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Valtuustoaloite Aloite koulukiusaamisen lopettamiseksi
92/12.01.03/2017, 33/00.02.00/2017
SivLtk 16.05.2017 § 23
(Valmistelija: palvelualuejohtaja Riku Saksholm)
Kaupunginvaltuuston 19 jäsentä on jättänyt aloitteen koulukiusaamisen lopettamiseksi 28.2.2017. Aloitteessa valtuutetun esittävät, että Kalajoen
kaupunki selvittää nopeasti koulukiusaamisen laajuuden ja tarvittaessa
selvittää keinot, miten koulukiusaamisesta ilmoittaminen saadaan helpoksi
ja turvalliseksi ja miten tunnistetut koulukiusaamistapaukset saadaan loppumaan. Löydetyt keinot otetaan välittömästi käyttöön ja niiden toimivuutta
seurataan ja parannetaan jatkuvasti.
Kiusaaminen määritellään yleisimmin siten, että sama henkilö joutuu toistuvasti yhden tai useamman henkilön syrjimisen tai vahingoittamisen kohteeksi pystymättä puolustautumaan tai vaikuttamaan saamaansa kohteluun. Kiusaaminen ei ole tasa-arvoisten nahistelua, vaan kiusattu on alakynnessä kiusaajiinsa nähden. Riidat ja erimielisyydet eroavat kiusaamisesta siinä, että ne ovat usein hetkellisiä eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti yksi ja sama henkilö.
Kiusaaminen on vakava asia kuten aloitteen allekirjoittajat toteavat. Kiusaaminen on viime vuosien aikana saanut uusia muotoja eikä rajoitu enää
pelkästään kouluaikaan. Valtaosaltaan esille tulleet kiusaamistapaukset
ovat tapahtuneet erilaisissa sosiaalisen median ryhmissä ja palveluissa.
Lievimmillään kyse on siitä, että kiusaamisen kohde suljetaan ryhmän ulkopuolelle. Vakavimmissa tapauksissa on kiusatuista saatettu levitelty esimerkiksi muokattuja videoita tai muuta vastaavaa materiaalia.
Kaikilla Kalajoen kouluilla on käytössä KIVA-ohjelma, joka on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Ohjelman
kautta kaikilla Kalajoen kouluilla on koulutetut henkilöt, jotka puuttuvat esille tulleisiin kiusaamistapauksiin. KIVA-ohjelmaan kuuluu myös säännöllinen kiusaamisen ennaltaehkäisy, jota tehdään erillisten KIVA-oppitunneilla. Ohjelman kautta kiusaamisen yleisyyttä ja suoritettujen toimien vaikuttavuutta seurataan vuosittain oppilaille tehtävillä valtakunnallisilla kyselyillä,
joihin oppilaat vastaavat nimettöminä tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.
Valtakunnallisesti alakoulujen oppilaista ilmoitti vuonna 2009 tulleensa kiusatuksi 19% oppilaista ja vuonna 2016 14% oppilaista. Kalajoen luvut olivat vuonna 2009 11% oppilaista ja vuonna 2016 6% oppilaista. Yläkoululaisten osalta Kalajoen luvut olivat samat kuin valtakunnallisestikin, 10%
oppilaista ilmoitti tulleensa kiusatuksi vuonna 2009 ja vastaavasti 7%
vuonna 2016. Vuonna 2016 Merenojan koululla KIVA-keskusteluun kutsutuista oppilaista 71% ilmoitti kiusaamisen loppuneen ja 90% ilmoitti lopettaneensa kiusaamisen keskustelun tuloksena.
Käytössä olevilla keinolla pystytään siis kiusaamiseen puuttumaan tehok-
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kaasti. Ongelmana on se, että esim. vuonna 2016 Merenojan 7.-9. luokkien oppilaista 15 ilmoitti kokeneensa kiusaamista pitkään. Heistä seitsemän ei ollut kuitenkaan kertonut asiasta kenellekkään, jolloin asiaan ei ollut pystytty puuttumaan.
Kiusaamisesta ilmoittaminen on avain asian tehokkaampaan hoitamiseen.
Ilmoittamisen kynnystä voidaan alentaa lisäämällä oppilaiden luottamusta
ja osallisuutta koulussa yleisesti. Tässä hyvänä apuna on Aktiivinen Kalajoki -hanke, jonka puitteissa koko opettajakunnalle on keväällä 2016 järjestetty koulutusta oppilaiden kohtaamisesta. Kaikessa toiminnassa korotetaan sitä, että kaikista kiusaamistapauksista tulee ilmoittaa koulujen henkilökunnalle. Sama koskee myös muita nuorten kanssa toimivia henkilöitä.
Oppilaille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan entistä selvemmin, että kiusaamiseen voidaan puuttua kunhan asia saadaan tietoon.
Palvelualuejohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy yllä esitetyn toimintamallin ja käytännöt vastineeksi valtuustoaloitteelle ja antaa päätöksen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.
Palvelualuejohtaja Riku Saksholm osallistui asian käsittelyyn
asiantuntijana.
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Lukuvuoden 2017 - 2018 tuntikehys
177/12.00.01/2017
SivLtk 16.05.2017 § 24
(Valmistelija: palvelualuejohtaja Riku Saksholm)
Kalajoen sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti
oppilaan perusopetuksen aikana saama opetus on yhteensä 226 vuosiviikkotuntia luokilla 1-9. Syksyllä 2016 voimaan tulleen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti minimituntimäärä on 225 vuosiviikkotuntia. Tuntikehysratkaisuihin vaikuttaa erityisesti valinnaisaineiden
opetuksen aloittaminen jo kuudennella luokalla.
Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti opetusryhmien enimmäiskoot
ovat: 0-2 lkat 25 oppilasta, 3-6 lkat 28 oppilasta ja yhdysluokissa 26 oppilasta.
Oppilaiden tarvitsema tukiopetus pyritään mahdollisuuksien mukaan antamaan pienissä ryhmissä.
Erityisopetuksen koordinaattori aloittaa tehtävässään syksyllä 2016. Hänen tehtävänään on paitsi kehittää ja yhdenmukaistaa erityisopetuksen
menetelmiä, myös tehdä esitys erityisopetuksen ja avustajien resurssien
kohdentamisesta oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Tämän vuoksi erityisopetuksen koulukohtaisissa resursseissa voi tulla muutoksia kesken lukuvuoden.
Lukuvuonna 2017-2018 tulee perusopetuksessa ja kouluilla annettavassa
esiopetuksessa opiskelemaan 1587 oppilasta, mikä on yksi oppilas enemmän kuin lukuvuonna 2016-17. Oppitunteihin käytettävä tuntikehys on esitetty liitteessä kouluittain. Opetukseen käytettävä kokonaiskehys on 2766
tuntia ja se sisältää myös laaja-alaisen erityisopetuksen sekä pienluokkien
opetukseen käytettävät tunnit. Verrattuna edelliseen lukuvuoteen on tuntikehys pysynyt oppilasta kohden käytännössä ennallaan
Palvelualuejohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen perusopetuksen tuntikehyksen jakamisesta lukuvuodelle 2017-2018.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.
Palvelualuejohtaja Riku Saksholm osallistui asian käsittelyyn asiantuntijana. Riku Saksholm poistui klo 18.30.
Liitteet
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Pohjankylän koulun liikuntasalin lattiamateriaalin vaihto
413/10.03.02/2016
SivLtk 16.05.2017 § 25
(Valmistelija: Talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo)
Pohjankylän koulun liikuntasalin alapohjarakenteista löytyi 2015 syksyllä
suoritetuissa kuntotutkimuksissa mikrobeja. Alapohjarakenteiden epäpuhtaudet yhdessä lattian eristeenä käytettyjen mineraalivillojen ja niistä lähtevien kuitujen kanssa ovat aiheuttaneet joillekin salin käyttäjistä oireita. Osa
koulun oppilaista ei käytä liikuntasalia.
Tilanteen korjaamiseksi Kalajoen kaupunginvaltuusto on varannut 200 000
euron määrärahan kuluvalle vuodelle. Kohteelle on teetetty korjaussuunnitelmat alkuvuodesta 2017. Korjaussuunnitelmien mukaan vanha kantavan
ontelolaatan päällä oleva puulattia eristeineen puretaan ja tilalle rakennetaan betonilattia eristeineen, betonilattian pinnoitteeksi on suunniteltu joustava urheilulattiapinnoite (PULASTIC PRO 180 COMFORT). Alapohjarakenteiden korjaussuunnitelma kattaa myös ulkoseinien alaosien tiivistyksien ja pinnoitusten korjaukset. Samassa suunnitelmassa on myös huomioitu liikuntasalin seinissä olevien mineraalivillaeristeisten akustointilevyjen vaihto.
Kohteelle on haettu liikuntapaikka-avustusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Hanke kilpailutettiin hankintalain mukaisesti maaliskuussa 2017.
Halvin urakkatarjoushinta oli 213 500 €.
Varsinkin musiikkiesityksissä Pohjankylän koulun liikuntasalin akustiikka
nykyisellä parkettilattialla on ollut asiantuntijoiden mukaan hyvä. Musiikkija kulttuuripiireissä on esitetty huolestuneita kannanottoja siitä, että salin
akustiikka tulee uuden joustopinnoitteen myötä huononemaan. Lattian pintamateriaalin vaihdon vaikutuksia salin akustiikkaan on yritetty selvittää
akustiikan ammattilaisilta, mutta siihen kysymykseen ei kukaan pysty vastaamaan, koska akustiikan toimiminen eri tiloissa on niin erilaista, ettei laskennallisesti voi mitenkään osoittaa tapahtuvaa muutosta suuntaan jos toiseen.
Kustannusvaikutusten selvittämiseksi, olemme pyytäneet rakennusurakoitsijalta lisätyötarjouksen pinnoitteen vaihtamisesta kertopuukoivupinnoitteeksi. Pinnoitteen vaihdon lisäkustannus on yleiskuluineen n. 36 000 €.
Talonrakennuspäällikkö:
Esitän sivistyslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2017 talousarvioon 50 000 € lisämäärärahan Pohjankylän koulun liikuntasalin lattiamateriaalin vaihtamiseksi
kertopuukoivupinnoitteeksi. Lisämääräraha rahoitetaan kassavaroin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että lattiamateriaalia ei vaihdeta, vaan pystyään alkuperäisessä joustopinnoitesuunnitelmassa. Merenojan yhtenäis-
