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20 §
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.
Myönnettiin Juhani Palolle läsnäolo-oikeus 20-29 §:lien ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

21 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin Kaisa Peltonen ja Niina Anttila.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Sivu
4

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
5

22 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Otettiin lisäesityslistalta väliaikaisten varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
6

23 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
7

24 §
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.1.2017:
Talousarvio 2017 Toteutuma
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden yli/alijäämä

2 126 535
-11 782 361
-9 655 826
663 374
90 000

380 359
-1 250 213
-869 854
-69 096
-69 096

Toteutuma%
7,6
8,4
8,5

Toteutuma-%
2016
5,6
6,1
6,2

Henkilöstökuluista oli kuluvana vuonna toteutunut 6,4 %, kun se vuonna 2016 oli 5,9 %.
Palveluiden ostoja yhteensä 10,4 % (6,6 %). Verotuloja on kirjattu 6,9 % (7,9 %), joista
kunnan tuloveroa 8,4 % (9,7 %). Valtionosuuksia 8,7 % (9,1 %).
Luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2016 verrattuna, koska erityisesti Uudenkaupungin
kaupunki on laskuttanut tammikuussa perusterveydenhuollosta sekä tammi-helmikuun erät
kun aiempina vuosina em. erät on laskutettu vasta maalis-huhtikuun laskutuksen yhteydessä.
Kehittämispäällikkö Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto 24.1.2017 mm.:
Verohallinto on julkaissut tiedot tammikuun verontilityksistä Veronsaajat-palvelussaan.
Kunnallisverojen osalta tilitykset jäävät tammikuussa -9,0 % alhaisemmiksi kuin vuosi sitten.
Kunnallisverojen osalta tilityksien poikkeuksellisen alhainen taso johtuu suurimmaksi osaksi
siitä, että kaikkia oma-aloitteisten verojen veroilmoituksia ei ole Verohallinnossa ehditty käsittelemään tammikuun tilitykseen mennessä. Samasta syystä joiltakin veronsaajilta on
jäänyt työnantajasuorituksia vähentämättä tilityksistä. Oma-aloitteiset verot oli aiemmasta
poiketen ilmoitettava tammikuusta lähtien uudessa OmaVero-palvelussa.
Verohallinnolla ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa siitä kuinka paljon tilityksiä kunnille on
jäänyt toteutumatta edellä mainituista syistä. Tammikuussa kunnille tilittämättä jääneet ennakkoverot tilitetään kunnilla helmikuun kausitilityksen yhteydessä. Samassa yhteydessä
myös vähennetään mahdollisesti vähentämättä jääneet veronsaajien työnantajasuoritukset.
Helmikuun tilitysten yhteydessä otetaan käyttöön myös uudet ryhmäosuudet verovuoden
2017 ennakoiden tilittämisessä. Uudet jako-osuudet vahvistetaan 27.1.2017 ja ennakkotietojen mukaan kuntien jako-osuus tulee olemaan 61,98 %. Nousu verrattuna verovuoden
2016 ryhmäosuuteen verrattuna johtuu pääosin kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta sen
vähentäessä suhteessa enemmän valtion kuin kuntien verotuloja.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedokseen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jorkka Lehtonen saapui klo 18.10.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
8

