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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Kolehmainen Anri
Koukka Jari
Niemelä Helinä
Pekkala Outi
Repo Ilkka
Riuttanen Hannu
Saukko Viljo

Tehtävä
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
I vpj.
II vpj.

Seppä Diana
Valkovirta Pauliina
Von Schulmann Ronald
Ollila Päivi
Vuorenmaa Heino
Vatjus Sari
Rautio Risto
Seitajärvi Erkki
Vahteala Antti-Jussi
Saarela Eija

jäsen
jäsen
jäsen
valt. pj.
valt. I vpj.
valt. II vpj.
tekninen johtaja
sivistysjohtaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot
Esteellinen §138
Esteellinen §138
Esteellinen §138, §140
Esteellinen §138
Esteellinen §140
Esteellinen §138, §140
Esteellinen §138, Ptk:n
tarkastaja §140
Ptk:n tarkastaja §140
Esteellinen §140

Läsnä §134, §135
Läsnä §134
Esteellinen §138

ALLEKIRJOITUKSET
Anri Kolehmainen
Puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT

Eija Saarela
Pöytäkirjanpitäjä

129 - 144

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Ilkka Repo

Hannu Riuttanen

Viljo Saukko (§140)

Diana Seppä (§140)

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 16.5.2019 klo 9.30- 15.00
kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 13.05.2019 § 129 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 13.05.2019 § 130 Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 15.5.2019
klo 9.00.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Ilkka Revon ja
Hannu Riuttasen.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Ilkka Revon ja
Hannu Riuttasen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Khall 13.05.2019 § 131 Kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Khall 13.05.2019 § 132 1. Maakuntahallitus, pöytäkirja 23.4.2019. Maakuntahallituksen
pöytäkirjat on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla:
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat
2. KT:n yleiskirje 7/2019 Virka- ja työehtosopimus kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2018-2019 eräiden
vuosilomamääräysten muuttamisesta
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/07/kvtes-vuosilomamaaraysten-mu
uttamisesta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kirjelmät tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi kirjelmät tietoonsa saatetuiksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan info
Khall 13.05.2019 § 133
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asiat tietoonsa saatetuiksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yläkoulun väistötilat
69/12.00/2018
Khall 29.04.2019 § 119
(valm. tekninen johtaja)
Yläkoulun väistötiloihin on pyydetty laajennosta sisäilmaongelmien
vuoksi mahdollisimman pian.
Sivistysjohtaja ja rehtori ovat laatineet kaksi vaihtoehtoa tilatarpeista
ongelmien ratkaisemiseksi.
Teknisessä toimistossa on pyydetty tarjoukset kahdelta paikalliselta
asiasta kiinnostuneelta toimijalta sekä nykyiseltä parakkiluokkien
tarjoajalta.
Asiaa esittelevät kokouksessa tekninen johtaja Risto Rautio ja
sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi.
Oheismateriaalia.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Väistötilojen lisätarve ja tarjoukset esitellään ja päätösehdotus
annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Tekninen johtaja Risto Rautio ja sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi
esitelivät vaihtoehtoja tilatarveongelman ratkaisemiseksi.
Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Asia siirretään
jatkovalmisteluun.
Päätös: Vs kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti
kaupunginhallitus siirsi asian jatkovalmisteluun.
Merk:
Heino Vuorenmaa poistui kokouksesta 14:55
Pauliina Valkovirta poistui kokouksesta 15:20
______

