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98 §
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.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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99 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin Jari Järvinen ja Pia Lahtinen.
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100 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että lisäesityslistalla ei ollut asioita.
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101 §
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.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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KH:16 /2016
102 §
ALOITE TAIVASSALON HISTORIAN KIRJOITTAMISESTA
Kunnanhallitus 29.3.2016 § 53
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 18.3.2016:
Taivassalo-Seura r.y on kokouksessaan 15.3.2016 tehnyt esityksen Taivassalon historian
kirjoittamisesta.
Taivassalon kunnasta ei ole aikaisemmin kirjoitettu historiaa. Kunnan historian kirjoittamisen kustannusten arvioidaan olevan kokonaisuudessaan n. 150 000 - 200 000 euroa (kustannukset jakautuvat useammalle vuodelle). Vehmaalla on parhaillaan historiankirjoitus
meneillään, jossa työn toteuttajana on Oy Sigillum Ab.
Historian kirjoitustyö kestää n. 4 vuotta, n. 400-500 sivua. Historian kirjoitustyö laajenee,
riippuen siitä, miten paljon työ käsittelee Taivassalon pitäjänaikaa nykyisen Taivassalon
kunnan alueen ulkopuolelta.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee Taivassalo-Seura r.y:n aloitteen tiedokseen; ja
- antaa ohjeita jatkovalmistelua varten.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 6.6.2016:
Taivassalo-Seura r.y. on nimennyt Taivassalon historian kirjoitusta valmistelevaan ryhmään
Birgitta Tommilan ja Inga Grönlundin, todeten samalle, että kunnan roolin olevan tärkein
kaikilla osa-alueilla. Taivassalo-Seura on valmis olemaan mukana sopivissa tehtävissä
avustamalla tiedon hankinnassa sekä markkinoinnissa.
Taivassalon seurakunta on nimennyt Ulla Raumaharju-Uotilan ja Kaija Riikarin.
Tilaushistoriahanke edellyttää huolellista valmistelua ja hankkeen tavoitteiden selkeää
määrittelyä jo varhaisessa vaiheessa. Tältä pohjalta on mahdollista arvioida hankkeen aikataulu ja sen kokonaiskustannukset. Historian kirjoitusprojektin aikataulu ja sen myötä kustannukset riippuvat ratkaisevalla tavalla siitä mitä tasoa historiateokselta odotetaan.
Tilaushistorioiden perusvaihtoehdot voidaan karkeasti ottaen jakaa kolmeen luokkaan: 1.
Korkealaatuinen ja vaativa historiantutkimus, joka on tieteellinen, alkuperäislähteisiin perustuva kohdetta ja lähteitä kriittisesti analysoiva historiateos. Sen tavoitteena on käsitellä
mahdollisimman monipuolisesti tilaajayhteisön kehitystä ja pohtia sen toimintaa yhteydessä
yleiseen yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen. 2. Perushistoriassa
on kyse tieteelliset vaatimukset täyttävästä historiateoksesta. Siinä tarkastellaan monipuolisesti tilaajayhteisön kehitystä ja pohditaan poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutussuhteita. Tämä vaihtoehto eroaa edellisestä, että perustutkimus rajoitetaan vain kohdeyhteisöön eikä siinä lähdetä selvittämään perusteellisesti laajempia yhteisön toimintaan
liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä tai kysymyksiä. 3. Historiikki ja kuvateokset ovat yleensä
suppeampia, kronikkamaisia esityksiä, jotka painottuvat lähinnä tapahtumien ja niihin liittyPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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vien henkilöiden luettelointiin. Lähdepohja on kapeampi kuin edellisissä vaihtoehdoissa eikä siinä ole tarkoitus kytkeä tilaajayhteisön toimintaa laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin.
Työhön sopivan ja pätevän tekijän löytäminen on koko historiahankkeen onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tekijän hakemisessa kilpailuttaminen ei ole nykylainsäädännön
mukaan välttämätöntä edes julkisten yhteisöjen toteuttamissa historiahankkeissa.
Historiahankkeen käynnistämisen ja sen hallinnan kannalta tärkeitä asioita ovat tekijän valinta, varsinaisen sopimuksen sekä siihen liittyvän työsuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.
Teoksen laajuus, mahdolliset aikarajaukset ja asetettu vaativuustaso vaikuttavat koko projektin ajalliseen kestoon ja sen myötä kustannuksiin.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- asettaa kuusijäsenisen historiatoimikunnan;
- että historiatoimikunnan tehtävänä on:
- haastatella kiinnostuksena ilmoittaneet kirjoittajat;
- tehdä kunnanhallitukselle esitys historian kirjoittajasta;
- laatia hankkeelle toimintasuunnitelma ja kustannusarvio sekä kartoittaa ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet;
- toimia valitun kirjoittajan tukena koko projektin ajan;
- laatia sopimusluonnos kirjoitustyöstä yhdessä kirjoittajan kanssa; ja
- valvoa sopimuksen toteutumista;
- oikeuttaa toimikunnan ottamaan itselleen sihteerin sekä kuulemaan asiantuntijoita;
- nimetä historiatoimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, Inga
Grönlundin, Ulla Raumaharju-Uotilan, Kaija Riikarin, Birgitta Tommilan; ja
- nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Selvitetään toteutuneiden historiankirjoitushankkeiden kustannukset.
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103 §
TAIVASSALON VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN LAINAN TAKAAMINEN
Isännöitsijä Kaisa Virtala 7.6.2016:
Taivassalon Vanhustenkotiyhdistys on kokouksessaan 31.5.2016 päättänyt ryhtyä tekemään korjauksia vanhustenkotiyhdistyksen rivitaloissa. Tarkoituksena on uusia A-talon katto ja kuistirakenteet osoitteessa Lukkarinpolku 3 samoin kuin D-talon käyttövesiputket.
Osoitteessa Lukkarinpolku 4 on tarkoitus uusia lukitus ja lisäksi on tarkoitus korjata kolme
kylpyhuonetta.
Näitä korjauksia varten on tarkoitus ottaa lainaa pankista 100 000,00 euroa. Lainan vakuudeksi pyydämme Taivassalon kunnan takausta. Pankit kilpailutetaan, joten tässä vaiheessa
ei ole vielä selvillä mikä rahalaitos tulee lainan antamaan.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 7.6.2016:
Kuntalain 14 §:n nojalla valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- Taivassalon kunta takaa Taivassalon Vanhustenkotiyhdistys r.y:n 100 000,00 euron lainan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Jorkka Lehtonen poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi klo 18.32-18.34.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
13.06.2016