25 §
LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN
Tekninen lautakunta 26.1.2017 §
Vuoden 2016 investointilistalle oli varattuna 40 000€ Hakkenpään vuokravenelaiturien Korjaukseen/hankintaan.
Laiturit ovat huonokuntoisia ja elinkaarensa loppuvaiheilla, eikä korjauksella olisi saavutettavissa kuin muutaman vuoden lisäaika niiden elinkaareen.
Hanke jäi toteuttamatta vuonna 2016.
EHDOTUS: Koska vuoden 2017 talousarviosta on ko. määräraha jäänyt kokonaan pois,
anotaan kunnanhallitukselta 40 000€ lisämääräraha laiturihankintaa varten.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 31.1.2017:
Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 ei sisällä investointihanketta eikä
siten myöskään määrärahaa Hakkeenpään vuokravenelaiturien korjaukseen ja/tai hankintaan. Koska koko hanketta ei talousarviossa ole, ei siihen voida määrärahaa osoittaa, eikä
määrärahan lisääminen kuulu kunnanhallituksen toimivaltaan, vaan kunnanvaltuuston tulee
lisätä investointihanke talousarvion investointiosaan ja osoittaa sille määräraha. Lisämäärärahaa voidaan antaa vain olemassa olevalle hankkeelle.
Hanke oli varattuna vuoden 2016 investointihankkeena, mutta sitä ei toteutettu. Investointihankkeina tulee olla hankkeita, jotka myöskin toteutetaan.
Investointiosan toteuttamisesta on valtuusto päättänyt mm. seuraavaa: ”Ennen investointiosassa mainittujen investointien toteutumista, on investoinnin toteuttamiseksi saatava lupa
kunnanhallitukselta täytäntöönpanoa varten.”
Yksityiskohtaisemmin talousarvion investointiosan toteuttamisesta on käsitelty kunnanhallituksen hyväksymissä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.
Näillä näkymin valtuustolla olisi mahdollisuus vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa lisätä hanke ja määräraha viimeistään kesäkuun 2017 loppuun mennessä pidettävässä kokouksessa, joten hankkeen käytännön toteutus hankintaohjeen mukaisine kilpailutuksineen olisi mahdollista toteuttaa vasta syksyllä. Laiturin toteuttaminen talvea vasten ei ole
tarkoituksenmukaista.
Vuokravenelaiturit eivät ole ajantasaisessa kunnossa, joten tekninen lautakunta ja/tai rakennetun ympäristön lautakunta voi jatkaa asian valmistelua siten, että määrärahan pohjana ovat asianmukaisen valmistelun pohjalta muodostunut määrärahaesitys investointihankkeeksi. Samassa yhteydessä lautakunnan tulee valmistella ajantasaiset venepaikkojen
vuokraamista koskevat ohjeet (mm. vuokran määrä ja vuokrakauden pituus).
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
9

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
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26 §
TAIVASSALON KUNNAN VUODEN 2016 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
2013
2014
2015

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
Puutuote Leino
Metallityöpalvelu Kim Nieminen
Fallinranta Oy / Olavi Kleemola

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- nimeää kunnan vuoden 2016 yrittäjäpalkinnon saajan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
11

27 §
LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSET
Asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi säädetään kuntalain 51 §:ssä
(1.6.2017 alk. § 92). Taivassalon kunnan hallintosäännössä määritellään päätökset, jotka
on ilmoitettava viranomaiselle, jolla on oikeus ottaa asia ylemmän viranomaisen
käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa
KuntaL:ssa tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 77
§:ssä (1.6.2017 alk § 51) tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita,
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.
Toimielinten pöytäkirjat:
Tarkastuslautakunta

20.12.2016

Kunnanjohtajan päätökset:
§ 6-7, 12-13
§ 1-9
§ 5,8-11

viranhaltijapäätös
henkilöstöpäätös
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä tiedokseen toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijan päätökset; ja
- että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
12

28 §
ILMOITUSASIAT
-

Turun hallinto-oikeus 31.1.2017, 17/0035/1, valitus ranta-asemakaavasta (valitukset hylätty)

Kunnan ulkopuolisten monijäsenisten toimielinten pöytäkirjat:
- Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunta 24.1.2017
- Uudenkaupungin kaupunki, terveyslautakunta 24.1.2017
- Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunta 14.2.2017
- Laitilan kaupunki, Vakka-Suomen musiikkiopiston jk 14.2.2017
- Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky:n hallitus 16.2.2017
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
13

29 §
VÄLIAIKAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Rantala 27.2.2017:
Keskusvaalilautakuntaan on nimetty viisi jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Lautakunta
on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Kunnallisvaalien takia lautakunta joutuu kokoontumaan
ainakin yhdeksän kertaa. Tiedossa olevien estymistapausten ja eritoten ääntenlaskussa
odotettavissa olevien esteellisyystilanteiden takia on hyvin mahdollista, ettei kokouksia kaikissa tilanteissa saada päätösvaltaiseksi. Tämän vuoksi lautakunnan täydentäminen on
tarpeen.
Vaalilain 14 §:n 1 momentin mukaan jos varajäsen on estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Myös sukupuolten tasa-arvo tulee valinnoissa ottaa huomioon.
Keskusvaalilautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä:
Jäsen
Juhani Manner, pj
Seija Heikkilä, vpj
Olavi Isomäki
Anssi Suinila
Kata Vertio

Varajäsen
Marika Lehtinen
Jukka Olkkonen
Anneli Isomäki
Heidi Saarinen
Pekka Pyykönen

