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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Helvi Järvenpää

Taneli Kinnunen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi 22.6.2020 klo 9.30- 15.00
kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 15.06.2020 § 31

Kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi kaupungin
ilmoitustaululle 9. päivänä kesäkuuta 2020 ja lähetetty sähköpostilla
samana päivänä kaupunginvaltuuston ja –hallituksen jäsenille.
Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Haapavesi -lehdessä ja kaupungin
tietoverkossa.
Näin ollen kokouksesta on ilmoitettu kuntalain 94 §:ssä säädetyllä ja
valtuuston päättämällä tavalla.
Kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla (kuntalain 103 §). Toimitetaan
nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto yksimielisesti hyväksyi kokoukseen läsnäolijaksi
kaupunginjohtajan sijaiseksi valitun Kimmo Hinnon.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastus
Kvalt 15.06.2020 § 32

Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta
määrätään Haapaveden kaupungin hallintosäännön 148 §:ssä.
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua
tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin
pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan 17. päivänä kesäkuuta 2020 klo 9.00.
Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Järvenpää
Helvi ja Kinnunen Taneli.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Järvenpää Helvi ja Kinnunen Taneli.
Yksimielisesti hyväksyttiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
______
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Asialistan hyväksyminen
Kvalt 15.06.2020 § 33

Kuntalain 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka on
mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 93 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian
käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos
asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on
tehtävä yksimielisesti.
Käsittely:
Valtuutettu Ilkka Repo esitti, että asiakohdan nro. 37 Haapaveden
uusi yläkoulu ja lukio, urakoitsijan valinta, pohjaehdotuksesta kohdat
3-4 otetaan käsiteltäväksi omina pykälinään.
Puheenjohtaja Päivi Ollila totesi, että ei ole samaa mieltä asioiden
käsiteltäväksi ottamisesta. Päätös on tehtävä yksimielisesti.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen asialistan.
______
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Tilintarkastusyhteisön esitys vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksesta tilikaudelle 2020
32/02.02/2020
Tarkastuslautakunta 13.03.2020 § 5

Puheenjohtajan ehdotus:
Käsitellään tilintarkastusyhteisön esitys vastuullisen tilintarkastajan
vaihdoksesta. Esitys liitteenä.
Päätös:
Hyväksytään ja välitetään tiedoksi valtuustolle.
______
Merk. Tilintarkastaja Jarmo Raati poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi klo 11.00-11.15. Janne Mäkinen toimi
sihteerinä pykälän ajan.
Kvalt 15.06.2020 § 34

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Välitetään vastuullisen tilintarkastajan vaihdos tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vastauksia vuonna 2020 annettuihin valtuustoaloitteisiin
2/00.02/2020
Khall 01.06.2020 § 117
Kuntalain 410/2015 23 § mukaan valtuustolle on vähintään kerran
vuodessa saatettava tietoon sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa
tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Haapaveden kaupungin hallintosäännön 119 § mukaan
kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja samalla ilmoitettava,
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuutetut ovat alkuvuoden 2020 aikana jättäneet 7
valtuustoaloitetta. Kyselyihin on vastattu kokousten yhteydessä.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus saattaa liitteiden mukaiset aloitteet, kyselyt ja
niistä seuranneet toimenpiteet kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin, kokous keskeytyi teknisten ongelmien vuoksi 16.50-16.52.
______
Kvalt 15.06.2020 § 35

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus saattaa liitteiden mukaiset aloitteet, kyselyt ja
niistä seuranneet toimenpiteet kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Valtuusto katsoi liitteiden mukaiset aloitteet, kyselyt ja niistä
seuranneet toimenpiteet tietoonsa saatetuiksi.
______

