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Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 15.12.2020 § 369
Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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15.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat
Khall 15.12.2020 § 370
Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja
tarkastatetaan 17.12.2020.
Pöytäkirja julkaistaan Nivalan kaupungin verkkosivuilla 18.12.2020.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Leppimaa ja Kaarina
Pyykkönen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Päivärinta ja Eija-Riitta
Niinikoski.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityslistan hyväksyminen
Khall 15.12.2020 § 371
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösesitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Monitoimihalli, suunnittelu- ja rakentamistyöryhmän nimeäminen
292/00.02.01/2019, 308/00.02.01/2019
Khall 09.12.2019 § 325
Valmistelija kaupunginjohtaja
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Nivalan kaupungin
talousarviossa vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelmassa vuosille
2021 - 2023 on hyväksytty monitoimihallin osakepääoman merkintää
varten yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2021 monitoimihallin
osakkeiden hankintaan on hyväksytty 500 0000 euroa, 2022
suunnitelmavuodelle 2 miljoonaa euroa kuten myös
suunnitelmavuodelle 2023.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa summat ovat
vielä arvioita ja ne tarkentuvat monitoimihallin suunnittelun
edetessä. Tähän mennessä Nivalan Liikuntakeskus Oy:n johdolla on
selvitetty käyttäjien tarpeita, tilaratkaisuja sekä rakentamisen kuluja
sekä luonnossuunnitelmat ovat olemassa.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Nivalan kaupungin
talousarviossa vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelmassa vuosille
2021 - 2023 on päätös tehdä pääomistajan pyytämät selvitykset
kestävän taloudellisen pohjan saamiseksi. Toimintasuunnitelmassa
ei ole tarkemmin määritelty, mitä selvityksiä tarkoitetaan.
Selvityksiä ja hallin suunnittelua varten on syytä nimetä virallinen
toimikunta. Toimikunnan tehtävänä on huolehtia Liikuntakeskuksen
pääomistajan pyytämien selvitysten saamisesta/ teettämisestä.
Lisäksi toimikunnan tulee tehdä selvitys omistajalle monitoimihallin
hankekokonaisuudesta sisältäen mm. toimitilasuunnitelma,
tilankäyttötarpeet, rahoitus, hankkeen vaikutus käyttötalouteen,
alueen käyttö tontilla. Työryhmän tulee antaa raportti
kaupunginhallitukselle helmikuussa 2020.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää perustaa toimikunnan, johon kuuluvat
Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja, Nivalan Liikuntakeskus
Oy:n hallituksen nimeämä edustaja, kaupunginjohtaja, tekninen
johtaja, talousjohtaja sekä 1-2 kaupunginhallituksen nimeämää
edustajaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii valtuuston
puheenjohtaja.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyvinvointijohtajalla ja Nivalan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstön
edustajalla on oikeus osallistua toimikunnan kokouksiin
asiantuntijajäseninä. Toimikunta voi kutsua myös muita
asiantuntijajäseniä kokouksiinsa.
Päätös
Kaupunginhallitus päättää perustaa toimikunnan, johon kuuluvat
Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja sekä valtuuston
puheenjohtaja, joka toimii toimikunnan puheenjohtajana, Nivalan
Liikuntakeskus Oy:n hallituksen nimeämä edustaja,
kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, talousjohtaja sekä
kaupunginhallituksen nimeämänä Ari Kukkurainen, Eero Erkkilä,
Kaarina Pyykkönen ja Irja Erkkilä.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, hyvinvointijohtajalla ja
Nivalan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstön edustajalla on oikeus
osallistua toimikunnan kokouksiin asiantuntijajäseninä. Toimikunta
voi kutsua myös muita asiantuntijajäseniä kokouksiinsa.