Sivu
10

KH:25 /2016
104 §
LAUSUNNON ANTAMINEN NAANTALIN KAUPUNGILLE MANNER-NAANTALIN
OSAYLEISKAAVASTA
Hallintojohtaja Riitta Luotio 19.5.2016 mm.:
Naantalin kaupunginhallitus on 16.5.2016 päättänyt asettaa ehdotuksen manner-Naantalin
osayleiskaavaksi julkisesti nähtäville. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää mannerNaantalin ja siihen liittyvät pienet lähisaaret.
Osayleiskaavaehdotus on MRA:n mukaisesti nähtävillä 24.5.-22.6.2016. Kaavaehdotus
nähtävillä Naantalin kaupungin internet-sivustolla.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- Taivassalon kunnalla ei ole huomautettavaa manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksesta.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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105 §
VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 2.6.2016:
Varsinais-Suomen liitto on lähettänyt kuntiin 2.6.2016 kirjeen, jossa pyydetään kuntia käsittelemään kunnanhallituksessa seuraavat Varsinais-Suomen kuntakokouksen kuntiin käsiteltäväksi lähettämät asiat:




Merkitsemään tiedoksi maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsauksen.
Hyväksymään sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen, projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen.
Hyväksymään, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat maakunnallisen
tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat käsitellään jatkossa sote-uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä toimii muutosjohtaja Antti Parpo.

