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131 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain 58.2 §:n mukaan muut toimielimet kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 4 §:n mukaan kunnanhallitus päättää puheenjohtajan esittelystä viimeistään kunkin vuoden joulukuussa seuraavan vuoden kevätkauden sekä viimeistään kesäkuussa pidettävässä kokouksessaan seuraavan syyskauden varsinaisten kokoustensa
ajankohdan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa
on voimassa.
Muun toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi. Lisäksi kokous on pidettävä, mikäli enemmistö
toimielimen jäsenistä tai esittelijä sitä puheenjohtajalta pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämässä paikassa. Toimielimen puheenjohtaja voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä muunkin kokouspaikan.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsun valtuuston toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen
puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille toimielimen päättämällä tavalla, mikäli mahdollista vähintään kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan saajan toimielimen sihteerille ilmoittamaan posti-, käynti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös puhelimitse tai
tekstiviestinä.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnäolevat ja sen, missä ominaisuudessa kukin on läsnä.
Puheenjohtajan on todettava, onko kokous kutsuttu laillisesti koolle ja onko se päätösvaltainen.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja toisin päätä.
Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
PJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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132 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin Pia Lahtinen ja Anssi Päivärinta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valtuusto
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133 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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134 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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KH:31 /2016
135 §
LAUSUNNON ANTAMINEN VARSINAIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSELLE
PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2017-2020
Pelastusjohtaja Jari Sainio 13.6.2016 mm.:
Pelastuslain 379/2011 29 § mukaan alueen pelastustoimen on laadittava palvelutasopäätös. Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätös on laadittava
olemaan voimassa määräajan.
Aluepelastuslaitos on laatinut luonnoksen palvelutasopäätökseksi. Luonnos vastaa pääosin
aikaisempaa palvelutasopäätöstä.
Palvelutasopäätös mahdollistaa talousarvioiden suunnitelmallisuuden, eikä yllättäviä kustannuksia tai suunnittelemattomia kustannuksia pääse syntymään muuten kuin ennaltaarvaamattomien suuronnettomuuksien, vastaavien pitkäkestoisten onnettomuuksien hoitamisen tai äkillisistä onnettomuuksista aiheutuneiden tehtävämäärien kasvusta syntyneistä
vaikutuksista.
Palvelutaso esitetään olemaan voimassa määräajan 2017-2020.
Palvelutasoluonnos oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 13.9.2016:
Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta samassa aikataulussa ja
samalla aluejaolla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote-uudistus) kanssa.
Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa samat viisi yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat ensihoidon järjestämisestä. Tämä on edellytys
pelastustoimen ja ensihoidon yhteistoimintajärjestelyille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että Suomessa on vuoden 2019 alusta alkaen viisi pelastuslaitosta. Päätös ei vaikuta paloasemien määrään ja pelastustoimi voi jatkossakin osallistua kiireellisen ensihoidon palvelujen tuottamiseen. Maakuntien yhteistyöalueista säädetään tulevissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämislaeissa.
Taivassalon VPK:lla ei ole huomautettavaa palvelutasopäätöksestä 2017-2020.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- ettei Taivassalon kunnalla ole huomautettavaa palvelutasopäätöksestä 2017-2020.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
26.09.2016