OTE:

Nivalan Liikuntakeskus Oy/Pekka Niemelä, nimetyt

Khall 27.01.2020 § 20
Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen § 325 tekemään
päätökseen-Häyrynen Heikki
Khall
Liite: Oikaisuvaatimus
Valmistelija hallintojohtaja
Heikki Häyrynen on tehnyt oikaisuvaatimuksen
kaupunginhallituksen päätöksestä 9.12.2019 § 325, joka koski
monitoimihallin suunnittelua varten perustettavaa toimikuntaa ja
siihen valittavia jäseniä. Häyrynen vaatii, että kyseisen virallisen
toimikunnan asettamisesta tehty päätös poistetaan ja että
kaupunginhallituksessa tehdään asiasta myöhemmin uusi päätös
siten, että päätöksen valmisteluun, esittämiseen, esittelyyn ja
päätöksentekoon eivät osallistu asiassa esteelliset henkilöt.
Oikaisuvaatimuksen mukaan toimikunnan asettamisesta on syntynyt
Pöytäkirjan tarkastajat:

NIVALAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 325
§ 20
§ 184
§ 303
§ 372

30/2020

792

09.12.2019
27.01.2020
15.06.2020
28.10.2020
15.12.2020

virheellisessä järjestyksessä ja on lain vastainen syystä, että
toimikunnan asettamisen päätöksentekoon on osallistunut asiassa
esteellisiä kaupunginhallituksen jäseniä ja muita -henkilöitä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena toimivaltaiselle
viranomaiselle säädetyssä määräajassa. Heikki Häyrysen
23.12.2019 päivätty kirjallinen oikaisuvaatimus
kaupunginhallitukselle on kirjattu saapuneeksi oikaisuvaatimusajan
puitteissa (Kuntalaki § 134 ja § 138).
Kaupunginhallituksen jäsenistä Urpo Korkiakoski, Mikko Päivärinta,
Ari Kukkurainen, Eero Erkkilä ja Maarit Leppimaa ovat Nivalan
Liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäseniä. Henkilö on yhteisöjäävi, jos
hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä
vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion
liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian
ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.
Liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäsenet eivät ole esteellisiä
päättämään monitoimihallin toimikunnan jäsenistä. Asiassa ei ole
suoraan kysymys sellaisesta asiasta, josta tytäryhtiölle olisi
koitumassa erityistä etua tai haittaa. Kaupunginjohtaja ei ole
esteellinen, vaikka kysymys on hänen itsensä nimittämisestä
toimielimeen. Koska päätöksenteossa olleet luottamushenkilöt ja
kaupunginjohtaja eivät ole esteellisiä päättämään ko. toimikunnan
perustamista ja siihen valittavista jäsenistä, kaupunginhallituksen
päätös 9.12.2019 § 325 ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä
eikä ole lainvastainen.
Myöskään Kuntaliiton kannan mukaan luottamushenkilön
toimielimeen nimittämisasiassa esteellisyyttä ei synny, vaikka
nimettävät luottamushenkilöt itse osallistuisivat päätöksentekoon.
Vaikka asiasta ei ole oikeustapauksia, Kuntaliitossa katsotaan näin
olevan vakiintuneen käytännön mukaisesti.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus katsoo, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta
päätöksen muuttamiseen.
Päätös
Hyväksyttiin. Kaupunginjohtajan ollessa estynyt esittelijänä
kokouksessa toimi hallintojohtaja.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Heikki Häyrynen

Khall 15.06.2020 § 184
Oheismateriaali: Acricum -lähtökohdat liitteineen
Valmistelija kaupunginjohtaja
Työryhmien edustajat antavat tilannekatsaukset monitoimihalli- ja
peltoluontokeskus -hankkeesta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun hankkeiden valmistelusta
sekä merkitsee tilannekatsaukset tietoon saaduksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Merk.

Tekninen johtaja Jouni Hautala, Nivalan Liikuntakeskus Oy:n
toimitusjohtaja Pekka Niemelä, kulttuurituottaja Heidi Kangaskokko,
Nivala-Seura ry:n toiminnanjohtaja Hanna Järviluoma ja
projektityöntekijä Jutta Ojala olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 14.00-15.01.