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koulun musiikkitilojen ja auditorion materiaalivalintojen suunnittelussa otetaan huomioon musiikkiopiston tarpeet.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksen.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa osallistui asian käsittelyyn
asiantuntijana.
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Kaupunginkirjaston käyttösäännöt ja asiakasmaksut
438/12.03.02/2011
SivLtk 16.05.2017 § 26
(Valmistelija: vs.kirjastotoimenjohtaja Anne Tihinen)
Vuoden 2017 alusta on tullut voimaan uusi kirjastolaki (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016). Uuden lain myötä on tarpeen uudistaa Kalajoen kaupunginkirjaston käyttösäännöt. Tiekkö-kirjastojen johtoryhmä on laatinut
3.4.2017 lain pohjalta suosituksen Tiekkö-kirjastojen yhteisiksi käyttösäännöiksi. Johtoryhmä suositus on, että uudet käyttösäännöt tulevat voimaan
kaikissa Tiekkö-kirjastoissa 1.6.2017.
Käyttösäännöissä on määritelty Tiekkö-kirjastojen asiakastilojen käyttö ja
aukioloajat, kirjastoaineiston käyttö,lainaaminen ja varaaminen, palauttaminen ja palauttamisen määräajat, kirjaston käyttäjän velvollisuudet,
maksuttomat ja maksulliset palvelut,lainauskielto sekä kirjaston käyttökielto.
Kirjaston asiakasmaksuihin esitetään muutoksia ja yhtenäistyksiä. Uuden
kirjastolain hengen mukaisesti varaus-ja kaukolainamaksut poistuvat ja uutena otetaan käyttöön 1 euron maksu noutamattomista varauksista. Maksut huomautuskirjeistä nousevat aiemmasta 1 eurosta 1,50 euroon
(1.muistutus 10 vrk eräpäivästä) ja 2 euroon (2.muistutus 20 vr eräpäivästä), ja myöhästymismaksut muuttuvat 0,50 euron viikkokohtaisesta maksusta 0,10 euron päiväkohtaiseksi maksuksi niteeltä. Alle 15-vuotiailta peritään vain huomautusmaksu.Maksu uusittavasta kirjastokortista yhtenäistetään 1 euron suuruiseksi. Ensimmäinen kortti on aina ilmainen.
Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy Kalajoen kaupunginkirjaston käyttösäännöt ja
asiakasmaksut Tiekkö-kirjastojen johtoryhmän suosituksen mukaisesti.
Sivistyslautakunta päättää poistaa varaus-ja kaukolainamaksut uuteen kirjastolakiin perustuen. Uutena maksuna otetaan käyttöön 1 euron maksu
noutamattomista varauksista, huomautuskirjeistä peritään 1,50 euroa ensimmäisestä ja 2 euroa toisesta huomautuksesta. Myöhästymismaksut
muutetaan päiväkohtaiseksi maksuksi 0,10 euroa niteeltä.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksen.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa ja vs. kirjastotoimen johtaja
Anne Tihinen osallistuivat asian käsittellyn asiantuntijoina klo18.35-18.40.
Liitteet
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Kulttuuriavustukset vuonna 2017
75/02.05.01/2017
SivLtk 16.05.2017 § 27
(Valmistelija: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa)
Kalajoki Akatemian avustukset kulttuuritoimintaan ovat olleet haettavana
30.3.2017 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Kalajokiseutu-lehdessä
sekä kaupungin nettisivuilla.
Määräaikaan mennessä jätettiin 19 hakemusta joista neljä yksittäisten taiteilijoiden hakemuksia. Avustuksia haettiin yhteensä 41 650 € jakaantuen
yleisavustuksiin 19500 € ja kohdeavustuksiin 22 150 €.
Talousarviossa kulttuuritoiminnan avustamiseen on varattu 20 000 €.
Avustusten myöntämisen perusteena on Kalajoen kaupungin avustusohjeet.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja:
Sivistyslautakunta päättää varata määrärahasta 3500 € käytettäväksi kohdeavustuksena paikkakunnalla järjestettävien tapahtumien tukemiseen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan päätöksellä. Yksittäisten taiteilijoiden avustushakemukset koskivat taiteelliseen työhön, taidenäyttelyiden järjestämiseen sekä materiaalikustannuksiin kohdennettavaa tukea, avustushakemusten käyttösuunnitelma ei vastaa kaupungin avustusohjeiden periaatetta.
Avustukset kulttuuritoimintaan myönnetään seuraavasti:
ARS -Kalajoki ry
Fermaatti-kuoron tuki ry
Himangan kotiseutuyhdistys ry
Kalajoen kesäteatteri, Willi Lakeus ry
Kalajoen Kotiseutuyhdistys ry
Kalajoen Matkailuoppaat
Kalajoen Soittajat ry
Kanteleliitto ry
Rytmiorkesteri Katkeen tuki ry
Sarma ry
Soilat ry
Soinnun tuki ry
Sotainvalidien Kp perinneyhdistys ry
Särkkäin Näyttämö ry
Ylivieskan Alueen kuvantekijät ry
Tapahtumien järjestämiseen
Yhteensä