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hannu Riuttasen pyyntö erota Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuuston
varajäsenyydestä
86/00.02/2020
Khall 01.06.2020 § 120
Kaupunginhallitukselle on saapunut Hannu Riuttasen 29.5.2020
päivätty kirje, jolla Riuttanen pyytää eroa Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Eronpyyntö liitteenä.
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto valitsee
tarkastuslautakunnan jäsenet.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. merkitä asian tietoonsa saatetuksi,
2. esittää kaupunginvaltuustollle, että se myöntää Hannu Riuttaselle
eron Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuuston
varajäsenyydestä ja nimeää uuden varajäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______
Kvalt 15.06.2020 § 36

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. merkitä asian tietoonsa saatetuksi,
2. esittää kaupunginvaltuustollle, että se myöntää Hannu Riuttaselle
eron Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuuston
varajäsenyydestä ja nimeää uuden varajäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Käsittely:
Merkittiin, että valtuutettu Hannu Riuttanen poistui kokouksesta
esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Valtuutettu Jaakko Lehtola esitti Keskustan valtuustoryhmän
esityksenä:
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1. Hyväksytään.
2. Hannu Riuttaselle myönnetään hänen pyytämänsä ero
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja
uudeksi varajäseneksi esitetään valtuutettu Janne Mäkistä. Mäkinen
on antanut suostumuksensa valintaan.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto nimesi Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymän valtuuston uudeksi varajäseneksi valtuutettu
Janne Mäkisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Merkittiin, että kaupunginvaltuusto piti kokoustauon klo 18.30-18.55.
Tauon jälkeen pidettiin nimenhuuto, kaikki saapuvilla olevat
valtuutetut olivat läsnä.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Haapaveden uusi yläkoulu ja lukio, urakoitsijan valinta
170//2019
Khall 20.04.2020 § 65
Haapaveden kaupunki on päättänyt toteuttaa kouluhankkeen, joka
sisältää tilat yläkoululle ja lukiolle, yhteensä noin 420 oppilaalle.
Kokonaisuus pitää sisällään myös liikuntatilat sekä keittiön.
Koulun toiminnan perustana ovat perusopetuksen osalta
opetussuunnitelman perusteet 2014 ja Haapaveden kaupungin
perusopetuksen opetussuunnitelma 2016. Lukion osalta toiminnan
perustana ovat lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 ja
Haapaveden kaupungin lukion opetussuunnitelma 2016.
Uuden koulurakennuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
uuden opetussuunnitelman mukaiset monialaiset ja laaja-alaiset
oppimiskokonaisuudet ja niiden toteuttaminen rakennettavissa
tiloissa. Tilojen tulee vastata tulevaisuuden oppimisympäristön
tarpeisiin ja hankkeelle asetettuihin pedagogisiin tavoitteisiin, jotka
on kirjattu opetussuunnitelmiin.
Hanke on linjattu toteutettavaksi KVR-urakkana. Hankkeen
innovaatiotavoitteiden vuoksi hankintamenettelyksi on valittu
kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa esivalinnan perusteella
valitaan ehdokkaat neuvotteluihin ja varsinaiseen tarjouskilpailuun.
Hankinnan arvioitu kokonaishinta on EU-kynnysarvon ylittävä.
Hilmassa on ollut 21.10 – 18.11.2019 avoinna ilmoittautuminen
Haapaveden uuden yläkoulun ja lukion hankintaan
(nro. 2019-016824). Määräaikaan mennessä ilmoittautuneita tuli
8kpl.
Hankintamenettelynä on ollut kilpailullinen neuvottelumenettely,
jossa esivalinnan perusteella valittiin 3 ehdokasta neuvotteluihin ja
varsinaiseen tarjouskilpailuun.
Esivalinnan pisteytyksien perusteella neuvotteluihin ja varsinaiseen
tarjouskilpailuun valittiin seuraavat yritykset:
YIT Suomi Oy
Skanska Talonrakennus Oy
Lujatalo Oy
Neuvottelut käytiin erikseen kunkin mukaan valitun tarjoajan
kanssa ja neuvottelukierroksia järjestettiin kolme (3) kappaletta.
Ensimmäinen neuvottelukierros oli 20-21.1.2020, toinen
17-18.2.2020 ja kolmas 16-7.3.2020. Neuvottelujen tarkoituksena oli
Pöytäkirjan tarkastajat:
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löytää keinot, joilla hankintayksikön tavoitteet hankinnan osalta
parhaiten täytetään.
Neuvottelujen jälkeen tilaaja laati lopullisen tarjouspyynnön johon
mukaan valitut tarjoajat vastaavat laskenta-ajan päätteeksi
tarjouksella. Lopullisen tarjouspyynnön tai tarjouksen sisällöstä ei
enää neuvotella.
Julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä
muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat salassa pidettävää tietoa
lukuun ottamatta julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty (Julkisuuslaki
7 § 2 momentti).
Oheismateriaalina tarjouspyyntöaineisto.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hankintaprosessin
etenemisen sekä kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana
syntyneen tarjouspyyntöaineiston, joka laitetaan Hilmaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Khall 08.06.2020 § 129
Haapaveden kaupungin lukion ja yläkoulun KVR-urakan
tarjouskilpailu on päättynyt. Hankinta toteutetaan kilpailullisella
neuvottelumenettelyllä. Hankintaa koskien on julkaisu 18.10.2019
hankintailmoitus (2019 – 021294).
Neuvottelumenettelyyn Khall 25.11.2019 §298 päätöksellä valittiin
kolme toimijaa: YIT Suomi Oy, Skanska Talonrakennus Oy ja
Lujatalo Oy.
Neuvottelut käytiin erikseen kunkin mukaan valitun tarjoajan
kanssa ja neuvottelukierroksia järjestettiin kolme (3) kappaletta.
Ensimmäinen neuvottelukierros oli 20-21.1.2020, toinen
17-18.2.2020 ja kolmas 16-17.3.2020. Neuvottelujen tarkoituksena
oli löytää keinot, joilla hankintayksikön tavoitteet hankinnan osalta
parhaiten täytetään.
Neuvottelujen aikana, jokaisen neuvottelukierroksen jälkeen,
kokoontui myös kouluhankkeen ohjaamiseen perustettu poliittinen
ohjausryhmä, jonka kanssa käytiin läpi neuvottelujen etenemistä ja
haettiin tiettyihin isompiin asioihin linjauksia. Ohjausryhmän
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kokouksista on tehty asianmukaiset muistiot. Ohjausryhmä on
linjannut mm. keittiöratkaisun (jakelukeittiön muuttaminen
valmistuskeittiöksi) sekä rakennusmateriaaliin liittyviä asioita.
Erityisesti keittiön osalta linjauksella oli myös hankinnan osalta
merkittävä taloudellinen vaikutus. Laskennallinen kustannuslisäys
Haahtela-Kehitys Oy:n TAKU ohjelmistolla tarkasteltuna
tavoitehinta-arvioon (tilaohjelma), kun 140 m2 jakelukeittiö muuttuu
400 m2 valmistuskeittiöksi, on + 1 300 000 € (alv 0%). Lisäksi
muista toiminnallisesti olennaisista syistä tavoiteneliömäärä on
noussut noin 200 m2. Nämä on otettava huomioon, kun arvioidaan
hankesuunnitelmassa esitetyn tavoitehinnan (13 675 000 €, alv. 0
%) toteutumista. Materiaaliratkaisussa päädyttiin koko elinkaareen
liittyvistä kustannussyista siihen, että puun käytöstä
rakennusmateriaalina ei erikseen anneta pisteitä. Kyseiset ratkaisut
tehtiin ennen lopullista tarjouspyyntöä ja niistä on informoitu myös
kaupunginhallitusta ja valtuustoa.
Hankintaprosessin aikana on myös varmistunut liikuntasalia koskeva
valtionavustus. Valtionavustuksen varmistamiseksi on olennaista,
että hankinnan aikataulu pitää ja rakentaminen alkaa ajallaan.
Aikataulujen pitäminen on tärkeää myös sen vuoksi, että nykyisen
kiinteistön kunnon vuoksi osa oppilaista on väliaikaistiloissa ja
nykyisessä kiinteistössä on raportoitu sisäilmaan liittyvistä
haasteista.
Hankinnasta on toimitettu kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn
mukaan valituille tarjoajille 20.04.2020 päivätty tarjouspyyntö, joka
on sisältänyt hankekohtaiset tarjouspyyntöasiakirjat tarjouksen
jättämistä varten. Tarjous on pyydetty WSP Finland Oy:n toimesta
tilaajaorganisaation puolesta ja tarjouspyynnön mukaisesti
tarjouksen jättöpäivä on ollut 15.05.2020 kello 23.59 mennessä
sähköiseen tarjouspyyntöpalveluun. Kaikki kolme neuvotteluihin
osallistunutta toimijaa jätti myös tarjouksen.
Tarjousten vertailuperusteena on ollut kokonaisedullisuus, jossa
laatupisteiden osuus oli 35 % ja tarjoushinnan osuus oli 65 %.
Tarjoajat esittelivät tarjouksensa projektiryhmälle (18.-19.5.), jonka
kokoonpanoa oli täydennetty kaupunginhallituksen ja valtuuston
puheenjohtajilla sekä loppukäyttäjän edustajilla (opetushenkilökunta,
oppilas, kiinteistöhuolto).
Tarjoukset käsiteltiin kahden kuoren menettelyllä. Tarjousten
laatuarvioinnin suoritti tilaajan projektiryhmä, jota oli laajennettu
kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajilla, yhdessä WSP
Finland Oy:n kanssa. Laatuarvioinnista on laadittu erilliset
pöytäkirjat. Tarjousten vertailutaulukko laatu- ja hintapisteineen on
Pöytäkirjan tarkastajat:
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esitetty laajempana liitteessä 1 (ei julkinen). Julkista hankintaa
koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä muut hankintaa
koskevat asiakirjat tulevat salassa pidettävää tietoa lukuun ottamatta
julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty (Julkisuuslaki
7 § 2 momentti).