Khall 28.10.2020 § 303
Oheisaineisto: Monitoimihallihankkeesta laadittu selvitys
Valmistelija kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.12.2019 perustanut
toimikunnan monitoimihallin suunnittelua varten. Toimikuntaan
kuuluvat Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja sekä
valtuuston puheenjohtaja, joka toimii toimikunnan puheenjohtajana,
Nivalan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen nimeämä edustaja,
kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, talousjohtaja sekä
kaupunginhallituksen nimeämänä Ari Kukkurainen, Eero Erkkilä,
Kaarina Pyykkönen ja Irja Erkkilä.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, hyvinvointijohtajalla ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nivalan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstön edustajalla on oikeus
osallistua toimikunnan kokouksiin asiantuntijajäseninä. Toimikunta
voi kutsua myös muita asiantuntijajäseniä kokouksiinsa.
Toimikunnan tehtävänä on huolehtia Liikuntakeskuksen
pääomistajan pyytämien selvitysten saamisesta/ teettämisestä.
Lisäksi toimikunnan tulee tehdä selvitys omistajalle monitoimihallin
hankekokonaisuudesta sisältäen mm. toimitilasuunnitelma,
tilankäyttötarpeet, rahoitus, hankkeen vaikutus käyttötalouteen,
alueen käyttö tontilla.
Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja esittelee selvityksen
kaupunginhallitukselle.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä selvityksen tietoon saaduksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Niemelä
(15.54-16.32) ja talousjohtaja Ulla Alin (klo 15.54-16.32) olivat
paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana. Kokouksessa pidettiin
tauko klo 16.32-16.37.

OTE:

Nivalan Liikuntakeskus Oy, toimikunnan jäsenet

Khall 15.12.2020 § 372
Oheismateriaali: Monitoimihallihankkeesta laadittu selvitys, Nivalan
Liikuntakeskus Oy:n hallituksen 9.12.2020 pöytäkirjan ote
Valmistelija kaupunginjohtaja
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.11.2020 Nivalan kaupungin
talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 2024. Talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa (osakkeet,
osuudet ja sijoitukset) sisältää 2021 vuodelle 100 000 euroa
monitoimihallin suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen.
Vuodelle 2022 on varattu muihin osakkeisiin, osuuksiin ja sijoituksiin
3 000 000 euroa ja 2023 vuodelle 2 480 000 euroa. Monitoimihallin
kustannusarvio on 6,2 miljoonaa euroa ilman ulkoalueita.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hankkeen aloittamisen ehdoksi on asetettu ulkopuolisen
rahoituksen saaminen. Hanke on OKM:n liikuntapaikkarakentamisen
rahoitussuunnitelmassa vuodelle 2022 ja OKM:n
rahoitussuunnitelmassa monitoimihalliin kohdennettavan
rahoituksen määrä on 750 000 euroa.
Nivalan kaupunginvaltuusto on päättänyt 26.11.2020 talousarvion
hyväksymisen yhteydessä, että yhtiön kiinteistökannan
kunnossapitotarpeet tulee olla kartoitettu 10 vuodeksi eteenpäin
ennen hallihankkeen aloittamista.
Monitoimihallihankkeen työryhmä on esittänyt vaihtoehtoisten
rakennuttamistapojen suhteen kahta vaihtoehtoa:
-VE1. kaupunki toimii monitoimihallin rakennuttajana ja Nivalan
Liikuntakeskus Oy sitoutuu tuottamaan monitoimihallin palvelut sekä
ylläpitämään tilat
-VE2. kaupunki pääomittaa yhtiötä ja rakennuttajana toimii Nivalan
Liikuntakeskus Oy.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä monitoimihallin suunnittelu- ja
rakentamistyöryhmän, joka käynnistää kohteen pää- ja
rakennesuunnittelun.Työryhmään voidaan kutsua mukaan
asiantuntijajäseniä. Työryhmä myös valmistelee ja toteuttaa
rakentamisen aloittamisen.
Nimettävä työryhmä valmistelee myös tarvittavat yhtiöjärjestyksen
tarkennukset sekä valmistelee kaupunginvaltuuston päätöksessä
edellytetyt kiinteistökannan kunnossapitotarpeet ennen hankkeen
rakennuttamisen aloittamista. Työryhmään voidaan kutsua mukaan
asiantuntijajäseniä.
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hankkeen rakennuttamisesta
vaihtoehto VE2:n eli kaupunki pääomittaa yhtiötä ja rakennuttajana
toimii Nivalan Liikuntakeskus Oy.
Kaupunginjohtajan tarkennettu esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä monitoimihallin suunnittelu- ja
rakentamistyöryhmän, joka käynnistää kohteen pää- ja
rakennesuunnittelun.Työryhmään voidaan kutsua mukaan
asiantuntijajäseniä.
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Kaupunginhallitus päättää vaihtoehtoisten
rakennuttamisvaihtoehtojen suhteen palauttaa rahoitusmallien
osalta asian valmisteluun ja asia viedään valmistelun perusteella
kaupunginvaltuuston linjattavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan tarkennettu esitys.
Kaupunginhallitus nimesi rakennuttamista valmistelevaan
työryhmään kaupunginjohtajan, teknisen johtajan,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Vuolteenahon,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Vähäsöyringin, Eero
Erkkilän, Ari Kukkuraisen, Kaarina Pyykkösen, Irja Erkkilän ja
kulttuurituottaja Heidi Kangaskokon. Kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja nimettiin puheenjohtajaksi työryhmään.
Kaupunginhallitus pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään
edustajansa ja varaedustajansa työryhmään. Todetaan, että Nivalan
Liikuntakeskus Oy nimeää työryhmään omat edustajansa.
Työryhmällä on oikeus kutsua asiantuntijoita ja pyytää työryhmälle
sihteeri.
Merk.