700 €
3000 €
1500 €
1500 €
1500 €
500 €
1500 €
500 €
1000 €
1000 €
1500 €
1000 €
100 €
1000 €
200 €
3500 euroa
20 000 euroa

Avustushakemukset ovat ennakkoon nähtävillä lautakunnan jäsenille kokonaisuudessaan. Näytöstä voi sopia hallintosihteeri Heli Huttusen kanssa.
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Hyvinvointipalvelujohtaja:
SIvistyslautakunta hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksen.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.
Laura Kaattari ja Sari Alajoki poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa osallistui asian käsittelyyn
asiantuntijana.
Liitteet
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Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2017
75/02.05.01/2017
SivLtk 16.05.2017 § 28
(Valmistelija: nuoriso-ohjaaja Niina Juola)
Kalajoki Akatemian avustukset nuorisoyhdistysten toimintaan ovat olleet
haettavana 30.3.2017 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu
Kalajokiseutu-lehdessä sekä kaupungin nettisivuilla.
Määräaikaan mennessä jätettiin 11 hakemusta, haettu summa on
yhteensä 41 688 €. Tästä kohde- ja toimitila-avustuksiin on haettu 11 370
€. Hakemusten perusteella jaettavaa määrärahaa talousarviossa vuodelle
2017 on 21 000 €. 4H toimintaan palkkatukea on varattu 37000 €.
Avustusten myöntäminen perustuu Kalajoen kaupungin avustusohjeisiin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja:
Määrärahasta varataan 5000 € josta voidaan myöntää tukea nuorten
omaehtoiseen sekä kansainväliseen toimintaan sekä paikkakunnalla
järjestettävien tapahtumien tukemiseen kohdeavustuksina kulttuuri- ja
vapaa-aikajohtajan päätöksellä. Sivistyslautakunta päättää jakaa vuoden
2017 avustukset nuorisotyöhön seuraavalla tavalla:
Himangan Nuotioveljet ry
3500 €
Kalajoen 4H yhdistys
2500 €
Kalajoen Nuorisoseura ry
2000 €
Kalajoen palohenkilöstön nuoriso-osasto 1000 €
Liungilan Eränkävijät ry
1250 €
MLL Himangan yhdistys
750 €
MLL Kalajoen yhdistys
750 €
Rahjan Nuorisoseura ry
1000 €
Raution Nuorisoseura ry
1500 €
Vasankarin Nuorisoseura Toivola ry.
1000 €
Vääräjoen Vartijat ry
750 €
kohdeavustus
5000 €
Yhteensä
21 000 euroa
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.
Laura Kaattari poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa osallistui asian käsittelyyn
asiantuntijana.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toiminta-avustukset urheiluseuroille 2017
75/02.05.01/2017
SivLtk 16.05.2017 § 29
(Valmistelija: vs.liikuntasihteeri Juha Juola)
Kalajoki Akatemian avustukset urheilu-ja liikuntatoimintaan ovat olleet
haettavana 30.3.2017 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Kalajokiseutu-lehdessä sekä kaupungin nettisivuilla.
Määräaikaan mennessä jätettiin 20 hakemusta ja haettu summa yhteensä
112550 josta kohde- ja toimitila-avustuksiin 23650 € Hakemusten perusteella jaettavaa määrärahaa talousarviossa vuodelle 2017 on 80 000 €.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja:
Määrärahasta varataan 4000 € menestyneiden kilpaurheilijoiden valmennuksen tukemiseen kohdeapurahana edustamiensa seurojen välityksellä
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan päätöksellä. Sivistyslautakunta päättää jakaa avustukset seuraavalla tavalla:
Gotlet Club
Himangan Moottorikerho ry
Himangan Pallo ry
Himangan Roima ry
Himangan Urheilijat ry
JHT Kalajoki ry
JHT Tuki ry (A-juniorit)
Kalajoen Erotuomarikerho
Kalajoen Han Moo Do ry
Kalajoen Junkkarit ry
Kalajoen koiraharrastajat ry
Kalajoen Latu ry
Kalajoen Voimistelija ry.
Kalajoen Pallo -92 ry.
Kalajoki Road Racing MK/UA
Kalajokilaakson Golf ry.
Rannikon Ratsastajat ry.
Raution Kisailijat ry.
Riverdale Rollers ry.
Särkät Volley ry.