Khall 13.05.2019 § 134 Väistötiloihin liittyvät selvitykset ja laskelmat ovat täydentyneet.
Oheismateriaalina.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asiaa esittelevät kokouksessa tekninen johtaja Risto Rautio ja
sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hankkia väistötilat yläkouluun saadun
tarjouksen mukaisesti Temporary Space Nordics Oy:ltä.
Käsittely:
Jäsen Hannu Riuttanen esitti, että lisätään päätösehdotukseen
maininta: Mahdollinen väistötilojen lisätarve liitetään tulevaan koulun
rakennusurakkaan.
Jäsen Jari Koukka kannatti Riuttasen esitystä.
Keskustelun jälkeen Riuttanen veti ehdotuksensa pois.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin, että asiaa esittelivät kokouksessa tekninen johtaja Risto
Rautio ja sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi klo 14.40-15.10. Rautio ja
Seitajärvi poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Uusi yläkoulu ja lukio, hankinta-ja rahoituspalvelujen suunnittelukonsultin valinta
73/10.00/2019
Khall 13.05.2019 § 135 (valm. tekninen johtaja)
Ensimmäisen vaiheen käynnistäminen, hankinta- ja
rahoituspalvelujen suunnittelu:
WSP Finland Oy on laatinut tammikuussa 2019 valmistuneen uuden
yläkoulun ja lukion rakentamista koskevan tarvekartoituksen ja
hankesuunnitelman.
Hankinta-ja rahoituspalvelujen suunnittelun kilpailuttaminen:
Osana uuden koulun investointipäätöksen valmistelua tekninen
toimisto on kilpailuttanut ennen toteutusvaihetta eli ennen teknistä
suunnittelua ja rakentamista sekä käyttövaihetta edeltävänä
toimenpiteenä olevien hankinta-ja rahoituspalvelujen
suunnittelun.Hankinta-ja rahoituspalveluiden suunnittelulla
tarkoitetaan mm. toteutus- ja rahoitusmallin suunnittelua ja
päätösesityksen tekemistä, rahoituksen kilpailuttamista ja
hankintaesityksen tekemistä sekä itse toteutustyön, mikä sisältää
teknisen suunnittelun ja rakentamisen ja toteuttajan
hankintaesityksen. Valittavasta toteutus-ja rahoitusmallista riippuu
sisältääkö hankinta-ja rahoituspalvelujen kilpailuttaminen myös
käyttövaiheen toimenpiteet vai tuotetaanko ne itse tai
kilpailutetaanko ne erillisenä ratkaisuna.
Hankinta-ja rahoituspalvelut on kilpailutettu teknisen toimiston
toimesta pyytämällä tarjoukset WSP Finland Oy:lta ja CAPEX
Advisors Oy:lta. Po. toimijoilta on saatu kirjalliset tarjoukset, joiden
pohjalta on käyty 8.5.2019 neuvottelut tarjousten sisällöllisyydestä.
Tarjousten ja mainittujen neuvottelujen pohjalta on tehty vertailu
mainittujien tarjoajien tarjouksista. Vertailu on tämän esityslistan
oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää tilata Hankinta-ja rahoituspalvelujen
suunnittelun WSP Finland Oy:ltä tehdyn tarjouksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus valtuuttaa teknisen toimiston käynnistämään
Hankinta- ja rahoituspalvelujen suunnittelun välittömästi
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
Käsittely:
Kaupunginjohtajan muutettu esitys kokouksessa:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus päättää tilata Hankinta-ja rahoituspalvelujen
suunnittelun WSP Finland Oy:ltä tehdyn tarjouksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus valtuuttaa teknisen toimiston käynnistämään
Hankinta- ja rahoituspalvelujen suunnittelun välittömästi
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.Mahdollinen väistötilojen
lisätarve liitetään tulevaan koulun rakennusurakkaan.
Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu esitys.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Risto Rautiota
klo 15.40-15.50. Rautio poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yritysasiamiehen toimi
71/01.01/2019, 9/01.01/2019
Khall 13.05.2019 § 136 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.12.2018 (§290) päättänyt
kaupungin elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön uudelleen
järjestelyn kehittämiseksi perustaa yritysasiamiehen ja
hankekoordinaattorin toimet.
Yritysasiamiehen ensimmäinen hakuprosessi päättyi, kun tehtävään
valittu henkilö ei ottanut tehtävää vastaan. Kaupunginhallitus on
päätöksellään 8.4.2019 §102 päättänyt julistaa yritysasiamiehen
toistaiseksi voimassa olevan toimen uudelleen avoimesti
haettavaksi. Kelpoisuusehtona toimeen on alempi
