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112 §
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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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113 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin Niina Anttila ja Kaisa Peltonen.
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Lautakunta
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114 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että lisäesityslistalla ei ollut asioita.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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115 §
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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116 §
VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖPANO
Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- toteaa kunnanvaltuuston päätökset 20.6.2016 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,
eivätkä ne mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lakien tai asetusten vastaisia.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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117 §
LAUSUNNON ANTAMINEN VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN
TOIMINTASUUNNITELMAAN 2017-2019
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ranta ja kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen 30.5.2016
mm.:
Palvelurakenne asumispalvelujen määrässä on vakiintunut ja uuden kuntoutus- ja tukikeskuksen kautta kuntoutus monipuolistuu ja ajanmukaistuu. Tuleva vammaispalvelujen järjestämistä koskeva laki, ratifioitu YK:n vammaissopimus ja itsemääräämisoikeuslaki asettavat
uusia haasteita toiminnalle.
Peruskoulu ei kuulu kuntayhtymän ydintoimintaan ja siksi Mylly-Antin koulun siirtäminen tulee tapahtumaan SOTE:n yhteydessä kuntayhtymästä kunnalle.
Talouden suhteen tavoitteena on, että palvelun hinnoittelu vastaa asiakkaan yksilöllisiä
asumis- ja kuntoutustarpeita. Palvelun ostajina talouden tasapaino edellyttää jäsenkunnilta
ennakointia ja sitoutumista palvelun ostoon. Hintapaineet kohdistuvat yksittäisten palveluihin hyvin erin tavoin, ja on mahdotonta arvioida kokonaisvaikutusta. Asiakaskohtaiset hintaneuvottelut käydään jokaisen asiakkaan kohdalla kunnan sosiaali- tai terveystoimen
kanssa.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala ja peruspalvelujohtaja Jussi Mattila 9.8.2016:
Kehitysvammahuollon rakennemuutoksen vuoksi on entistä tärkeämpää vahvistaa kehitysvamma-alan erityisosaamista avohuollon eli kotona asumisen tueksi. Laitosasumisen purkaminen ei poista esimerkiksi monivammaisten ja vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden
tarvetta pitkäaikaiseen kuntoutukseen.
Kuntayhtymän tulee tuotteistaa asiakkaiden tarvitsemat palvelut, jolloin ne ovat yhdenmukaiset ja budjetoitavissa.
Taivassalon kunnan katsoo, ettei kustannustaso saa nousta vuonna 2017 vuoteen 2016
verrattuna ja että nousun on oltava maltillinen myös tulevina vuosina.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää antaa
- Varsinais-Suomen erityishuoltopiirille yllä olevan mukaisen lausunnon.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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118 §
LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGILLE TERVEYSPALVELUJEN
TALOUSARVIOON VUODELLE 2017
Vastaava ylilääkäri Pia Lahtinen 30.6.2016:
Uudenkaupungin kaupunki tuottaa terveyspalvelut ja niihin läheisesti liittyvät sosiaalihuollon
palvelut yhteistoiminta-alueen kunnille yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Uudenkaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2016 päättänyt vuoden 2017
talousarvion ulkoiseksi menokehykseksi sosiaali- ja terveyskeskukselle 28 423 000 euroa,
mistä terveyspalvelujen osuus on 8 600 000 euroa. Terveyspalvelujen ulkoinen menokehys
kuvaa Uudenkaupungin maksuosuutta palveluiden kustannuksista. Muiden yhteistoimintaalueen kuntien kustannukset katetaan yhteistoimintakorvauksista muodostuvilla tuloilla.
Vuoden 2017 toiminnan suunnittelua ohjaavat terveyspalvelujen yhteistoimintasopimus sekä laatutyö. Näiden lisäksi toimintasuunnitelma rakennetaan yhteistoiminta-alueen kuntien
antamien lausuntojen perusteella.
Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus pyytää kunnaltanne lausuntoa alueenne perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta vuonna 2017. Lausunnossa pyydetään arvioimaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat asukkaidenne palvelujen tarpeeseen ja perusterveydenhuollon järjestäjältä ostettavien palveluiden määrään sekä esittämään mahdollisia kehittämisehdotuksia, jotta tuotetut palvelut vastaavat tarkoituksenmukaisella tavalla alueenne
asukkaiden palvelutarpeeseen.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala ja peruspalvelujohtaja Jussi Mattila 1.8.2016:
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin perustuvat kuntien yhteistoimintavelvoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ovat kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain perusteella voimassa vuoden 2016 loppuun. Lain tarkoituksena on ollut varmistaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden toiminnan jatkuminen sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistuksen toteutumiseen saakka. Sen vuoksi ehdotetaan, että kunta- ja
palvelurakenneuudistukseen perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita jatkettaisiin vuoden 2018 loppuun. Yhteistoiminta-alueen toiminnan jatkamisella turvattaisiin alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen mukaiset uudet järjestämisvastuulliset organisaatiot
aloittavat toimintansa.
Yhteistoimintasopimuksessa sovittua talouden ja suoritteiden seuranta on saatava nykyistä
menettelyä huomattavasti paremmaksi. Erityisesti esim. päihdepalvelujen sisällöstä tai suoritteista ei ole saatu yhteistoiminta-alueelta tietoa vuoden 2015, eikä vuoden 2016 aikana.
Taivassalon terveysasemalla tulee säilyttää arkipäivisin virka-aikana yhteistoimintasopimuksessa mainitut palvelut sopimuksen mukaisessa laajuudessa. Tähän ei tule muutosta.
Palvelujen käytössä ja tarpeessa ei ole odotettavissa suuria heilahteluita vuoden 2017 aikana eikä muutosta vuoden 2016 tasosta.
