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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kvalt 31 §  Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto. 

 

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 8.11.2016. Kokouskuulutus on 

julkaistu kunnan ilmoitustaululla 8.11.2016 ja Loimaan lehdessä ja 

Auranmaan Viikkolehdessä. 

 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutettujen koko lukumäärästä 

on saapuvilla. 

 

Ehdotus:  Todetaan kunnanvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Kvalt 32 § Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan valitaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan tarkastusajasta. 

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan maanantaina 28.11.2016 klo 9.00.  

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Ojanperä ja Hannele Rouhiainen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiöjärjestyksen muutokset ja 

yhtiösopimus 
 

Khall  115 §/17.10.2016 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

 Taustaa 

 Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen esittää 

yhtiökokoukselle osakeannin toteuttamista, yhtiöjärjestyksen muutosta ja 

yhtiösopimuksen hyväksymistä yhtiön puolesta. Yhtiö on esittänyt, että 

Turku suurimpana osakkeenomistajana lähtee viemään mainittuja asioita 

eteenpäin osakastasolla, muutoksiin tarvittavien päätösten tekemiseksi 

osakaskuntien valtuustoissa. Jotta asiat voidaan suunnitellusti käsitellä 

vuoden 2016 aikana yhtiökokouksessa, joko varsinaisessa 

syysyhtiökokouksessa taikka ylimääräisessä kokouksessa, valtuustojen 

päätökset tulisi olla tehtynä riittävän ajoissa ennen yhtiökokousta. 

Suunnitelluista muutoksista on neuvoteltu osakaskuntien kesken 

tapaamisissa vuosina 2016 ja 2015. 

 Turun seudun puhdistamo Oy:n varsinainen syysyhtiökokous pidetään 

18.11.2016. Mahdollisen ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärää ei 

ole vielä päätetty. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti 

normaalit syysyhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tämän lisäksi esitetään, 

että Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestykseen ja osakkaiden 

välisiin sopimuksiin tehtäisiin pääsääntöisesti teknisluonteisia 

päivityksiä. Lisäksi Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus tulee 

esittämään yhtiökokoukselle, että yhtiössä järjestetään maksuton 

suunnattu osakeanti nykyisille osakkaille, omistusosuuksien tasaamiseksi 

vastaamaan palvelun käyttöä. 

 

 Yhtiöjärjestyksen muutokset 

 Yhtiöjärjestyksen muuttamisen taustalla on tarve päivittää 

yhtiöjärjestystä vastaamaan paremmin nykyaikaa ja uutta 

osakeyhtiölakia. Yhtiöjärjestyksestä esimerkiksi poistettaisiin 

osakkeiden nimellisarvo ja osakepääoman vähimmäis- ja 

enimmäismäärät. Lisäksi yhtiöjärjestykseen lisättäisiin maininta yhtiön 

tarkoituksesta toimia keskinäisenä osakeyhtiönä. 

Yhtiöjärjestysluonnokseen on tämän perusteella lisätty yhtiön 

velvollisuus tuottaa palveluita osakkailleen, osakkaiden velvollisuus 

huolehtia yhtiön kustannuksista osakeomistuksen suhteessa sekä 

omakustannusperiaate eli se, että yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. 

Samat asiat on jo aiemmin todettu osakkaiden välisissä sopimuksissa. 

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä määrättyä hallituksen toimikautta 

muutettaisiin sekä päätökset tehtäisiin enemmistöpäätöksinä. 

 Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on ehdottanut, että 

yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että hallituksen toimikausi vastaisi 

kuntavaalien sykliä ja olisi siten neljän vuoden pituinen.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

 Turun kaupunginhallitus on hyväksynyt Turun seudun puhdistamo Oy:n 

hallituksen esittämän yhtiöjärjestyksen sillä muutoksella, että hallituksen 

jäsenet valitaan syysyhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. 

