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68 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain 58.2 §:n mukaan muut toimielimet kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 4 §:n mukaan kunnanhallitus päättää puheenjohtajan esittelystä
viimeistään kunkin vuoden joulukuussa seuraavan vuoden kevätkauden sekä
viimeistään kesäkuussa pidettävässä kokouksessaan seuraavan syyskauden
varsinaisten kokoustensa ajankohdan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten
ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa.
Muun toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi. Lisäksi kokous on pidettävä,
mikäli enemmistö toimielimen jäsenistä tai esittelijä sitä puheenjohtajalta pyytää
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämässä paikassa. Toimielimen
puheenjohtaja voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä muunkin kokouspaikan.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsun valtuuston toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa
kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista,
siinä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille
toimielimen päättämällä tavalla, mikäli mahdollista vähintään kaksi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu toimitetaan saajan toimielimen sihteerille ilmoittamaan posti-,
käynti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu voidaan poikkeuksellisesti toimittaa
myös puhelimitse tai tekstiviestinä.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava
läsnäolevat ja sen, missä ominaisuudessa kukin on läsnä.
Puheenjohtajan on todettava, onko kokous kutsuttu laillisesti koolle ja onko se
päätösvaltainen.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja toisin
päätä.
Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
PJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
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PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

69 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin Jussi Liimatainen ja Kaisa Peltonen.

70 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, kunnanhallituksen
kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että lisäesityslistalla ei ollut asioita.

71 §
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.

