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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain 58.2 §:n mukaan muut toimielimet kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 4 §:n mukaan kunnanhallitus päättää puheenjohtajan esittelystä viimeistään kunkin vuoden joulukuussa seuraavan vuoden kevätkauden sekä viimeistään kesäkuussa pidettävässä kokouksessaan seuraavan syyskauden varsinaisten kokoustensa
ajankohdan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa
on voimassa.
Muun toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi. Lisäksi kokous on pidettävä, mikäli enemmistö
toimielimen jäsenistä tai esittelijä sitä puheenjohtajalta pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämässä paikassa. Toimielimen puheenjohtaja voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä muunkin kokouspaikan.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsun valtuuston toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen
puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille toimielimen päättämällä tavalla, mikäli mahdollista vähintään kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan saajan toimielimen sihteerille ilmoittamaan posti-, käynti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös puhelimitse tai
tekstiviestinä.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnäolevat ja sen, missä ominaisuudessa kukin on läsnä.
Puheenjohtajan on todettava, onko kokous kutsuttu laillisesti koolle ja onko se päätösvaltainen.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja toisin päätä.
Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
PJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
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2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
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3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi.
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4§
KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
7

5§
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 1.1.2017:
Talousarvio 2017 Toteutuma
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden yli/alijäämä

2 126 535
-11 782 361
-9 655 826
663 374
90 000

380 359
-1 250 213
-869 854
-69 096
-69 096

Toteutuma%
7,6
8,4
8,5

Toteutuma-%
2016
5,6
6,1
6,2

Henkilöstökuluista oli kuluvana vuonna toteutunut 6,4 %, kun se vuonna 2016 oli 5,9 %.
Palveluiden ostoja yhteensä 10,4 % (6,6 %). Verotuloja on kirjattu 6,9 % (7,9 %), joista
kunnan tuloveroa 8,4 % (9,7 %). Valtionosuuksia 8,7 % (9,1 %).
Luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2016 verrattuna, koska erityisesti Uudenkaupungin
kaupunki on laskuttanut tammikuussa perusterveydenhuollosta sekä tammi-helmikuun erät
kun aiempina vuosina em. erät on laskutettu vasta maalis-huhtikuun laskutuksen yhteydessä.
Kehittämispäällikkö Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto 24.1.2017 mm.:
Verohallinto on julkaissut tiedot tammikuun verontilityksistä Veronsaajat-palvelussaan.
Kunnallisverojen osalta tilitykset jäävät tammikuussa -9,0 % alhaisemmiksi kuin vuosi sitten.
Kunnallisverojen osalta tilityksien poikkeuksellisen alhainen taso johtuu suurimmaksi osaksi
siitä, että kaikkia oma-aloitteisten verojen veroilmoituksia ei ole Verohallinnossa ehditty käsittelemään tammikuun tilitykseen mennessä. Samasta syystä joiltakin veronsaajilta on
jäänyt työnantajasuorituksia vähentämättä tilityksistä. Oma-aloitteiset verot oli aiemmasta
poiketen ilmoitettava tammikuusta lähtien uudessa OmaVero-palvelussa.
Verohallinnolla ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa siitä kuinka paljon tilityksiä kunnille on
jäänyt toteutumatta edellä mainituista syistä. Tammikuussa kunnille tilittämättä jääneet ennakkoverot tilitetään kunnilla helmikuun kausitilityksen yhteydessä. Samassa yhteydessä
myös vähennetään mahdollisesti vähentämättä jääneet veronsaajien työnantajasuoritukset.
Helmikuun tilitysten yhteydessä otetaan käyttöön myös uudet ryhmäosuudet verovuoden
2017 ennakoiden tilittämisessä. Uudet jako-osuudet vahvistetaan 27.1.2017 ja ennakkotietojen mukaan kuntien jako-osuus tulee olemaan 61,98 %. Nousu verrattuna verovuoden
2016 ryhmäosuuteen verrattuna johtuu pääosin kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta sen
vähentäessä suhteessa enemmän valtion kuin kuntien verotuloja.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedokseen.
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6§
LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN
Tekninen lautakunta 26.1.2017 §
Vuoden 2016 investointilistalle oli varattuna 40 000€ Hakkenpään vuokravenelaiturien Korjaukseen/hankintaan.
Laiturit ovat huonokuntoisia ja elinkaarensa loppuvaiheilla, eikä korjauksella olisi saavutettavissa kuin muutaman vuoden lisäaika niiden elinkaareen.
Hanke jäi toteuttamatta vuonna 2016.
EHDOTUS: Koska vuoden 2017 talousarviosta on ko. määräraha jäänyt kokonaan pois,
anotaan kunnanhallitukselta 40 000€ lisämääräraha laiturihankintaa varten.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 31.1.2017:
Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 ei sisällä investointihanketta eikä
siten myöskään määrärahaa Hakkeenpään vuokravenelaiturien korjaukseen ja/tai hankintaan. Koska koko hanketta ei talousarviossa ole, ei siihen voida määrärahaa osoittaa, eikä
määrärahan lisääminen kuulu kunnanhallituksen toimivaltaan, vaan kunnanvaltuuston tulee
lisätä investointihanke talousarvion investointiosaan ja osoittaa sille määräraha. Lisämäärärahaa voidaan antaa vain olemassa olevalle hankkeelle.
Hanke oli varattuna vuoden 2016 investointihankkeena, mutta sitä ei toteutettu. Investointihankkeina tulee olla hankkeita, jotka myöskin toteutetaan.
Investointiosan toteuttamisesta on valtuusto päättänyt mm. seuraavaa: ”Ennen investointiosassa mainittujen investointien toteutumista, on investoinnin toteuttamiseksi saatava lupa
kunnanhallitukselta täytäntöönpanoa varten.”
Yksityiskohtaisemmin talousarvion investointiosan toteuttamisesta on käsitelty kunnanhallituksen hyväksymissä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.
Näillä näkymin valtuustolla olisi mahdollisuus vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa lisätä hanke ja määräraha viimeistään kesäkuun 2017 loppuun mennessä pidettävässä kokouksessa, joten hankkeen käytännön toteutus hankintaohjeen mukaisine kilpailutuksineen olisi mahdollista toteuttaa vasta syksyllä. Laiturin toteuttaminen talvea vasten ei ole
tarkoituksenmukaista.
Vuokravenelaiturit eivät ole ajantasaisessa kunnossa, joten tekninen lautakunta ja/tai rakennetun ympäristön lautakunta voi jatkaa asian valmistelua siten, että määrärahan pohjana ovat asianmukaisen valmistelun pohjalta muodostunut määrärahaesitys investointihankkeeksi. Samassa yhteydessä lautakunnan tulee valmistella ajantasaiset venepaikkojen
vuokraamista koskevat ohjeet (mm. vuokran määrä ja vuokrakauden pituus).
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
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7§
TAIVASSALON KUNNAN VUODEN 2016 YRITTÄJÄPALKINNON JAKO
Taivassalon kunta on vuosittain myöntänyt kunnan yrittäjäpalkinnon ansioituneille yrittäjille.
Seuraavassa on lueteltu aiemmin yrittäjäpalkinnon saaneet:
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Anssi Päivärinta
Hakme / Kari ja Sirpa Terho
Sarasähkö/Esa Runola
Esko Vähätalo
Eero ja Maire Kleemola
Aila ja Martti Särkilahti
Terttu ja Risto Suominen
Piilinen Ky / Antti Piilinen
Granikka / Hannu Mäki
Puutavaraliike / Timo Larjama
Pirjo ja Reima Salonen
Jarkko Ruohonen
Johannes ja Hilkka Laihinen
Irja ja Uolevi Suojanen, Lähikauppa Ruokapirkka
Autokorjaamo Timo Koski
Lännen Graniitti ja Kuljetus, Markus Piilinen
Heikki Varjonen
Autoliike Esko Suominen
Liisa Vainio
Taivassalon Jätehuolto Oy
Inkerannan Eineskeittiö, Jarmo Miettinen
Uotilan juustotila, Heikki ja Ulla Uotila
Kuljetus Juha Anttila Ky
Annan Tilitoimisto/Anna-Kaisa Nieminen
K-Market Taivassalo / Tuula Lehtonen
Salorannan Marjatila, Pirjo ja Matti Leino
Kistalli Oy, Ketarsalmen kievari
Puutuote Leino
Metallityöpalvelu Kim Nieminen
Fallinranta Oy / Olavi Kleemola

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- nimeää kunnan vuoden 2016 yrittäjäpalkinnon saajan.
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8§
LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSET
Asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi säädetään kuntalain 51 §:ssä
(1.6.2017 alk. § 92). Taivassalon kunnan hallintosäännössä määritellään päätökset, jotka
on ilmoitettava viranomaiselle, jolla on oikeus ottaa asia ylemmän viranomaisen
käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa
KuntaL:ssa tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 77
§:ssä (1.6.2017 alk § 51) tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita,
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.
Toimielinten pöytäkirjat:
Tarkastuslautakunta

20.12.2016

Kunnanjohtajan päätökset:
§ 6-7, 12-13
§ 1-9
§ 5,8-11

viranhaltijapäätös
henkilöstöpäätös
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä tiedokseen toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijan päätökset; ja
- että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan.
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9§
ILMOITUSASIAT
-

Turun hallinto-oikeus 31.1.2017, 17/0035/1, valitus ranta-asemakaavasta (valitukset hylätty)

Kunnan ulkopuolisten monijäsenisten toimielinten pöytäkirjat:
- Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunta 24.1.2017
- Uudenkaupungin kaupunki, terveyslautakunta 24.1.2017
- Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunta 14.2.2017
- Laitilan kaupunki, Vakka-Suomen musiikkiopiston jk 14.2.2017
- Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky:n hallitus 16.2.2017
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.