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita kuntavaalityöskentelyä varten keskusvaalilautakuntaa viisi väliaikaista varajäsentä, jotka asetetaan järjestykseen 6.-10. varajäsen;
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus päätti valita väliaikaisiksi jäseniksi sijaantulojärjestyksessä
6. Maarit Salminen
7. Heli Koski
8. Pirjo Hyövelä
9. Elina Tommila-Lehtonen
10. Mikhail Samoilov

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
27.02.2017

Sivu
14

30 §
MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / ARI-ANNA OY
Kunnanhallitus 29.2.2016 § 26
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 22.2.2016:
Ari-Anna Oy:n kanssa on neuvoteltu määräaikainen maanvuokrasopimus Hakkenpään alueesta 1.3.- 31.10.2016 väliseksi ajaksi.
Liite nro 5
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jussi Liimatainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi klo 18.54-19.10 ja 19.16-19.27.
__________
Kunnanhallitus 31.10.2016
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 26.10.2016:
Voimassaoleva vuokrasopimus päättyy 31.10.2016. Vuokralaisen kanssa on keskusteltu
vuokrasopimuksen jatkosta vuoden 2041 loppuun ja erillistä kaupasta kiinteistöllä olevista
rakennuksista. Rakennuksia koskeva myynti käsitellään erikseen.
Maanmittauslaitos on pöytäkirjallaan 2016-529937 käsitellyt kiinteistöä rasitteita, ja päättänyt:
- siirtää kiinteistöjen venevalkamaoikeuden suuntapyykkien 30 ja 30.1 osoittamalle rajalle. Siirron yhteydessä lakkautetaan vanha käyttöoikeusyksikkö Y2000-41416 ja perustetaan uusi oikeus venevalkamaan, laituriin ja ajoneuvojen pitämiseen, käyttöoikeusyksikkö 2016-K47208. Uuden rasitealueen koko on 30 m x 45 m.
- perustaa kiinteistöjen käyttöä varten uusi 4 m leveä tieoikeus olemassa olevaan tiehen
Taivassalo-Hakkenpää yhdystieltä rasitealueelle, uusi käyttöoikeusyksikkö 2016K46436.
- kunta on rasitetun kiinteistön omistajana on velvollinen rakentamaan uuden venevalkaman Rakennussuunnittelu Markku Vuorisen 7.9.2016 laatiman suunnitelman mukaisesti siten muutettuna, että ruoppauksen syvyys pitää olla 2,0 m.
- uuden venevalkaman on oltava valmis 1.5.2019. Jos uusi venevalkama ei ole valmis
edellä määrättyyn päivään mennessä, saavat rasiteoikeuden laittaa uuden rasitetoimituksen vireille rasitteen siirtämiseksi vanhaan paikkaan kunnan kustannuksella.
- päätös venevalkamaoikeuden rakentamisesta ja huomioiminen talousarviossa on kunnassa tehtävä vuoden 2017 aikana. Jos päätöstä ei edellä määrätyssä ajassa ole tehty,
katsotaan että kunnalla ei ole mahdollisuuksia toteuttaa rakentamista 1.5.2019 mennessä ja rasiteoikeuden haltijat voivat laittaa uuden rasitetoimituksen vireille rasitteen
siirtämiseksi vanhaan paikkaan Taivassalon kunnan kustannuksella.
- kunnan on hoidettava kustannuksellaan yksi rannan puhdistusruoppaus viimeistään 10
vuoden kuluttua venevalkama-alueen valmistumisesta. Tämän jälkeen vastuu ruoppauksesta siirtyy rasiteoikeuden haltijoille. Mikäli kunta haluaa siirtää velvoitteen mahPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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dolliselle uudelle Sahan kiinteistön omistajalle, on se erikseen huomioitava kaupanteon
yhteydessä; ja
rasiteoikeuden haltijoilla on oikeus käyttää vanhaa venevalkama-aluetta kunnes uusi on
rakennettu.

MML on toimittanut pöytäkirjan maanmittaustoimituksesta 26.10.2016.
Kiinteistöllä olevan piipun kaatoa koskeva asia on kesken PIONK/PORPR:n kanssa.
Liitteenä voimassa oleva vuokrasopimus, maanvuokrasopimusluonnos (19.10.2016) sekä
oheismateriaalina vuokramiehen kommentein.
KJ:N
EHDOTUS: Annetaan kokouksessa.
Merkittiin, että Jussi Liimatainen poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.17-19.05. Jussi Liimataisen sijaisena toimi Juhani Palo.
Merkittiin, että Pia Lahtinen saapui klo 18.09.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- jatkaa määräaikaista vuokrasopimusta 31.10.2017 saakka;
- valtuustolle järjestetään iltakoulu; ja
- kunnanhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi ottaen huomioon kuntalain 130 §:n
30.4.2017 mennessä.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Juhani Palo poistui asian päätöksenteon jälkeen klo 19.05.
__________
Kunnanhallitus 12.12.2016 § 210
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 12.12.2016:
Ari-Anna Oy on esittänyt, että määräaikaista vuokrasopimusta jatkettaisiin 30.4.2018 saakka 31.10.2017 sijaan.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- määräaikaisen vuokrasopimuksen jatkamisesta.
PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti jatkaa määräaikaista vuokrasopimusta 30.4.2018 saakka.
Merkittiin, että Jussi Liimatainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi klo 19.05-19.06.
__________
Kunnanhallitus 30.1.2017 § 19
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 24.1.2017:
Kunnanvaltuustolle järjestettiin iltakoulu 14.11.2016.
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Kunnan omistaman kiinteistön luovutuksen tai vuokrasopimuksen markkinaehtoisuuden
määrittelystä säädetään kuntalain 130 §:ssä. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 268/2014 vp) todetaan, että pykälä ei kieltäisi kiinteistöjen luovutusta tai
vuokrasopimusten tekemistä käyvästä markkina-arvosta poikkeavasti, vaan ohjaisi, kuinka
markkinahinnan määrittäminen voidaan tehdä.
Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja.
Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.
Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa
kiinteistön ilman 1 momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso.
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että: ”Käytännössä ongelmallista saattaa olla sellaisten kiinteistöjen arvonmääritys, joita on harvoin markkinoilla
tarjolla, jotka sisältävät vain tietylle alalle soveltuvia laitteita ja joille ei ole useita halukkaita
ostajia tai vuokraajia. Tällaisissa käytännön tilanteissa voi olla tarkoituksenmukaista pyytää
useamman asiantuntijan lausunto. Arvioiden ollessa ristiriitaisia, markkina-arvoksi voitaisiin
katsoa asiantuntijoiden arvioiden keskiarvo. Jos käytetään keskiarvoa, yhtenä keskiarvon
perustana käytettävänä arviona voidaan käyttää kunnan omaa käsitystä markkinaehtoisesta tasosta.” sekä ”Mikäli kunta ei luovuta kiinteistöä tai tee vuokrasopimusta kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan tahon kanssa tämän pykälän tarkoittamalla markkinaehtoisella
hinnalla, tulee kunnan huomioida 3 momentissa tarkoitetut valtiontukisäännöt.” SEUT 107
ja 108.
Menettelytapoja noudattamalla voidaan varmistua, että kiinteistön luovutus näissä tilanteissa ovat markkinaehtoisia ja että luovutukseen ei sisälly kiellettyä valtiontukea. Jos kunta ei
luovuta kiinteistöä markkinaehtoisella hinnalla, tulee kunnan ottaa huomioon valtiontukisäännöt.
Kunnan on valtiontukiviranomaisena huolehdittava valtiontukea koskevien säännösten
noudattamisesta (KHO 2009:89). Kunnan tulee joko varmuudella pystyä ennen kiinteistön
luovutusta tai ostamista (taikka muuta järjestelyä) koskevaa päätöksentekoa asianmukaisesti sulkemaan pois valtiontukisäännösten soveltuminen tai ottaa valtiontukisäännökset
päätöksenteossa huomioon.
Valtiontukea voi sisältyä mihin tahansa järjestelyyn, mikäli kaikki SEUT 107 artiklan 1 kohdassa määrätyt kriteerit täyttyvät. Kyseessä voi olla esimerkiksi liike-, teollisuus-, yritys- tai
muuhun taloudelliseen toimintaan käytettävien kiinteistöjen myyminen tai ostaminen taikka
muukin kunnan ja yrityksen välinen sopimus tai sopimusjärjestely, johon liittyy myös kiinteistön kauppa.