Työterveyshuolto on oltava yhtiöitettynä 1.1.2017.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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antaa edellä olevan mukaisen lausunnon.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Pia Lahtinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo
18.25-18.26.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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KH:30 /2016
119 §
LAUSUNNON ANTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTALAIN MUUTTAMISESTA
Osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala 8.6.2016 mm:
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia siten, että laissa säädettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä. Lisäksi säädettäisiin tarkemmin kunnan velvollisuudesta pidättää luottamushenkilö luottamustoimestaan sekä hallinnon järjestämisestä poikkeustilanteissa.
Lakiluonnos oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 1.8.2016:
Hallituksen esitysluonnoksessa esitettyjä muutoksia kuntalakiin on pidettävä tarkoituksenmukaisena, kuitenkin sillä lisäyksellä, että ministeriöllä tulee olla oikeus pidättää toimestaan
myös kunnan virkamies, jos kunta ei itse sitä tee.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- antaa valtiovarainministeriölle edellä olevan lausunnon.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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KH:29 /2016
120 §
LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE LUONNOKSESTA
HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TERVEYDENHUOLTOLAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN
MUUTTAMISESTA SEKÄ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KIIREELLISEN
HOIDON PERUSTEISTA JA PÄIVYSTYKSEN ERIKOISALAKOHTAISISTA EDELLYTYKSISTÄ
Ylijohtaja Kirsi Varhila ja hallitusneuvos Anne Koskela 19.5.2016 mm.:
Reformiministeriryhmä on linjannut hallitusohjelman ja hallituksen marraskuussa 2015 tekemien linjausten mukaisesti, että sairaalaverkkoa ja yhteispäivystyspalveluita uudistetaan.
Vaativin erikoisalapäivystys kootaan 12 sairaalaan, jossa ylläpidetään ympärivuorokautisia
laajan päivystyksen yksikköä.
Sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä.
Ensihoitopalvelussa erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtäviä palvelutasopäätöksen
laatimisessa, ohjeistuksen yhteen sovittamisessa ja valmiussuunnittelussa vahvistetaan.
Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhtenään sovitetusti, että ne tukevat myös
sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista.
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila 19.5.2016:
Pidän hallituksen esitysluonnosta pääosin tarkoituksenmukaisena.
Liite nro 1
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää antaa
- liitteen mukaisen lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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121 §
SOSIAALI- JA TERVEYS- SEKÄ MAAKUNTAUUDISTUKSEN LAKILUONNOKSET
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 3.8.2016:
Hallitus julkisti 29.6.2016 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset. Uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.
Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen
talouden kestävyyttä. Uudistuksella luodaan edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Uusissa maakunnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja
vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten
kasvua.
Lakiluonnokset eivät ole täysin valmiita. Hallituksen esityksen luonnosta viimeistellään vielä
kesän aikana. Asian yhteiskunnallisen merkittävyyden ja yleisen kiinnostavuuden vuoksi lakiluonnokset halutaan kuitenkin tuoda julkiseen keskusteluun jo nyt. Lakiluonnokset kootaan hallituksen esitykseksi ja lähetetään lausunnolle elokuussa.
Lait ovat pohja uudistukselle, jossa Suomeen perustetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa.
Maakuntien vastuulle siirtyvät 1.1.2019 alkaen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion
aluehallinnon tehtävät. Valtiovarainministeriö alkoi toukokuussa valmistella maakuntien
muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä maakuntauudistuksen nimellä. Tämän uudistuksen lakiluonnokset eivät sisälly nyt julkaistuun aineistoon.
Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan maakunnan alaisuuteen. Maakunnan
vastuulla on sovittaa palvelut yhteen asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja toimiviksi palvelu- ja hoitoketjuiksi. Tämä koskee julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja niin perustasolla kuin
erityistasolla. Myös kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta palvelujen tuottajille. Maakunnan tehtävä on varmistaa, että asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut toimivat yhteen, tieto kulkee sujuvasti ja palvelut täyttävät laatukriteerit.
Lakiluonnokset, muistiot, laskelmat: http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset
Muutosjohtaja Antti Parpo on toimittanut 14.7.2016 koosteen uudistuspaketista, oheismateriaalina.
Helsingin yliopiston aluesuunnittelun ja -politiikan professori Sami Moisio kirjoitti 3.8.2016
Helsingin Sanomissa, että Suomeen muodostuu erilaisia maakunta, oheismateriaalina. Kirjoituksessa esitetyt havainnot ovat mielestäni oikeita: muodostuu neljänlaisia maakuntien,
keskuskaupunkien/kaupunkiseutujen ja valtion muodostamia kokonaisuuksia, joilla on omat
aluekehittämisen mallinsa: metropoli-, aluekaupunki-, maakunta- ja keskusjohtoinen malli.
Näistä professori näkee Varsinais-Suomessa mahdollisena aluekaupunkimallin, jossa
maakunta tasapainottaa kaupunkiseudun ja maakunnan reuna-alueiden välisiä jännitteitä.
Valtiovarainministeriön ennakollisen laskelman mukaan sote-uudistuksen vaikutus Taivassalon osalta kunnan talouden tasapainon muutokseen ja sen laskennallinen paine kunnallisveron muutokseen on huono. Korotustarve kunnallisveron tuottoon olisi siirtymäkautena
91 €/as, ja lopullinen korotuspaine kunnallisveroon siirtymäkauden jälkeen 0,64 %:ia.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
15.08.2016