500 €
500 €
4000 €
5800 €
13 000 €
7000 €
2000 €
500 €
500 €
22 200 €
800 €
1200 €
7000 €
2100 €
1200 €
500 €
1000 €
4500 €
500 €
1200 €

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksen.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.
Jenni Tuliniemi, Tiina-Sisko Alho ja Juha Nivala poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelystä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puheenjohtajan ollessa esteellinen ja varapuheenjohtajan poissa ollessa
kokous valitsee puheenjohtajan jäsenistään. Eeva Salmela esitti puheenjohtajaksi Sari Alajokea, Sami Hänninen kannatti esitystä. Sari Alajoki
toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa osallistui asian käsittelyyn
asiantuntijana.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kohdeavustukset tapahtumien järjestämiseen 2017
75/02.05.01/2017
SivLtk 16.05.2017 § 30
(Valmistelija: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa)
Kalajoki Akatemian yleis- ja kohdeapurahat ovat olleet haettavana
30.3.2016 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Kalajokiseutu-lehdessä
sekä kaupungin nettisivuilla.
Kalajoen kaupungin avustusohjeiden mukaan lautakunnan on varauduttava myös myöhemmin kuin avustusten hakuaikana jätettyjen kohdeavustushakemusten käsittelyyn, jonka vuoksi osa talousarviossa varatusta määrärahasta on syytä jättää jakamatta tällaisia tarpeita varten.
Kokouksen esityslistan valmisteluun mennessä tapahtumakohtaisia kohdeavustushakemuksia on tullut neljä kappaletta.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja:
Kulttuuri-ja nuorisotoimen budjettiin varatuista avustusmäärärahoista on
lautakunta varannut yhteensä 8500 € jaettavaksi kohdeapurahoina paikkakunnalla toteuttavien tapahtumien, nuorten omaehtoisen toiminnan sekä
nuorten kansainvälisen toiminnan tukemiseen.
Sivistyslautakunta päättää tukea seuraavia tapahtumia kohdeavustuksella:
Beachfutis Finnish Open 2017
Kajari 2017 kaupunkifestivaali
Särkät Rock- tapahtuma

2000 €
2000 €
1000 €

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että
1. lautakunnan käsittelyyn otetaan myös myöhemmin saapuneet kaksi hakemusta.
2. tukee seuraavia tapahtumia kohdeavustuksella tai muulla tavoin seuraavasti:
Beachfutis Finnish Open 2017
Kajari 2017 kaupunkifestivaali
Sea City Cruisers Kalajoki ry Sea’n Sand Run
Rompetori tapahtuma

2000 €
2000 €
1000 €
yhteismarkkinointi Kalajoki Akatemian kanssa

Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.
Juha Nivala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajan ollessa esteellinen ja varapuheenjohtajan poissa ollessa

Pöytäkirjan tarkastajat:
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lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Laura Kaattari esitti
puheenjohtajaksi Sari Alajokea, Jenni Tuliniemi kannatti esitystä. Sari Alajoki toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa osallistui asian käsittelyyn
asiantuntijana.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valmennustuki edustusurheilijoille 2017
75/02.05.01/2017
SivLtk 16.05.2017 § 31
(Valmistelija: vs.liikuntasihteeri Juha Juola)
Kalajoki Akatemian avustukset ovat olleet haettavana 30.3.2017
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Kalajokiseutu-lehdessä sekä
kaupungin nettisivuilla. Lisäksi kalajokisille edustusurheilijoille on tiedotettu
mahdollisuudesta hakea erillistukea valmennukseen. Määräaikaan
mennessä jätettiin viisi hakemusta. Valmennustuki maksetaan urheilijoiden
edustaminen seurojen valmennustilille.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja:
Sivistyslautakunta päättää jakaa vuoden 2017 urheilu-ja liikuntatoimintaan
osoitetusta 80 000 € määrärahasta 4000 € edustusurheilijoiden
valmennukseen. Tuettavat urheilijat ovat tavoittelemassa kansainvälistä
menestystä lajissaan, heillä on osoituksena jo aiempaa menestystä
arvokisoissa ja he edustavat kalajokisia urheiluseuroja.
Sivistyslautakunta päättää jakaa valmennustuen seuraavasti:
Katri Mustola
Miika Antti-Roiko
Milko Tokola
Jani Heikkinen
Erika Nevanperä

(Kalajoen Junkkarit)
(Kalajoen Junkkarit)
(Raution Kisailijat )
(Kalajoen Junkkarit)
(Kalajoen Junkkarit)

1000 €
1000 €
1000 €
500 €
500 €

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksen.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.
Juha Nivala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajan ollessa esteellinen ja varapuheenjohtajan poissa ollessa
lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Laura Kaattari esitti
puheenjohtajaksi Sari Alajokea, Jenni Tuliniemi kannatti esitystä. Sari
Alajoki toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa osallistui asian käsittelyyn
asiantuntijana.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuoret taitajat lavalla -hankerahoitushakemus
187/02.05.02/2017
SivLtk 16.05.2017 § 32
(Valmistelija: kehittämispäällikkö Esa Siirilä)
Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen ajattelu- ja toimintatavan edistäminen on tärkeällä sijalla uusissa perusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmissa, korkeakoulujen opinto-ohjelmissa ja erilaisten nuorten kanssa työskentelevien järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa. Tätä toimintaa tuetaan valtakunnallisilla ja maakunnallisilla kehittämisverkostoilla.
Tärkeää yrittäjyyden edistämisessä on toiminnallisuus, konkreettisuus ja
nuorten oma-aloitteisuuden tukeminen - yhdessä tekemällä oppiminen.
Parhaat tulokset saavutetaan, kun tällainen yrittäjyyshanke voidaan yhdistää nuorille tärkeisiin kiinnostuksen kohteisiin ja hanke toteutetaan yhdessä yrittäjien kanssa aidossa yrittäjäympäristössä. Tässä hankkeessa yrittäjämäinen toiminta yhdistyy nuorten musiikki- ja teatteriharrastukseen.
Hankkeessa luodaan nuorille mahdollisuus tutustua konkreettisen tekemisen kautta luovan alan yritystoimintaan ja sen kehittämiseen kasvavan
matkailukeskuksen tarjoamat mahdollisuudet hyödyntäen.
Tässä kokeiluhankkeessa tuotetaan musiikkiteatteriesitys nuorten ja yhteistyökumppanien voimin (liite). Esitys on sisällöltään ja toteutustavaltaan
korkeatasoinen ja uutta etsivä. Ääni-, valaistus- ja lavastusratkaisuissa kokeillaan uusia tekniikoita ja toteutustapoja (ict, digitalisaatio, virtuaalisuus).
Hankkeelle asetetut keskeiset tavoitteet ovat:
1. Kehitetään nuorten yrittäjyystaitoja ja -valmiuksia toteuttamalla projekti,
joka on aidosti lähtöisin nuorista ja heidän kiinnostuksen kohteistaan.
2. Kokeillaan konseptia uuden merkittävän vuosittain toistuvan nuorten
tuottaman ohjelmapalvelun pohjaksi hyödyntäen matkailukeskuksen mahdollisuuksia alueen nuorten yrittäjyystaitojen ja -osaamisen kehittämisessä.
3. Edistetään välillisesti pienyritysten (matkailu-, viihde-/taidealan yritykset
ja yhdistykset) toimintaedellytyksiä ja ansaintamahdollisuuksia tuomalla
yhteen toimijoita uuteen palvelutuotteen suunnittelu- ja toteutusprosessiin.
4. Kartoitetaan alueen luovien alojen toimijat (yritykset, yhdistykset, oppilaitokset), jotka muodostavat jatkossa osaamisverkoston, joka tuottaa vuosittain nyt tällä kokeiluhankkeella pilotoitavan produktion. Tavoitteena on
saada mukaan toimintaan myös näiden tahojen kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.
Kehittämispäällikkö:
Sivistyslautakunta päättää hakea hankerahoitusta Nuoret taitajat lavalla
-hankkeelle hankehakemuksen mukaisesti.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy kehittämispäällikön esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyväksyttiin.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kesäkauden 2017 sulut hyvinvointipalveluissa
585/00.01.02/2011
SivLtk 16.05.2017 § 33
(Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja)
Perinteisesti joissakin yksiköissä on ollut supistettuja aukioloaikoja työntekijöiden ja asiakkaiden vuosilomien takia.
Seuraavat yksiköt pidetään suljettuna:
- Päiväkoti Mäntylä
- Ryhmäperhepäiväkoti Seilari
- Ryhmäperhepäiväkoti Vaahteranmäki
- Ryhmäperhepäiväkoti Pikkutupa
- Päivähoitotoimisto
- Merenojan ja lukion kanslia

26.6. - 30.7.2017
3.7. - 30.7.2017
10.7. - 30.7.2017
26.6. - 30.7.2017
10.7. - 23.7.2017
26.6. - 30.7.2017

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy sulkusuunnitelman yllä esitetyn mukaisesti.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kehitys- ja valmennuspäällikön määräaikaisen toimen täyttäminen
79/01.01.01/2017
SivLtk 16.05.2017 § 34
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi)
Hyvinvointipalvelujohtaja on tehnyt 5.4.2017 seuraavan viranhaltijapäätöksen:
Perustelut/Asia
Kalajoen kaupungin Kalajoki Akatemiassa on ollut haettavana KEHITYSJA VALMENNUSPÄÄLLIKÖn määräaikainen työsuhteeseen 1.4.2017 31.12.2019.
Tehtävä sisältää Kalajoki Akatemian, Kalajoen Lukion, keskiasteen oppilaitosten sekä alueen urheiluseurojen kanssa yhteistyössä kehittää toimintatapoja, olosuhteita sekä valmennusta siten, että Kalajoki Akatemiasta
muodostuu tuloksekas ja mielekäs vaihtoehto nuorille urheilijoille kehittyä
harrastajasta huippu urheilijaksi.
Toimintaan sisältyy valmennusleirien sekä valmentajakoulutuksen järjestäminen, valmennus ja kehittämistyö, mahdollisten uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen ja sitouttaminen toimintaan ja tätä kautta myös rahoituspohjan laajentaminen.
Kelpoisuusvaatimus on tehtävään soveltuva liikunta- tai valmennusalan
koulutus tai tehtävään riittäväksi katsottu työkokemus. Palkkaus Kvtesin
mukainen.
Määräaikaan mennessä saapui 16 hakemusta. Haastatteluihin kutsuttiin
kuusi (6) hakijaa, joista yksi perui tulonsa. Haastattelun suorittivat sivistyslautakunnan pj Juha Nivala, kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa,
kehittämispäällikkö Esa Siirilä ja hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi.
Ennen toimen vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Tarkka aloitusajankohta sovitaan valitun kanssa.
Päätös:
Kehitys- ja valmennuspäällikön määräaikaiseen toimeen valitaan Liikuntatieteiden maisteri, Liikuntatieteiden tohtoriopiskelija Juha Isolehto koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
SivLtk 16.05.2017 § 35
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi)
Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Viranhaltijapäätökset ajalta 4.3 - 5.5.2017 ovat esityslistan oheismateriaalina.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että
se ei käytä otto-oikeutta.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
SivLtk 16.05.2017 § 36
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi)
Seuraavat asiat ovat saapuneet sivistyslautakunnalle tiedoksi:
1.
2.
3.

Valtionosuuden 7. erän maksaminen/Tyngän aluekoulu.(Dyn
328/2016).
Vuorohoidon järjestäminen 1.8.2017 alkaen
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen lukukaudella 2017-2018

Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin.
Varhaiskasvatusjohtaja Tuula Haapala osallistui asiantuntijana asian käsittelyyn.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liikekeskuksen kulttuurikahvilan toimijahaku
91/14.01.00/2017
ElMaTmk 03.03.2017 § 35
(Valmistelijat: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa ja elinkeinojohtaja Miia Himanka)
Kalajoen keskustan liikekeskuksen tarkempi suunnittelu on käynnistynyt
ankkuritoimijoiden varmistumisen myötä ja kiinteistön rakennustyöt alkavat
viimeistään toukokuussa 2017. Liikekeskuksen toisen kerroksen kulttuuritilat tulevat kaupungin suoraan omistukseen. Kulttuuritiloihin sisältyy mm.
nykyaikainen kirjasto, lehtienlukusali, näyttelytilaa, elokuva- ja teatterisali
sekä kahvio-, lämpiö- ja sosiaalitiloja. Tilat mahdollistavat erilaisten kulttuuritapahtumien, koulutusten ja kokousten järjestämisen.
Kulttuurikahvilatoimintaa ei ole suunniteltu kaupungin ylläpitämäksi, vaan
ajatuksena on ollut hakea yhteistyökykyinen, innokas ja innovatiivinen toiminnan kehittäjä-kahvilayrittäjä-kulttuurituottaja vastaamaan toiminnan
pyörittämisestä ja kehittämisestä. Kaupunki vuokraisi käytännössä osan
rakennettavista omistukseensa tulevista liikekeskuksen tiloista myöhemmin valittavalle yksityiselle toimijalle.
Kulttuurikahvilan kalustuksen osalta tavoitellaan yhteistyötä paikkakunnan
kalustevalmistajan kanssa siten, että kulttuurikahvilatilojen kokonaisuuden
ilme ja sisustus suunniteltaisiin yhdessä. Kulttuurikahvilaan muodostuisi
kuntalaisten "keittiö" ja lehtienlukupaikka ja kalustevalmistajan tuotteet olisivat näkyvästi esillä yhtenä osana tätä yhteistä "keittiötä".
Yhtenä lähtökohtaisena tavoitteena kulttuuritiloille on ollut nykyaikainen ja
ennakkoluuloton julkisten ja yksityisten palvelujen toteuttamis- ja tuottamismalli. Liiketoimintamallia ei ole haluttu tässä vaiheessa rajata vain kahvilapalveluihin tai kahvila- ja lehtienlukusalipalveluihin. Toimijakilpailutus
olisi ajatuksena toteuttaa kaikille avoimena, jolloin toimijat voisivat itse
ideoida ja esittää, millaisella liiketoimintamallilla tulisivat tilat ottamaan haltuun ja millaista toimintaa tulisivat tiloissa harjoittamaan.
Avointa toimijahakua varten tulisi työstää kaupungin oma näkemys siitä,
mitä toimintamallia vähintäänkin toimijahaussa haetaan ja mitä toimijalta
edellytetään (valintakriteerit). Toimijoilta haluttaisiin ideointia jo hakuvaiheessa tarjolla olevien mahdollisuuksien hyödyntämisestä laajamittaisesti.
Tilojen suunnittelun edetessä, toimintojen varmistuessa ja kustannusarvion
täsmentyessä perittävä tilavuokra on mahdollista määritellä tarkemmin.
Tarkoituksena olisi työstää toimijahakua varten markkinointimateriaalit
maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen käynnistyisi varsinainen
hakuvaihe ja toimijoiden ehdotukset otettaisiin vastaan ja käsittelyyn viimeistään toukokuun alkupuolella.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elinkeinojohtaja:
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päättää käynnistää kulttuurikahvilan
toimijahaun ja linjaa hakuprosessin ja valintakriteerien reunaehtoja.
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta:
Hyväksyttiin.
ElMaTmk 02.05.2017 § 56
(Valmistelijat: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa ja elinkeinojohtaja Miia Himanka)
Toimikunnan maaliskuun kokouksen jälkeen on viety eteenpäin kulttuuritilojen toiminnallista ja sisustuksellista suunnittelua sekä kilpailutettu kulttuurikahvilan toimijahaun yhteistyökumppani hakukampanjan toteuttamiseksi.
Kilpailutuksessa tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jätti määräaikaan
mennessä Statiivi Oy. Kampanjan toteutus ja kustannukset voidaan hoitaa
Kalajoenseudun palveluliiketoiminnan kehittämishankkeen kautta.
Kokouksessa esitellään luonnos kulttuurikahvilatoimijan hakuprosessista,
kampanjasta ja valintakriteerien reunaehdoista. Sama materiaali esitellään
myös sivistyslautakunnan toukokuun kokouksessa.
Elinkeinojohtaja:
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta hyväksyy omalta osaltaan kulttuurikahvilan toimijahaun esittelyn pohjalta ja pyytää kannanottoa asiaan sivistyslautakunnalta ennen konkreettisten hakutoimenpiteiden aloittamista.
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta:
Hyväksyttiin.
SivLtk 16.05.2017 § 37
(Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi)
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuurikahvilan toimijahaun esitetyn
mukaisesti.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa osallistui asiantuntijana
asian käsittelyyn.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päiväkotirakentamiselle varattavan tontin hinnoittelu
126/02.05.00/2017
ElMaTmk 16.05.2017 § 72
(Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä)
Maankäyttöpalveluille on osoitettu syksystä 2016 alkaen lukuisia tonttitiedusteluja, jotka liittyvät yksityisen päivähoitotoiminnan sijoittumiseen Kalajoelle. Kaupungilla ei ole ollut tarjota rakentajille Kalajoen ydinkeskustasta
tai sen välittömästä läheisyydestä tarkoitukseen soveltuvia tyhjiä tontteja.
Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilammen mukaan Kalajoella olisi
välitön tarve 75 päivähoitopaikan osalta. Päivähoidon mahdollisia sijoittumispaikkoja on tutkittu tällä hetkellä toiminnassa olevien päivähoitopaikkojen ja tulevien esiopetuksen sijoituspaikkojen näkökulmasta. Sijoittumisvaihtoehtoja tutkittaessa on huomioitu myös aikataululliset seikat. Eräissä
esillä olleissa vaihtoehdoissa joudutaan purkamaan rakennuksia ja laatimaan kaavamuutos. Nämä toimenpiteet hidastaisivat merkittävästi tontin
luovutusta esimerkiksi Pohjankylän koulun tontilla.
Päivähoidon sijoittumista ja tonttivaihtoehtoja on käyty läpi viranhaltijoiden
toimesta. Päivähoidon tontiksi on päädytty esittämään nykyisen Päiväkoti
Puolukan tonttiin kuuluvaa tontinosaa korttelissa 1031 ja tontilla nro 2 Hannilantien varrella. Päiväkodin asemakaavan mukaisen tontin pinta-ala on
9270 m2, josta on mahdollista erottaa uuden rakennushankkeen käyttöön
vähintään noin 3184 m2 suuruinen määräala. Tonttia tai sen osa ei ole tällä hetkellä mukana kaupunginvaltuuston hyväksymässä tonttihinnoittelussa.
Sivistyslautakunta käsittelee päivähoidon tonttiasiaa kokouksessaan
16.5.2017. Päivähoidon rakennushankkeelle luovutettavan tontin luovutus
on suunniteltu järjestettäväksi avoimella tarjouskilpailulla. Hyvinvointipalvelut laativat kilpailutusta varten laatukriteerit ja maankäyttöpalvelut valmistelevat tontin hinnoittelun.
Esityksen oheismateriaalina on karttaliite 1:2000 Päiväkoti Puolukan tontin
alueesta.
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta:
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
1)

2)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kalajoen kaupunki varaa päivähoidon rakentamishanketta varten noin 3184 m2 suuruisen määräalan kirkonseudun asemakaavan mukaisesta julkisten lähipalvelurakennusten (YL) tontista nro 2 korttelissa 1031. Määräala muodostuu Kalajoen kaupungissa sijaitsevista kiinteistöistä Marttalanvainio RN:o 6:262
sekä Kotivainio RN:o 6:191.
Määräalan yksikköhinta on 13 €/m2, joka tekee 3184 m2 pin-
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ta-alalle 41 392,00 €. Hinta on samalla tarjouskilpailussa käytettävä tontin pohjahinta.
ja että kaupunginvaltuusto valtuuttaa maanmittausteknikon tekemään yksikköhintaan (13 €/m2) perustuen pinta-alaan ja hintaan liittyviä vähäisiä muutoksia, kun alustava tontinkäyttösuunnitelma on hyväksytty

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta:
Hyväksyttiin.
SivLtk 16.05.2017 § 38
(Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Tuula Haapala)
Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa on vuodelle 2017 asetettu
tavoite: ” Päiväkotipaikkojen riittävyyden ja monipuolisen tarjonnan
turvaamiseksi haetaan lisäksi yksityistä päiväkotitoimijaa.” Päivähoidossa
perhepäivähoitajia jää eläkkeelle vuosittain useita eikä vastaavaa määrää
uusia ole mahdollista rekrytoida. Päiväkotihoitoa kysytään eniten myös alle
3-vuotiaiden lasten hoitomuodoksi.
Varhaiskasvatusjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn suunnitelman. Varhaiskasvatusjohtaja
laatii tonttikilpailuun palvelua koskevat kriteerit.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatusjohtajan esityksen.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin
Varhaiskasvatusjohtaja Tuula Haapala osallistui asiantuntijana asian
käsittelyyn.
Liitteet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 25, 34 - 38
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyytymätön
voi tehdä kuntalain 89 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on
tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Pykälät: 26 - 33
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Kalajoen kaupunginhallitus
Osoite: Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI
Puh. (08) 469 11
Telefax: (08) 469 1314
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus
on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Valitusviranomainen:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU
Puh. Vaihde 029 56 42800
Telefax 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Hankintalain mukainen hakemus:
Markkinaoikeus
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Postiosoite: 00520 Helsinki
Puh. 029 56 43300
Telefax 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
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