Ennen kiinteistön kauppaa tai muuta järjestelyä on mm. selvitettävä, onko kyse kaupasta
valtiontukisäännösten tarkoittaman taloudellisen toimijan, joka toimii sellaisella toimialalla,
jossa on jäsenvaltioiden väliset markkinat (jäljempänä ”yritys”), kanssa. Kyse on kaikista taloudellista toimintaa harjoittavista yksiköistä riippumatta oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.
Yrityksille myönnettäviä julkisia tukia koskevat periaatteet on määritelty EU:n toiminnasta
tehdyn sopimuksen (SEUT) 107–109 artikloissa. Käsite ”valtiontuki” eroaa yleiskielessä sille annetusta merkityksestä monessa suhteessa, sillä käsite kattaa kaikki rahoitusmuodoltaan varsin moninaiset julkisen sektorin toimenpiteet, joilla tuetaan yrityksen taloudellista tiPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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lannetta. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla suorien avustusten ohella muun muassa valikoivat verohelpotukset, ehdoiltaan edulliset lainat ja takaukset, alihintainen vuokra tai vaikkapa toimenpiteet, joilla lievennetään maksuja, jotka yritykset tavanomaisesti joutuvat maksamaan.
Catella on keväällä 2011 arvioinut alueen markkina-arvon (ilman rakennuksia). Markkinaperusteiseen vuokratasoon liittyy maksettavan euromääräisen vuokran lisäksi myös muut
vuokrasopimukseen sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet. Turun Seudun OPKiinteistökeskus Oy LKV on laatinut arviolausunnon, oheismateriaalina, kohteen markkinaarvosta ja määritellyt markkina-arvoisen vuokran. Arviot perustuvat paikalla suoritettuihin
katselmukseen arvioin tilaajalta, asiakirjoista saatuihin tietoihin, tämän hetkiseen markkinatilanteeseen sekä maa-alueiden sekä toimitilojen myynti-, vuokraus- ja arviointityössä saatuun kokemukseen. Kohteen lopullinen arvonmääritys tapahtuu kuitenkin vasta markkinoilla, kun toisistaan riippumattomat osapuolet sopivat vapaaehtoisella kaupalla tai vuokrasuhteen solmimisella, ilman pakkoa, kohteen vastikkeellisesta luovutuksesta tai vuokrasuhteesta. Kuntalain 130 § 2 mom:n mukainen arviointi on tehty.
Aikaisemmin esillä olleesta vuokrasopimusluonnoksesta on pyydetty Suomen Kuntaliiton
lakiasiainosaston lausuntoa. Varsinaista lausuntoa ei annettu, koska mm. siinä on kunnan
taloudellisen edun näkökulmasta monta kyseenalaista ja epäselvää ehtoa, sekä kehotettiin
käyttämään sopimuksen laadinnassa paikallista asianajajaa tai lakimiestä. Maanvuokrasopimuksen laadinnasta on tehty erillinen hankintapäätös.
Kun alueesta on tehty maanvuokrauspäätös 30.4.2018 saakka, voisi kunnanhallitus harkita
kuntalain 130 § 1 mom:n mukaista avointa tarjouskilpailua.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- merkitsee valmisteluvaiheen tiedokseen
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 21.2.2017:
Naantalin kaupungin kaupunginlakimies Turo Järvinen on laatinut luonnoksen maanvuokrasopimukseksi, jota on vuokramiehen kanssa käyty lävitse 21.2.2017. Muutokset ja/tai
vuokramiehen esittämät muutokset sopimukseen on merkitty liitteeseen nro 1 turkoosilla:
 Kohta 2. Vuokramiehen esitys poistettavaksi;
 Kohta 3. Vuokra-ajan alkamisajankohta 1.4.2017;
 Kohta 5.1. Perusvuokra 6566,70 €, joka on vastaava mitä Antti Piilinen Ky:ltä on
peritty (indeksitarkistettu laadinta-ajankohtaan), ja viittaus kohtaan 11.8;
 Kohta 7.2. Vuokramiehen esitys poistettavaksi;
 Kohta 9.1. Selvennetty vuokramiehen etuosto-oikeutta;
 Kohta 9.2. Vuokramiehen esitys teknisestä arvosta lunastushetkellä;
 Kohta 9.4. Selvennetty aikataulua ja alueen siivousta;
 Kohta 10.1. Pidennetty määräaikaa kuukaudesta kolmeen kuukauteen;
 Kohta 11.8. Todettu kiinteistöveron suorittaminen; ja
 Kohta 11.9. Tarkennettu voimaantuloa.
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KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
1. merkitsee maanvuokrasopimusluonnoksen tiedokseen;
2. käy yksityiskohtaisen keskustelun edellä esitetyistä sopimusmuutoksista ja päättää niiden käsittelystä; ja
3. hyväksyy maanvuokrasopimuksen.
PÄÄTÖS:
1. Ehdotus hyväksyttiin.
2. Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus käsitteli yksityiskohtaisesti esitetyt sopimusmuutokset ja päätti seuraavaa:
 Kohta 2. Vuokramiehen esitystä ei hyväksytty
 Kohta 3. Vuokra-aika 1.4.2017-31.3.2027
 Kohta 5.1. Perusvuokra 6566,70 €, joka on vastaava mitä Antti Piilinen Ky:ltä on
peritty (indeksitarkistettu laadinta-ajankohtaan), ja viittaus kohtaan 11.8;
 Kohta 7.2. Vuokramiehen esitystä ei hyväksytty
 Kohta 9.1. Selvennetty vuokramiehen etuosto-oikeutta;
 Kohta 9.2. Vuokramiehen esitystä ei hyväksytty, 60 %
 Kohta 9.4. Selvennetty aikataulua ja alueen siivousta;
 Kohta 10.1. Pidennetty määräaikaa kuukaudesta kolmeen kuukauteen;
 Kohta 11.8. Todettu kiinteistöveron suorittaminen; ja
 Kohta 11.9. Tarkennettu voimaantuloa.
3. Jätettiin pöydälle
Merkittiin, että Jussi Liimatainen poistui esteellisenä (intressijäävi) ennen asian käsittelyä ja
päätöksentekoa klo 19.41. Liimataisen sijaan tuli Juhani Palo.
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31 §
SAHAN ALUEEN RAKENNUSTEN MYYNTI / ARI-ANNA OY
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 19.10.2016:
Kunnanhallitus hyväksyi 12.10.2015 vuokrasopimuksen siirron Ari-Anna Oy:lle. Kunnanhallitus hyväksyi 29.3.2016 liikehuoneiston vuokrasopimuksen Ari-Anna Oy:n (tarkistettu
13.4.2016) kanssa. Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu kiinteistöllä olevien rakennusten
myynnistä vuokralaiselle.
Liite nro 10
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen kauppakirjan.
PÄÄTÖS: Esittelijä poisti asian listalta.
__________
Liite nro 2
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen kauppakirjan.
PÄÄTÖS: Jätettiin pöydälle.
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32 §
TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Ei julkinen, L viranomaistoiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 20 k
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 7.2.2017:
Kuntalain 123 §:n 4 mom:n nojalla havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa.
Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
BDO Audiator Oy on toimittanut 2.2.2017 päivätyn tilintarkastuspöytäkirjan kunnanhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten, liite nro 3
Kuntalain 129 § 1 ja 2 mom:ien mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei
saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.
Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta
sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien
ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
Taivassalon Vuokratalot Oy kuuluu Taivassalon kuntakonserniin, eikä Hakkenpään yksityistien tiekunnalle myönnetty laina ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille laissa säädettyjä
tehtäviä, eikä siihen sisälly merkittävää taloudellista riskiä.
Riittävän kattavat vastuuvakuudet otetaan jatkossa myönnettäessä lainoja, takauksia tai
muita vakuuksia, kuten myös kuntalain 130 §:n säännös luovutettaessa kiinteistöjä tai
vuokrattaessa.
Kunnanhallitus päättää erikseen perusparannus- ja korjauskustannusten perimisestä tai tekee erillisen perustelun päätöksen niiden maksamisesta. Mahdollisen perimispäätöksen yhteydessä on varauduttava mahdollisiin oikeudenkäyntikustannuksiin. Mikäli perusparannusja korjaustöissä olisi keväällä 2016 menetelty tilintarkastuspöytäkirjan esittämällä tavalla, ei
vuokrasopimuksen mukaista majoitus- ja ravitsemuspalvelutoimintaa olisi voitu kesällä järjestää. Lisäksi kertomuksessa on käsitteet perusparannus- ja korjauskustannukset liitetty
yhdeksi, eli sekoittuneet. Vuokralainen on maksanut perusparannuskustannukset (n.
30 000 €).
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen; ja
- perintätoimista tai erillisen perustellun päätöksen tekemisestä.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus päätti tehdä erillisen päätöksen kustannusten jättämiseksi kunnan kustannukseksi. Perustelut: Pääosa kunnan maksamista kuluista on syntynyt aiemman vuokralaisen tekemistä laiminlyönneistä (mm. putkien jäätyminen) sekä edellistä aikaisempien vuokralaisten laiminlyönneistä kiinteistön kunnossapidon suhteen sekä kunnan omasta kiinteistön laiminlyönneistä.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 20-32
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
§
Muu valitusviranomainen
§
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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 *)
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