Kunnanhallitus on 29.3.2015 § 45 merkinnyt projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaation tiedokseen.
Liitteet nrot: 1-2
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee tiedokseen Varsinais-Suomen maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsauksen;
 hyväksyy sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen, projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen.
- hyväksyy että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat maakunnallisen tason
sote-uudistukseen vaikuttavat asiat käsitellään jatkossa sote-uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä toimii muutosjohtaja Antti Parpo.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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KH:20 /2015
106 §
VEHMASSALMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
Tekninen lautakunta 28.5.2015 § 26
Dipl.ins. Olavi Ahola on 16.04.2015 toimittanut Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Muutoksen tarkoituksena on osoittaa tila pysyvään asumiseen siten, että on edellytyksiä
säilyttää rakennushistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja ympäristö sekä samalla mahdollistaa lisärakentamista pysyvään asumiseen.
MRA 34 §:n mukaan, jos maanomistaja MRL 74 §:n nojalla huolehtii ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnalle ennen suunnitelman mukaisen
menettelyn aloittamista.
MRA 3 §:n mukaan kaavanlaatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Taivassalon kunnanvirastossa ajalla
21.04. – 21.05.2015. Yhtään muistutusta ei ole tehty.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus
- hyväksyy Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman
- toteaa, että kaavoitettava alue on tarkoituksenmukainen ja että kaavanlaatija dipl.ins.
Olavi Aholalla on MRA 3 §:n edellyttämä pätevyys.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.
________
Kunnanhallitus 1.6.2015 § 93
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman; ja
- todeta, että kaavoitettava alue on tarkoituksenmukainen ja että kaavanlaatija dipl.ins.
Olavi Aholalla on MRA 3 §:n edellyttämä pätevyys.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 30.5.2016:
Kaavoittaja on toimittanut 27.5.2016 saapuneiden muistutusten perusteella tarkistetun
Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen.
Liite nro 3-4
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KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- asettaa Vehmassalmen ranta-asemakaavaluonnoksen nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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KH:17 /2016
107 §
KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
Kunnanhallitus 29.3.2016 § 50
Nosto Consulting on toimittanut 11.3.2016 päivätyn Kaitarannan ranta-asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, liitteenä nro 4.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada
tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta
sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 §:n mukaan jos maanomistaja maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n nojalla huolehtii ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten menettelyjen aloittamista. Kunta
voi esittää maanomistajalle suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa
suunnitelman täydentämiseksi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä Nosto Consulting’in kaavoittajaksi;
- hyväksyä Kaitarannan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman; ja
- asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 2.6.2016:
Kaitarannan OAS on ollut yleisesti nähtävillä 26.4. – 26.5.2016 välisenä aikana. Huomautuksia ei ole jätetty. Kaavoittaja on toimittanut kaavaluonnoksen nähtävillä asettamista varten.
Liite nro 5-6
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- asettaa Kaitarannan ranta-asemakaavaluonnoksen nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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108 §
HAKKENPÄÄN NS. SAHAN ALUEEN MYYNTI
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 20.5.2016:
Kunnanhallitus päätti 12.5.2015 asettaa ns. Hakkenpään Sahan alueen myyntiin. Määräaikaan 31.3.2015 mennessä saapui kaksi tarjousta. Kunnanhallitus on kokouksissaan
13.4.2015, 11.5.2015 ja 1.6.2015 käsitellyt Hakkenpään pienvenesataman myyntiä.
Ramboll Finland Oy on tehnyt kiinteistöstä 833-402-8-1 maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnin (8.1.2016, viite 1510023881). Yhteenvedon mukaan: ”Esitetyn
riskiarvion perusteella kohdealueen maaperässä ja sedimentissä esiintyvistä haitta-aineista
ei aiheudu merkittävää ympäristö- tai terveyshaittaa alueen nykyisellä tai suunnitellulla käytöllä.”, ja ”Riskiarvioinnin perusteella kohteessa ei ole tarvetta maaperän kunnostustoimenpiteille tai muille erityisille riskienhallintatoimenpiteille alueen nykyisellä tai suunnitellulla
käytöllä. Pilaantuneiden maiden poistaminen on siten tarpeellista ainoastaan siinä laajuudessa, kuin alueella mahdollisesti toteutettavat rakennustoimenpiteet sitä rakennusteknisesti edellyttävät.”
Liite nro 7
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto myy Saaristo-Invest Oy:lle 185 000,00 euron kauppahinnalla Taivassalon
kunnan Hakkenpään kylästä Kivelä-nimisen tilan (833-402-3-23), määräalan Saarniranta-nimisestä tilasta (833-402-4-55); ja Saha-nimisen tilan (833-402-8-1) liitteen mukaisesti; ja
- valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppaa koskevan kauppakirjan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jussi Liimatainen (intressijäävi) ja Anssi Päivärinta (asianosaisjäävi) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.26-19.54

