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Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 08.04.2019 § 87
Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nihak:n edustajat paikalla.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Khall 08.04.2019 § 88
Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja
tarkastatetaan 11.4.2019.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ari Kukkurainen ja Maarit Leppimaa.
Päätös
Välittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Kukkurainen ja Mikko Päivärinta.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityslistan hyväksyminen
Khall 08.04.2019 § 89
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilannekatsaus Nihakin ajankohtaisiin asioihin
Khall 08.04.2019 § 90
Nihak ry:n toimitusjohtaja Toni Krankkala antaa tilannekatsauksen
Nihakin ajankohtaisista asioista.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitse tilannekatsauksen tietoon saaduksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nihakin edustajat poistuivat klo 15.00.
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Kaupungin takauksen myöntäminen Nivalan Vuokrakodit Oy:n lainalle
1/02.02.02/2019
Khall 08.04.2019 § 91
Oheismateriaali: Nivalan Vuokrakotien hallituksen pöytäkirjanote
Valmistelija talousjohtaja
Nivalan Vuokrakodit Oy:n hallitus on kilpailuttanut ja päättänyt ottaa
Nivalan Osuuspankista 400.000 euron lainan 29.4.2019 erääntyvän
bullet-lainan konvertoimiseksi. Laina-aika on 15 vuotta, korko sidottu
3 kk euriboriin ja marginaali 0,4%. Ensimmäinen lyhennys erääntyy
kesäkuussa 2020. Nivalan Vuokrakodit Oy hakee lainan vakuudeksi
kaupungin omavelkaista takausta.
Kuntalain säännökset takauksen antamisesta:
Kuntalain 129 § mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun
vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta
ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai on kuntien ja
valtion yhteisessä määräysvallassa. Tämä ehto täyttyy Nivalan
Vuokrakotien kohdalla.
Edelleen kuntalain 129 § mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa
vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä
taloudellinen riski. Merkittävänä taloudellisena riskinä pidetään
tilannetta, jossa takausvastuun realisoituminen vaarantaa kunnan
koko toiminnan tai vastaa suuruudeltaan huomattavaa osaa kunnan
talousarviosta. Esitetty Nivalan kaupungin takausvastuu ei
suuruudeltaan aiheuta merkittävää riskiä suhteessa kaupungin
talouden kokonaisuuteen, eikä sen voi arvioida vaarantavan
kaupungin kykyä suoriutua tehtävistään.
Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla, joiden
ei tarvitse kattaa koko takauksen riskiä. Riittäväksi katsotaan
vakuus, joka kattaa riskienhallinnan näkökulmasta riittävän osan
takausvastuusta. Nivalan kaupungin käytännöksi on vakiintunut, että
takauksille edellytetään 10 % vastavakuus. Nivalan Vuokrakotien
hallituksen tulee sitoutua antamaan mainittu vastavakuus. Hallitus
on valtuuttanut toimitusjohtajan hoitamaan laina-asian
kokonaisuudessaan.
Euroopan unionin asettamat ehdot takaukselle:
Kaupungin on valtiontukiviranomaisena huolehdittava valtiontukea
koskevien määräysten noudattamisesta. Valtiontukisäännökset
koskevat myös kuntien myöntämiä tukia, jollaisiksi luetaan mm.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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takaukset. Euroopan unioni on selventänyt valtiontukisäännöksiä
komission tiedonannoilla. Komission tiedonanto 2008/C155/02
määrittelee seuraavat ehdot, joiden täyttyessä yksittäinen takaus ei
ole valtiontukea.
- Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa.
- Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata
asianmukaisesti. Takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sille on
asetettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on
rajoitettu.
- Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainasaamisen määrästä.
- Kun lainan tai muun sitoumuksen määrä pienenee, on taatun
määrän pienennyttävä samassa suhteessa siten, että takaus ei
missään vaiheessa kata enempää kuin 80 % lainan / saamisen
määrästä. Tappioiden tulee jakautua samassa suhteessa lainan
antajan ja takaajan kesken.
- Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.
Tiedonannossa todetaan vielä, että jos jokin yksittäinen edellytys ei
täyty, ei se yksinään vielä tarkoita, että takaus automaattisesti
katsottaisiin valtiontueksi.
Ehtojen täyttymisestä todetaan, että kolme ensimmäistä ehtoa
täyttyvät aiemmin esitetyn perusteella.
Neljättä ehtoa takauksen markkinaperusteisesta hinnasta
noudatetaan perimällä kaupungin takauksesta vuotuinen
takausprovisio, joka on vuodelle 2019 vahvistetun talousarvion
mukaan 0,5 %.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupunki
myöntää omavelkaisen takauksen Nivalan Vuokrakodit Oy:n lainalle
pääomaltaan 400.000 euroa. Takauksesta peritään 0,5 % vuotuinen
provisio lainan nostopäivästä alkaen jokaisen vuoden lopussa
olevan lainamäärän mukaan.
Päätöksen ehtona on, että Nivalan Vuokrakodit asettaa takaukselle
vastavakuuden, jonka määrä on 10 % myönnetyn takauksen
määrästä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan esityksen ja esittää
kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää 100 % omavelkaisen
takauksen Nivalan Vuokrakodit Oy:n lainalle (Nivalan OP, 15 vuoden
laina-aika, korko 3 kk euribor + marginaali 0,4%) pääomaltaan
400.000 euroa. Takauksesta peritään vuotuinen provisio (0,5%)
lainan nostopäivästä alkaen aina jokaisen vuoden lopussa olevan
lainamäärän mukaan. Päätöksen ehtona on, että Nivalan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuokrakodit Oy asettaa takaukselle 10 % vastavakuuden arvoltaan
40 000 euroa.
Päätös
Hyväkstyttiin kaupunginjohtajan esitys.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite 28.2.2019 Heikki Häyrynen: aloite koskien kaupungin toiminnan
avoimuutta
113/00.02.00/2019
Khall 08.04.2019 § 92
Liite: Valtuustoaloite
Valmistelija hallintojohtaja
Valtuutettu Heikki Häyrynen on jättänyt valtuustoaloitteen koskien
kaupungin toiminnan avoimuutta. Häyrynen on aloitteessaan
esittänyt, että myös kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä
lautakuntien esityslistoissa ja pöytäkirjoissa olevat oheisaineistot
tulisi julkaista kunnan nettisivuilla.
Julkisuuslain 1§:n mukaisesti kaupunki noudattaa hallinnon
julkisuusperiaatetta. Oheisaineistona toimielimille toimitetaan
yleensä valmisteluun liittyviä muistioita, luonnoksia ja aiempaa
asioista saatua materiaalia. Lähtökohtaisesti nämä eivät yleensä
kuulu julkisuuslain soveltamisen piiriin. Asian käsittelyn kannalta
välttämätön aineisto julkaistaan esityslistan liitteinä.Liitteet ovat
pysyvästi säilytettävää aineistoa toisin kuin oheisaineisto, jota ei
koske säilyttäminen. Oheisaineistossa on usein myös ei
julkista/salaista tietoa. Ei julkistava teksti tulee poistaa kokonaan
asiakirjasta, sen pelkkä peittäminen ei riitä. Oheismateriaalin
jättäminen julkaisematta verkossa on käytännön kannalta
yksinkertaisempaa kuin yksittäisten tietojen poistaminen asiakirjan
tekstin seasta.
Valtuutettu Heikki Häyrynen esittää aloitteessaan, että
viranhaltijapäätökset julkaistaan viranhaltijapäätös sovelluksen
kautta kaupungin nettisivuilla.
Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston,
kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Myös
kunnanmuun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja
pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalaki tuli näiltä osin
voimaan 1.6.2017.
Julkaistavat viranhaltijapäätökset on Nivalan kaupungin nettisivuilla
julkaistu tähän saakka kuulutussovelluksen kautta.
Viranhaltijapäätösten julkaisuun tarkoitettu sovelluson hankittu
vuoden 2019 aikana ja se on otettu käyttöön virallisesti 18.3.2019.
Jatkossa julkaistavat viranhaltijapäätökset julkaistaan ko.sovelluksen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kautta. Jokaisella viranhaltijalla on velvollisuus omien julkaistavien
viranhaltijapäätöstensä julkaisemiseen. Viranhaltijat ovat saaneet
ohjeen julkaistavista ja ei-julkaistavista päätöksistä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saaduksi ja toteaa
aloitteen omalta osaltaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aloitteen jättänyt, kaikkiesimiehet@nivala.fi
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Valtuustoaloite 28.2.2019 Vihreiden valtuustoryhmä/ Hanne Kokko: aloite liittymisestä
HINKU-foorumiin HINKU-kunnaksi
112/00.02.00/2019
Khall 08.04.2019 § 93
Liite: Valtuustoaloite
Valmistelija hallintojohtaja
Valtuutettu Hanne Kokko ja Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt
valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Nivalan kaupunki liittyy
HINKU-foorumiin ja sitoutuu vähentämään kasvihuonepäästöjä 80
%:a vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
lähettää aloitteen jatkovalmisteluun tekniselle lautakunnalle.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aloitteen jättänyt, tekninen lautakunta
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Virkojen ja toimien täyttöluvat 2019 kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialalla
61/01.01.01/2019
Khall 25.02.2019 § 46

