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PARAISTEN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta 2013–2016

PÖYTÄKIRJA 5/16

Aika ja paikka:

29.3.2017 klo 16.30–19.55

Kaupungintalo, Kajuutta

Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:
Ted Bergman (puheenjohtaja)
Tommy Nymalm (varapuheenjohtaja)
Heli Nyberg
Johan Svahnström
Oili Pyysalo
Mikko Söderblom
Riitta Seppä
Birger Ehrnström
Inkeri Tuominen

Varajäsenet:

Krister Rehn

JHTT, BDO Audiator Oy, pöytäkirjanpitäjä

Patrik Nygrén

kaupunginjohtaja

16.30–18.00

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS
Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Esityslista 5/16 hyväksytään.

Päätös:

Esityslista 5/16 hyväksyttiin.

§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inkeri Tuominen ja Birger Ehrnström.
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§ 4 ESTEELLISYYS
Lautakunnan jäsenten mahdolliset esteellisyydet tulee todeta tässä pykälässä.
Päätös:

Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.

§ 5 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén on kutsuttu kokoukseen tekemään selkoa
näkemyksistään liittyen vuoden 2016 tilinpäätökseen yleensä, kaupungin
tulevaisuudennäkymistä suhteessa tilinpäätökseen ja nykyiseen talousarvioon ja suunnitelmaan sekä erityisesti tilinpäätöksestä lyhyesti seuraavasti:
- Tuloslaskelman toteuma suhteessa talousarvioon
- Kertyneen ylijäämän kehitys
- Käyttötalouden toteuma suhteessa talousarvioon
- Investointiosan toteuma suhteessa talousarvioon
- Rahoitusosan toteuma suhteessa talousarvioon
- Olennaiset tase-erät (erityisesti velkataakan kehitys suhteessa valtuuston asettamiin
tavoitteisiin)
- Kaupungin ja konsernin talous suhteessa kuntalaissa asetettuihin kriteereihin
talouden tasapainosta (§ 110 ja § 118)
Kirjattiin:
-

Vuosi 2016 oli kaupungille hyvä vuosi.
Käyttötalous oli pääpiirteittäin talousarvion mukainen.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon myönnettiin runsaan 540 000 euron lisämääräraha.
Lisäksi tehtiin 170 000 euron määrärahasiirto investoinneista käyttötalouteen.
Verotuottojen toteuma oli 1,7 miljoonaa euroa budjetoitua parempi.
Vuosikate on riittänyt investointeihin ja lyhennyksiin.
Vuosikate on 2,9 miljoonaa euroa budjetoitua parempi.
Muutetussa talousarviossa tulokseksi oli budjetoitu 0,4 miljoonan euron alijäämä,
mutta toteumaksi muodostui 2,0 miljoonan euron ylijäämä.
Kertynyt ylijäämä kasvoi 2 miljoonalla eurolla ja on nyt yhteensä 12,8 miljoonaa
euroa.
Investoinnit rahoitettiin omin varoin, minkä jälkeen lainakantaa vähennettiin vielä
2 miljoonalla eurolla.
Investointien nettokassavirta oli noin 5,3 miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 56,2 %.
Suhteellinen velkaantuneisuusaste oli kaupungin osalta 46,6 % ja konsernin osalta
50 %.
Korkosuojausaste on 94 % eli suunniteltua korkeampi, koska lainoja on lyhennetty
hieman budjetoitua nopeammin.
Mikään ns. kriisikuntakriteereistä ei tällä hetkellä täyty kaupungin tilinpäätöksessä
eikä konserninkaan osalta.
Lainakanta on 40,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 2 610 euroa asukasta kohden.
Hyvän taloudenpidon jatkaminen on tärkeää talouden tasapainon ylläpitämiseksi.
Määrärahojen käyttö lautakuntatasolla on ollut talousarvion mukaista.
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-

-

Päätös:

Sitovuustasolla todetaan käyttötaloudessa muun muassa seuraavat ylitykset
(suhteessa muutettuun talousarvioon):
 Matkailu 45 000 euroa
 Suomenkielinen koulutus 119 000 euroa
 Perhepalvelut 94 000 euroa
 Vanhustenhuolto 112 000 euroa
 Terveydenhuolto 79 000 euroa
 Liikenneväylät 38 000 euroa
 Puistot ja yleiset alueet 46 000 euroa
Tehtiin selkoa vuoden 2017 talouden lähtökohdista. Tavoitteena on talouden
pitäminen edelleen tasapainossa sekä 5–5,5 miljoonan euron investointitaso
vuodessa.
Merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta pyytää talouspäälliköltä selvitystä kaupungin
johdannaissopimuksista ja niihin liittyvistä mahdollisista riskeistä.
Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että anomukset talousarviomuutoksesta tulee
tehdä siinä vaiheessa, kun toiminnan muuttuminen tulee tietoon.

