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KOKOUSPAIKKA

Marttilan kunnankirjasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Jäsen
(x) Torkkeli Mikko, puheenjohtaja
(x) Lehti Sanna, varapuheenjohtaja
(x) Kallio Hannu, jäsen
(x) Kraappa Maarit, jäsen
(x) Portaala Mari, jäsen
(x) Prusila Petri, jäsen
(-) Wickström Tapio, jäsen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

(x) Korimäki Eeva, kunnanhallituksen pj.
(x) Björk Pasi, kunnanhallituksen edustaja
(-) Maisila Carita, kunnanjohtaja
(x) Bergfors Anniina vapaa-aikasihteeri
(x) Jurttila-Nurminen Taina, kirjastonhoitaja
(-) Kanasuo Eero, nuorisovaltuuston edustaja
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Varajäsen
() Tegel Mikko
() Järvilehto-Kylänpää Päivi
() Leskinen Matti
() Björk Kati
() Salo-Ylitalo Kirsi
() Kujanpää Jarmo
(x) Saari Jarmo

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 25-29

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kallio ja Mari Portaala. Pöytäkirjantarkastus
suoritetaan 25.09.2019 kirjastossa.
Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Mikko Torkkeli
Taina Jurttila-Nurminen
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet
on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Marttila
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Aika ja paikka
Marttilan kunnan www-sivuilla 26.09.2019
Virka-asema

Kirjastonhoitaja

Allekirjoitus

Taina Jurttila-Nurminen
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25 §
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutumavertailu 31.8.2019 tasolla
Lautakuntien tulee antaa raportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2019 tilanteessa sekä mahdollinen arvio loppuvuoden kehityksestä.
Lautakunnat tekevät raportit 1.10.2019 mennessä. Raportti käsitellään kunnanhallituksessa
10.10. ja valtuustossa 11.11.
Talousarvion toteutumaraportit tulostetaan keskitetysti kirjanpidosta, mutta mikäli talousarviossa on odotettavissa merkittävää poikkeamaa, tulee lautakunnan tehdä selvitys ylityksestä. Mikäli määrärahat jollakin menokohdalla näyttävät ylittyvän, ne pitää ensisijaisesti kattaa joltakin toiselta menoalueelta. Lautakunnan esityksessä pitää selvittää, mistä menoylitykset katetaan tai
saadaanko tuloja lisää.
Hyvinvointilautakunnan talousarviossa ei ole tiedossa menoylityksiä.
Liite 1: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31082019
Kirjastonhoitaja:
Merkitään hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma tasolla 31.8.2019 lautakunnan tietoon
saateuksi.
Hyvinvointilautakunta:
Merkittiin hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma tasolla 31.8.2019 lautakunnan tietoon
saateuksi.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410 (liikunta- ja nuorisotoimi),
kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 084 5342 (kirjasto-ja kulttuuritoimi)

Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen ww.ww..2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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26 §
Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma
Kunnanhallitus (24.06.2019, § 131) on antanut ohjeet vuoden 2020 talousarvion ja vuosien
2022 taloussuunnitelman laadintaan. Lautakuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset kunnanhallitukselle 27.9. mennessä.
Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvion on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Talousarvion lähtökohtana on valtuuston 10.6.2019 hyväksymä kuntastrategia ja tavoitteiden
toteuttamiseksi määritellyt toimenpiteet ovat talousarvion laadinnan lähtökohtana.
Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat
toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta niitä voidaan
mitata mahdollisimman yksiselitteisillä ja konkreettisilla mittareilla ja menetelmillä. Mittarit voivat
olla määrällisiä tai laadullisia.
Kuntastrategiassa yksi painopiste on vastuullinen taloudenhoito. Kunnan talouden tilanne on
heikentynyt eikä tilanne ole muuttumassa tulevina vuosina.
Toimintamenojen kasvuvara vuodelle 2020 on pieni. Lautakuntien tulee huomioida tämä
talousarvioehdotuksia laatiessaan. Priorisointia ja menojen karsintaa tulee tehdä jo lautakuntakäsittelyssä. Palkkoihin lasketaan 1,2 % korotus. Toimintamenojen kasvuksi
yhteensä hyväksytään enintään +2 % koko kunnan tasolla.

Liite 2: Hyvinvointilautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotus ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma
Kirjastonhoitaja: Hyväksytään hyvinvointilautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotus ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma kunnanhallitukselle esitettäväksi.
Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin hyvinvointilautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotus ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma kunnanhallitukselle esitettäväksi.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410 (liikunta- ja nuorisotoimi),
kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 084 5342 (kirjasto-ja kulttuuritoimi)

Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen ww.ww..2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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27 §
Tiedoksiannot lautakunnalle
Marttilan kunnanhallitus
10.06.2019
111 § Verotulojen tilitykset ajalta 1.1.-31.5.2019
112 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2019
131 § Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman laatimista koskevat
ohjeet
24.06.2019
124 § Verotulojen tilitykset ajalta 1.1.-30.6.2019
01.07.2019
136 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.5.2019
Kunnanvaltuusto
10.06.2019
23 § Kuntastrategia
24 § Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus
Kirjastonhoitaja:
Merkitään oheiset asiakirjat lautakunnalle tietoon saatetuksi.
Hyvinvointilautakunta:
Merkittiin asiakirjat lautakunnan tietoon saatetuksi.

Lisätietoja: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 0845 342

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen ww.ww..2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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28 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen ww.ww..2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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29 §
Muutoksenhaku
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät 25-28

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 29
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
pykälät 29

Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Hyvinvointilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.
3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:

Hyvinvointilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen ww.ww..2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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4. Valitusosoitus
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 myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Käyntiosoite:
Postilokero-osoite:
Sähköpostiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Maa-aineslain 20 §, pykälät

valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen:
Osoite:
pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen ww.ww..2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