72 §
PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 1.7.2016 ALKAEN,
TÄYTTÖLUPAHAKEMUS
Kunnanhallitus 29.3.2016 § 54
Varhaiskasvatuksen johtaja Sanna Laakso 22.3.2016:
Taivassalossa on tällä hetkellä yksi perhepäivähoitaja, jolla on hoidossa neljä lasta.
Perhepäivähoitoa on Taivassalossa ollut tarjolla 1.9.2011 alkaen, jolloin Sari Urponen
aloitti perhepäivähoitajan työt Taivassalon kunnassa määräaikaisena.
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Koska hänellä ei ollut alalle sopivaa koulutusta, hänelle tarjottiin kesäkuussa 2013
mahdollisuutta pätevöittää itseänsä oppisopimuskoulutuksella Taivassalon kunnassa.
Sari Urponen aloitti lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen varhaiskasvatuksessa
4.12.2013, suunnitelmanaan valmistua kesällä 2016.
Hänen työsopimustaan jatkettiin määräaikaisena oppisopimuskoulutuksen ajaksi
30.6.2016 asti, koska vasta pätevöitymisen jälkeen vakinaistaminen on mahdollinen.
Perhepäivähoidon hoitopaikoille on Taivassalossa ollut ja on tarvetta, koska jotkut
vanhemmista pitävät kotona tapahtuvaa hoitoa esim. alle 3-vuotiaalle lapselle
suotuisampana hoitomuotona kuin päiväkotia.
Koska Sari Urponen on valmistuttuaan pätevä myös päiväkotityöhön, hän voisi
tarpeen vaatiessa siirtyä päiväkotiin, mikäli perhepäivähoidon lapsissa olisi vajausta.
Anomme lupaa perhepäivähoitajan toimen vakinaistamiseen 1.7.2016 alkaen
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- myöntää peruspalveluille luvan lähihoitajan toimen täyttämiseksi toistaiseksi
1.7.2016 alkaen. Toimen ensisijainen sijoituspaikka: varhaiskasvatus,
perhepäivähoito.
PÄÄTÖS: Jätettiin pöydälle.
___________
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila 14.4.2016:
Perhepäivähoitoon on tullut hakemuksia viisi, jolloin perhepäivähoidon paikat ovat
täyttyneet.
KJ:N
EHDOTUS: Pöydältä.
PÄÄTÖS: Esittelijä poisti asian esityslistalta.
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73 §
VASTAAVAN KURAATTORIN TEHTÄVÄN HOITAMINEN
Sivistyslautakunta 15.3.2016 § 11
E-liite: kustannuslaskelma
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 (Voimassa 1.8.2014 alkaen) määrittelee
periaatteet kuraattoripalveluiden järjestämisestä:
(15 §)Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella
henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa
viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun
opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus
keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.
Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä
opiskelijalle 1 momentissa tarkoitetulla tavalla myös opiskelijan
huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella, jollei kyseessä
ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai jos keskustelun
järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.
Opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella
opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen opiskeluunsa
ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.
Tarvittaessa opiskelija on ohjattava saamaan muita opiskeluhuollon
palveluja sekä muuta erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria
tukevaa toimintaa.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määritellään koulukuraattoreiden
kelpoisuusvaatimuksia. Uuden lain mukaan kuraattorin tehtävään pääsemiseksi
vaaditaan sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto (laki sosiaalihuollon ammatillisista
kelpoisuusvaatimuksista 6 §).
Uusi laki tuo mukanaan velvollisuuden järjestää vastaavan kuraattorin palvelut.
Vastaavalta kuraattorilta edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (laki
sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 3 §). Lain mukaan jokaisen
koulun ja oppilaitoksen käytettävissä tulee olla vastaavan kuraattorin palvelut. Laista
ja sen esitöistä ei ilmene, mitä vastaavan kuraattorin toiminta tulee olla.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittelee kaksi kuraattorinimikettä, vastaavan
kuraattorin ja kuraattorin. Ammattinimike ei ole luonteeltaan hierarkkinen. Ammatillisia
esimiestehtäviä varten kunnassa tulee edelleen olla johtava tai johtavia kuraattoreja
muun muassa palvelun kokonaisuuden ammatillista kehittämistä, suunnittelua,
ohjausta ja esimiehen ammatillista tukea varten.
Laaja-alaista kuraattoritehtävää ei ole laissa erikseen ositeltu kuraattorin koulutuksen
tai osaamisen mukaan, vaan saman tehtävän ja vastuiden sisään on sijoitettu
tehtävärakenne niin, että on mahdollista hyödyntää molempien ammattikuntien,
sosionomien (AMK) ja sosiaalityöntekijöiden, osaamista. Työnantajalle jää vastuu,
että oppilaiden oikeudet toteutuvat ja koulukuraattorin palvelut ovat kaikkien
saatavilla.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Työnantajan tulee määritellä oppilaiden, opiskelijoiden ja oppilaitosten kuraattorityön
tarve ja sen perusteella määritellä myös kuraattoreilta vaadittava kelpoisuus, aivan
kuten aiemminkin. Palvelua suunniteltaessa on varmistettava oppilaiden ja
opiskelijoiden mahdollisuus tarvitessaan saada vastaavan kuraattorin
(sosiaalityöntekijän) palveluja. Kuraattoripalvelut on hyvä järjestää mahdollisimman
pysyvälle pohjalle ja varmistaa pari-, tiimi- tai muun yhteistyön ja johtamisen keinoin
kunnan alueen oppilaitostuntemus kuraattorien eri ammattikuntien kesken.
Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun
sosiaalityöntekijä. Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai
ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai
pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja
toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen. Kuraattorilta
edellytetään suvaitsevaisuutta, myönteistä asennetta, paineensietokykyä ja henkistä
vahvuutta. Koulukuraattori on kouluissa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija.
Kuraattorin tekemän työn tarkoituksena on järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus
sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien
sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen
yhteistyön kehittämiseksi. Luokan työilmapiiri ja työrauhan ylläpitäminen, opettajan ja
oppilaan väliset ristiriitatilanteet, koulupinnaus, kiusaaminen, kotiongelmat ja erilaiset
koulun tai luokan vaihtumisesta johtuvat siirtymävaiheet ovat tyypillisiä tilanteita,
missä kuraattoria tarvitaan avuksi. Kuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan
kanssa ja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten ja
muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Kuraattori kuuluu koulun
yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään, joka kehittää koko kouluyhteisön hyvinvointiin
liittyviä asioita. Hän osallistuu tarvittaessa opettajainkokouksiin ja vanhempainiltoihin
sekä tekee selvityksiä ja antaa lausuntoja.
Kuraattorin työhön on Taivassalossa resursoitu 10,88 viikkotuntia. Käytännössä tämä
tarkoittaa yhtä kokonaista työpäivää/viikko ja lisäksi kuraattori konsultoi ja osallistuu
oppilas-/työneuvotteluihin muuna aikana.
Vastaavan kuraattorin tehtävän järjestämiseksi Taivassalossa oppilas- ja
opiskelijahuoltolain mukaiseksi on neuvoteltu kunnan peruspalvelujohtajan
toimenkuvan laajentamisesta siten, että hän pätevänä sosiaalityöntekijänä voisi
toimia tarvittaessa vastaavan kuraattorin tehtävässä.
Kustannusvaikutukset vastaavan kuraattorin tehtävän hoitamisesta riippuvat eniten
siitä, miten tehtävän työmäärä ja resursointi määritellään. Vastaavan kuraattorin ja
kuraattorin palkkaperusteena käytetään KVTES:in hinnoittelukohtaa sosiaalityön
asiantuntijatehtävät (KVTES:n liitteen 4 hinnoittelukohta 04SOS04A). Kustannuksista
laskelma liitteenä.
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa peruspalvelulautakunnalle ja
edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että oppilas- ja opiskeluhuoltolain
edellyttämä vastaavan kuraattorin tehtävä hoidetaan yhteistyössä sosiaalitoimen
kanssa siten, että peruspalvelujohtaja hoitaa vastaavan kuraattorin tehtävät erillisenä
lisätehtävänä 3,37 viikkotunnin työajalla liitteen mukaisesti. Vastaavan kuraattorin
tarkempi työnkuvaus ja tehtäväkuva määritellään yhteistyössä sosiaali- ja
sivistystoimen yhteistyönä. Lisätehtävän kustannusvaikutus pyritään kattamaan
sivistystoimen talousarviomäärärahoista siten, ettei lisäystä vuodelle 2016 tarvita.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
___________
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Peruspalvelulautakunta 31.3.2016 § 28
VS. ESITTELIJÄN VANHUSTYÖNJOHTAJEN EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta
päättää hyväksyä ja ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että oppilas- ja
opiskeluhuoltolain edellyttämä vastaavan kuraattorin tehtävä hoidetaan siten, että
peruspalvelujohtaja hoitaa vastaavan kuraattorin tehtävät erillisenä lisätehtävänä
3,37 viikkotunnin työajalla liitteen mukaisesti. Vastaavan kuraattorin tarkempi
työnkuvaus ja tehtäväkuva määritellään yhteistyössä sosiaali- ja sivistystoimen
yhteistyönä. Lisätehtävän kustannusvaikutus pyritään kattamaan sivistystoimen
talousarviomäärärahoista siten, ettei lisäystä vuodelle 2016 tarvita.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaisesti.
___________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 15.4.2016:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä kunnille ei jää näiden palveluiden
tuottamiseen tai järjestämisiin liittyviä vastuita, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa,
että mikäli lautakuntien ehdotus hyväksytään, tulee vastaavan kuraattorin tehtävät
järjestellä uudelleen jo 1.1.2019 lukien. Kesto olisi n. 2,5 vuotta, jolloin vastaavan
kuraattorin tehtävää on pidettävä tilapäisenä.
Kunnanhallitus on antanut KVTES:n mukaista palkkausta koskevat yksityisemmät
ohjeet ja määräykset mm.:
”Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän tehtävien vaativuuden muuttuessa
olennaisesti vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen
tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se
ei vastaa muuttuneita tehtäviä.
Asianomaisen viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtainen palkka voidaan
määräaikaisesti korottaa muutosajankohdasta lukien enintään 15 % asianomaisen
aiempaa tehtäväkohtaista palkkaa korkeampana. Toimialajohtajan osalta
tehtäväkohtainen palkka voidaan määräaikaisesti korottaa enintään 10 %
toimialajohtajan aiempaa tehtäväkohtaista palkkaa korkeampana. Päätösvalta
määräaikaisen tehtäväkohtaisen palkan korotuksen osalta määräytyy hallintosäännön
mukaisesti
Tehtäväkohtaista palkkaa ei työtehtävien muutoksen vuoksi koroteta
 mikäli tilapäiset tehtävänmuutokset eivät ole olennaisia tai
 ne on otettu huomioon jo aiemmin tehtäväkohtaisen palkan määrässä tai
 sellaisista tehtävistä, joiden korvaamisesta on sopimuksissa erityismääräykset tai
 pääsääntöisesti myöskään esim. työnohjaus-, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden
ohjaus-, uuden henkilöstön perehdyttämis- tms. tilanteissa.
Korotettua tehtäväkohtaista palkkaa määritettäessä on aina arvioitava se kuinka suuri
tehtävän vaativuudessa tapahtuva muutos on. Ennen tehtäväkohtaisen palkan
määrittämistä on arvioitava kuinka tilapäisesti vaativammaksi muuttuneen tehtävän
vaativuus vertautuu muihin saman palkkahinnoittelukohdan tehtäviin. Määräaikaisesti
korotettavan palkan tulee aina olla oikeassa suhteessa samassa
palkkahinnoittelukohdassa muille viroille/toimille maksettaviin tehtäväkohtaisiin
palkkoihin
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tehtäväkohtainen palkka alenee välittömästi määräajan jälkeen aiemmalle tasolle
ottaen huomioon vakanssin aiempaan tehtäväkohtaiseen palkkaan määräajan aikana
mahdollisesti tulleet valtakunnallisten sopimusten tai erillisten päätösten mukaiset
korotukset.”
Liitteessä nro 1 lautakunnat ovat esittäneet korvauksen perusteeksi hinnoittelun
04SOS06A perusteella ja tehtävien viikkotuntien määrän perusteella muodostuvaa
palkkausta. Tämän lisäksi voi tulla myös työkokemuslisä, jota voi olla lisäksi joko 3
%:ia tai 8 %:ia tehtäväkohtaisesta palkasta eli 7,45 € tai 19,87 €/kk, eli enimmillään
yhteensä n. 270 €/kk, lisättynä sivukuluilla, jolloin kustannukseksi muodostuukin jo n.
350 €/kk.
Lautakuntien pöytäkirjan mukaan kuraattorin työhön on resursoitu 10,88 vkoh, ja
kuraattorin 3,37 vkoh, eli kuraattori tarvitsi vastaavan kuraattorin palveluita
keskimäärin joka toinen viikko. Laista ja sen esitöistä ei ilmene, mitä vastaavan
kuraattorin toiminnan tulee olla.
KVTES:n mukaan tehtäväkohtaisen palkan perusteena on työtehtävien vaativuus,
joka perustuu työtehtävien vaativuuden arviointiin. Samoin yksityiskohtaisimmissa
ohjeissa todetaan, että uutta tointa perustettaessa TVA tehdään ennen toimen
täyttöä. Näin ollen vastaavan kuraattorin tehtävästä maksettavaa korvausta ei voi
vahvistaa aikaisemmin kuin tiedetään vastaavan kuraattorin tehtävät.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