Tarjouksien laatu- ja hintapisteiden perusteella todettiin, että
kokonaisedullisimman hyväksytyn tarjouksen jätti Skanska
Talorakennus Oy., jonka tarjouksen kokonaispisteet olivat 297,33 ja
tarjouksen hinta oli 15 520 000,00 € alv 0 %.
Hankintaa koskien on järjestetty 1.6.2020 selontekotilaisuus, jonka
tarkoituksena on ollut selvittää, vastaako tarjous
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaista hankintasisältöä. Skanska
Talonrakennus Oy on selontekotilaisuudessa todennut ottaneensa
huomioon tarjousta tehdessä kaikki toimitetut tarjouspyyntöasiakirjat
ja ilmoittanut asiakirjojen olleen riittävät tarjouksen tekemistä varten.
Tehtyyn arviointiin ja vastaanotettuun tarjoukseen pohjautuen
esitetään Skanska Talonrakennus Oy:tä suorittamaan hankkeen
KVR-urakointi tarjoukseen perustuen.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. valitsee Haapaveden lukion ja yläkoulun urakoitsijaksi
kokonaisedullisimman tarjouksen, jonka jätti Skanska Talorakennus
Oy. Sen tarjouksen kokonaispisteet olivat 297,33 ja tarjouksen hinta
oli 15 520 000,00 € alv 0 %.
2. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
KVR-urakkasopimuksen hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Käsittely:
Merkittiin, että asiantuntijoina kuultiin:
Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja
Teemu Niemimäki, tekninen johtaja
Tommi Koskenkorva, WSP, projektipäällikkö
Merkittiin, että asiantuntijat poistuivat kokouksesta ennen
keskustelua ja päätöksentekoa klo 17.27.
Keskustelun aikana jäsen Taimi Maliniemi antoi vastaesityksen:
Esitän, että kaupunginhallitus hylkää kaikki tarjoukset liian korkeina
ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että
kustannukset saadaan painunmaan alle 10 miljoonaan. Suurkeittiön
rakentamisesta tulee luopua talosutilanteen huomioon ottaen ja
Paakkilanhovin keittiö pidetään toiminnassa nykyisellä konseptillaan.
Kokonaisukustannukset ovat näin korkean tarjouksen takia
nousemassa 20 miljoonaan, mikä on täysin kohtuuton tilanne
Haapaveden taloustilanteessa.
- urakoitsijalle 15,5 miljoonaa
- tilaajan hankinnat (kalustaminen ym) 1,7 miljoonaa
- vanhan koulun purkaminen 1 miljoona
- parkkialueet, piharakentaminen kokonaisuudessaan, tien
rakentaminen? Miljoona?
- väistötilat vuoteen 2022 asti 1 miljoona
- Muut aiheutuvat kustannukset (päätöksenteko, rakennusvalvoja)?
- Todennäköiset lisätyöt ja niistä aiheutuvat lisäkulut
Kokonaiskustannukset tulevat olemaan siis vähintään 20 miljoonaa.
Maliniemen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Lisätään pohjaehdotukseen:
3. hankeessa rakennetaan maalämpöön liittyvä energiakenttä ja
aurinkopaneelit.
4.optiona tarjouksessa olevien hiekkanurmikentän ja amfiteatterin
osalta neuvottelut käydään erikseen.
Päätös:
Hyväksyttiin vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. se valitsee Haapaveden lukion ja yläkoulun urakoitsijaksi
Pöytäkirjan tarkastajat:

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 65
§ 129
§ 37

4/2020

86

20.04.2020
08.06.2020
15.06.2020

kokonaisedullisimman tarjouksen, jonka jätti Skanska Talorakennus
Oy. Sen tarjouksen kokonaispisteet olivat 297,33 ja tarjouksen hinta
oli 15 520 000,00 € alv 0 %.
2. se valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
KVR-urakkasopimuksen hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
3. hankeessa rakennetaan maalämpöön liittyvä energiakenttä ja
aurinkopaneelit.
4. optiona tarjouksessa olevien hiekkanurmikentän ja amfiteatterin
osalta selivtykset ja neuvottelut käydään erikseen.
Jäsen Taimi Maliniemi jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä.
Jäsen Hannu Riuttanen jätti päätöksen kohdasta 3. eriävän
mielipiteensä.
Eriävät mielipiteet liitetään pöytäkirjaan.
Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 18.22-18.30.
Tauon jälkeen pidettiin nimenhuuto, kaikki saapuvilla olevat jäsenet
olivat edelleen paikalla.
______
Kvalt 15.06.2020 § 37

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. se valitsee Haapaveden lukion ja yläkoulun urakoitsijaksi
kokonaisedullisimman tarjouksen, jonka jätti Skanska Talorakennus
Oy. Sen tarjouksen kokonaispisteet olivat 297,33 ja tarjouksen hinta
oli 15 520 000,00 € alv 0 %.
2. se valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
KVR-urakkasopimuksen hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
3. hankkeessa rakennetaan maalämpöön liittyvä energiakenttä ja
aurinkopaneelit.
4. optiona tarjouksessa olevien hiekkanurmikentän ja amfiteatterin
osalta selvitykset ja neuvottelut käydään erikseen.
Käsittely:
Merkittiin, että valtuutettu Heikki Pitkälä poistui kokouksesta
esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja kutsui kokoukseen
varavaltuutettu Jouko Eskolan.
Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan
esityksestä:
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- vs. kaupunginjohtaja Marjukka Mannisen alustus
- puheenjohtaja lukee kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anri Kolehmaisen
puheenvuoro
- ryhmäpuheenvuorot
- valtuutettujen puheenvuorot
Ryhmäpuheenvuorot käyttivät Keskusta, Vasemmisto ja Kokoomus.
Valtuutettu Jaakko Lehtola esitti Keskustan ryhmäpuheenvuoron
aikana ryhmäesityksenä muutosesityksen:
Kaupunginhallituksen pohjaehdotuksesta hyväksytään kohdat 1-2 ja
kohdat 3-4 poistetaan.
Valtuutettu Ilkka Repo esitti, että asia palautetaan takaisin
valmisteltavaksi ns. ranskalaiseen kilpailutukseen hintakatolla.
Valtuutetut Pauliina Valkovirta ja Viljo Saukko kannattivat Keskustan
ryhmäesitystä.
Valtuutettu Taneli Kinnunen kannatti Revon esitystä.
Merkittiin, että valtuusto piti kokoustauon klo 19.33-19.43. Tauon
jälkeen pidettiin nimenhuuto, kaikki saapuvilla olevat valtuutetut
olivat läsnä.
Valtuutettu Ilkka Repo veti esityksensä pois.
Puheenjohtaja Päivi Ollila totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta
poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja
esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Kaupunginhallituksen
pohjaehdotus on JAA ja Keskustaryhmän kannatettu muutosesitys
on EI. Puheenjohtajan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallituksen pohjaehdotus (JAA) ei saanut ääniä.