 

 Yhtiösopimus 

 Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkaiden välillä on tällä hetkellä 

voimassa neljä osin päällekkäistä sopimusta: Liittymissopimus, 

Laajentamissopimus, Uusi Osakassopimus ja Uusi Johtamissopimus. 

Tarkoituksena on sopimusrakenteen yksinkertaistamiseksi korvata nämä 

sopimukset yhdellä Yhtiösopimuksella. Yhtiösopimukseen 

sisällytettäisiin näiden sopimusten sisältö päivitettynä versiona. Uudessa 

Yhtiösopimuksessa on myös osakeannin mukaisesti päivitetyt 

omistussuhteet. Kaikkien osakaskuntien allekirjoitettua 

Yhtiösopimuksen, vanhat sopimukset raukeaisivat. 

 Turun kaupunginhallitus on hyväksynyt Turun seudun puhdistamo Oy:n 

hallituksen esittämän yhtiösopimuksen sillä muutoksella, että hallituksen 

jäsenet valitaan syysyhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. 

 

 Osakeanti 

 Suunnatun maksuttoman osakeannin tarkoituksena on muuttaa nykyisten 

osakaskuntien osakelukumääriä siten, että osakeomistuksen määrä 

yhtiössä perustuu palvelun käytön määrään. Toisin sanoen, kunkin 

kunnan omistusosuus yhtiöstä vastaisi sitä, paljonko ja millaista jätevettä 

se yhtiölle toimittaa.  

 Osakeannin tarkoituksena ei ole uuden pääoman kerääminen yhtiölle, 

vaan omistusosuuksien tasaaminen vastaamaan palvelun käytön 

nykytilaa. Vanhojen sopimusten mukaiset omistukset perustuvat 

aikanaan niiden tekohetkellä olleisiin arvioihin, jotka eivät enää pidä 

paikkaansa. Uudet osakkeet annettaisiin osakaskunnille ilmaiseksi. 

Osakeannilla ei ole vaikutusta osakkailta puhdistamopalvelusta 

perittäviin maksuihin. Osakkailta perittävät palvelumaksut perustuisivat 

edelleen omistusosuuteen tai palvelun käytön määrään, jotka 

muutoksella on tarkoitus saattaa yhteneväksi.  

 Yhtiön nykyinen omistuspohja on seuraava: 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Osakas Osakkeet Om. osuus % 

Turku 6520 67,33 % 

Kaarina 840 8,67 % 

Lieto 344 3,55 % 

Rusko 40 0,41 % 

Paimio 256 2,64 % 

Raisio 932 9,62 % 

Naantali 276 2,85 % 

Masku 124 1,28 % 

Nousiainen 76 0,78 % 

Mynämäki 105 1,08 % 

Aura 73 0,75 % 

Pöytyä 50 0,52 % 

Oripää 16 0,17 % 

Marttila 32 0,33 % 

Yht. 9684  

 

 

 

 Marttila on merkinnyt tänä vuonna 32 osaketta, jotka rekisteröidään 

lokakuun aikana. 

 

 Yhtiö on laatinut todelliseen jätevesimäärään ja jäteveden laatuun 

perustuvan laskelman palvelun käytöstä, jonka perusteella 

osakaskunnille osakeannissa annettavien uusien osakkeiden lukumäärä 

on laskettu. Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä olisi 

seuraava: 

 

Turku 1775 

Kaarina 638 

Lieto 149 

Rusko 93 

Paimio 157 

Raisio 0 

Naantali 536 

Masku 142 

Nousiainen 4 

Mynämäki 68 

Aura 20 

Pöytyä  30 

Oripää 11 

Marttila 8 

 

3631 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Jonka jälkeen omistus olisi seuraava:  