korkeakoulututkinto tai vastaava opistotasoinen tutkinto tai muuten
osoitettu pätevyys.
Yritysasiamiehen toimi on ollut haettavana 5.5.2019 klo 15.00
mennessä. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 9 henkilöä.
Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Hakemukset
ovat kaupunginhallituksen jäsenten luettavissa kaupungintalolla.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus kutsuttavista henkilöistä
annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Yritysasiamiehen toimen hakuaikaa jatketaan 26.5.2019 klo 15.00
saakka. Toimea aiemmin hakeneet otetaan huomioon.
Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puhelinliittymäsopimuksen muutos
74/07.00/2019
Khall 13.05.2019 § 137 Haapaveden kaupungin määräaikainen puhelinliittymäsopimus on
päättymässä kesällä 2019. Valmistelussa olevien mahdollisten
organisaatiomuutosten vuoksi käyttöliittymien tarve on toistaiseksi
avoin. Kuntahankintojen suorittama kilpailutus (jossa Haapaveden
kaupunki ei ollut mukana) johti DNA Oyn tekemään valitukseen,
koskien kilpailutusprosessia.
Keskusteluissa Telian kanssa on tullut esille mahdollisuus tehdä
toistaiseksi voimassa oleva korvaava sopimus. Tarkoituksena on
että Haapaveden kaupunki kilpailuttaa puhelinliittymät, kun
kayttöliittymätarve on saatu määritettyä. Kilpailutus voisi näin ollen
toteutua talven 2019-2020 aikana.
Oheismateriaalina on Telia Finland Oyj:n luottamuksellinen tarjous
toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta. Esityksen mukaista
Telian ulkoistettu vaihteenhoito-palvelua ei tässä yhteydessä oteta
kayttöön. Sopimuksen odotetaan laskevan kaupungin
kayttöliittymien kustannuksia.
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy Telian Finland Oyj:n kanssa tehtävän
toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallituksen avustukset
75/02.00/2019
Khall 13.05.2019 § 138 (valm. ma. talousjohtaja)
Kaupunginhallituksen myönnettävät yleisavustukset ovat olleet
haettavana. Vuoden 2019 talousarviossa kaupunginhallituksen
avustuksiin on varattu määrärahoja seuraavasti:
- yleisavustukset 15 000 euroa
- eläinlääkintähuollon subventiot 10 000 euroa
- maaseutuhallinnon avustukset 20 000 euroa
Lisäksi vapaa-aikatoiminnanlautakunnan avustuksiin on varattu
varsinaisen liikuntatyön budjetissa 19 000 euroa ja kulttuuritoimen
avustuksiin 45 000 euroa.
Esityslistan liitteenä on koonti avustusta hakeneista,
viime vuoden myönnetty avustus sekä talousjohtajan ehdotus
avustusten jakamiseksi. Ehdotuksen mukaisesti määrärahoja tulisi
käytettyä 10 000 €.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää avustukset liitteen mukaisesti.
Käsittely:
Merkittiin, että esteellisinä (osallisuusjäävi) kokouksesta poistuivat
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi:
Kolehmainen Anri
Vahteala Antti-Jussi
Koukka Jari (poistui samalla kokonaan kokouksesta klo 16.15)
Saukko Viljo
Riuttanen Hannu
Pekkala Outi
Niemelä Helinä
Päätös:
Merkittiin pöytäkirjaan, että esteellisyyksien vuoksi kaupunginhallitus
ei ollut enää päätösvaltainen. Asian käsittely siirtyy seuraavaan
kokoukseen.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden kaavoituskatsaus 2019
Khall 13.05.2019 § 139 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia
kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan ajankohtaisista ja vireille tulevista
kunnan ja maakuntaliiton kaavoitusasioista. Sisältövaatimuksena on
kaava-asioiden lyhyt esittely sekä niiden käsittelystä kertominen.
Lisäksi on tiedotettava muista päätöksistä, joilla on välitöntä
vaikutusta kaavoitukseen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan,
että kaavoituskatsauksesta tulee tiedottaa sen tarkoituksen kannalta
sopivalla tavalla. Tästä syystä kaavoituskatsauksen hyväksymisestä
on aiheellista tiedottaa ja asettaa se kaavoituskatsaus julkisesti
nähtäville.
Kaavoituskatsauksen sisällössä on esitetty ajankohtaisia
kaavahankkeita niin paikallisella kuin maakunnallisella tasolla.
Lisäksi kaavoituskatsauksessa kuvataan maankäytön nykytila
voimassa olevien kaavojen osalta. Kaavoituskatsaus auttaa
viestittämään kokonaiskuvan maankäytön kehitystilanteesta ja
sisältää yleistä tietoa kaavoituksesta ja siitä miten kaikki kuntalaiset