74 §
HANKINTAOHJE
Kunnanhallitus 25.1.2016 § 12
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 18.1.2016:
Kunnissa toteutettavia hankintoja ohjaa EU-direktiivi ja sen nojalla kansallisella
tasolla annettu laki julkisista hankinnoista. Lain tavoitteena on tehostaa julkisten
varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja
muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja
rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Lakia julkisista
hankinnoista ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin.
Hankintaohje on työkalu, joka helpottaa käytännön valintojen tekemistä,
jonka luomisessa tulee huomioida sisäiset ja ulkoiset tekijät. Hankintaohjeen
haasteena ovat hankittavien tuotteiden ja palveluiden laaja kirjo sekä toimittajien erot.
Tällöin yleisiä tavoitteita ja toimintatapoja on vaikea määrittää ja hankintoja kannattaa
ryhmitellä eri kategorioihin.
Hankintaohjeessa voidaan ottaa kantaa keskeisiin strategisiin valintoihin: on
pohdittava, mitä se haluaa ostaa toimittajamarkkinoilta ja mitä valmistaa itse.
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Toisaalta merkittävä valinta liittyy siihen, millaisilta markkinoilta hankittava
tuote/palvelu halutaan hankkia.
Hankintaohje voi yleisellä tasolla sisältää mm.:
-