Sivu
14

Arviolaskelmassa esitetty tasapainotilan muutos nykyiseen vuosina 2019-2023 on tehty sillä olettamuksella, että kunnan tulot ja kustannukset ovat samat kuin nykyisin (v. 2016), jolloin vain siirtymätasauksen muutos vaikuttaa kunnan tasapainoon. Siirtymätasauksen lisäksi todellisuudessa kunnan tulot sekä kustannukset muuttuvat kuitenkin vuosittain "normaaliin" tapaan. Em. tulojen ja kustannusten "normaalien" muutosten lisäksi kunnan todellisen veroasteen muutospaineen arvioinnissa tulee huomioida mm. nykyisen tasapainotilan
lähtötaso, nykyisen veroasteen taso, kertyneet ali-/ylijäämät, velkamäärä, investoinititarpeet
sekä muut elinvoimatekijät. Lopulliset luvut tulevat kuitenkin muodostumaan vuosien 20172018 toteutumien keskiarvoilla.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee lakiluonnokset tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
15.08.2016
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122 §
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.5.2016:
Talousarvio 2016 Toteutuma
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden yli/alijäämä

2 272 920
-12 361 840
-10 088 920
-226 620
-745 990

935 671
-4 818 752
-3 883 081
325 218
46 853

Toteutuma%
41,2
39,0
38,5
-144,4

Toteutuma-%
2015
34,5
38,2
39,1

Henkilöstökuluista oli kuluvana vuonna toteutunut 35 %, kun se vuonna 2015 oli 35,8 %.
Palveluiden ostoja yhteensä 41,3 % (39,8 %). Verotuloja on kirjattu 39,9 % (40 %), joista
kunnan tuloveroa 48,7 % (47,1%). Valtionosuuksia 45,7 % (42,9%).
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
15.08.2016

