
PL 40, 86601 Haapavesi
Käyntiosoite: Tähtelänkuja 1
p. 08-45 911
sähköposti: haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi
__________________________________
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset
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Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
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
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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.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5,
00520 Helsinki
puh 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Päätöksen nähtäväksi asettaminen:
Tiedoksianto asianosaiselle:
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