Keskustaryhmän muutosesityksen (EI) puolesta äänestivät
Hänninen, Joentakanen, Järvenpää, Kolehmainen, Karstunen,
Lehtola, Savikoski, Mäkinen, Niemelä, Nuolioja, Ollila, Pekkala,
Eskola, Ritola, Riuttanen, Saukko, Seppä, Sirviö, Särkipaju,
Valkovirta, Vatjus, Pitkälä Helena, Von Schulmann, Vuorenmaa.
Tyhjää: Kinnunen, Repo, Maliniemi.
Päätös:
Puheenjohtaja Päivi Ollila totesi valtuuston päätökseksi tulleen
Keskustan muutosesityksen äänin 24-0 (tyhjää 3):
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginvaltuusto päätti, että
1. se valitsee Haapaveden lukion ja yläkoulun urakoitsijaksi
kokonaisedullisimman tarjouksen, jonka jätti Skanska Talorakennus
Oy. Sen tarjouksen kokonaispisteet olivat 297,33 ja tarjouksen hinta
oli 15 520 000,00 € alv 0 %.
2. se valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
KVR-urakkasopimuksen hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Merkittiin, että valtuutettu Eskola poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 19.49 ja valtuutettu Pitkälä
saapui takaisin kokoukseen.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
______
Liitteet

97
98
99
100

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuutettujen kyselyt ja aloitteet
Kvalt 15.06.2020 § 38
Päätös:
1. Joentakanen Esko, valtuustoaloite (Vas.) 15.6.2020. Kalliossa on
tulevaisuus, tarvitsemme energiavarastoja!
2. Joentakanen Esko, valtuustoaloite (Vas.) 15.6.2020. CLTyrittäjän haku päälle.
3. Ritola Sami, valtuustokysely. Missä vaiheessa
kummiraha-valtuustoaloitteen käsittely on?
- Hallintojohtaja Eija Saarelan vastaus. Asia on HYTE-ryhmän
käsiteltävänä.
4. Vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen esitti valtuustolle
kiitoksensa kuluneesta vuodesta.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 32, 33, 34, 35, 38
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6§:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle
ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi ja sähköinen palvelu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3 krs., 90100 OULU /
PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841
Sähköinen palvelu https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

31, 36, 37

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus, ks. jäljempänä

Tiedoksisaanti

Valituskirjelmä

Pykälät

Valitusaika

37

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 22.6.2020.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Haapaveden kaupungin
kirjaamosta.Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI / PL 40, 86601 HAAPAVESI,
sähköposti:haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi
Liitetään pöytäkirjaan

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
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2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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
- 150.000 € rakennusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.

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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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:
Tiedoksianto asianosaiselle:

Pöytäkirjan tarkastajat:

22.6.2020
18.6.2020