§ 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMIALAA
KOSKEVIKSI HALLINTOSÄÄNNÖN PYKÄLIKSI
Tarkastuslautakunta 16.2.2017 § 7
Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan annettava kunnanhallitukselle
esitys toimialaansa koskeviksi hallintosäännön pykäliksi.
Ehdotus:

Hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:

Palautettiin.
---------JHTT-tilintarkastaja Krister Rehn ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta §:n 8
käsittelyn ajaksi. §:n 8 ajaksi sihteeriksi valittiin varapuheenjohtaja Tommy Nymalm.

Tarkastuslautakunta 29.3.2017 § 6
Ehdotus:

Hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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§ 7 SIDONNAISUUSREKISTERI
Tarkastuslautakunta 16.2.2017 § 8
Kuntalain (410/2015) 84 §:n 1 momentin mukaan saman pykälän 2 momentissa
tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Sidonnaisuusilmoitus
tehdään
tarkastuslautakunnalle,
joka
valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Säännös tulee voimaan keväällä 2017 valittavan valtuuston aloittaessa toimintansa.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusrekisteri on
henkilötietolaissa tarkoitetunlainen henkilörekisteri kaikkine siihen liittyvine
velvoitteineen.
Käytännössä edellä esitetty merkinnee sitä, että vaikka tarkastuslautakunta on
vastuussa rekisterin ylläpitämisestä ja siihen liittyvistä velvollisuuksista – mukaan
lukien tiedottamisvelvollisuus valtuustolle – rekisterin ylläpitoon liittyvät käytännön
rutiinit hoitaa kuitenkin kaupungin hallinto.
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupungin hallinnon
sidonnaisuusrekisterin järjestämisestä Paraisten kaupunkiin.

näkemyksen

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin ylläpitoon
tarvittavasta ohjelmistosta annetut tarjoukset.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää, että kuntalain 84 §:n mukainen Paraisten kaupungin
lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri järjestetään kaupungin hallinnon selvityksen
mukaisesti (LIITE 1).
Lisäksi tarkastuslautakunta tekee päätöksen kyseisen rekisteriohjelmiston
hankkimisesta jommaltakummalta tarjouksen jättäneeltä toimittajalta.

Päätös:

Pantiin pöydälle.
---------JHTT-tilintarkastaja Krister Rehn kutsuttiin takaisin kokoukseen toimimaan
kokouksen sihteerinä.

Tarkastuslautakunta 29.3.2017 § 7
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää, että kuntalain 84 §:n mukainen Paraisten kaupungin
lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri järjestetään kaupungin hallinnon selvityksen
mukaisesti (LIITE 1).
Lisäksi tarkastuslautakunta tekee päätöksen kyseisen rekisteriohjelmiston
hankkimisesta jommaltakummalta tarjouksen jättäneeltä toimittajalta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hankkia sidonnaisuusrekisteriohjelman
Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy:ltä.
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§ 8 KESKUSTELU VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLLÖSTÄ
Tarkastuslautakunta käy vuoden 2016 arvioinnin yhteydessä saadun informaation
pohjalta keskustelua tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksen
sisällöstä.
Päätös:

Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

§ 9 MUUT ASIAT
Käsitellään muut asiat.
Päätös:

Muita asioita ei käsitelty.

§ 10 SEURAAVA KOKOUS
Päätös:

Seuraavat kokoukset pidetään 26.4. klo 16.30 ja 3.5. klo 15.00.

§ 11 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Ehdotus:

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä päivänä ja pidetään nähtävänä
seuraavana päivänä. Keskushallinto vastaa pöytäkirjan täytäntöönpanosta sekä siitä,
että asianomaiset oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusohjeet liitetään pöytäkirjaan ennen
nähtäväksi asettamista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Ted Bergman
Puheenjohtaja

Krister Rehn
Pöytäkirjanpitäjä

Birger Ehrnström
Pöytäkirjantarkastaja

Inkeri Tuominen
Pöytäkirjantarkastaja
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PARAISTEN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kokouspäivämäärä
29.3.2017

MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus
tehdään, osoite ja postiosoite: Paraisten kaupunginhallitus, Rantatie 28, 21600 Parainen, parainen@parainen.fi
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista / julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä
koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville.
VALITUSKIRJA
Valituskirjassa 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 tai 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.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
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.
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO:
Päätös §
on annettu tiedoksi
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi
/
2017.
asianosaiselle

postitse

on luovutettu asianosaiselle

/

2017.

Päätös §

/

2017.

/

2017 /

Vastaanottajan allekirjoitus
on julkipantu

Otteen oikeaksi todistaa

Tiedoksiantaja