Sivu
8

KH:20 /2015
136 §
VEHMASSALMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
Tekninen lautakunta 28.5.2015 § 26
Dipl.ins. Olavi Ahola on 16.04.2015 toimittanut Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Muutoksen tarkoituksena on osoittaa tila pysyvään asumiseen siten, että on edellytyksiä
säilyttää rakennushistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja ympäristö sekä samalla mahdollistaa lisärakentamista pysyvään asumiseen.
MRA 34 §:n mukaan, jos maanomistaja MRL 74 §:n nojalla huolehtii ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnalle ennen suunnitelman mukaisen
menettelyn aloittamista.
MRA 3 §:n mukaan kaavanlaatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Taivassalon kunnanvirastossa ajalla
21.04. – 21.05.2015. Yhtään muistutusta ei ole tehty.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus
- hyväksyy Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman
- toteaa, että kaavoitettava alue on tarkoituksenmukainen ja että kaavanlaatija dipl.ins.
Olavi Aholalla on MRA 3 §:n edellyttämä pätevyys.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.
________
Kunnanhallitus 1.6.2015 § 93
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman; ja
- todeta, että kaavoitettava alue on tarkoituksenmukainen ja että kaavanlaatija dipl.ins.
Olavi Aholalla on MRA 3 §:n edellyttämä pätevyys.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanhallitus 13.6.2016 § 106
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 30.5.2016:
Kaavoittaja on toimittanut 27.5.2016 saapuneiden muistutusten perusteella tarkistetun
Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen.
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Liite nro 3-4
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- asettaa Vehmassalmen ranta-asemakaavaluonnoksen nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 2.9.2016:
Vehmassalmen ranta-asemakaavaehdotus on ollut MRL:n mukaisesti nähtävillä 2.8.1.9.2016 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä ei ole jätetty muistutuksia.
Liite nro 1-2
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto hyväksyy Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutoksen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
26.09.2016
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KH:17 /2016
137 §
KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
Kunnanhallitus 29.3.2016 § 50
Nosto Consulting on toimittanut 11.3.2016 päivätyn Kaitarannan ranta-asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, liitteenä nro 4.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada
tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta
sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 §:n mukaan jos maanomistaja maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n nojalla huolehtii ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten menettelyjen aloittamista. Kunta
voi esittää maanomistajalle suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa
suunnitelman täydentämiseksi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä Nosto Consulting’in kaavoittajaksi;
- hyväksyä Kaitarannan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman; ja
- asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
Kunnanhallitus 13.6.2016 § 107
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 2.6.2016:
Kaitarannan OAS on ollut yleisesti nähtävillä 26.4. – 26.5.2016 välisenä aikana. Huomautuksia ei ole jätetty. Kaavoittaja on toimittanut kaavaluonnoksen nähtävillä asettamista varten.
Liite nro 5-6
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- asettaa Kaitarannan ranta-asemakaavaluonnoksen nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanjohtaja Vesa Rantala 2.9.2016:
Kaitarannan ranta-asemakaavaehdotus on ollut MRL:n mukaisesti nähtävillä 2.8.- 1.9.2016
välisenä aikana. Määräaikaan mennessä ei ole jätetty muistutuksia.
Liite nro 3-4
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto hyväksyy Kaitarannan ranta-asemakaavan muutoksen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
26.09.2016
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138 §
VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN SAARISTOMEREN KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄN
OHJAUSRYHMÄÄN
Aktivaattori Maria Saarinen 2.9.2016:
Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän toiminnassa sovelletaan Leaderkolmikantaperiaatetta, jonka mukaan julkisella sektorilla on päättävissä elimissä kolmasosa
paikoista. Saaristomeren toimintaryhmässä on mukana 14 kuntaa, jotka on jaettu kolmeen
ryhmään. Läntiseen ryhmään kuuluvat kunnat ovat Kustavi, Masku, Mynämäki, Taivassalo
ja Vehmaa. Kunnanjohtajat ovat päättäneet kuntien keskeisen paikkajaon kierron seuraavasti:
Vuosi
2016
2017
2018
2019
2020

Varsinainen jäsen
Masku
Mynämäki
Taivassalo
Vehmaa
Kustavi

Varajäsen
Mynämäki
Taivassalo
Vehmaa
Kustavi
Masku

Kuluvana vuonna 2016 Maskun nimeämä jäsen ryhmässä on ollut Taito Ylhäinen ja Mynämäen nimeämä varajäsen Leena Alitupa.
Pyydämme nyt Mynämäen kuntaa nimeämään edustajansa Saaristomeren kalatalouden
toimintaryhmän ohjausryhmään vuodeksi 2017 ja Taivassalon kunnalta nimitystä varajäseneksi.
Kalatalouden toimintaryhmää hallinnoiva Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:n
syyskokous vahvistaa ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet. Syyskokous pidetään lokamarraskuussa, joten pyydämme esityksiänne syyskuun 2016 loppuun mennessä.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- nimeää varajäsenen Saaristomeren kalatalouden ohjausryhmään vuodelle 2017.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Nimettiin Anssi Päivärinta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KH:44 /2016
139 §
POIKKEAMISHAKEMUS /KIRSIMARJA ALONEN JA ATSO KOSKINEN
Tekninen lautakunta 7.6.2016 § 36
Hakija

