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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain 58 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa
valtuutetuista on läsnä.
Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta
valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille.
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää
ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin, että kokouksen yhteydessä luovutettiin kunnan vuoden 2015 yrittäjäpalkinto Fallinranta Oy:lle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016

Sivu
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2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Uotila ja Vilho Vuorinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016

Sivu
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3§
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA
Kunnanhallitus 25.1.2016 § 5
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 9.12.2015:
Mika Kataja on muuttanut pois paikkakunnalta 1.12.2015. Kunnanvaltuusto on valinnut hänet keskusvaalilautakunnan jäseneksi. Kataja on menettänyt paikkakunnalta muuton vuoksi
kuntalain tarkoittaman vaalikelpoisuuden luottamustoimeen.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto myöntää eron Mika Katajalle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä; ja
- valtuusto valitsee jäsenen keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Olavi Isomäki.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016

Sivu
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4§
LAURILAN TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallitus 30.3.2015 § 50
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 27.2.2015:
Leena Arvela-Hellén on toimittanut 27.2.2015 Laurilan tilan asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman, kantatilaselvityksen ja kaavaluonnoksen. Jukka Vaurio on 15.2.2015
toimittanut rantakaavan osallisten anomukset ranta-asemakaavan muuttamisesta.
Liite nro 3
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä arkkitehtitoimisto Arvela-Hellénin kaavoittajaksi;
- hyväksyä Laurilan tilan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman; ja
- asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanhallitus 14.12.2015 § 216
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 10.12.2015:
Kaavoittaja on toimittanut 9.12.2015 Laurilan tilan asemakaavaehdotuksen. OAS ja kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 21.4.-21.5.2015,
Liite nrot 4-5
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- asettaa Laurilan tilan kaavaehdotuksen nähtäville MRA:n mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanhallitus 29.2.2016 § 25
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 8.2.2016:
Ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 17.12.2015 – 25.1.2016 välisenä aikana.
Määräaikaan mennessä on kaavasta tehty yksi muistutus. Muistutus ja siihen saatu kaavanlaatijan vastine liitteenä nro 3
Kaavaehdotus liitteenä nro 4
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Laurilan tilan ranta-asemakaavan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Liitteet 1-2
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivä
20.06.2016
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7

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016
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5§
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS
Kunnanhallitus 29.2.2016 § 27
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 9.2.2016:
Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 perustaa Taivassalon kunnan omistaman Taivassalon
Vesi –nimisen osakeyhtiön. Kunnan hallintosäännössä on viittauksia vesi- ja jätevesilaitoksen hoitamiseen. Yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2016. Vesi- ja jätevesilaitosta koskevat hallintosäännön määräykset voidaan poistaa.
Liite nro 6
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset kunnan hallintosääntöön.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
Liite nro 3
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016
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6§
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU VUODEN 2015 NELJÄNNELLÄ
VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
Kunnanhallitus 29.3.2016 § 41
Kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja valtuuston
tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Kuntalain 24 §:n mukaan kunnassa on kunnanjohtaja, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.
Kuntalain 50 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa muun ohella annetaan
tarpeelliset määräykset kunnan taloudenhoidosta.
Hallintosäännön mukaan kunnan toimintojen tuloksellisuudesta ja hallinnasta vastaavat
vuorovaikutussuhteessa (yhteistoimintasuhteessa) toimivat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lauta- ja johtokunnat, niiden mahdolliset jaostot, toimikunnat sekä viranhaltijat ja työntekijät. Kunnanvaltuusto mm. arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista
ja antaa arvioidessaan palautetta muille toimielimille, viranhaltijoille ja työntekijöille.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen.
Tuloslaskelman tehtävänä on mm. osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelman mukaan toimintakate
vuoden neljännellä vuosineljänneksellä on -9 183 817 (2014: -9 038 624) verotuloja on kirjattu 6 288 109 (5 796 462) ja valtionosuuksia 4 290 959 (4 220 019).
Toimintatuottoja on kirjattu 2 906 127 (2 340 342). Henkilöstökulut 91,6 % (94,5 %), palvelujen ostot 94,6 % (94,2 %). Toimintakate 94,5 % (93,1 %).
Vuosikate on neljännellä vuosineljänneksellä 1 258 219 (800 746).
Liite nro 1
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus perehtyy perusteellisesti kunnan talousasemaan ja sen kehitykseen
vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä ja merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen informaation tiedoksi myös valtuustolle;
- kunnanhallitus antakoon välittömästi palautetta ja ohjeita kunnan toiminnan ja talouden
korjaustoimenpiteisiin ryhtymiseksi, mikäli kunnanhallitus katsoo siihen olevan aihetta;
- kunnanhallitus esittää, että valtuusto käy toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tämän
informaation ja muun tietämyksensä pohjalta kunnan toimintaa ja taloutta ja niiden tavoitteita koskevan keskustelun ja antaa kunnanhallitukselle palautetta ja ohjeita kunnan
toiminnan ja taloudenhoidon korjaamistoimenpiteisiin ryhtymiseksi, mikäli valtuusto katsoo siihen olevan aihetta.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto
Liite nro 4
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivä
20.06.2016

Sivu
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TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016
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7§
VUODEN 2015 TALOUSARVION YLITYKSET
Kunnanhallitus 29.3.2016 § 42
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 4.3.2016:
Kunnanvaltuuston vuotta 2015 koskevan talousarvion sitovuutta koskevien määräysten
mukaan valtuuston nähden sitovaa on toimintakate.
Taivassalon kunnan tilinpäätös osoittaa 565 037 euron ylijäämää. Toimintatuotot olivat yhteensä 2 906 127 euroa ja toimintakulut -12 089 944 euroa. Kunnan ulkoiset menot alittivat
talousarvion n. – 670 000 eurolla ja ulkoiset menot olivat n. 3 000 suuremmat kuin vuoden
2014 ulkoiset menot. Vuoden 2015 toimintakatteen toteutumisprosentti koko kunnan osalta
oli 94,5 %. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat
toimielimien nettokulut:

Konsernihallinto
Peruspalvelut
Sivistyspalvelut
Tekniset palvelut

Ta+muutos
-826 290
-6 603 120
-1 824 690
-459 110

TP 2015
-662 468
-6 418 749
-1 966 075
-136 525

Tot-%
80,2
97,2
107,7
29,7

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion määrärahojen ylitykset.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016

Sivu
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8§
VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS
Kunnanhallitus 29.3.2016 § 43
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun
loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Tilikauden 1.1.- 31.12.2015 tulos osoittaa 564 045,27 euron ylijäämää.
Kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.
Liite nro 2
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen, joka annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi
ja esitetään liitteineen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä;
- sisällyttää toimintakertomukseen liitteen mukaisen esityksen valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä; ja
- oikeuttaa valmistelijat täydentämään tilinpäätöstä lisäyksenä mahdollisesti tarvittavilla
liitetiedoilla.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jorkka Lehtonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.30.
___________
Tarkastuslautakunta 9.5.2016 § 6
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016

Sivu
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Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai
valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voi kohdistaa
valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta
asianomaisen selvitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä,
joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
EHDOTUS: Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että
- vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja
- kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 edellyttäen, että valtuusto
hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat ja talousarvion sitovuussäännösten noudattamatta jättämisen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Liite nro 1 (Tilintarkastuskertomus)
___________
Liiteet nro:t 5-6
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016

Sivu
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9§
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015
Tarkastuslautakunta 9.5.2016 § 7
Arviointikertomuksen luonnos lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse.
EHDOTUS: Lautakunta päättää lopullisesta arviointikertomuksesta, allekirjoittaa ja saattaa
sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta laati ja allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti antaa sen
valtuustolle.
Liite nro 2 (Arviointikertomus)
___________
Liite nro 7
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016

Sivu
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10 §
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
Kunnanhallitus 23.5.2016 § 91
Kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja valtuuston
tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Kuntalain 24 §:n mukaan kunnassa on kunnanjohtaja, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.
Kuntalain 50 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa muun ohella annetaan
tarpeelliset määräykset kunnan taloudenhoidosta.
Hallintosäännön mukaan kunnan toimintojen tuloksellisuudesta ja hallinnasta vastaavat
vuorovaikutussuhteessa (yhteistoimintasuhteessa) toimivat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lauta- ja johtokunnat, niiden mahdolliset jaostot, toimikunnat sekä viranhaltijat ja työntekijät. Kunnanvaltuusto mm. arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista
ja antaa arvioidessaan palautetta muille toimielimille, viranhaltijoille ja työntekijöille.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen.
Tuloslaskelman tehtävänä on mm. osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelman mukaan toimintakate
vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä on -1 888 356 € (2015: -2 260 924 €), verotuloja
on kirjattu 1 458 691 € (1 405 285 €) ja valtionosuuksia 1 107 040 € (1 069 536 €).
Toimintatuottoja on kirjattu 563 014 € (470 326 €). Henkilöstökulut 19,0 (21,7 %), palvelujen ostot 18,9 (23,6 %). Toimintakate 18,7 (23,3 %).
Vuosikate on ensimmäisellä vuosineljänneksellä euroa 649 747 € (186 701 €).
Liite nro 4
Tilikauden parempi tulos vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljännekseen verrattuna selittyy
sillä, että perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen laskutus 1-4/2016 laskutettiin vasta
huhtikuussa.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus perehtyy perusteellisesti kunnan talousasemaan ja sen kehitykseen
vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen informaation tiedoksi myös valtuustolle;
- kunnanhallitus antakoon välittömästi palautetta ja ohjeita kunnan toiminnan ja talouden
korjaustoimenpiteisiin ryhtymiseksi, mikäli kunnanhallitus katsoo siihen olevan aihetta;
- kunnanhallitus esittää, että valtuusto käy toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tämän
informaation ja muun tietämyksensä pohjalta kunnan toimintaa ja taloutta ja niiden tavoitteita koskevan keskustelun ja antaa kunnanhallitukselle palautetta ja ohjeita kunnan
toiminnan ja taloudenhoidon korjaamistoimenpiteisiin ryhtymiseksi, mikäli valtuusto katsoo siihen olevan aihetta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
Liite nro 8
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivä
20.06.2016
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TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
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11 §
TAIVASSALON VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN LAINAN TAKAAMINEN
Kunnanhallitus 13.6.2016 § 103
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 19.32-18.34.
________
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jorkka Lehtonen ja Juhani Manner poistuivat esteellisinä (asianosaisjäävi)
asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo 18.18-18.19.
Esa Kyynäräinen toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016
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12 §
HAKKENPÄÄN NS. SAHAN ALUEEN MYYNTI
Kunnanhallitus 13.6.2016 § 108
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
_________
Liite nro 9
PÄÄTÖS: Keskustelun kuluessa Pauli Kurkilahti ehdotti Juha Uotilan kannattamana, että
asia palautetaan. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on ehdotettu asian palauttamista, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan
nimenhuutoäänestys, ja ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA, ja
ne jotka kannattavat asian palauttamista äänestävät EI. Hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA ääni (Lehtonen) ja 14 EI ääntä (Anttalainen, Anttila,
Jokinen Järvinen, Kurkilahti, Kyynäräinen, Lahtinen, Manner, Merinen, Palo, Pääkylä, Soinu, Uotila, Vuorinen). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen Kurkilahden ehdotuksen.
Merkittiin, että Jussi Liimatainen (intressijäävi) ja Anssi Päivärinta (asianosaisjäävi) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.20-18.43.
Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 18.33-18.40.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016
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13 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
-

Pauli Kurkilahti ehdotti, että kunnanhallituksen esityslistat lähetetään myös valtuutetuille.
Anssi Päivärinta Saaristo-Invest Oy:stä ilmoitti suullisesti vetävänsä Hakkenpään Sahan alueen tarjouksen pois.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
20.06.2016
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 1-2, 12, 13

HLL:n 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla:
§

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
valitusviranomainen
Kunnallisvalitus
Turun hallinto-oikeus
§ 3-11
PL 32
20101 TURKU

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus
§

Päivää

Muu valitusviranomainen
§

Päivää

Valitusajan alkaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.

Valitusasiakirja

Valitusasiakirjassa 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.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä ,
minä päivinä 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 viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Kokouspäivä
20.06.2016
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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:
§
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite
§

Lisätietoja *)
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