Maarit Leppimaa liittyi kokoukseen tämän pykälän aikana klo 14.10
ja Jarmo Pihlajaniemi klo 14.40. Nivalan Liikuntakeskus Oy:n
toimitusjohtaja Pekka Niemelä oli paikalla kokouksessa tämän
pykälän aikana klo 14.18-15.31.
Leena Vähäsöyrinki poistui kokouksesta ajalle klo 14.48-15.16
(tekninen ongelma). Eija-Riitta Niinikoski toimi kokouksessa
puheenjohtajana ja Ari Kukkurainen pöytäkirjantarkastajana ko.
ajan.

OTE:

Nivalan Liikuntakeskus Oy, nimetyt, talousjohtaja , laskentasihteeri,
nuorisovaltuusto

Oheismateriaali

Monitoimihalliraportti_VALMIS
Pöytäkirjanote 9-2020-2
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Tilannekatsaus ja jatkotoimenpiteiden linjaus, Agrikum -peltoluontokeskus
371/00.02.01/2020
Khall 24.08.2020 § 222
Oheismateriaali: Agrikum lähtökohta, aikajana
Valmistelija kulttuurituottaja
Agrikum – esiselvityshanke esiteltiin kaupunginhallitukselle
15.6.2020. Evästyskeskustelussa hankkeen kokonaisuus nähtiin
myönteisenä ja jatkotyöskentelyä toivottiin vaiheistettavan ja
edistettävän ulkopuolisen rahoituksen turvin.
Vaiheistusprosessissa seuraava askel on EAKR- rahoituksen
hakeminen Pohjois-Pohjanmaan liitolta Kohti Agrikumia -hankkeelle
(1/2021-12/2022).
Haettavan hankkeen ydin on Agrikum peltoluontokeskuksen brändin
ja kattavan yhteistyöverkoston luominen sekä niiden sisältöjen
tuottaminen, mitkä eivät vaadi pysyvää omaa toimipaikkaa (kiertävä
perusnäyttely, käyntikohdeverkosto ja peltoluontotaide).
Hanke työllistää yhden henkilön kahden vuoden ajaksi. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 139 960€, josta EAKR- rahoituksen
osuus on 97 972€ (70%) ja Nivalan kaupungin osuus 41 988€
(30%). Koska kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle, tulee
kaupungin osuudeksi 20 994€ / vuosi.
Hankkeen hallinnoinnista vastaa hyvinvoinnin toimiala.
Hankehakemus tulee jättää rahoittajan käsittelyyn 4.9.2020
mennessä.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus käy hankkeen sisällöstä evästyskeskustelun ja
päättää hyväksyä hankkeen jätettäväksi rahoittajalle.
Hankkeeseen tulee nimetä ohjausryhmä. Kaupunginhallitus päättää
nimetä edustajansa ohjausryhmään. Kaupunginhallituksen
edustajan lisäksi ohjausryhmään nimetään seuraavat henkilöt:
Hanna Järviluoma, Eero Isomaa, Reijo Jussilainen, Irja Erkkilä,
Eija-Riitta Niinikoski, Heidi Kangaskokko ja Jukka Turunen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen jätettäväksi rahoittajalle.
Kaupunginhallitus nimesi Kohti Agrikumia -hankkeen
ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Hanna Järviluoma, Eero Isomaa,
Reijo Jussilainen, Irja Erkkilä, Eija-Riitta Niinikoski, Heidi
Kangaskokko, Jukka Turunen, Mervi Vähäsöyrinki sekä
kaupunginhallituksen edustajana Kaarina Pyykkönen ja varalle
Pekka Pääkkö.
Merk.