voivat osallistua kaavoitusprosessiin.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy kaavoituskatsauksen 2019 ja asettaa sen julkisesti
nähtäville.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden Vesi Oy:n esitys määräalan ostamisesta Teollisuus -tilasta
Khall 13.05.2019 § 140 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Haapaveden Vesi Oy on ilmoittanut haluavansa ostaa 10.000 €
hintaan 0,5 ha määräalan Allastien varrelta nykyistä alavesisäiliötä
vastapäätä olevasta kaupungin Teollisuus-nimisestä tilasta, tunnus
71-402-223-17. Esitetyn määräalan alueella sijaitsee myös
kaupungin käytössä oleva kylmävarastotila. Kokousasian liitteenä
olevan esityksen mukaan määräalaa tarvitaan vedenjakelua varten
suunnitellulle alavesisäiliön tilanvaraukselle. Määräala on kaavassa
osa YU-1-korttelia, joka on osoitettu urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi. Lisäksi kaavamääräyksen mukaan
alueella voi olla kaupungin teknisen huollon varikkotiloja.
Esityslistan liitteenä on Haapaveden Vesi Oy:n esitys määräalan
ostamisesta ja tämän esityksen pohjalta laadittu kauppakirjaluonnos.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus tutustuu Haapaveden Vesi Oy:n esitykseen ja
tekee asiasta päätöksen.
Käsittely:
Merkittiin, että esteellisinä (osallisuusjäävi) pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi kokouksesta poistuivat:
Niemelä Helinä
Repo Ilkka
Riuttanen Hannu
Von Schulmann Ronald
Pöytäkirjan tarkastajiksi tähän pykälään valittiin Ville Saukko ja
Diana Seppä
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus päättää myydä Haapaveden Vesi Oy:lle 0,5 ha
määräalan Allastien varrelta nykyistä alavesisäiliötä vastapäätä
olevasta kaupungin Teollisuus-nimisestä tilasta, tunnus
71-402-223-17 hintaan 10 000 euroa ehdolla, että
kaupunkikonsernilla säilyy hallintaoikeus kylmävarastotilaan.
Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
______
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö YVA-menettelyn soveltamistarpeesta Haapaveden Hankilannevan
tuulivoimahankkeessa
Khall 13.05.2019 § 141 Valm: (Maankäyttöpäällikkö)
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
pyytänyt Haapaveden kaupungilta lausuntoa YVA-menettelyn
soveltamistarpeesta Haapaveden Hankilannevan
tuulivoimahankkeessa.
Lausuntopyyntö koskee hanketoimija Puhuri Oy:n ELY -keskukselle
tekemää harkintapyyntöä YVA -menettelyn tarpeesta.
Tarvehakemus perustuu valtionneuvoston 18.1.2019 YVA -lain
liitteen 1 hankeluettelon muutokseen, jonka mukaan vähintään 10
kpl ja 45 MW tuulipuistoihin on sovellettava YVA -menettelyä.
Voimaloiden tehoraja on siis noussut 30 MW:sta 45 MW:iin.
Haapaveden kaupunki hyväksyi 2017 kuntapoikkeamana tehdyn
voimaloiden korotuksen 230 metristä 250 metriin. Samassa
yhteydessä on laadittu voimaloiden kokonaiskorkeuden noston
vaikutustenarviointi.
Hanketoimijan hankealue on silti edelleen kriteereiden ulkopuolella,
sillä hankealuerajaus sekä voimaloiden sijoittelu ja maksimimäärä
ovat hanketoimijan mukaan edelleen samat kuin 2014 tehdyn YVA
-menettelyn tarveharkinnan aikana. Hanketoimija on pyytänyt uutta
päätöstä YVA -menettelyn tarpeesta, koska menettelyä voidaan
soveltaa myös pienempiin hankkeisiin.
2019 laaditun selvityksen mukaan melutasojen kehityksestä
voimaloiden yksikkötehon nosto ei ole johtanut lähtömelutason
kasvuun, vaan lähtömelu saattaa pienetä uusien teknologioiden
myötä.
Lausuntopyyntö ja lausuntopyyntömateriaalit ovat oheisaineistoina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa lausuntopyyntöön.
Käsittely:
Jäsen Ilkka Repo esitti pohjaesityksesta poiketen, että
lausuntopyyntöön on huomautettavaa ja että hän ole tyytyväinen
ehdotukseen.
Ilkka Revon esitys lausunnoksi:
Tuulivoimaa ei ole tutkittu tarpeeksi ja siitä aiheutuu terveyshaittoja.
Tuulivoimaloiden koko on kasvanut alkuperäisestä suunnitelmasta.
Tuulivoimaloista on haittaa ihmisille, eläimistölle, metsästykselle ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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metsän moninaiskäytölle. Näillä huomautuksilla esitän
huomautettavaa lausuntopyyntöön.
Revon esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Jäsen Ilkka Repo jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä.