Kirsimarja Alonen ja Atso Koskinen
Ortenniityntie 2 as. 3, 21410 Vanhalinna

Rakennuspaikka

Koivula 3:118, Leikluodon kylä, 6659 m²

Osoite

Ristinkalliontie 56, 23310 Taivassalo

Kaavatilanne

ei kaavaa

Säännös, josta
poikkeusta haetaan

MRL 171 §

Sanallinen selitys
poikkeamisesta

Uuden lomarakennuksen (40 m²) rakentaminen kaavoittamattomalle
ranta-alueelle. Kyseessä on ns. korvaava rakentamien.

Hakijan perustelut

Vanha home- ja lahovaurioinen lomarakennus puretaan ja samalle
paikalle rakennetaan uusi. Hankkeella ei ole mitään keskeisiä vaikutuksia.

Tekninen huolto

Tontille on tie perille. Kantovesi, tiskivedet johdetaan Biolan 125 harmaavesisuodattimen kautta kivipesään maahan. Kiinteistön muu
jätehuolto hoidetaan kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Hankkeen liitteet

Asemapiirros, 4 kpl
Ympäristökarttoja, 5 kpl
Lainhuutotodistus, 1 kpl

Naapurien kuuleminen

Kunta on kuullut naapureina tilojen Lehtoranta 3:43, Vuori 3:93 ja
Kaunisto 4:69 omistajia. Heillä ei ollut huomautettavaa.

Liite; ympäristökartta
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle haetun poikkeusluvan myöntämistä.
Perusteluina todetaan, että rakentaminen
- ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle
- ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä;
- ei hajauta yhdyskuntarakennetta
- on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista;
- ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia
ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus
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ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Kunnanhallituksen päätös lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
Poikkeuslupa on MRA 87 §:n mukaisesti voimassa 2 vuotta ja tänä aikana päätöksen mukainen rakennuslupa on haettava kunnan rakennuslupaviranomaiselta.
Täytäntöönpano: Kunnanhallitus
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
_________
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- myöntää haetun poikkeamisen.
Perustelut: Rakentaminen
- ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle
- ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä;
- ei hajauta yhdyskuntarakennetta
- on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista;
- ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia
ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja
- ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Kunnanhallituksen päätös lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
Poikkeuslupa on MRA 87 §:n mukaisesti voimassa 2 vuotta ja tänä aikana päätöksen mukainen rakennuslupa on haettava kunnan rakennuslupaviranomaiselta.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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KH:34 /2016
140 §
SUUNNITTELUTARVERATKAISU/ YLIJUKURI PERTTI JA NUSARAPORN
Tekninen lautakunta 7.9.2016 § 33
Hakija

Pertti ja Nusaraporn Ylijukuri
Tilhintie 23, 08500 Lohja

Rakennuspaikka

Laakso 4:38, Lemmetyisen kylä, 4.450 m²

Osoite

Ammevuorentie 71

Kaavatilanne

ei yksityiskohtaista kaavaa

Sanallinen selitys

Haetaan rakennusjärjestyksen mukaista enimmäisrakennusoikeutta
vapaa-ajan asumiseen, 215 k-m².

Hakijan perustelut

Maisemallinen vaikutus erittäin pieni. Alueella vähäistä vapaa-ajan
asutusta. Vaikutukset luonnon- tai kulttuuriympäristön säilymiseen ei
merkittäviä. Rakennukset jäävät metsän suojaan.
Vapaa-ajan asukkailla ei ole tarvetta lisätä kunnan palvelujen tuottamista.

Tekninen huolto

Vesi- ja jätehuolto järjestetään asiaankuuluvalla tavalla.

Hankkeen liitteet

Asemapiirros 4 kpl
Ympäristökartta 5 kpl
Kiinteistörekisteriote
Kiinteistön kauppakirja

Naapurien kuuleminen

Naapureina on kuultu tilojen Mäki 4:39, Niitty 4:40, Kyyhky 4:55,
Pyörlä 4:46 ja Teeri 4:63 omistajia eikä heillä ollut huomautettavaa.

Liite; aluekartta 1:3000
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle haetun luvan myöntämistä.
Lausunnon tueksi lautakunta toteaa, että rakentaminen
- ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden muun käytön järjestämiselle
- ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
- on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista
Kunnanhallituksen päätös lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
Lupa on voimassa 2 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Suunnittelutarvelupaa vastaavat rakennusluvat on haettava Taivassalon kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassaoloaikana.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
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Täytäntöönpano: Kunnanhallitus
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
________
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- myöntää haetun poikkeamisen.
Perustelut: Rakentaminen
- ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden muun käytön järjestämiselle
- ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
- on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista
Kunnanhallituksen päätös lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
Lupa on voimassa 2 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Suunnittelutarvelupaa vastaavat rakennusluvat on haettava Taivassalon kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassaoloaikana.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus
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141 §
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
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Hallitus
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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.
________
Kunnanhallitus 15.8.2016 § 124
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.
TILIVUOSI
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

2014

2015

2016**

2017**

2018**

2019**

TAIVASSALON KUNTA
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Verolaji
Kunnallisvero

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

Kiinteistövero
Muutos %
VEROTULOKSI KIRJATTAVA
Muutos %

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee veroennustekehikon tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________
Veroasiantuntija Jukka Hakola ja asiantuntija Benjamin Strandberg 12.9.2016 mm.:
Verotuloennustekehikossa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja
tarkentuneet arviot kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kuntien verotuloihin.
Hallitus linjasi keventävänsä ansiotuloverotusta 515 miljoonalla eurolla kilpailukykysopimukseen liittyen. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta myös
muut sopimuksessa sovitut asiat vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti.
Kilpailukykysopimuksessa on sovittu erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017-2020. Maksujen muutokset vaikuttavat kunnallisverotuloja alentavasti.
Palkansaajien työttömyysva-kuutusmaksujen 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 kunnallisverojen arvioidaan siten jäävän
vuonna 2017 noin 330 miljoonaa euroa pienemmiksi.
Samassa yhteydessä alennetaan yritysten maksamia maksuja, joka vähentää yritysten
kustannuksia. Tämän oletetaan lisäävän vastaavasti yritysten verotettavaa tuloa ja siten
myös kuntien saamaa yhteisöveron tuottoa.
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 vajaalla 130 miljoonalla eurolla.
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on linjannut tekevänsä Kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiä kompensoidakseen veronmaksajille
maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
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Ennusteessamme on edellä mainittujen budjettiin ja kilpailukykysopimukseen liittyvien muutosten lisäksi huomioitu Valtiovarainministeriön uusimmat ennusteet verotulojen kehityksestä, Verohallinnon uusimmat ennakkotiedot verovuoden 2015 verotuksesta sekä verojen tilitykset elokuun loppuun mennessä.
TILIVUOSI

2014

2015

2016**

2017**

2018**

2019**

4 550

4 898

4 776

4 829

4 785

4 901

Muutos %

-8,3

7,6

-2,5

1,1

-0,9

2,4

Yhteisövero

213

265

207

209

219

229

Muutos %

43,6

24,4

-22,0

1,2

4,5

4,9

1 033

1 126

1 164

1 164

1 164

1 164

13,9

8,9

3,4

0,0

0,0

0,0

5 796

6 288

6 146

6 202

6 167

6 294

-3,7

8,5

-2,3

0,9

-0,6

2,0

Verolaji
Kunnallisvero

Kiinteistövero
Muutos %
VEROTULOKSI KIRJATTAVA
Muutos %

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus
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142 §
TAIVASSALON KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 1.6.2017 ALKAEN
Kunnanhallitus 12.10.2015 § 163
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 5.10.2015:
Uusi kuntalaki tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017, jolloin toimikautensa huhtikuussa kuntavaaleilla valittu valtuusto aloittaa toimikautensa. Valtuutettujen lukumäärästä
säädetään kuntalain 16 §:ssä, jonka mukaan valtuutettuja alle 5 000 asukkaan kunnassa
on vähintään 13. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä.
Lain mukaan kunnassa on oltava nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto,
jotka voivat olla kuntien yhteisiä.
Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Tämän lisäksi
erityislainsäädäntö asettaa asetettavaksi keskusvaalilautakunnan (vaalilaki) ja monijäsenisen toimielimen käsittelemään lupa-asioita, joita kunnanhallitus ei voi käsitellä (maankäyttöja rakennuslaki).
Valtuusto voi lisäksi asettaa: 1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten; 3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Utajärvellä (2 995 as) on vuodesta 2010 alkaen noudatettu toimintamallia,
jossa on luovuttu lautakunnista lakisääteisiä lukuun ottamatta. Valtuuston
työskentelyä ohjaamaan perustettiin neljä valmistelutoimikuntaa: arviointitoimikunta, lasten ja nuorten -, työikäisten- ja ikäihmisten valmistelutoimikunta.
Paltamolla (3 620 as) on vuodesta 2005 alkaen noudatettu kolmen lautakunnan mallia. Sivistyslautakunnan tehtävät siirtyivät kunnanhallitukselle.
Kempeleellä (16 600 as) on vuodesta 2009 alkaen noudatettu toimintamallia,
jossa on luovuttu lautakunnista lakisääteisiä lukuun ottamatta. Valtuuston
työskentelyä ohjaamaan perustettiin neljä valiokuntaa: elinvoimavaliokunta,
palveluvaliokunta, resurssivaliokunta ja yhteisöllisyysvaliokunta. Kempeleen
valiokuntien tehtävät oheismateriaalina. Oheismateriaalina myös kunnassa
tehdyt päätökset.
Ottaen huomioon hallitusohjelman linjaus, jonka mukaan hallitus edistää tulevaisuuden
kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman,
yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi, vastaisi Kempeleellä kehitetty toimintamalli muunneltuna näillä näkymin parhaiten tulevaisuuden tarvetta.
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden
pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden
hyvinvoinnin edistäminen; 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 3) kunnan tehtäviä
koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) omistajapolitiikka; 5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus
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Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.
Uudessa laissa on ensimmäistä kertaa säännös kunnanhallituksen puheenjohtajasta, jonka
tehtävänä on johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen
edellyttää. Taivassalon kunnan hallintosäännössä on jo nyt määritelty kunnanhallituksen
puheenjohtajan ratkaisuvaltaa.
Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisratkaisun kuntaa suurempien
itsehallintoalueiden pohjalta, jossa puolet kuntien nykyisistä budjeteista ja päätäntävallasta
siirtyy uusille, perustettaville itsehallintoalueille. Poliittinen ja ammatillinen organisaatio on
arvioitava ja organisoitava uudelleen Sote-muutoksen jälkeiseen asentoon. Kunnan johtamisjärjestelmän uudistamisessa on jatkuvasti muistettava sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämistä koskevan uudistuksen vaikutukset - noin puolet kunnan menoista ja noin -35
htv.
Mielenkiintoista on, mihin organisaatioihin poliittinen ja ammatillinen johto suuntaa jatkossa
kiinnostuksensa. Jo nyt moni kuntapäättäjä pitää haasteellisena yhdistää luottamushenkilötyönsä, työnsä ja vapaa-aikansa. Näyttääkin selvältä, ettei kenenkään aika enää riitä kahden eri organisaation poliittisilla johtopaikoilla toimimiseen.
Voidaankin siis kysyä, kiinnostaako tulevia päättäjiä johtaa jatkossa kuntaa suuremmalle itsehallintoalueelle kuuluvia sote-palveluita vai kunnalle kuuluvia, ennaltaehkäiseviä palveluita? Hallitusohjelma nostaa esiin myös kysymyksen ihmisten äänestysaktiivisuudesta ja äänestyskäyttäytymisestä. Lisääkö uusi, vaaleilla valittava hallintoporras ihmisten kiinnostusta
edustukselliseen demokratiaan ja nostaako se äänestysaktiivisuutta? Mielenkiintoista on
nähdä, miten kuntavaalien äänestysprosentti kehittyy itsehallintoaluevaalien myötä. Kokevatko ihmiset jatkossa kuntien vastuut ja vallan niin pieneksi, että äänestäminen kuntavaaleissa koetaan yhdentekeväksi? Pohjois-Savon maakuntajohtaja on todennut seuraavaa
(SS 5.10.2015) ”– Se voi merkitä uutta liikettä, ryhtiä ja motivoitumista uusille ja oleville
kuntapäättäjille. Se voi vapauttaa ja palauttaa kunnat takaisin perustehtävän ääreen. Se on
kunnan yhteisöllisyyden kehittäminen, henkinen ilmapiiri, kulttuuri ja konkreettinen työllisyyden ylläpito vahvan elinkeinopolitiikan keinoin.”
Taivassalon kunnanvaltuusto hyväksyi 28.9.2015 kuntajakoselvittäjien ehdotuksen Naantalin, Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistämiseksi 1.1.2017 alkaen. Taivassalosta
riippumattomista syistä uuden kunnan muodostaminen ei vielä mahdollistunut. Tästä ja
edellä esitetyistä syistä pidän tarkoituksenmukaisena ryhtyä valmistelemaan seuraavan
valtuustokauden alusta voimaan tulevaa kunnan johtamisjärjestelmää, sillä mikään tulevaisuudessa elinvoimaisena haluava kunta ei voi toimia vanhoilla toimintatavoilla ja rakenteilla.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- asettaa 9-jäsenisen toimikunnan valmistelemaan kunnan johtamisjärjestelmää;
- valita toimikunnan jäseniksi kunnanvaltuuston puheenjohtajiston (3), kunnanhallituksen
puheenjohtajiston (2) ja valtuustossa edustettuina olevien valtuustoryhmien puheenjohtajat (4);
- kutsuu toimikunnan puheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajaksi kunnanhallituksen varapuheenjohtajan sekä esittelijäksi/sihteeriksi kunnanjohtajan;
- asettaa toimikunnan työn takarajaksi 30.9.2016, johon mennessä toimikunnan on mm.
valmisteltava ehdotus:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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-

-
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valittavien valtuutettujen lukumäärästä;
kunnan toimielinrakenteesta, toimielinten ratkaisuvallasta;
hallintosääntöön ja muihin ohjeisiin (vast). tehtävistä muutoksista, ottaen huomioon Suomen Kuntaliiton mallit hallintosäännöstä, viestintäohjeesta ja konserniohjeesta; ja
Suomen Kuntaliiton mallin pohjalta johtajasopimukseksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 13.9.2016:
Kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät pitkälti kuntien toiminnassa vasta seuraavan vaalikauden alusta.
Kuntalain uudistuksen tavoitteena on ollut lain uudistaminen siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Laki on edelleen kunnan hallintoa ja toimintaa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki.
Vuoden 1995 jälkeen sääntely- ja toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, kuten:











EU-jäsenyys, joka vaikuttaa julkisiin hankintoihin, kilpailuoikeuteen ja valtiontukea
koskevaan sääntelyyn
kunnan toiminnan markkinaehtoistuminen
perustuslakiuudistus vuonna 2000
hallinnon rakennemuutokset, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa
kuntien tehtävien lisääntyminen
muutokset kuntien taloudellisessa asemassa
alueellinen eriytyminen
konsernimaisten toimintatapojen korostuminen
palveluiden ja käyttäjien valinnanvapauden kasvu
tietotekniikan kehitys.

Uudessa laissa muuttui (muuttuu 1.6.2017 lukien):




Kunnan tehtävissä lakisääteinen yhteistoiminta, järjestämisvastuu ja palvelujen tuottaminen määritellään (2 luku)
Pitkän aikavälin kuntastrategia lakisääteiseksi (37 §)
Toiminnan organisoinnissa ja johtamisessa:
 Kuntavaalit huhtikuuhun ja valtuuston toimikausi alkamaan kesäkuun alusta
(15 §)
 Valtuuston koko kunnan harkintaan (16 §)
 Konserniohjaus korostuu ja omistajaohjaus terävöityy; konserniohjeista lakisääteisiä 46–48 §)
 Lautakunta voi olla valiokunta (30–31 §)
 Kunnanhallituksen puheenjohtajan asemaa vahvistetaan (40 §)
 Kunnanjohtajan johtajasopimuksesta lakisääteinen (42 §)
 Toimielimen puheenjohtajisto voidaan erottaa luottamuspulan vuoksi (34 §)
 Kunnallisen puoluerahoituksen avoimuutta lisätään (19 ja 82 §)
 Osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ajanmukaistetaan (22 §)
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 Aloiteoikeuden laajentaminen palvelunkäyttäjille ja kunnassa toimiville yhteisöille ja säätiöille (23 §)
 Ns. vaikuttamistoimielimistä säännökset kuntalakiin (26–28 §)




Luottamushenkilöiden asemassa:
 Päätoimisten ja osa-aikaisten luottamushenkilöiden asemaa vahvistetaan (33,
80, 81 §)
 Kaikki luottamustoimet vaativat suostumuksen (70 §)
 Säännökset sidonnaisuuksien ilmoittamisesta lakiin (84 §)
Kuntien yhteistoiminnassa:
 Erityisesti vastuukuntamallin tarkempi sääntely (52 §)
 Kuntayhtymän perussopimuksessa tulee sopia toiminnan ja talouden seurantajärjestelmästä ja raportointivelvollisuudesta (56 §)
 Päätöksenteko- ja hallintomenettelyssä:
 Ainoaksi johtosäännöksi hallintosääntö (90 §)
 Otto-oikeus lain nojalla vain kunnanhallituksella (92 §)
 Päätöksentekotavat: varsinainen kokous, sähköinen kokous ja sähköinen
päätöksentekomenettely (98–100 §)
 Kunnan ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi yleinen tietoverkko (29,
108 ja 109 §)
 Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen myös yleiseen tietoverkkoon (140 §)


Kunnan taloudessa alijäämän kattamissääntelyä terävöitetään (110, 118 ja
119 §)



Kunnat ja markkinat:
 EU-lainsäädännön kansallinen soveltaminen (15 luku) sisältäen mm.
säännökset lainan taikka takauksen tai muun vakuuden antamisesta (129
§) sekä kunnan omistaman kiinteistön luovutuksen tai vuokrasopimuksen
markkinaehtoisuuden määrittelystä (130 §)



Hallinnon ja talouden tarkastuksessa:
 Tarkastuslautakunnan tehtäviä täsmennetään (121 §)
 Tilintarkastajaksi aina JHTT-yhteisö ja tytäryhteisön tilintarkastajaksi
kunnan tilintarkastusyhteisö (122 §).

Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä on valmistellut ehdotuksen valittavien valtuutettujen
lukumäärästä; kunnan toimielinrakenteesta, toimielinten ratkaisuvallasta ja hallintosääntöön
tehtävistä muutoksista sekä kuntajohtajasopimuksen.
Työryhmä esittää, että
- valtuustoon valitaan 17 valtuutettua;
- hyväksytään liitteen nro 5 mukainen toimielinrakenne (voimaantulo 1.6.2017);
- hallintosääntöön tehdään liitteen nro 6 mukaiset muutokset (voimaantulo 1.6.2017); ja
- hyväksytään liitteen nro 7 mukainen johtajasopimus.
Kunnanvaltuuston roolin vahvistamiseksi otetaan työn tukemiseksi käyttöön kaksi valiokuntaa, joiden työtä kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat johtavat. Valiokuntien tehtävät liittyvät kunnan elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen.
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Kuntalain mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan
viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen
puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon mitä hallintosäännössä
määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimus on luonteeltaan kunnanjohtajan ja poliittisen johdon keskinäinen pelisääntöasiakirja.
Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa
ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimus
sisältää yleensä työn edellytyksiin, palvelussuhteen ehtoihin, työn arviointiin ja mahdollisten
ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita.
Kunnan yhteisöllisyyden lisäämiseksi sekä kunnanvaltuuston, hallituksen puheenjohtajille
ja kunnanjohtajalle luodaan sosiaalisen mediaan julkinen profiili.
Sosiaali- ja terveysuudistuksen yhteydessä kunnan nykyisin tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan hoidettavaksi. Tämän johdosta ei esitetä peruspalvelulautakunnan perustamista, vaan kunnanhallitus ratkaisee toimielimelle kuuluneet asiat. Mahdollisia yksilöasioita varten perustetaan jaosto.
Lautakuntien jäsenmäärä ehdotetaan vähennettäväksi viiteen, joka on myös uusien nuorisovaltuuston sekä vammais- ja vanhusneuvostojen jäsenmäärä. Lautakuntien nimet muutetaan vastaamaan paremmin muuttunutta tehtäväkenttää.
KJ:N & KH:N PJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
1. valtuusto päättää, että kaudelle 2017-2021 valitaan 17 valtuutettua;
2. valtuusto hyväksyy liitteiden mukaisen toimielinrakenteen ja hallintosäännön muutokset
(voimaantulo 1.6.2017); ja
3. valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen kunnanjohtajasopimuksen.
PÄÄTÖS:
1. Ehdotus hyväksyttiin
2. Ehdotus hyväksyttiin
3. Ehdotus hyväksyttiin
Merkittiin, että Vesa Rantala poistui esteellisenä (osallisuusjäävi; hallintolaki 28 § 1 mom.)
kohdan 3 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.12-19.13.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi Rantalan sijaan Vilho Vuorinen.
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143 §
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
- § 68-76,78,80-84
- § 77,79
- päätöspöytäkirja §8/16

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.
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144 §
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 1.9.2016
- että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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145 §
ILMOITUSASIAT



Turun hallinto-oikeus 29.8.2016, 00598/16/4111, valitus poikkeamispäätöksestä, valitus
hylätty.
KHO 14.9.2016 T 3858, valitus poikkeamispäätöksestä, valitus hylätty.

Kunnan ulkopuolisten monijäsenisten toimielinten pöytäkirjat:
 Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunta 23.8.2016
 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky:n hallitus 23.8.2016
 Laitilan kaupunki, Vakka-Suomen musiikkiopiston jk 6.9.2016

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
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146 §
LUOTTOSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN TAIVASSALON VESI OY:N KANSSA
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 26.9.2016:
Taivassalon kunnan ja Taivassalon Vesi Oy:n kesken on 7.1.2016 allekirjoitettu luottosopimus, jossa luoton määräksi oli sovittu 1 056 000 euroa. Allekirjoitusvaiheessa ei vielä ollut
tiedossa tilinpäätöksestä ilmeneviä myyntisaamisia, ostovelkoja, muita velkoja eikä yhtiön
avaavaa tasetta. Tämän johdosta on korolliseksi antolainaksi vahvistettava 1 113 819,70
euroa, eli luottoa olisi lisättävä 57 819,7 euroa.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- vahvistaa Taivassalon Vesi Oy:n luoton määräksi 1 113 819,70 euroa; ja
- vahvistaa perittävän koron määräksi 3,500 %:ia.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jorkka Lehtonen ja Pia Lahtinen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi; hallintolaki 28 § 5 mom.) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.31-19.32.
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Pia Lahtisen sijaan Kaisa Peltonen.
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147 §
TUOMARAISTEN KALASATAMAN LAAJENNUSTA KOSKEVAN TARJOUSPYYNNÖN
HYVÄKSYMINEN
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 26.9.2016:
Kesän-alkusyksyn aikana on Saaristomeren kalatalousryhmän, ammattikalastajien, LänsiRannikon Kala Oy:n ja Best Fish Fin Oy:n edustajien kanssa keskusteltu Tuomaraisten kalasataman laajentamista vastaamaan suunniteltuja tarpeita. Ennen varsinaista hankkeen
toteuttamista on tarkoituksena toteuttaa suunnitelma kalasataman infrastruktuurin parantamiseksi eli laiturialueen laajentamiseksi. Alustavan arvion mukaan rantaan rakennettaisiin
n. 80m pitkä laituri ja aallonmurtaja. Piha tasoitetaan kentäksi. Suunnitelma laaditaan päätöksentekoa varten, ja siinä tulee olla esitettynä laajennuksen kustannukset, vaikutukset ja
huomioon otettavat asiat.
Suunnittelun kustannuksiin haetaan tukea Saaristomeren kalatalousryhmästä, josta saatava tuki on 80-100 %:ia. Mikäli suunnitelma antaa aihetta, laaditaan erillinen hanke laajennuksen toteuttamiseksi, johon haetaan tukea Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta / Varsinais-Suomen maakunnalta.
Liite nro 8
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä liitteen mukaisen tarjouspyynnön.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
26.09.2016

Sivu
32

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 131-138, 140-147
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika

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

§

Oikaisuvaatimusviranomainen

aika

Taivassalon kunnanhallitus
Keskustie 9

14 päivää
päätöksen
tiedoksisaannista

23310 TAIVASSALO

Oikaisuvaatimusajan
alkaminen

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

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

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

Kunnallisvalitus
§
Hallintovalitus
§139-140
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
26.09.2016

Sivu
33

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