Kulttuurituottaja Heidi Kangaskokko, Nivala-Seura ry:n
ympäristöneuvojaharjoittelija Jutta Ojala, hyvinvointijohtaja Jukka
Turunen ja Nivala-Seura ry:n toiminnanjohtaja Hanna Järviluoma
olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.55-15.12.

OTE:

Nimetyt, hyvinvointijohtaja, hyvinvointikoordinaattori, kulttuurituottaja

Khall 15.12.2020 § 373
Oheismateriaali: Muistio 8.12.2020
Nimetty työryhmä on valmistellut Peltoluontokeskus Agrikum
-hanketta. Työryhmän edustaja antaa kaupunginhallitukselle
tilannekatsauksen Agrikum -hankkeen etenemisestä ja
jatkotoimenpiteistä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tietoon
saaduksi ja päättää nimetä ohjausryhmän valmistelemaan ja
vaiheistamaan "Kohti Peltoluontokeskusta" toteutusta.
Päätös
Hyväksyttiin. Ohjausryhmäksi nimettiin työryhmä, joka on
valmistellut Peltoluontokeskus Agrikum -hanketta.
Merk.

Kulttuurituottaja Heidi Kangaskokko oli paikalla tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 15.32-16.05.

OTE:

Työryhmän edustajat

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA
§ 222
§ 373

24.08.2020
15.12.2020

Agrikum - peltoluontokeskus, muistio 8.12.2020_
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Lausuntopyyntö: Keskustan osayleiskaava 2030, muutos Taanilan alueella
331/10.02.01/2020
Khall 13.08.2020 § 212
Liitteet: Kaavaselostus, lausuntopyyntö, osayleiskaavakartta
Valmistelija maanmittausteknikko
Ylivieskan kaupunki on käynnistänyt osayleiskaavan laatimisen
Taanilan alueelle. Alue sijaitsee Ouluntien länsipuolella ja
Kalajoentien pohjoispuolella rajoittuen Savelantiehen. Alue on
pääosin asemakaavoittamaton, alueella sijaitsee rakenteilla oleva
Taanilan yhtenäiskoulu. Alueen pinta-ala on n. 87 ha.
Yleiskaavan tavoitteena on luoda mahdollisuuksia liike-, työpaikkasekä asuinrakentamiselle Taanilan alueelle. Suunnittelualue sijoittuu
maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle (A), joka on tarkoitettu
asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym.
taajamatoimintojen alueeksi.
Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupungilla ei ole huomauttamista Taanilan alueen
osayleiskaavaluonnoksesta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Ylivieskan kaupunki/kaavoitus/riitta.konu-virimaa@ylivieska.fi
31.8.2020 mennessä, tekninen johtaja, maanmittausteknikko

Khall 15.12.2020 § 374
Liitteet: Kaavaselostus, lausuntopyyntö, osayleiskaavakartta
Valmistelija maanmittausteknikko
Ylivieskan kaupunki pyytää lausuntoa Taanilan alueen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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osayleiskaavaehdotuksesta. Kaavaa on muokattu ja
täydennetty luonnosvaiheesta saadun palautteen johdosta.

Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupungilla ei ole huomauttamista keskustan
osayleiskaavaehdotuksesta Taanilan alueella.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Maanmittausteknikko Juha Peltomaa oli paikalla tämän pykälän
aikana klo 16.06-16.07.