Valmistelija sivistysjohtaja
Talousarvion toimeenpano-ohjeiden mukaan ennen viran tai toimen
täyttämistä tulee saada kaupunginhallituksen lupa. Kasvatus- ja
koulutuspalveluissa tarvitaan täyttölupa seuraaville viroille 1.8.2019
lukien:
- Luokanopettajan virka, sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa
Ahteen koulu
- Luokanopettajan virka, sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa
Haikaran koulu
- Erityisopettaja, peruskoulujen yhteinen kiertävä
- Lehtori, opetettavana aineena käsityö (tekninen työ),
sijoituspaikkana Niva-Kaijan koulu
- Lukion lehtori, opettavat aineet historia ja yhteiskuntaoppi
- Lukion lehtori, opettavat aineet uskonto ja psykologia
- Tuntiopettaja, lukio, matemaattiset aineet
- Tuntiopettaja, lukio, englannin ja ruotsin kieli
- Koulusihteeri, toimipaikka työsuhteen alkaessa Niva-Kaijan koulu
- Vastaava koulukuraattori
Opettajien virkojen kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen perusteella
(1998/986). Opettajien tehtäväkuvaukset ovat vuosittain
hyväksyttävissä Nivalan kaupungin OVTES TVA -lomakkeissa ja
palkkaus- ja työehdot perustuvat Opetusalan virka – ja
työehtosopimukseen ja Nivalan kaupungin henkilöstöjaoksen
päätöksiin.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa täyttöluvan em. virkoihin.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistysjohtaja, Kuntien Hetapalvelut Oy

Khall 08.04.2019 § 94
Valmistelija sivistysjohtaja p. 040 3447 311
Opetuslautakunta on todennut kokouksessaan 26.3.2019 (§ 23)
Jukka Turusen irtisanotumisen perusopetuksen rehtorin virasta
1.1.2020 lukien ja myöntänyt Turuselle virkavapaata rehtorin
tehtävistä 50 prosenttisesti täydestä työajasta ajalle 1.6.-31.7.2019,
ja 60 prosenttisesti täydestä työajasta ajalle 1.8.-31.12.2019 (§ 24).
Opetuslautakunta on todennut, ettei rehtorin tehtäviä voida hoitaa
uudelleen järjestelyillä. Opetuslautakunta on päättänyt pyytää
kapunginhallitukselta lupaa täyttää perusopetuksen rehtorin virka
(Kyösti Kallion koulu) 1.1.2020 lukien vakinaisesti ja että
kaupunginhallitus myöntäisi täyttöluvan määräaikaisen
perusopetuksen rehtorin viran täyttämiseen ajalle 1.8.-31.12.2019
(100 prosenttinen työaika) perusteluna, että vakinaiseen virkaan
valittavan tulee perehtyä tehtäviin ja hoitaa osittain vapautuneita
virkatehtäviä sekä vakinaisen rehtorin lomasijaisuudet jo
syyslukauden aikana.
Valmistelijan ehdotus
Ehdotan, että kaupunginhallitus perustaa uuden perusopetuksen
rehtorin viran (Kyösti Kallion koulu) 1.8.2019 lukien.
Viranmuodolliset kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen
14.12.1998/986 mukaan. Jukka Turuselta vapautuva vastaava virka
lakkautetaan eläköitymisen jälkeen 1.1.2020 lukien.
Ehdotan, että kaupunginhallitus antaa opetuslautakunnalle
täyttöluvan tähän uuteen perusopetuksen rehtorin virkaan 1.8.2019
lukien sekä kasvatus- ja koulutuspalveluille seuraaviin virkoihin
- esiopetuksen pienryhmän opettaja, Kyösti Kallion koulu, lv
2019-2020
-erityisluokanopettaja tai luokanopettaja (riippuen mahdollisista
sisäisistä siirroista) vakituisesti 1.8.2019 lukien Kyösti Kallion koulu
- luokanopettaja määräaikainen lv 2019-2020 Kyösti Kallion koulu
-erityisluokanopettaja, määräaikainen lv 2019-2020 Kyösti Kallion
koulu
- luokanopettaja määräaikainen lv. 2019-2020 Junttilan koulu
-erityisluokanopettaja Niva-Kaijan koulu määräaikainen lv
2019-2020
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös
Hyväksyttiin.
OTE:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Opetuslautakuna, sivistysjohtaja, Jukka Turunen
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Vesikolmio Oy varsinainen yhtiökokous 12.4.2019
128/00.01.02/2019
Khall 08.04.2019 § 95
Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen
Valmistelija hallintojohtaja
Vesikolmio Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina
12.4.2019 klo 10.00 Kalajoen Keskuspuhdistamolla.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ovat yhtiökokouksen asialistalla.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus
valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä,
edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai
hallintosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa
tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden
hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta
käsiteltäviin asioihin.
Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa
niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa
ohjeita yhteisöissä edustaville henkilöille.
Kaupunginhallitus on nimennyt 19.6.2017 § 7
yhtiökokousedustajaksi Mikko Päivärinnan.
Puheenjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa.
Päätös
Hyväksyttiin ja annettiin yhtiökokousedustajalle evästys.

OTE:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetty, Vesikolmio Oy
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Nivalan Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 9.4.2019
125/00.01.02/2019
Khall 08.04.2019 § 96
Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ovat yhtiökokouksen asialistalla.
Nivalan Vesihuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina
9.4.2019 kello 10.00 osoitteessa Vesitie 5, 85500 NIVALA, 2. krs.
kokoushuone.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus
valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä,
edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai
hallintosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa
tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden
hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta
käsiteltäviin asioihin.
Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa
niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa
ohjeita yhteisöissä edustaville henkilöille.
Kaupunginhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajiksi seuraavat
henkilöt: Eija-Riitta Niinikoski, Markus Ahokangas, Timo Perkkiö,
Katja Torssonen, Jani Ahlholm ja Hanne Kokko.

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.
Päätös
Yhtiökokousedustajiksi nimettiin Markus Ahokangas, Timo Perkkiö,
Katja Torssonen, Ari Kukkurainen ja Heli Ojalehto.
Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle evästyksiä
kokoukseen tietäväksi.
OTE:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt, Nivalan Vesihuolto Oy
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Nivalan Teollisuuskylä Oy yhtiökokous 9.4.2019
123/00.01.02/2019
Khall 08.04.2019 § 97
Oheismateriaali: Kokouskutsu liitteineen
Valmistelija hallintojohtaja
Nivalan Teollisuuskylä Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina huhtikuun
9. päivänä 2019 Nivalan Teknologiakeskus Nitekissä 2. krs, Pajatie
5.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus
valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä,
edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai
hallintosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa
tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden
hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta
käsiteltäviin asioihin.
Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa
niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa
ohjeita yhteisöissä edustaville henkilöille.
Nivalan Teollisuuskylä Oy:n yhtiökokousedustajiksi on nimetty
Eija-Riitta Niinikoski, Taimo Honkala, Eero Raudaskoski, Ari
Kukkurainen, Kari Muje, Helena Kujala.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajia.
Päätös
Yhtiökokousedustajiksi nimettiin Urpo Korkiakoski, Taimo Honkala,
Tarja Vähätiitto, Ari Kukkurainen, Kari Muje ja Helena Kujala.
OTE:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt, Nivalan Teollisuuskylä Oy
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PPKY Kallion yhtymähallituksen kokous 22.2.2019
67/00.01.02/2019
Khall 11.03.2019 § 70
Oheismateriaali: Yhtymähallituksen 22.2.2019 kokousmateriaali
Kaupunginhallitus käy läpi 22.2.2019 pidetyn Ppky Kallion
yhtymähallituksen asiat.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi.
Päätös
Pykälää ei ehditty käsitellä, siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Khall 08.04.2019 § 98
Oheismateriaali: Yhtymähallituksen 22.2.2019 kokousmateriaali
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PPKY Kallion yhtymähallituksen kokous 15.3.2019
67/00.01.02/2019
Khall 08.04.2019 § 99
Oheismateriaali: Yhtymähallituksen 15.3.2019 kokousmateriaali
Kaupunginhallitus käy läpi 15.3.2019 pidetyn Ppky Kallion
yhtymähallituksen asiat.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksesta poistuivat tämän pykälän aikana
Leena Vähäsöyrinki klo 15.30-15.34, Maarit Leppimaa klo
15.50-15.54 ja Eija-Riitta Niinikoski klo 15.55-16.05.
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Muut asiat
Khall 08.04.2019 § 100
-USO -työpajan yhteenveto
-Nivala-Haapajärvi seutukunnan seutusopimusluonnos
-17.12.2018 jätetty valtuustoaloite (sote -aloite) vs.
maakuntauudistuksen keskeyttäminen
-konsernistrategian päivityksen tilannekatsaus
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus käy yllä mainituista asioista evästyskeskustelun.
Päätös
Hyväksyttiin strategiaesitys jatkokäsittelyyn evästyksellä että
käydään läpi konsernijoryssä.

Merk.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksesta poistuivat tämän pykälän aikana Urpo Korkiakoski klo
16.32, Maarit Leppimaa klo 16.49 ja Jarmo Pihlajaniemi klo 17.05.
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Tiedoksiantoasiat
Khall 08.04.2019 § 101
Kiinteistönluovutusilmoitukset
Toimielinten pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset, saapuneet kirjeet
ja koulutukset:
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus 29.3.2019
esityslista
Kiinteistöluovutusilmoituksia 12 kpl
Kuntien Tiera yhtiökokouskutsu 24.4.2019 liitteineen
NIHAK-alueen väkiluvut 28.02.2019
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ryn seutuhallituksen pöytäkirja
19.3.2019
Nivala-Haapajärvi seutukunnan väkiluvut
Päätös jätteen siirrosta SYKE-2019-K-59
Päätös jätteen siirrosta SYKE-2019-K-71
Valvira - Lopetusilmoitus AudioBalance Excellence Oy 21.3.2019
Valvira - Päätös Attentieo Oy V/9547/2019 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen
Viranhaltijapäätös hyvinvointijohtaja §3 2019
Ylivieskan kaupunki pöytäkirjaote KV 1.4.2019 § 20:
Jätelautakunnan varapuheenjohtajan valitseminen
Uso 6.2.2019 työpajan yhteenveto ja aineisto
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 92 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

NIVALAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

§ 102

7/2019

204

08.04.2019

Perupalvelukuntayhtymä Kallio yhtymäkokousedustajien valinta
133/00.01.02/2019
Khall 08.04.2019 § 102
Oheismateriaali: Kokousmateriaali
Valmistelija hallintojohtaja
Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58
§:ssä.Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen
valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston
päättämä kunnan muu toimielin, joka voi olla myös valtuusto itse
(60.2 §).
Ppky Kallion seuraava yhtymäkokous pidetään 8.5.2019 klo 16.00
ositteessa Oma Vieska, Papinpolku 2, Alavieska.
Yhtymäkokouksen edustajia valittaessa tulee ottaa huomioon
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain toteutuminen. Nivalan kaupungilta
tulee valita kaksi miesedustajaa ja kolme naisedustajaa.
Edelliseen PPKY Kallion yhtymäkokoukseen kaupunginhallitus oli
valinnut edustajiksi seuraavat: Eeva-Leena Ainasoja, Kaisa
Pihlajaniemi,Tapio Uusitalo, Anu Elovaara ja Jani Ahlholm. Varalle
Maarit Leppimaa, Taisto Hyvärinen, Erkki Ainalinpää ja Hanne
Kokko.
Päätös
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajat 8.5.2019
pidettävään yhtymäkokoukseen.
Päätös
Yhtymäkokousedustajiksi nimettiin Kaisa Pihlajaniemi, Keijo
Toivoniemi, Marika Hannula, Tapio Uusitalo, Anu Elovaara ja
varahenkilöiksi Helena Kujala ja Jani Ahlholm.
OTE:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt, PPKY Kallio
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon kaupungin kotisivuille: 11.4.2019
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
pykälät 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 101
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät 94, 95, 96, 97,102
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusOikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
aika ja vaatimuksen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
sisältö
allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen:
pykälät 94, 95, 96, 97, 102
OikaisuvaatimusNivalan kaupunginhallitus, PL 10 (Kalliontie 15), 85501 NIVALA
viranomainen ja
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen
yhteystiedot
kirjaamo@nivala.fi
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja postiosoite
käyntiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 3.krs
PL 189, 90101 OULU
90100 OULU
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, Pykälät
Valitusaika
osoite ja postiosoite
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätökses tä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on näh tä vä nä kunnan verkkosivuilla.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, jollei muu ta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista
tiedoksiantoa voidaan myös käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan
tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille yleiseen
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tietoverkkoon.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä 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.Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on
annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi,
Pykälät
osoite ja postiosoite
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle
Pykälät
kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite
Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 (2 §:ssä säädettyjä
oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 31.12.2018
/1383) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2019 lukien 260 euroa).

Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