-

-

-

-

-

Hankintatoimintaan liittyvät tavoitteet ja vaatimukset
Hankittaviin tuotteisiin liittyvät tavoitteet ja vaatimukset
Make or Buy -päätöksentekoon liittyvät linjaukset
- Mitä tehdään itse ja mitä ostetaan toimittajilta?
- Millaisissa tilanteissa ulkoistetaan?
- Milloin kannattaa aloittaa oma valmistus
- Milloin jo ulkoistettu toiminta otetaan takaisin omaan tuotantoon?
- Ulkoistaako ulkoistustilanteissa toiminta kokonaisuudessaan vai
osittain?
- Miten päästään eroon jäljelle jäävästä kapasiteetista?
Mikä on toimittajien tavoiteltava lukumäärä?
- Hajauttamiseen ja keskittämiseen liittyy omat hyvät ja huonot puolensa
- Perinteisessä kilpailuttamiseen liittyvässä toimintatavassa toimittajia on
useita
- Syvään yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvassa hankinnassa
toimittajia on esim. yksi tai kaksi
Kansainväliset hankinnat: ostetaanko mieluummin kotimaisilta toimittajilta vai
ollaanko valmiita tilaamaan myös ulkomailta
- Millä perusteilla kansainvälisiä hankintoja tehdään, kuten
työvoimakustannusten
- Onko huomioitu kasvavat kustannuserät ja riskit: kuljetukset; laatu,
toimitusvarmuus
Hankintasopimukset: Milloin neuvotellaan hankintasopimukset ja milloin hankinta
on kertaluonteista?
- Sopimusten hallinta, kattavuus, kesto
Millaiset ovat hankintavaatimukset ja käytännöt tuotteen elinkaaren eri vaiheissa?
- Tuotekehitys ja prototuotanto
- Massavalmistus tai räätälöity valmistus
- Jälkimarkkinat ja tuotannon lopettamisen jälkeiset velvoitteet toimittaa
varaosia
Millaisia hankinnan ja tuotannonohjauskäytäntöjä tulisi soveltaa?
Milloin suositaan pitkäaikaista yhteistyötä ja milloin kilpailuttamista?
Pyritäänkö hankintavoimia yhdistämään esimerkiksi materiaalihankinnoissa
paljousalennusten saavuttamiseksi?

Uusin hankintadirektiivi on julkaistu maaliskuussa 2014. Voimassa olevan kansallisen
lainsäädännön uudistamiseksi asetettiin työryhmä marraskuussa 2013.
Hankintadirektiivin mukaan lainsäädäntö pitää saattaa uuteen uskoon jäsenmaissa
24 kuukauden kuluessa siitä, kun direktiivit on lopullisesti hyväksytty. HE annetaan
Eduskunnalle tammikuun lopussa, ja uusi hankintalaki olisi voimassa Suomessa
huhtikuussa 2016.
Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on muun muassa
yksinkertaistaa hankintamenettelyjä. Uudistuksessa kehitetään sitä, että esimerkiksi
työllisyyteen, terveyteen ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyvät tekijät otetaan paremmin
hankinnoista huomioon. Lisäksi tarkoituksena on parantaa pk-yritysten osallistumista
tarjouskilpailuun, tarkastella ansallisia kynnysarvoja sekä luoda hankinnoille
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valvontamekanismi. Direktiivi uudistavaa lähes kokonaan nykyisen hankintoja
koskevan EU-sääntelyn
Oheismateriaalina uuden hankintadirektiivin esittelyä.
Hyvästä tarkoitusperästä huolimatta paikallisuuteen tai sijaintiin perustuvat
vaatimukset eivät ole hankintalain sallimia kriteereitä, koska ne syrjivät ja rajoittavat
näin vapaan kilpailun syntymistä. Voimassa olevan hankintalain esitöissä (HE
50/2006 vp) 62 §:ää koskien mainitaan esimerkkejä vertailuperusteista, jotka eivät ole
sallittuja. Sellaisia tarjousten vertailuperusteita ei saisi käyttää, jotka suosivat tiettyjä
tarjoajia, edellyttävät aiempaa sopimussuhdetta hankintayksikön kanssa tai suosivat
paikallista toimittajaa. Samaisen 62 §:n perusteluissa todetaan kuitenkin myös, että:
”Hankinnan kohteen sitä vaatiessa voidaan kuitenkin edellyttää esimerkiksi
paikallistuntemusta. Tällaiselle perusteelle ei kuitenkaan saa antaa sellaista
painoarvoa, joka estäisi uusien yrittäjien alalle pääsyn”.
Lähtökohtaisesti kaikkien hankintaan liittyvien kriteereiden tulisi olla syrjimättömiä.
Lisäksi kriteereiden tulisi olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia eli kohtuullisia.
Tarjoajaa eli esimerkiksi yritystä koskevien soveltuvuusvaatimusten tulee olla
syrjimättömiä ja kohtuullisia sekä samoin myös niiden kriteereiden, jotka liittyvät
hankittavaan tuotteeseen (hankinnan kohde). Hankinnan kohteen osalta kriteerit
tulee ymmärtää kahtena kategoriana; joko suoraan ostettavaan tuotteeseen liittyvinä
vähimmäisvaatimuksina tai tuotteiden vertailuperusteina. Kaikkien hankintayksikön
asettamien kriteereiden tulisi mahdollistaa syrjimätön tarjoajien ja tarjousten arviointi
sekä myös syrjimätön tarjousten vertailu, jos valinnassa käytetään vertailuperusteita.
Paikallistuntemusta voidaan rajallisesti arvostaa tarjousten vertailussa.
Paikallistuntemuksella pitää olla todellista merkitystä hankinnan kannalta, siis hyötyä
esimerkiksi asiakkaille tai muille palvelun käyttäjille. Pisteitä paikallistuntemuksesta
pitää antaa järkevässä suhteessa sen merkitykseen hankinnan kannalta.
Liitteen nro 3 mukainen hankintaohje on valmisteltu voimassa olevan julkisista
hankinnoista annetun lain mukaisena.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä liitteen mukaisen hankintaohjeen.
PÄÄTÖS: Jätettiin pöydälle.
___________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 13.4.2016:
Uudistetut hankintadirektiivit tulivat voimaan keväällä 2014 ja niiden kansalliselle
täytäntöönpanolle säädettiin direktiiveissä kahden vuoden määräaika. Kyseinen
määräaika umpeutuu 18.4.2016. Hankintalain kokonaisuudistusta on Suomessa
valmisteltu direktiivin voimaantulosta lähtien työ- ja elinkeinoministeriön johdolla ja
viimeisimmän tiedon mukaan hallituksen esitys aiheesta annetaan viimeistään
kesäkuussa 2016. Tavoitteena on, että uusi hankintalainsäädäntö on voimassa
vuoden 2016 loppuun mennessä. Direktiivin määräajasta tullaan kuitenkin Suomessa
myöhästymään ja tällä tulee olemaan oikeudellisia vaikutuksia hankintasääntelyn
soveltamisen kannalta.
Euroopan unionin oikeuden mukaan direktiivin säännöksillä voi olla jäsenvaltioissa
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niin sanottu välitön oikeusvaikutus. Tämä mahdollistaa vetoamisen direktiivin
sisältöön kansallisissa tuomioistuimissa siinäkin tapauksessa, että kansallinen
sääntely aiheesta puuttuisi. Välitön oikeusvaikutus edellyttää, että direktiivin
säännökset ovat sisällöltään ehdottomia, riittävän selkeitä ja tarkkarajaisia.
Välittömän oikeusvaikutuksen piirissä ovat lähtökohtaisesti ne hankintadirektiivin
määräykset, joissa on asetettu ehdoton velvoite hankintayksikölle tai vastaava oikeus
tarjoajalle.
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote, www.tem.fi/files/44825/Tiedote_03032016.pdf
(13.4.2016)
Ohjeistuksessa on lueteltu ne direktiivin säännökset, joilla TEM:in tulkinnan mukaan
on välitön oikeusvaikutus. Ohjeessa on todettu, että ellei se johda ristiriitaan, on
edellä mainitun direktiivin säännösten lisäksi pyrittävä samalla soveltamaan voimassa
olevaa hankintalakia (348/2007).
Koska voimassa oleva hankintalaki ja uudet hankintadirektiivit poikkeavat
sisällöllisesti toisistaan merkittävästi, on 18.4.2016 jälkeen käynnistyvien
kilpailutusten osalta varauduttava tiettyyn oikeudelliseen epävarmuuteen
hankintasääntelyn soveltamisen osalta. Hankintadirektiivien ja voimassa olevan lain
rinnakkain soveltaminen on syytä selvittää tapauskohtaisesti mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa osana yksittäisen hankintamenettelyn suunnittelua.
Liite nro 2
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä liitteen mukaisen hankintaohjeen.
PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti hyväksyä hankintaohjeen Jussi Liimataisen
ehdottalla Niina Anttilan ja Jari Järvisen kannattamana, lisäyksellä että tarjouspyyntö
hyväksytään monijäsenisessä toimielimessä.
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75 §
LAUSUNNON ANTAMINEN VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA
YMPÄRISTÖKESKUKSELLE TAIVASSALONAUTO OY:N MUUTOSESITYKSEEN
REITTILIIKENNE LUPAAN 554359
Joukkoliikenneasiantuntija Soile Koskela (ELY-keskus) 8.4. ja 13.4.2016 mm.:
Varsinais-Suomen ELY-keskus on vastaanottanut Taivassalon Auto Oy:n
reittiliikenneluvan muutoshakemuksen välille Kustavi-Turku. Hakemuksessa esitetään
korvaavaa liikennettä J. Vainion Liikenne Oy:n 6.6.2016 alk. lakkautettavaksi
esittämien Kustavi-Askainen-Turku ja Kustavi-Mynämäki vuorojen tilalle. Muutoksia
haetaan voimaan 6.6.2016 alk.
Liikenteenharjoittaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Vakka-Suomen työmatkaliput
markkinaehtoisessa liikenteessä ilman julkisen tuen osuutta.
Reittiliikenteellä tarkoitetaan markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka
palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja jonka reitin päätepisteet, pysäkit tai tärkeimmät
pysäkit sekä aikataulut luvan myöntävä viranomainen vahvistaa. Markkinaehtoisessa
liikenteessä liikenteenharjoittaja valitsee, mitä taksa- ja lippujärjestelmää käyttää
liikenteessään. Markkinaehtoiselle liikenteelle ei kuitenkaan saa kulkeutua julkista
tukea suoraan tai epäsuorasti (vrt. seutulippu).
Varsinais-Suomen ELY-keskus varaa jakelussa mainituille tahoille mahdollisuuden
lausua mielipiteensä hakemuksesta. Erityisesti pyydämme ottamaan kantaa
joukkoliikennelain 22 §:ään
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090869#L4P22) ja seuraaviin kysymyksiin:

Aiheuttaako haettu reittiliikenne jatkuvaa ja vakavaa haittaa nykyiselle
sopi musliikenteelle?

Vaikuttaako hakemuksen mukainen liikenne jollain tavalla kunnan/
toimivaltaisen viranomaisen järjestämään liikenteeseen?

Ovatko haetut reitit ja pysäkit kunnan katuverkolla/ maantiellä
käytettävissä liikennöintiin?
Lausuntoa ei tarvitse jättää, jos hakemukseen ei ole erityistä kommentoitavaa.
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan mahdollisimman pian sähköpostilla
osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Kirjaamo, PL 236, 20101
TURKU. Kesäliikenteen aikataulukausi alkaa 6.6.2016, joten kaikki keskeiset seikat
kannattaa tuoda esille ripeästi.
ELY-keskus on vielä erikseen yhteydessä Kustaviin ja Mynämäkeen koululiikenteen
kokonaisuudesta ja vielä järjestettävistä kouluyhteyksistä.
Tämä lausuntopyyntö on lähetty vain sähköisesti.

___
Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola 15.4.2016:
Taivassalon auton esittämät muutokset reittiliikenteeseen välillä Kustavi-Turku ja
Turku-Kustavi ovat kannatettavia erityisesti ottaen huomioon kyseisellä reitillä
liikenteeseen kohdistuneet supistukset viime vuosina ja etenkin tänä keväänä.
Aikataulumuutokset mahdollistavat edelleen Turun suuntaan matkustavien
opiskelijoiden ja myös työssäkäyvien matkustamisen julkista liikennettä käyttäen
ainakin ns. virastoaikana. Tämä palvelee myös asiointia laajasti.
Taivassalon Auto Oy esittää kouluvuoden aikana ajettavaksi mm. seuraavia vuoroja
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M-P+ 6.00 Kustavi-Turku
Koulup 7.15 Kustavi-Turku (Mynämäen koulupäivät)
M-P+ 8.40 Kustavi-Turku
L-S 11.30 Kustavi-Turku
M-P 15.30 Kustavi-Turku
L-S 16.40 Kustavi-Turku
M-P+ 7.30 Turku-Kustavi
L-S 10.00 Turku-Kustavi
M-P+ 14.20 Turku-Kustavi
Koulup 15.00 Turku-Kustavi
L-S 15.00 Turku-Kustavi (Heponiemen kautta)
M-P 16.45 Turku-Kustavi (Perjantaisin tarvittaessa Heponiemen kautta)

Ja Taivassalon Auto Oy esittää koulujen kesälomien aikana ajettavaksi mm.
seuraavia vuoroja

M-P++ 6.25 Kustavi-Turku

M-P++ 11.30 Kustavi-Turku

L-S 11.30 Kustavi-Turku

S++++ 14:45 (13:05) M Kustavi (Torsholma)-Turku (vaihtoyhteys
Maarianhaminasta)

M-P 15.30 Kustavi-Turku

M-P++++ 16:40 (14:55) M Kustavi (Torsholma)-Turku (vaihtoyhteys
Maarianhaminasta)

L-S 16.40 Kustavi-Turku

M-P++ 10.00 Turku-Kustavi

L-S 10.00 Turku-Kustavi

L++++ 10:15 H Turku-Kustavi (Torsholma) (Vaihtoyhteys Helsingistä,
yhteys Maarianhaminaan)

M-P++++ 10:15 H Turku-Kustavi (Torsholma) (Vaihtoyhteys Helsingistä,
yhteys Maarianhaminaan)

M-P++ 14.00 Turku-Kustavi (Heponiemen kautta)

L-S 15.00 Turku-Kustavi (Heponiemen kautta)

M-P 16.45 Turku-Kustavi (Perjantaisin tarvittaessa Heponiemen kautta)
++++ ajetaan 20.6.-7.8.2016
Ely-keskuksen pyytämiin kysymyksiin voidaan todeta seuraavaa:






Haettu reittiliikenne ei aiheuta jatkuvaa ja vakavaa haittaa
nykyiselle sopimusliikenteelle
Hakemuksen mukainen liikenne ei vaikuta kunnan järjestämään
liikenteeseen heikentävästi. Pieneltä osin koulukuljetusten osalta
tehtäneen tilausliikennejärjestelyjä, mutta kokonaisuutena reittien
lisäykset ja säilymiset ovat kannatettavia.
Haetut reitit ja pysäkit ovat kunnan katuverkolla/maantiellä
käytettävissä liikennöintiin.

Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että jatkossa joukkoliikennettä käyttävällä
Kustavin suunnalla asuvalla on mahdollisuus asioida, käydä työssä ja opiskella
Turussa myös julkista liikennettä hyödyntäen ja tämä on erinomainen asia. Julkisen
liikenteen rapautuminen on ollut viime vuosien trendi ja tällä
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aikataulumuutosesityksellä pitkästä aikaa selkiytetään palvelua ja saadaan ehjä
kokonaisuus julkisen liikenteen käyttäjille Turku-Kustavi reitillä. Liikenneyhteyksien
parantamisella säilyvät myös toisen asteen opiskelijoiden koulumatkayhteydet
riittävällä tasolla.
Liite nro 3, aikataulut nykyisessä ja esitetyssä muodossa.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää antaa lausuntonaan edellä mainitut vaikutukset Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiedoksi ja että se puoltaa
liikennöintisopimuksen muuttamista
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
76 §
KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 15.4.2016:
Taitora Oy on ilmoittanut 15.4.2016 halukkuudestaan ostaa n. 1 ha: suuruinen TYtontti (määräala) Teerensuo-nimisestä tilasta. Kunnanjohtaja on 15.4.2016 § 29
päättänyt tontin myymisestä.
Kauppakirja liitteenä nro 4
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jari Järvinen poistui esteellisenä (sukulaisuusjäävi) asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo18.52-18.54.

KH:8 /2016
77 §
POIKKEAMISHAKEMUS/ KLEEMOLA OLAVI/FALLINRANTA OY
Tekninen lautakunta 17.3.2016 § 3
Hakija

Olavi Kleemola
Vaarniementie 16, 23310 Taivassalo

Rakennuspaikka

Kleemola 2:53, tilasaunan rakennusala, rak.oikeus 40 m²;
Hakkenpään kylä.
Tilasaunan rakennusalalla sijaitsee tällä hetkellä 58 m²:n
suuruinen lomarakennus (Villa Railahti), jota Fallinranta Oy
vuokraa asiakkailleen.

Osoite

Vaarniementie 28
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Kaavatilanne

Kleemolan tilan ranta-asemakaavan muutos

Säännös, josta
poikkeusta
haetaan

Poiketaan ranta-asemakaavan määräyksistä siten, että
kaavamääräysten sallimaa tilasaunan rakennusalan
rakennusoikeutta nostetaan 40 m²:stä 58 m²:iin eli korotus
prosenteissa on 45.

Hakijan perustelut

Mökin laajennusosa ei vaikuta alueen muuhun käyttöön.
Laajennus noudattaa tyyliltään ja väriltään muuta mökkiä ja
sulautuu siihen huomaamattomasti. Laajennusosa sijaitsee
mökkitontin metsäisellä puolella, jossa ei ole naapuria.
Villa Railahti on matkailullisesti tärkeä kohde Taivassalon
kunnalle. Mökissä käy matkailijoita ympäri vuoden ja siellä
majoittuu paljon myös ulkomaalaisia turisteja.
Matkailuyrityksemme on rakentanut aktiivisesti jo 42 vuoden
ajan ja Villa Railahden lisäneliöt ovat ainoat ylimääräiset
neliömme. Suhteutettuna kaikkiin n. 1200 matkailukäytössä
olevaan rakennusneliöömme Villa Railahden ylitys on vain 1,3
%. Ympäristöön ja matkailuun liittyvät edut ovat mielestämme
niin merkittävät, että ne puoltavat poikkeuslupaa.

Tekninen huolto

Tontille johtaa valmis tie.
Tontille tulee kunnan vesi ja osuuskunnan viemäri.

Hankkeen liitteet

Asemapiirros, 4 kpl
Ranta-asemakaavamerkinnät ja -määräykset, 3 kpl
Omistusta osoittava todistus, 1 kpl

Naapurien
kuuleminen

Kunta on kuullut naapureina tilojen Metsämäki 2:33 ja Fallinkari
2:9 omistajia eikä heillä ollut huomautettavaa.

Liite; kaavaote Kleemolan tilan ranta-asemakaavan muutoksesta
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se lausunnossaan
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle puoltaa anottua
poikkeamista.
Perusteluina todetaan, että poikkeusluvan myöntäminen
 ei vaikeuta kaavoittamista, kaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta
järjestämistä
 ei johda tontilla vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia
 ei hajauta yhdyskuntarakennetta
 on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista
 ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanhallitus 29.3.2016 § 46
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KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää puoltaa poikkeamislupahakemusta.
Perustelut: Poikkeusluvan myöntäminen
 ei vaikeuta kaavoittamista, kaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta
järjestämistä
 ei johda tontilla vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia
 ei hajauta yhdyskuntarakennetta
 on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista
 ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 15.4.2016:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään 12.4.2016,
VARELY/1212/2016 siirtänyt Taivassalon kunnanhallituksen 29.3.2016 § 46
puoltaman Fallinranta Oy:n poikkeamislupahakemuksen kunnan ratkaistavaksi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus

-

päättää myöntää haetun poikkeamisen.

Perustelut: Poikkeusluvan myöntäminen
 ei vaikeuta kaavoittamista, kaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta
järjestämistä
 ei johda tontilla vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia
 ei hajauta yhdyskuntarakennetta
 on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista
 ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus korjasi teknisen lautakunnan 17.3.2016 §:n 3 kirjoitusvirheen
hallintolain nojalla.

78 §
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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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
- § 16-29
- päätöspöytäkirja §4/16

henkilöstöpäätös
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

PJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- se ei ota em. viranhaltijain päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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79 §
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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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merkitä tiedokseen seuraavien toimielinten pöytäkirjat:
1. peruspalvelulautakunta 31.3.2016, 14.4.2016
että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jussi Liimatainen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 19.05-19.12. Merkittiin, että Liimataisen sijaan
pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Niina Anttila.

80 §
ILMOITUSASIAT
-

Turun hallinto-oikeus 22.4.2016, 06435/15/2299 (kunnallisasia, valitus hylätty)

Kunnan ulkopuolisten monijäsenisten toimielinten pöytäkirjat:
- Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunta 22.3.2016
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna
aihetta lisätoimenpiteisiin.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

81 §
Ei julkinen
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