OTE:

Ylivieskan kaupunki/kaavoitus/riitta.konu-virimaa@ylivieska.fi,
tekninen johtaja, maanmittausteknikko

Liitteet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausuntopyyntö Ylivieskan keskustan osayleiskaavan
2030 ehdotusluonnoksesta
OAS keskustan osayleiskaavan 2030 ehdotusluonnos
Osayleiskaavan 2030 kaavaehdotusluonnos ja merkinnät
Selostus keskustan osayleiskaavan 2030 ehdotusluonnos
Kaupallinen selvitys keskustan osayleiskaavan 2030
ehdotusluonnos
Liikenneverkko keskustan osayleiskaavan 2030
ehdotusluonnos
Luontoselvitys 2018 keskustan osayleiskaavan 2030
ehdotusluonnos
Luontoselvitys 2019 keskustan osayleiskaavan 2030
ehdotusluonnos
Salmenojan siirto keskustan osayleiskaavan 2030
ehdotusluonnos
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Nivalan kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan hyväksyminen
Khall
Oheismateriaali: Nivalan kaupungin valmiussuunnitelman yleinen
osa, viestintä ja kriisiviestintäohjeet, riski ja haavoittuvuusanalyysi,
kriisiviestintä ohje, Nivalan kaupungin viestintäohje
Valmistelija kaupunginjohtaja
Valmiuslain mukaan kunnan tulee valmiussuunnitelmin ja
poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä
toimenpitein varmistaa tehtävien mahdollisimman häiriötön
hoitaminen myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Valmiussuunnittelulla tarkoitetaan organisaation varautumista
tavalla, missä voimavarojen käyttö ja toiminta suunnitellaan ja
priorisoidaan häiriötilanteen vaatimusten mukaisesti ottamalla
huomioon myös valmiuslain tarkoittamat poikkeusolot.
Nivalan kaupungin valmiussuunnitelma jakautuu yleiseen osaan ja
toimialakohtaisiin valmiussuunnitelmiin. Kaupungin yleinen
valmiussuunnitelma on julkinen asiakirja. Tietyt liitteet ovat
julksiuuslain perusteella salaisia. Valmiussuunnitelman yleisen osan
linjaukset tarkistetaan kunkin valtuustokauden alussa ensimmäisen
vuoden loppuun mennessä. Valmiussuunnitelman yleisen osan
hyväksyy kaupunginhallitus.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Nivalan kaupungin
valmiussuunnitelman yleisen osan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Oheismateriaali

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 26§
Valmiussuunnitelman yleinen osa kaupungihallitus15122020
Kriisiviestintä ohje
Nivalan kaupungin viestintäohje
Riski ja haavoittovuusanalyysi

NIVALAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 70
§ 376

30/2020

803

03.12.2020
15.12.2020

Saatavien poisto v. 2020
503/02.06.04/2020
Tekla 03.12.2020 § 70

Oheismateriaali: Poistolista
Valmistelija tekninen johtaja
Myyntireskontran mukaan teknisen toimen alaisia saatavia on jäänyt
maksamatta. Teknisen toimen tuloista on saamatta 647,63 euroa.
Useista kehotuksista huolimatta saatavia ei ole saatu perittyä.
Saatavat on siirretty Lindorff Oy:n jälkiperintään.
Teknisen johtajan esitys
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle poistettavaksi
teknisen toimen saatavat 647,63 euroa myyntireskontrasta.
Poistopäätös ei vaikuta perintään, vaan mikäli velallisella on
myöhemmin varallisuutta, saatava voidaan liittää muihin saataviin.
Lindorff Oy:n jälkiperintä huolehtii saatavien perinnästä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Khall 15.12.2020 § 376
Oheismateriaali: Poistolista
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan
esityksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Kaarina Pyykkönen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 16.28.