Sivu
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123 §
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUODEN 2016 TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja valtuuston tulee
päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.
Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Kuntalain mukaan kunnassa on kunnanjohtaja, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena
kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.
Kuntalain 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 toisella vuosineljänneksellä on -4 687 222 (2015: -4 528 945 €), verotuloja on kirjattu 2 854 571 (2 768 848) ja valtionosuuksia 2 213 578 (2 139 072).
Toimintatuottoja on kirjattu 1 117 213 (1 063 124). Henkilöstökulut 42,2 (43,7 %), palvelujen ostot 49,7 (48). Toimintakate 46,5 (46,6) %.
Vuosikate on toisella vuosineljänneksellä 310 141 (305 779).
Talousarviolainoja vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä ei ole nostettu.
Liite nro 2
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus perehtyy perusteellisesti kunnan talousasemaan ja sen kehitykseen
vuoden 2016 toisella 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
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
15.08.2016

Sivu
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124 §
VEROENNUSTEKEHIKKO
Kunnanhallitus 23.5.2016 § 89
Veroasiantuntija Jukka Hakola ja asiantuntija Benjamin Strandberg 2.5.2016 mm.:
Kuntakohtaisessa verotulojen ennustekehikossa väestötiedot vuoteen 2015 asti ovat Tilastokeskuksen lopullisia tietoja. Väestöennusteet vuosille 2015 - 2018 perustuvat 2015 vuoden lopulliseen väestötietoon sekä Tilastokeskuksen väestöennusteeseen per 30.10.2015.
Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Vuosien 2010 - 2013 tiedot perustuvat valmistuneen verotuksen tietoihin eli ns. maksuunpanotilastoihin. Verovuoden 2014 osalta Verohallinto on julkaissut Henkilöasiakkaiden
tuloverotilaston, jossa tuloerien määrittely on joltain osin muuttunut (erityisesti palkkojen)
aiemmista vuosista. Tämän johdosta olemme kehikossa eriyttäneet kyseisen verovuoden
aikaisemmista verovuosista. Vuosimuutosprosentit verovuodelle 2014 eivät siis näin ollen
kuvaa verotuloerien todellista kehitystä kunnassa.
Kunnallisveron ennusteet vuosille 2016 - 2019 pohjautuvat verovuoden 2014 verotietoihin.
Verovuoden 2015 palkat, eläkkeet ja työttömyysturvaetuudet ovat Verohallinnon tulokehitystilaston (29.4.2016) mukaiset ja perustuvat siten Verohallinnon tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin vuonna 2015 maksetuista suorituksista.
Yhteisöveroa koskevat tiedot on aiempien vuosien osalta saatu Verohallinnon maksuunpanotilastosta ja tilityserittelyistä. Vuoden 2016 arvioissa on huomioitu yhteisöjen maksamien
verojen kehitys tammi-huhtikuussa 2016, Verohallinnon tiedot maksuunpannuista ennakkoveroista sekä valtionvarainministeriön ennusteet toimintaylijäämien kehityksestä. Alkuvuodesta kertyneisiin tilityksiin on osaltaan vaikuttanut aiempiin verovuosiin kohdistuneet oikaisut.
Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2015 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2016 osalta ennakkotiedot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2016. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2016
ja voi poiketa näistä ennakkotiedoista. Vuoden 2017 osalta on huomioitu uudet alarajojen
korotukset. Vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajoja nostettiin.
TILIVUOSI

2014

2015

2016**

2017**

2018**

2019**

4 550

4 898

4 677

4 939

4 924

5 020

Muutos %

-8,3

7,6

-4,5

5,6

-0,3

2,0

Yhteisövero

213

265

181

177

186

194

Muutos %

43,6

24,4

-31,6

-2,4

5,3

4,3

1 033

1 126

1 171

1 171

1 171

1 171

13,9

8,9

4,0

0,0

0,0

0,0

5 796

6 288

6 029

6 286

6 281

6 385

-3,7

8,5

-4,1

4,3

-0,1

1,7

Verolaji
Kunnallisvero

Kiinteistövero
Muutos %
VEROTULOKSI KIRJATTAVA
Muutos %

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
15.08.2016

Sivu
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Kunnanjohtaja Vesa Rantala 9.5.2016:
Kunnan vuoden 2016 talousarviossa on ennustettu verotuloja kertyvän yhteensä 6 088 000
euroa, joten ensimmäisen veroennustekehikon mukaan verotuloja jäisi tilittymättä 59 000
euroa.
Vertailun vuoksi vuoden 2015 ensimmäisessä veroennustekehikossa tilivuoden 2015 verotuloksi kirjattavaksi tuloksi ennustettiin 6 082 000 euroa, ja vuoden 2015 tilinpäätöksessä
verotuloja kirjattiin yhteensä 6 288 109 euroa.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee veroennustekehikon tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
Veroasiantuntija Jukka Hakola ja asiantuntija Benjamin Strandberg 30.6.2016 mm.:
Kuntien verotuloennusteen merkittävimmät muutokset liittyvät Kilpailukykysopimuksen aiheuttamiin muutoksiin. Ennusteessa huomioidut arviot ovat alustavia arvioita muutosten
vaikutuksista ja tulevat tarkentumaan syksyllä.
Kilpailukykysopimuksessa on sovittu erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017-2020. Maksujen muutokset vaikuttavat kunnallisverotuloja alentavasti.
Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen ja työeläkemaksun korotuksien arvioidaan
vuonna 2017 vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 120 milj. eurolla. Päivärahamaksun korotuksen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa lähes 160 milj. eurolla. Sairaanhoitomaksun alentaminen siirtää verosta tehtäviä vähennyksiä nykyistä enemmän tehtäväksi kunnallisverosta vähentäen kunnallisveron tuottoa lähes 50 miljoonalla eurolla
vuonna 2017. Maksujen muutoksista johtuen kunnallisverotulojen arvioidaan siten jäävän
vuonna 2017 noin 330 miljoonaa euroa pienemmiksi.
Kunnallisveron tuottoa alentaa myös aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta,
joka on seurausta Kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä. Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa vuonna
2017 noin 130 miljoonalla eurolla.
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on linjannut tekevänsä Kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiä kompensoidakseen veronmaksajille
maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiä. Näiden veronkevennysten on ennusteessa
arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa noin 130 milj. eurolla vuonna 2017, joka kompensoidaan valtionosuusjärjestelmässä.
Ennusteessamme on edellä mainittujen kilpailukykysopimukseen liittyvien muutosten lisäksi
huomioitu Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus (22.6.), Verohallinnon ennakkotiedot verovuoden 2015 verotuksesta (13.6.) sekä verojen tilitykset kesäkuun loppuun mennessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus
TILIVUOSI
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2014

2015

2016**

2017**

2018**

2019**

4 550

4 898

4 742

4 823

4 767

4 840

Muutos %

-8,3

7,6

-3,2

1,7

-1,1

1,5

Yhteisövero

213

265

197

205

212

217

Muutos %

43,6

24,4

-25,6

4,1

3,3

2,5

1 033

1 126

1 171

1 171

1 171

1 171

13,9

8,9

4,0

0,0

0,0

0,0

5 796

6 288

6 110

6 198

6 150

6 228

-3,7

8,5

-2,8

1,4

-0,8

1,3

Verolaji
Kunnallisvero

Kiinteistövero
Muutos %
VEROTULOKSI KIRJATTAVA
Muutos %

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee veroennustekehikon tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
15.08.2016

Sivu
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125 §
OMAVELKAISEN TAKAUKSEN VAHVISTAMINEN / TAIVASSALON VANHUSTENKOTIYHDISTYS
R.Y
Kuntarahoitus Oyj, rahoituspäällikkö Paula Merta 3.8.2016 mm.:
Olemme saaneet Taivassalon vanhustenkotiyhdistys ry:ltä lainatarjouspyynnön
(100.000,00 euroa) ja tiedon, että Taivassalon kunta olisi antamassa lainalle omavelkaisen
takauksen. Olemme analysoineet yhdistyksen tilinpäätöstiedot ja toteamme, että yhdistyksen taloudellinen tilanne on heikko.
Ennen lainatarjouksen antamista pyydämme Taivassalon kuntaa vahvistamaan kirjallisesti,
että se on tietoinen Taivassalon vanhustenkotiyhdistys ry:n taloudellisesta tilanteesta ja on
siitä huolimatta valmis antamaan lainalle täysimääräisen (100%) omavelkaisen takauksen.
Kuntarahoituksen lainanmyöntöprosessi voi edetä vasta saatuamme edellä mainitun vahvistuksen.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 3.8.2016:
Kunnanvaltuusto on 20.6.2016 päättänyt taata Taivassalon Vanhustenkotiyhdistys r.y:n
100 000 euron suuruisen lainan.
Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Taivassalon kunnan takausvastuita Taivassalon Vanhustenkotiyhdistys r.y:n veloista oli jäljellä yhteensä 287 866,47 euroa (alkuperäisten takausvastuiden ollessa 742 000 euroa; vuoden 2014 tilinpäätöksessä takausvastuut olivat n.
376 700 euroa).
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- ilmoittaa Kuntarahoitus Oyj:lle, että Taivassalon kunta on tietoinen Taivassalon Vanhustenkotiyhdistys r.y:n taloudellisesta tilanteesta, ja on siitä huolimatta valmis antamaan Taivassalon Vanhustenkotiyhdistys r.y:n 100 000,00 euron lainalle täysimääräisen (100 %:n) omavelkaisen takauksen;
- pyytää Taivassalon Vanhustenkotiyhdistykseltä selvityksen, miten yhdistys parantaa
yhdistyksen taloudellista tilannetta. Selvitys tulee antaa 30.9.2016 mennessä.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jorkka Lehtonen ja Kaisa Peltonen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.55-18.58.
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Kaisa Peltosen sijaan Jussi Liimatainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus
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KH:35 /2016
126 §
MÄÄRALOJEN MYYNTI
Ritva Rantanen 8.8.2016:
Teen ostotarjouksen Taivassalon kunnan omistamasta maasta liittyen omistamani Lampila
tontin viereisestä 515m2:n suuruisesta alueesta hintaan 2 €/m2.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 8.8.2016:
Ostotarjous koskee kahta määräalaa Taivassalon kunnan omistamasta tilasta: n. 113 m2:n
suuruinen määräala Teerensuo-nimisestä tilasta ja n. 402 m2:n suuruinen määräala Nummenpelto-nimisestä tilasta. Kaavassa alueet ovat VL-aluetta.
Ostotarjouksen hinta vastaa kunnan AO-tonttien myyntihintaa.
Liite nro 3
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto päättää myydä Ritva Rantaselle n. 113 m2:n suuruisen määräalan Teerensuo-nimisestä tilasta (833-423-5-83) ja n. 402 m2:n suuruisen määräalan Nummenpelto-nimisestä tilasta (833-423-5-14) karttaliitteen mukaisesti 2€/m2; ja
- valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppaa koskevan kauppakirjan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus
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KH:17 /2015
127 §
HAKKENPÄÄN NS. SAHAN ALUEEN JATKOVALMISTELU
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 3.8.2016:
Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 palauttaa Hakkenpään asian valmisteltavaksi. SaaristoInvest Oy on 2.8.2016 peruuttanut tarjouksensa Sahan alueesta (833-402-8-1).
Satama-alue on vuokrattu 31.10.2016 saakka Ari-Anna Oy:lle.
Alueella olevat liiketilat on vuokrattu Ari-Anna Oy:lle 31.12.2041.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- antaa ohjeita jatkovalmistelua varten.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jussi Liimatainen poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 19.46-20.13.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus
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128 §
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
- § 52-59, 61-67
- § 60
- päätöspöytäkirja §7/16

henkilöstöpäätös
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
15.08.2016

Sivu
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TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
15.08.2016

Sivu
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129 §
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. peruspalvelulautakunta 16.6.2016
2. sivistyslautakunta 16.6.62016
3. tekninen lautakunta 27.6.2016
- 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
15.08.2016

Sivu
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TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
15.08.2016

Sivu
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130 §
ILMOITUSASIAT


Kuntien kesätapaaminen 19.8.2016 Pyhärannassa.

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
15.08.2016

Sivu
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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
§ 112-124, 126-130
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.

§ 125

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
15.08.2016

Sivu
29

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