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
13.06.2016

Sivu
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109 §
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSET
Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja
tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeus koskee myös kunnanhallituksen alaisille viranhaltijoille delegoitua päätösvallan käyttöä.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa
89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä
3) 77 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset
kunnat niin sopivat.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä
tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään
päätöksistä, lukuun ottamatta seuraavista asioista:
 kaikki ne ns. erityislainsäädännön perusteella tehtävät päätökset, joista on säädetty erillinen muutoksenhakuoikeus, esimerkiksi hallinto-oikeuteen;
 viranhaltijoille annetun päätösvallan nojalla siirretyt tehtävät yleishallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät ratkaisut pois lukien vakituisten henkilöstön valintapäätökset; ja
 kuntalain 51 § 4 momentissa mainitut asiat.
Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanhallituksen on, mikäli jäljempänä 2. momentissa
mainittu henkilö ei ole vielä käyttänyt otto-oikeuttaan, päätettävä viimeistään siinä kokouksessa, joka ensiksi pidetään 19 §:ssä mainitun pöytäkirjan saapumisen jälkeen, ottaako se
toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan päätöksen käsiteltäväkseen. Mikäli ottopäätöstä ei tehdä mainitussa kokouksessa, otto-oikeus on menetetty.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on käytettävä otto-oikeuttaan ennen
kuin kunnanhallitus käsittelee asian mahdollista ottamista käsiteltäväkseen. Mikäli toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan tekemä päätös on otettu sekä lautakunnan että
kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asian käsittelee kunnanhallitus.
Kunnanjohtaja
- § 44-48,50
- § 49,51
- päätöspöytäkirja §6/16

henkilöstöpäätös
talous- ja hankintapäätös
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

PJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- se ei ota em. viranhaltijain päätöksiä käsiteltäväkseen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivä
13.06.2016
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TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
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110 §
TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT
Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja
tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeus koskee myös kunnanhallituksen alaisille viranhaltijoille delegoitua päätösvallan käyttöä.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa
89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä
3) 77 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset
kunnat niin sopivat.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä
tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään
päätöksistä, lukuun ottamatta seuraavista asioista:
 kaikki ne ns. erityislainsäädännön perusteella tehtävät päätökset, joista on säädetty erillinen muutoksenhakuoikeus, esimerkiksi hallinto-oikeuteen;
 viranhaltijoille annetun päätösvallan nojalla siirretyt tehtävät yleishallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät ratkaisut pois lukien vakituisten henkilöstön valintapäätökset; ja
 kuntalain 51 § 4 momentissa mainitut asiat.
Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanhallituksen on, mikäli jäljempänä 2. momentissa
mainittu henkilö ei ole vielä käyttänyt otto-oikeuttaan, päätettävä viimeistään siinä kokouksessa, joka ensiksi pidetään 19 §:ssä mainitun pöytäkirjan saapumisen jälkeen, ottaako se
toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan päätöksen käsiteltäväkseen. Mikäli ottopäätöstä ei tehdä mainitussa kokouksessa, otto-oikeus on menetetty.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on käytettävä otto-oikeuttaan ennen
kuin kunnanhallitus käsittelee asian mahdollista ottamista käsiteltäväkseen. Mikäli toimielimen, luottamushenkilön tai viranhaltijan tekemä päätös on otettu sekä lautakunnan että
kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asian käsittelee kunnanhallitus.
Kunnanhallituksen tiedoksi on saatettu päätösehdotuksessa mainittujen toimielinten päätöspöytäkirjat.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä tiedokseen seuraavien toimielinten pöytäkirjat:
1. tarkastuslautakunta 9.5.2016
2. sivistyslautakunta 18.5.2016
3. tekninen lautakunta 19.5.2016
- että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivä
13.06.2016
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13.06.2016
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111 §
ILMOITUSASIAT
-

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 25.5.2016, 26AK,
VARELY/6038/2015, poikkeamispäätös
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 31.5.2016,
VARELY/1304/2015, rakennussuojelua koskeva päätös

Kunnan ulkopuolisten monijäsenisten toimielinten pöytäkirjat:
 Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunta 24.5.2016
 Varsinais-Suomen kuntakokous
 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky:n valtuusto 1.6.2016
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
13.06.2016
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 98-111
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

§

Oikaisuvaatimusviranomainen

aika

Taivassalon kunnanhallitus
Keskustie 9

14 päivää
päätöksen
tiedoksisaannista

23310 TAIVASSALO

Oikaisuvaatimusajan
alkaminen

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea kunnallisvalituksella muutosta myös asianosainen ja kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja
eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Kunnallisvalitus
§
Hallintovalitus
§
Muu valitusviranomainen
§

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
turku.hao@oikeus.fi

valitusaika
30 päivää

päivää

päivää

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Valitusajan alkaminen

Kokouspäivä
13.06.2016

Sivu
22

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusasiakirja

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä , josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Lisätietoja *)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