OTE:

Kuntien Hetapalvelut Oy, talousjohtaja, laskentasihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

NIVALAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

Oheismateriaali

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA
§ 70
§ 376

03.12.2020
15.12.2020

Tekninen lautakunta poistot 2020
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Joki ICT Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2020
253/00.01.02/2020
Khall 15.12.2020 § 377
Oheismateriaali: Kutsu yhtiökokoukseen liitteineen
Valmistelija hallintojohtaja
Joki ICT Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina
18.12.2020 klo 8.00 etäkokouksena. Yhtiökokousedustajien
ilmoitukset osallistumisesta16.12.2020 mennessä osoitteeseen
petri.kinnunen@jict.fi Teams -kutsulinkin lähettämistä varten.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus
valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa
kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai
johtosäännössä 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 valinnut kokouksessaan 19.6.2017 § 7
yhtiökokousedustajaksi Urpo Korkiakosken.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä Joki ICT Oy:n ylimääräiseen
yhtiökokoukseen edustajaksi Urpo Korkiakosken ja evästää
yhtiökokousedustajaa.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Urpo Korkiakoski, Joki ICT Oy

Oheismateriaali

Esityslista Joki ICT ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2020
Kutsu Joki ICT Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Khall 15.12.2020 § 378
Oheismateriaali: Verkostotoiminnan esittelyaineisto, Talouden
tasapainottamisohjelma 10122020, Soite-perussopimus
- Veteraanien muistaminen


- Talouden tervehdyttämisohjelma:
Kestävä Kuntatalousverkosto, Nivalan kaupungin sitoutuminen
ko. verkostotoimintaan.
- Soite, peruspääoman palauttaminen kaupungille
- PPKY Kallion yhtymähallitus 18.12.2020, evästyskeskustelu
yhtymähallituksen asioista

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää käydä evästyskeskustelun em.asioista.
Päätös
Kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelua veteraanien
muistamisesta, talouden tervehdyttämisohjelmasta, Soiten pääoman
palauttamisesta ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion
yhtymähallituksesta.
Lisäksi käytiin evästyskeskustelua kaupungin nettisivujen
uudistamisesta ja intrasta.
Merk.

Tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla olivat Ulla Alin klo
16.47-17.03 ja Esko Kangas klo 17.04- 17.46.
Kokouksesta poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana Kaarina
Pyykkönen klo 16.26 ja Pekka Pääkkö klo 17.51.

Oheismateriaali

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden tasapainottamisohjelma 10122020
Ohjelma_ja ajankohtaista_R44_9.12.2020
Oppivelvollisuus tilannekatsaus_TP_R44
Talouden kehitys 2019-2025_EL_R44
Kestävä Kuntatalous verkostohanke 2021_KH_R44
Soite_perussopimus
Yhtymähallitus_16.12.2020 esityslista
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Tiedoksiantoasiat
Khall 15.12.2020 § 379
Kiinteistönluovutusilmoitukset
Toimielinten pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset, saapuneet kirjeet
ja koulutukset:
Jedun yhtymähallituksen kokous 17.12.2020
Kuntakohtaiset Move -mittaustulokset 2020 saatekirje ja
mittaustulokset
Koy Nivalan Vuokrakotien korottomat pääomalainat
PSAVIn päätös nro 160/2020
Pöytäkirja, henkilöstöjaos 7.12.2020
Pöytäkirjat, nuorisovaltuusto 23.11.2020 ja 1.12.2020
Pöytäkirja, opetuslautakunta 8.12.2020
Pöytäkirja, tekninen lautakunta 3.12.2020
Selvitys omasta pääomasta 31.12.2020 Nivalan Liikuntakeskus Oy
Valtiovarainministeriön päätös avustuksesta kuntien digitalisaation
yhteishankkeisiin
VM: Lausuntopyyntö: Tiedonhallintalautakunnan suositus
käyttöoikeuksien hallinnasta (TiHL 16§), kommentointipyyntö (linkki
extranetin linkkilistalla)
Valvira: Päätös 3.12.2020, Suomen Terveystalo Oy
Viranhaltijapäätös, kaupunginjohtaja § 32
Viranhaltijapäätökset, talousjohtaja §:t 23-27
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 92 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon kaupungin kotisivuille: 18.12.2020
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
pykälät 369, 370, 371, 374, 378, 379
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät 372, 373, 375, 376, 377
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 372, 373, 375, 376, 377
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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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:

