TAIVASSALON KUNTA
Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
12.12.2016
Nro 3/2016

KOKOUSAIKA

12.12.2016klo 18.00-18.28

KOKOUSPAIKKA

Taivassalon yhtenäiskoulu

SAAPUVILLA OLLEET Antti Anttalainen
JÄSENET
Niina Anttila
(ja merkintä siitä kuka toimi
puheenjohtajana)

Jari Järvinen
Pauli Kurkilahti
Esa Kyynäräinen
Pia Lahtinen, saapui klo 18.04
Jorkka Lehtonen
Jussi Liimatainen
Juhani Manner

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Vesa Rantala

Sivu 1

Ari Merinen
Juhani Palo
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ASIAT

§:t 26-32

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jorkka Lehtonen

Vesa Rantala

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
(tarkastuspaikka ja –aika
sekä tarkastajien allekirjoitukset)

Tarkastusaika

Taivassalossa, 13.12.2016

Pauli Kurkilahti
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Esa Kyynäräinen

Paikka ja pvm

Taivassalossa, 14.12.2016

Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Heli Koski
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN
VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2019 TALOUSSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
HYVINVOINTIKERTOMUS
ERON MYÖNTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
LAINAN TAKAUS / HAKKENPÄÄN YKSITYISTIEN TIEKUNTA
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valtuusto
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26 §
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus
Valtuusto
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27 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Kurkilahti ja Esa Kyynäräinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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28 §
ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN
Kunnanhallitus 28.11.2016 § 191
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 16.11.2016:
Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 § 17 käsittelyn yhteydessä Kaitarannan asemakaavan muutoksen. Käsiteltävänä oleva aineisto perustui kaavaluonnokseen, eikä kaavassa
ole vielä huomioitu kesän 2016 aikana laadittua luontoselvitystä (luontoinventointi).
Hallintolain 50 §:n nojalla viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista
asian uudelleen, jos päätös perustuu puutteelliseen selvitykseen.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto poistaa päätöksensä 14.11.2016 § 17.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_______
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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29 §
VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2019 TALOUSSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallitus 28.11.2016 § 192
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 17.11.2016:
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 110
§:ssä on kunnan talousarviosta säädetty seuraavaa: ’Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.’
Kuntalain lisäksi Suomen Kuntaliitto antaa talousarviosta ja -suunnitelmasta ohjeita ja suosituksia. Kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Tältä osin sitovia ohjeita ja lausuntoja kunnille antaa työ- ja elinkeinoministeriön alainen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Ehdotus kunnan vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaksi on laadittu ottaen soveltuvin osin
huomioon talousarvion laadintaa koskevat säännökset ja ohjeet.
Vuonna 2017 ei tapahdu muita organisaatiomuutoksia kuin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen siirto peruspalveluista sivistyspalveluihin.
Talouden tasapainottamistoimenpiteiden tehostamiseksi voidaan joutua käynnistämään
konsernitasoinen yhteistoimintamenettely lomauttamisen tai mahdollisten muiden henkilöstövähennysten valmistelemiseksi ja henkilöstömenojen vähentämiseksi sekä uusien toimintatapojen etsimiseksi yhdessä henkilöstön kanssa.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot on arvioitu ao. toimijoiden ilmoittamilla määrärahoilla. Verotulot on arvioitu Suomen Kuntaliiton toimittaman verotulojen ennustekehikon mukaisesti. Valtionosuudet on arvioitu varovaisesti.
Talousarviokirjaan sisältyy taloussuunnitelma vuosille 2017–2019. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma on laadittu karkealla tasolla. Taloussuunnitelmakaudella palvelutarpeiden kasvu, valtionosuuksien leikkaukset ja verotulojen hidas kehitys asettavat paineita konsernin rahoitusaseman vakaana pitämiselle.
Vuodesta 2018 alkaen kunnan lainojen lyhennykset ja korkokulut heikentävät tilikausien tulosta. Taloussuunnitelmavuosiin 2019 → liittyy useita muutostekijöitä liittyen sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymiseen kunnilta maakunnille sekä maakuntauudistuksen toteuttaminen.
Liite nro 1
Vuoden 2016 lisätalousarviossa on tarkoituksenmukaista tehdä liitteen 2 mukaiset tarkistukset, jotka lähinnä johtuvat pysyvien vastaavien myyntivoittojen poistamisesta, käyttötalouden menojen siirtämisestä investoinniksi sekä tytäryhteisöosakkeiden ja osuuksien sekä
muiden osakkeiden ja osuuksien kirjaamisesta sekä poistoista.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaksi hyväksytään;
- talousarvioon sisältyvät konserniyhteisöjen tavoitteet hyväksytään kuntalain 13 §:n tarkoittamiksi kuntakonsernin tavoitteiksi; ja
- vuoden 2016 lisätalousarvio hyväksytään.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_______
Liite nro:t 1-2
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Pia Lahtinen saapui klo 18.04.
Merkittiin, että Kari Ahonen teki ponsiehdotuksen markkinoinnin kohdentamisesta Valmet
Automotive Oy tehtaan työntekijöille. Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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30 §
HYVINVOINTIKERTOMUS
Kunnanhallitus 28.11.2016 § 193
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila 31.10.2016:
Kunnille kuuluu terveydenhuoltolain mukaisesti velvoite tehdä valtuustokausittain hyvinvointikertomus, jolla seurataan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan kehittymistä. Tällä
valtuustokaudella kertomusta ei ole tehty.
Aiemmin Taivassalon kunta on ollut osana seudullisessa hyvinvointikertomuksessa. Kymmenen vuoden aikana valtakunnallinen tilastointi ja tietotuotanto on merkittävästi muuttunut
ja hyvinvointikertomukseen on saatavissa sähköinen alusta, johon kunnan kannalta oleellinen tieto voidaan kerätä erilaisista sähköisistä tietokannoista.
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Hyvinvointiraportointi on osa kunnan strategista
toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Terveydenhuoltolain
(1326/2010, 12 §) mukaisesti Taivassalossa tehdään kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus. Kunnanhallituksen kokouksessa (23.5.2016, 94 §) päätettiin, että jatkossa hyvinvointikertomukset Taivassalossa tehdään sähköisenä hyvinvointikertomuksena.
Sähköinen hyvinvointikertomus 2016 esittelee hyvinvointitietoa vuosilta 2013-2016 sekä
suunnitelmia vuodelle 2017. Raportissa on kaksi osaa: I) Päättyneen ja kuluvan vuoden arviointi ja raportointi sekä II) Tulevan vuoden suunnittelu. Raporttiin on valittu kuntalaisten
terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita ikäryhmittäin. Raportissa nostetaan esille
kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ilon aiheita sekä haasteita kunnan hyvinvointityölle. Hyvinvointia edistävien toimenpiteiden osalta painopiste on lasten ja nuorten sekä
ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.
Liite nro 3
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen hyvinvointikertomuksen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
Liite nro 3
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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31 §
ERON MYÖNTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Kunnanhallitus 28.11.2016 § 196
Katri Jokinen 1.11.2016:
Olen aloittanut Taivassalon kunnan teknisen toimiston sihteerinä 1.11.2016 alkaen. Pyydän
eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 1.11.2016:
Kuntalain 74 §:n mm. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan
tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto myöntää eron Katri Jokiselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä; ja
- valtuusto valitsee jäsenen tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi kaudeksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_______
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin Katri Jokisen sijaan Anu Vainio ja Annika Heikolan varajäseneksi Antti Torppa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KH:53 /2016
32 §
LAINAN TAKAUS / HAKKENPÄÄN YKSITYISTIEN TIEKUNTA
Kunnanhallitus 28.11.2016 § 198
Anu Vainio, Hakkenpään yksityistien hoitokunnan puheenjohtaja 7.11.2016:
Taivassalon Hakkenpään yksityistien tiekunta hakee Taivassalon kunnalta kunnan omavelkaista takausta 35 000 euron pankkilainalle.
Hakkenpään yksityistien tiekunta on ylimääräisessä kokouksessaan 24.9.2016 tehnyt päätöksen perusparannushankkeen käynnistämisestä. Hankkeen kustannusarvio on n. 70 000
euroa, joka pohjautuu saatuiin tarjouksiin. Lemminkäisen tarjous oli sisällöltään halvin ja
parhain. Hankkeen kustannusarvio sisältää asfaltoinnin, suunnittelun, valvonnan sekä tarvittavat rumpu- ja pohjanparannustyöt.
Hankkeeseen haetaan valtion avustusta, jonka arvioidaan olevan 50% kokonaiskustannuksista. Loput 50% tiekunnan osakkaat maksavat itse voimassaolevan yksikkölaskelman mukaisesti. Tiekunta on päättänyt hakea omaan osuuteensa pankkilainaa ja kunnan omavelkaista takausta lainalle. Laina maksetaan 3 vuoden aikana takaisin. Jos osakas ei maksa
osuuttaan, on se yksityistielain 88 §:n mukaan ulosmittauskelpoinen. Osakkaat vastaavat
tiekunnan kuluista yhteiseen lukuun, joten mahdollisuutta siihen, että lainanmaksu lankeaisi
kunnalle ei ole.
Parannushanke toteutetaan, jos 50%:n valtionasutus ja kunnan takaus lainalle saadaan.
Laina nostetaan v. 2017 aikana, kun päätökset ELY-keskuksesta on saatu.
Liite nro 5
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Hakkenpään yksityistien tiekunnalle
35 000,00 €:n takauksen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jussi Liimatainen ja Anssi Päivärinta poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 §5) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.17-19.18.
_______
Liite nro 4
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jussi Liimatainen ja Anssi Päivärinta poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 §5) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.27-18.28.
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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
§ 26-28

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
§29-32
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.
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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
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