Osakas Osakkeet Om. osuus % 

Turku 8295 62,3 % 

Kaarina 1478 11,1 % 

Lieto 493 3,7 % 

Rusko 133 1,00 % 

Paimio 413 3,1 % 

Raisio 932 7,00 % 

Naantali 812 6,1 % 

Masku 266 2,0 % 

Nousiainen 80 0,69 % 

Mynämäki 173 1,3 % 

Aura 93 0,7 % 

Pöytyä 80 0,6 % 

Oripää 27 0,2 % 

Marttila 40 0,3 % 

Yht. 13 315 100 % 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Turun 

seudun puhdistamo Oy:n esityksen suunnatusta maksuttomasta 

osakeannista Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkaille, esittelytekstissä 

yllä/yhtiökokouskutsun luonnoksessa mainitulla tavalla.  

 Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 

hyväksyä Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkaiden välisen 

Yhtiösopimuksen, joka korvaa osakkaiden väliset aiemmat sopimukset, 

sillä muutoksella, että hallitus valitaan vuosittain syysyhtiökokouksessa. 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan 

allekirjoittamaan Yhtiösopimuksen sekä päättämään 

sopimusluonnokseen tehtävistä mahdollisista vähäisistä muutoksista. 

 Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 

hyväksyä Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt 

muutokset, sillä muutoksella, että hallitus valitaan vuosittain 

syysyhtiökokouksessa kerrallaan. 

 Kunnan yhtiökokousedustaja valtuutetaan päättämään yhtiökokouksessa 

kunnan puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista 

Yhtiösopimukseen, yhtiöjärjestykseen tai osakeantikokonaisuuden 

ehtoihin. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 Liitteet: 

 Yhtiösopimusluonnos vertailuteksteineen 

 Yhtiöjärjestysluonnos vertailuteksteineen 

 Yhtiökokouskutsun osaluonnos 

__________________________________________________ 
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nimikirjaimet 

 

Kvalt 33 §  

 

Ehdotus:  Valtuusto hyväksyy Turun seudun puhdistamo Oy:n esityksen 

suunnatusta maksuttomasta osakeannista Turun seudun puhdistamo Oy:n 

osakkaille, esittelytekstissä yllä/yhtiökokouskutsun luonnoksessa 

mainitulla tavalla. 

  Valtuusto päättää hyväksyä Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkaiden 

välisen Yhtiösopimuksen, joka korvaa osakkaiden väliset aiemmat 

sopimukset, sillä muutoksella, että hallitus valitaan vuosittain 

syysyhtiökokouksessa.   

  Valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Yhtiösopimuksen 

sekä päättämään sopimusluonnokseen tehtävistä mahdollisista vähäisistä 

muutoksista. 

 Valtuusto päättää hyväksyä Turun seudun puhdistamo Oy:n 

yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset, sillä muutoksella, että hallitus 

valitaan vuosittain syysyhtiökokouksessa kerrallaan. 

 Kunnan yhtiökokousedustaja valtuutetaan päättämään yhtiökokouksessa 

kunnan puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista 

Yhtiösopimukseen, yhtiöjärjestykseen tai osakeantikokonaisuuden 

ehtoihin. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen päivitys 
 

Khall  119 §/17.10.2016 Ympäristöterveydenhuollon palveluista solmitun yhteistoiminta-

sopimuksen mukaisesti muutokset sopimukseen tehdään kirjallisesti ja 

hyväksytään sopijaosapuolten kunnanvaltuustoissa. Yhteistoiminta-

sopimusta on viimeksi päivitetty vuonna 2012 lautakunnan kokoonpanon 

osalta. 

 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen päivitys on 

ajankohtainen mm. Tarvasjoen ja Liedon kuntaliitoksen sekä 

lainsäädännön muutosten johdosta. 

Liedon kunnan ja Tarvasjoen kunnan kuntarakennelain 8 §:n mukaisen 

yhdistymissopimuksen mukaan yhdistetyn kunnan muut toimielimet 

määräytyvät Liedon kunnan luottamustoimielinrakenteen mukaisesti. 

Valtuusto täydentää Liedon kunnan lautakuntia yhdellä varsinaisella ja 

yhdellä varajäsenellä, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus ja jotka ovat 

toimineet Tarvasjoen kunnan vastaavissa luottamustehtävissä. 

Ympäristöterveyslautakunnan yksi Tarvasjoen kunnan jäsen ja varajäsen 

jatkavat kunnallisvaalikauden loppuun.  

Kemikaalilain mukainen markkinavalvonta keskitettiin Turvallisuus- ja 

kemikaalivirastoon (Tukes) 1.9.2013. Virastoon siirrettiin kunnan 

kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät. Kuluttajapalveluiden 

turvallisuuden valvonta on siirretty Tukesille 1.5.2016 lähtien ja kuntien 

toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvonnassa on päättynyt uusien 

tapausten osalta. Ennen 1.5.2016 vireille tulleet tapaukset käsitellään 

loppuun kunnissa (lakimuutoksen 1510/2015 voimaantulosäännös). Sekä 

kemikaali- että kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteissa tehdään 

jatkossakin terveydensuojeluvalvontaa ja elintarvikevalvontaa. Näillä 

käynneillä terveystarkastaja voi havaita puutteita, jotka kuuluvat 

kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamisalalle. Selkeistä 

turvallisuutta vaarantavista kuluttajaturvallisuuspuutteista ilmoitetaan 

Tukesiin.  

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen 6§:n toimitilat 

mukaisesti ympäristöterveydenhuollon päätoimipiste sijaitsee Liedon 

kunnassa. Muut toimipisteet sijaitsevat Loimaan ja Paraisten 

kaupungeissa. Lisäksi sopijakuntien yhteispalvelupisteitä tai muita 

vastaavia tiloja voidaan käyttää hyväksi hyvän asiakaspalvelun ja 

lähipalvelujen turvaamiseksi.  

Liedon kunnan ympäristöterveyspalveluissa tehtiin kesäkuussa 2015 

elintarvikevalvonnan ja organisaation horisontaalinen auditointi osana 

EnviroVetin, Eläinlääkärihygieenikkoyhdistyksen, Eviran ja Helsingin 

yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettavaa Maa- ja 

metsätalousministeriön rahoittamaa tutkimus- ja kehittämishanketta. 

Auditointiraportissa nostettiin yhdeksi kehittämiskohteeksi 

toimipaikkojen määrä. Monessa yksikössä toimipisteiden karsiminen on 

koettu positiivisena ja toimintaa yhdenmukaistavana ja tehostavana 

välimatkojen pitenemisestä huolimatta. Kokemukset ovat osoittaneet, 

että hyvällä töiden suunnittelulla eivät matkakustannukset eikä 
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matkoihin käytetty työaika kasva. Yhteisiin toimitiloihin siirtyminen 

myös mahdollistaa entistä tehokkaamman tilojen käytön myös Liedossa. 
Toimipisteistä luopuminen edellyttää sopijakuntien hyväksyntää ja 

yhteistoimintasopimuksen muutosta. Ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoimintasopimuksen päivitystä varten Paraisten ja Loimaan 

kaupungeilta pyydettiin lausunnot toimipisteiden sijainnista ennen 

sopimusmuutosten valmistelua.  

Eläinlääkintähuollon osalta sopimuksessa on todettu, että olemassa 

olevat vastaanottopisteet säilyvät toiminnan aloitusvaiheessa ennallaan. 

Mikäli muutoksia eläinlääkärien toimitiloihin esitetään, niistä tullaan 

kuulemaan asianosaista kuntaa/kaupunkia erikseen.  

Ympäristöterveyslautakunta pyysi Paraisten kaupungilta ja Loimaan 

kaupungilta lausunnon ympäristöterveydenhuollon Loimaan ja Paraisten 

toimipisteistä luopumisesta. Lausuntoa pyydettiin 31.12 2015 mennessä. 

Loimaan kaupunki totesi lausunnossaan, että yhteisiin toimitiloihin 

voidaan siirtyä ja luopua Loimaan toimitilasta. Paraisten kaupungin 

ympäristölautakunta vastustaa yhteisiin toimitiloihin siirtymistä. 

Lakkauttamisen katsotaan heikentävän palveluita ja pidentävän 

välimatkoja, heikentävän paikallistuntemusta sekä heikentävän 

yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Lisäksi saariston erityispiirteet, lähinnä 

runsas kesäasutus ja kesätoiminnan sesonkiluonne, ovat perusteluja 

toimipisteen säilyttämiselle Paraisilla.  

Päivitettyyn sopimukseen on tehty tarvittavat päivitykset ympäristö-

terveyslautakunnan kokoonpanon, lainsäädännön ja toimipisteiden sekä 

lautakunnan jäsenten äänimäärien perusteen osalta. Ympäristöterveyden-

huolto tultaneen siirtämään maakunnan tehtäväksi 1.1.2019.  

 

Ympäristöterveyslautakunta esitti Liedon kunnanhallitukselle, että 

ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen tehdään edellä 

esitetyt muutokset ja päivitetty sopimus lähetetään sopijakuntien ja  

-kaupunkien valtuustoille hyväksyttäväksi. Sopijakuntia ja -kaupunkeja 

pyydetään nimeämään sopimuksen allekirjoittajat. 

 

Liedon kunnanhallitus hyväksyi ympäristöterveyslautakunnan esittämät 

muutokset yhteistoimintasopimukseen ja päätti lähettää sopijakuntien ja  

-kaupunkien valtuustoille hyväksyttäväksi päivitetyn yhteis-

toimintasopimuksen sekä pyytää niitä nimeämään sopimuksen 

allekirjoittajat 1.11.2016 mennessä. Lisäksi Liedon kunnanhallitus päätti 

esittää valtuustolle yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä, kun kuntien 

ja kaupunkien lausunnot on saatu. Yhteistoimintasopimus liitteenä. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy päivitetyn 

ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen sekä nimeää 

sopimuksen allekirjoittajiksi Pekka Pajun ja Kirsi Lassilan. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________ 
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Kvalt 34 §  

 

Ehdotus: Valtuusto hyväksyy päivitetyn ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoimintasopimuksen sekä nimeää sopimuksen allekirjoittajiksi 

Pekka Pajun ja Kirsi Lassilan.  

 Liite: Yhteistoimintasopimus  

 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Sopimus tilintarkastuspalveluista 

 
Khall  67 §/13.6.2016 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

  Oripään kunnan ja BDO Audiator Oy:n välinen sopimus tilin-

tarkastuspalveluista valtuustokaudelle 2013–2016 sisältää option vuosille 

2017–2018. 

 Liite: Sopimus 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää käyttää option vuosille 2017–2018. 

 

   

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 35 §  

 

Ehdotus:  Kunnanvaltuusto vahvistaa kunnanhallituksen päätöksen. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2017  
 

Khall  § 128/7.11.2016 Valmistelija: Pekka Paju, vt. kunnanjohtaja 

 

  Vuoden 2017 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa 

Verohallinnolle viimeistään 17.11.2016.  

  Oripään kunnassa voimassa oleva tuloveroprosentti ja kiinteistövero-

  prosentit ovat vuonna 2016 olleet seuraavat: 

 

Tuloveroprosentti 19,50 

 

Kiinteistöveroprosentit: 

- yleinen veroprosentti 1,00 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 

- voimalaitosten kiinteistövero 3,10 

- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan veroprosentti 

 0,00 

 

 Varsinais-Suomen tuloveroprosentin keskiarvo vuonna 2016 on 19,85 ja 

kiinteistöveron yleinen 1,03, vakituisen asunnon 0,42 ja muun 

asuinrakennuksen 1,14. 

   

 Kunnan kiinteistöveroprosentteja korotettiin viime vuonna ja 

tuloveroprosentti on ollut jo useamman vuoden nykyinen 19,5 %. Vaikka 

kunnan ensivuoden talousarvio tulee jäämään tappiolliseksi niin 

tuloveroprosenttia ei liene tarkoituksenmukaista korottaa tässä vaiheessa.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat 

veroprosentit vuodeksi 2017: 

 

Tuloveroprosentti 19,5 

 

Kiinteistöveroprosentit: 

- yleinen veroprosentti 1,00 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 

- voimalaitosten kiinteistövero 3,10 

- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan veroprosentti 0,00 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________ 
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Kvalt 36 § 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat veroprosentit vuodeksi 2017: 

 

Tuloveroprosentti 19,5 

 

Kiinteistöveroprosentit: 

- yleinen veroprosentti 1,00 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 

- voimalaitosten kiinteistövero 3,10 

- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan veroprosentti 0,00 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Talousarvion toteutuminen 1 – 9 / 2016 ja lisämäärärahojen hyväksyminen 
 

Khall  129 §/7.11.2016 Valmistelija: Pekka Paju, vt. kunnanjohtaja 

 

 Osavuosikatsauksen tarkastelun aikaväli on 1.1.–30.9.2016. Tasaisen 

kertymän mukaan ko. aikavälinä toteuma olisi 75 prosenttia. 

Hallintokunnat arvioivat omien tehtäväalueidensa tavoitteiden toteutumista 

toimintakertomuksessa ja tämän lisäksi tarkentavat arviointiaan 

tulosyksikkötasolle (käyttösuunnitelmassa tarkennetut yksityis-

kohtaisemmat tavoitteet).  

 

 Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden arvioinnin tuloksena syntyy 

yksityiskohtaisempaa tietoa, jota voidaan hyödyntää myös 

tehtäväaluetasolla. Käyttösuunnitelmissa hyväksyttyjen tarkennettujen 

tavoitteiden toteutumista seurataan vastaavina ajankohtina kuin 

osavuotiskatsaukset annetaan. Hallintokuntien raportit annetaan tiedoksi 

kunnanhallitukselle.  

 Raportissa selvitetään tavoitteiden ja määrärahojen toteutumaa. Lisäksi on 

pyritty arvioimaan määrärahojen riittävyyttä ja mahdollisen lisämäärärahan 

tarvetta, mikäli näyttää siltä ettei asetettuja taloudellisia tavoitteita 

saavuteta. 

 Talousarvion toteuma näyttää, ottaen huomioon, että terveydenhuollon 

loppuvuoden laskutus on merkittävästi alkuvuoden laskutusta pienempää, 

siltä, että talousarviovuoden tulos on lähes nollatulos, kun talousarviossa 

oli varauduttu noin 330 000 euron tappiolliseen tulokseen. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 

toteutumaraportin 1–9/2016 sekä lisämäärärahaesitykset seuraavasti: 

Talousarviokohtaan sosiaalilautakunta sosiaalipalvelut lisämääräraha 

90 000 €. 

 Lisämäärärahan tarve johtuu mm. arvioitua suuremmista sosiaalityön 

lastensuojelun kuluista.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.    

  

__________________________________________________ 

 

Kvalt 37 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion toteutumaraportin 1–9/2016 

sekä lisämäärärahaesitykset seuraavasti: Talousarviokohtaan 

sosiaalilautakunta sosiaalipalvelut lisämääräraha 90 000 €. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Muut asiat 
 Valtuutettu Halkivaha tiedusteli mitä taiteilijatalo Syrjämällä on tekeillä 

kun sen edessä on rakennustelineet. Kunnanjohtaja kertoi talon 

ulkoverhoukseen liittyvistä kunnostustoimenpiteistä. 