______
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Nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittäminen
70/00.00/2019
Khall 13.05.2019 § 142 Nuorisovaltuusto on päivittänyt vuonna 1999 tehdyn
toimintasäännön ajantasaiseksi ja enemmän tätä päivää
vastaavaksi. Toimintasääntöä muokattiin yksinkertaisemmaksi ja
toimivammaksi.
Nuorisovaltuusto päivittää toimintasääntöään ajantasaiseksi ja
kaupunginhallitus vahvistaa sen. Toimintasääntö astuu voimaan,
kun kaupunginhallitus on vahvistanut sen.
Päivitetty toimintasääntö esityslistan liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus vahvistaa nuorisovaltuuston toimintasäännön
liitteen mukaisena.
Käsittely:
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja siirtää asian
hyvinvointilautakunnan päätettäväksi. Asia kuuluu kaupungin
hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunnan toimivaltaan.
Päätös:
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu ehdotus.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttöluvat
Khall 13.05.2019 § 143 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat
täyttölupa-anomukset:
1. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus
2. Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus
3. Koulunkäynninohjaaja (Humaloja)
4. Varhaiskasvatuksen opettajan toimi
5. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
6. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
7. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
8. Lukion ja perusopetuksen yhteinen biologian ja maantieteen
lehtorin virka (nro. 406)
9. Sosiaaliohjaaja
10. Sosiaaliohjaaja
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat esillä oleviin toimiin.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
5. Hyväksyttiin.
6. Hyväksyttiin.
7. Hyväksyttiin.
8. Hyväksyttiin.
9. Hyväksyttiin.
10. Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallitus pyytää selvityksen
varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Khall 13.05.2019 § 144 Käsittely:
Merkittiin pöytäkirjaan keskusteluasiat:
Eurovaalien vaalimainoksia oli revitty viikonlopun aikana
telineistään. Olisiko mahdollista asentaa telineisiin muovipleksit
suojaksi, yhteisen edun mukaisesti.
Videot valtuuston kokouksista eivät edelleenkään ole kaupungin
nettisivuilla. Asiasta on annettu jälleen valtuustoaloite.
Keskusteltiin Vuokatin loma-asunnon myynnin tilanteesta.
Keskusteltiin Kylpyläsaaren sopimusneuvottelujen tilanteesta.
Vestian hallitukseen esitetään yksimielisesti Hannu Riuttasta.
Merkittiin, että Päivi Ollila poistui kokouksesta klo 16.46.
______
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 130, 131, 132, 133, 136, 138, 139, 142, 144

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 129, 134, 135, 137, 140, 141, 143

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 129, 134, 135, 137, 140, 141, 143

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
Sähköinen palvelu https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi,
Markkinaoikeus, ks. jäljempänä
Pykälät 134, 135

Valitusaika
14 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.

Tiedoksisaanti
Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 16.5.2019 klo 9.30-15.00
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 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1.

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §: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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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- 150.000 € rakennusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset
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 42-43 §: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 147 §:n 2. mom 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.
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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 163 §: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 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §: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:

16.05.2019

Tiedoksianto asianosaiselle:

00.00.0000

Pöytäkirjan tarkastajat:

