1§
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: Ehdotus hyväksyttiin.

2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin Pia Lahtinen ja Niina Anttila.
3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja Vilho Vuorisen ehdotuksesta otettiin esityslistalle kunnanhallituksen kahvitarjoilu.
4§
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.
5§
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 9.12.2015:
Mika Kataja on muuttanut pois paikkakunnalta 1.12.2015. Kunnanvaltuusto on valinnut hänet keskusvaalilautakunnan jäseneksi. Kataja on menettänyt paikkakunnalta muuton vuoksi
kuntalain tarkoittaman vaalikelpoisuuden luottamustoimeen.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto myöntää eron Mika Katajalle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä; ja
- valtuusto valitsee jäsenen keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
6§
VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS
KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA
KUNNILLE VUONNA 2016 SEKÄ PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSASTA
VUODELLE 2016
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja neuvotteleva virkamies Ville Salonen
30.12.2015 mm.:

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 5 §:n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista:
1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista;
ja
2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista.
Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan laskemalla yhteen kunnan
sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennalliset
kustannukset sekä kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja vähentämällä saadusta summasta kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2015
kunnan omarahoitusosuus on 3 640,75 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan yleinen osa sekä erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä
saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa tarkoitetuilla
erillä.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 §:n mukaan kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin 80 prosenttia euromäärästä, joka saadaan
jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien yhteenlasketulla
asukasmäärällä (tasausraja).
Valtiovarainministeriö on tänään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48
§:n nojalla myöntänyt kunnalle kunnan peruspalvelujen valtionosuutta yhteensä 4 852 409
(2015: 4 741 779) euroa, josta vähennetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus -423 215, eli
yhteensä 4 637 106 euroa.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 12.1.2016:
Kunnan vuoden 2016 talousarviossa on arvioitu peruspalvelujen valtionosuutena kirjattavaa
valtionosuutta yhteensä 3 100 000 euroa, ja verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 920 000, eli yhteensä 4 040 000.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä valtiovarainministeriön päätökset tiedokseen ja tyytyy niihin.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
7§
LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- SEKÄ VALTIONVARAINMINISTERIÖLLE
Kunnanhallitus 23.11.2015 §
Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaalineuvos Kari Haavisto ja finanssineuvos Teemu
Eriksson 19.11.2015 mm:

Pääministeri Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.
Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa
muiden itsehallintoalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään.

Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä lisäksi myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa ratkaisua selvitetään.
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta.
Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta
muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan
kannanottonsa. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä
tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.
On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille osoitettuihin, itsehallintoalueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin ja toimittaa kannasta
päätösasiakirjan STM:öön. Tällöin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa
kantaa muussa kunnan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa
alueiden muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan vastata kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä eikä päätösasiakirjan toimittaminen
ole tällöin tarpeen.
”3. Tämä kysymys vain kuntien valtuustoille: Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Minkä nykyisen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo perustelluksi kuulua?”
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonaan, että Taivassalon kunta
kuuluu Varsinais-Suomen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 §
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Liite nro 1
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- antaa liitteen mukaisen lausunnon.
PÄÄTÖS: Kunnanhallituksen päätti
- Jussi Liimataisen ehdotuksesta poistaa annetusta lausunnosta 2. kysymyksen 2. kappaleen;
- hyväksyä lausunnon muilta osin.
8§
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAKKA-SUOMEN MEDIA OSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄISEEN
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 14.1.2016:

Vakka-Suomen Media Osuuskunnan hallitus on kutsunut osuuskunnan ylimääräisen kokouksen koolle torstaille 4.2.2016. Varsinaisena kokouskutsun asiana on ”Vakka-Suomen
Sanomain kuntayhtymän 2014 tilinpäätökseen ja vastuuvapauksiin liittyvät epäselvyydet”.
Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymä on purettu jäsenkuntien syys-marraskuussa 2014
tekemien päätösten perusteella, ja purkamissopimus on allekirjoitettu 16.1.2015 mennessä.
Kuntayhtymän toiminta on siirretty liikkeenluovutuksella perustetulle osuuskunnalle. VakkaSuomen Sanomain kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vastuuvapauksiin liittyvien epäselvyyksien selvittely ei kuulu Vakka-Suomen Media Osuuskunnan toimivallan piiriin,
vaan kuntayhtymään kuuluneiden kuntien käsiteltäväksi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- nimeää edustajan Vakka-Suomen Media Osuuskunnan ylimääräiseen osuuskunnan
kokoukseen; ja
- antaa konserniohjeena, että Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vastuuvapauksiin liittyvien epäselvyyksien selvittely ei kuulu VakkaSuomen Media Osuuskunnan toimivallan piiriin, vaan kuntayhtymään kuuluneiden kuntien käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Nimettiin edustajaksi Juha Uotila.
9§
TAIVASSALON KUNNAN VUODEN 2015 YRITTÄJÄPALKINNON JAKO
Taivassalon kunta on vuosittain myöntänyt kunnan yrittäjäpalkinnon ansioituneille yrittäjille.
Seuraavassa on lueteltu aiemmin yrittäjäpalkinnon saaneet:
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Anssi Päivärinta
Hakme / Kari ja Sirpa Terho
Sarasähkö/Esa Runola
Esko Vähätalo
Eero ja Maire Kleemola
Aila ja Martti Särkilahti
Terttu ja Risto Suominen
Piilinen Ky / Antti Piilinen
Granikka / Hannu Mäki
Puutavaraliike / Timo Larjama
Pirjo ja Reima Salonen
Jarkko Ruohonen
Johannes ja Hilkka Laihinen
Irja ja Uolevi Suojanen, Lähikauppa Ruokapirkka
Autokorjaamo Timo Koski
Lännen Graniitti ja Kuljetus, Markus Piilinen
Heikki Varjonen
Autoliike Esko Suominen
Liisa Vainio
Taivassalon Jätehuolto Oy
Inkerannan Eineskeittiö, Jarmo Miettinen
Uotilan juustotila, Heikki ja Ulla Uotila
Kuljetus Juha Anttila Ky
Annan Tilitoimisto/Anna-Kaisa Nieminen
K-Market Taivassalo / Tuula Lehtonen
Salorannan Marjatila, Pirjo ja Matti Leino
Kistalli Oy, Ketarsalmen kievari

2013
2014

Puutuote Leino
Metallityöpalvelu Kim Nieminen

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- nimeää kunnan vuoden 2015 yrittäjäpalkinnon saajan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
10 §
KUNNAN ILMOITUSTAULUN MUUTTAMINEN SÄHKÖISEKSI
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 4.12.2015:
Kuntalain 64 §:ssä säädetään kunnan ilmoitusten julkaisemisesta. Jokaisessa kunnassa on
oltava ilmoitustaulu, joka on varattu julkisille kuulutuksille (KuulL 1 §). Kunnan ilmoitukset
julkaistaan ilmoitustaululla. Sen lisäksi valtuusto tai kunnan muu viranomainen voi päättää
ilmoitusten julkaisemisesta muulla tavalla. Ilmoitustaulun tulee olla sellaisessa paikassa, että siihen pääsee tutustumaan viraston tavanomaisena aukioloaikana (KuulL 3 §). Kunnanhallitus vastaa ilmoitustaulun hoitamisesta (KuulL 4 §).
Valtuusto on päättänyt kunnan ilmoituksen julkaisemisesta valtuustokaudella. Ensisijainen
kunnan ilmoituksen julkaisemistapa on asettaa ilmoitukset nähtäväksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle.
Kunnan perinteinen ilmoitustaulu sijaitsee kunnanvirastolla ja ilmoitukset ovat nähtävillä
24/7.
Kuntaliiton Lakiasiat -yksiköltä saadun ohjeistuksen mukaan nykyinen voimassa oleva kuntalaki mahdollistaa perinteisen ilmoitustaulun muuttaminen sähköiseksi. Uuden kuntalain 12
luvun päätöksentekoa ja hallintomenettelyä koskeva osa tulee voimaan 1.6.2017 alkaen,
jolloin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa eli
kunnan nettivisuilla. Kunnan internet-sivusto on parhaillaan uusittavana. Uusi sivusto julkaistaan viimeistään 1.6.2016.
Kunnan ilmoitustaulua tarvitaan ko. lain voimaan tulon jälkeen ainoastaan muiden viranomaisten ilmoitusten julkaisemiseen.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- perinteisestä paperisia ilmoituksia varten olevasta ilmoitustaulusta luovutaan ja kunnan
julkisten kuulutusten ilmoitustaulua pidetään 1.8.2016 alkaen yllä sähköisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
11 §
TYP-SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 18.1.2016:
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja sen nojalla annettu asetus
tulivat voimaan vuoden 2015 alusta. Siirtymäaikaa lain ja asetuksen toteuttamiseen oli vuosi 2015 siten, että johtoryhmä tuli nimetä kesäkuun loppuun mennessä ja yhteistyösopimus
laatia siten, että se on voimassa 1.1.2016.
Työllistämistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia,
jossa Kansaneläkelaitos, kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelu-

kokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemistä ja seurannasta
siten kuin laissa ja asetuksessa säädetään.
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja
sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja, joilla tuetaan ja parannetaan työ- ja toimintakykyä, ammatillista osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia. Edelleen tavoitteena Varsinais-Suomessa on maakunnallisen yhteistyön kehittäminen työllisyyden edistämiseksi ja
asiakkaiden aktivoimiseksi, työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen aleneminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen, työvoiman saatavuuden parantuminen, työllisyysasteen kohoaminen ja lähipalveluiden turvaaminen asiakkaille.
Lain mukaan TE-toimiston alueella toimii vähintään yksi johtoryhmä. Asetus edellyttää johtoryhmää valitsemaan monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön. Varsinais-Suomessa tähän tehtävään valittiin päätoimiseksi TYP-johtajaksi 1.11.2015 aloittanut
Maria Silver, joka on valmistellut liitteenä olevan sopimuksen. Hänet on palkattu Turun
kaupungin organisaatioon ja muut kunnat osallistuvat hänen palkkakustannuksiin sopimuksessa esitellyllä tavalla.
Sopimuksessa sovitaan Varsinais-Suomen kuntien, Kelan ja Varsinais-Suomen TEtoimiston kesken siitä, että lain tarkoittamat yhteiset toimipisteet ovat Turussa ja Salossa.
Lisäksi sovitaan muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavista palveluista, TYPtoiminnan johtamisesta, kustannusjaosta ja toiminnan hallinnoinnista. Palvelupisteistä ja
henkilöstömitoituksista sovitaan tarkemmin sopimuksen liitteissä. Sopimuksen liitteiden tiedon päivittämisoikeus annetaan sopimuksessa johtoryhmälle, jotta palvelut ja niiden mitoitus voidaan toteuttaa mahdollisimman joustavasti ja kustannustehokkaasti.
Sopimusta on valmisteltu ja käsitelty TYP:n johtoryhmässä syksyn 2015 aikana ja kaikilta
sopijaosapuolista on pyydetty elokuussa ja joulukuussa 2015 lausunnot sopimuksesta.
Lausuntojen perusteella johtoryhmä on päättänyt, että sopimus lähetetään VarsinaisSuomen kunnille, Varsinais-Suomen TE-toimistolle ja Kansaneläkelaitokselle tammikuun
alussa hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Sopimusta esitetään hyväksyttäväksi tammikuun aikana siten, että se tulee takautuvasti voimaan 1.1.2016.
Liite nro 2
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
12 §
HANKINTAOHJE
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. 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 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 pe-

rusteluissa 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.
13 §
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
- § 65/15
- § 1-5/16
- päätöspöytäkirja §1/16

hankintapäätös
henkilöstöpäätös
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

PJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- se ei ota em. viranhaltijain päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
14 §
ILMOITUSASIAT
-

Kunnanhallituksen alustava kokoussuunnitelma kevätkaudelle 2016: 22.2/29.2., 29.3.,
11.4., 9.5, 30.5, 27.6.

Kunnan ulkopuolisten monijäsenisten toimielinten pöytäkirjat:
- Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunta 15.12.2015

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
15 §
KALANLAJITTELUTILAN KUNNOSTUS TUOMARAISTEN SATAMASSA
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 19.1.2016:
Taivassalon kunta on jättänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 20.10.2015 päivätyn rakennetukihakemuksen Tuomaraisten kalasatamassa olevan
kalanlajittelutilan kunnostusta varten. Hankkeen rahoitussuunnitelma on yhteensä 109 500
€, johon on haettu 80 %:n tukea. Kunta on varautunut talousarviossaan hankkeen toteuttamiseen 20 %:n rahoitusosuudella.
Yritystutkija Ville Turta on 18.1.2016 ilmoittanut, että maa- ja metsätalousministeriö on laittanut rahoitettavat hankkeet toistaiseksi rahoituskieltoon, ja odottamaan kalasatamaselvi-

tyksen valmistumista. MMM sallii kuitenkin rahoittaa tämän kokoluokan hankkeita 60 %:n
tuella. ”Puuttuvaa” 20 %:n tukea ei ole mahdollista saada myöhemmin takaisin.
Hankkeen toteuttaminen 60 %:n tuella lisäisi kunnan omarahoitusosuutta 21 900 eurolla.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää kalanlajittelutilan kunnostushankkeen (projekti 9447) toteuttamisesta.
PÄÄTÖS: Jätettiin pöydälle.
16 §
MUUT ASIAT
- Toivon puisto
- markkinointikoordinaattorin tehtävä
- kunnan keskustan ilmeen kohottaminen
17 §
KUNNANHALLITUKSEN KAHVITARJOILU
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen kokouksissa on tarjolla kahvia sekä kahvileipää.

