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POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 2/2016
2

KOKOUSAIKA

Tiistai 28.06.2016 klo 14.00-15.15

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali
Saapuvilla oli 13 varsinaista ja 6 varajäsentä, yhteensä 19 valtuutettua.

Saapuvilla olleet valtuutetut

Pöytäkirjan liitteenä on läsnäolopöytäkirja.

Poissa olivat valtuutetut

Puheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Varanka Martti §:t 4-11 ja 13-16
Terttu Loukusa § 12
Knutars Heli
kunnanjohtaja
Ahola Eija
pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia-§:t

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§§:t 4-16
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Joenkaari ja Oskari Palojärvi.

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Martti Varanka §:t 4-11 ja 13-16

Eija Ahola

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

Terttu Loukusa § 12
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Tarkastuspaikka ja -aika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Posiolla ___/___ 2016
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Anja Joenkaari
Oskari Palojärvi
Kunnanvirastolla 4.7.2016 klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00
Virka-asema

Eija Ahola
Todistaa

vs. hallintojohtaja

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
4§

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja samassa
ajassa annettava tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan esityslista liitteineen on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, lähetettävä
valtuutetuille vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta.
Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille ja julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kunnanvaltuuston päättämissä ilmoituslehdissä Koillissanomissa ja Kuriirissa. Kunnanvaltuuston asialista on julkaistu Kuriirissa.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan koolle
kutsutuksi ja toteaa valtuutettujen lukumäärän ja päätösvallan.
Päätös
Ennen nimenhuutoa ja päätösvaltaisuuden toteamista puheenjohtaja ilmoitti seuraavat
valtuutettujen poissaolot ja poissaolojen syyt:
Karasti Kari, työeste
Kulojärvi Heino, työeste
Maaninka Heikki, työeste
Mursu Paavo, työeste
Perttunen Ulla-Maija, työeste
Ronkainen Minna, henkilökohtainen este
Tuomivaara Markku, työeste
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti poissaolot ja niiden syyt. Suoritetussa nimen
huudossa todettiin, että läsnä oli 13 varsinaista valtuutettua ja Keskustan 1. varajäsen
Salla Pätsi, Keskustan 2. varajäsen Pentti Määttä, Keskustan 3. varajäsen Oskari
Palojärvi, Ryhmä 2008:n 2. varajäsen Anja Joenkaari, Vasemmistoliiton 1. varajäsen
Lassi Huotari ja Perussuomalaisten 1. varajäsen Marko Kemppainen.
Kunnanvaltuusto totesi yksimielisesti kunnanvaltuuston kokouksen päätösvaltaiseksi.
-----------------------Kunnanvaltuuston puheenjohtajan esityksestä kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti
muuttaa esityslistalla olevien asioiden käsittelyjärjestystä siten, että esityslistan § 16
Kunnan arviointikertomus vuodelta 2015 käsitellään ennen esityslistan § 15 Vuoden
2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
Päätöksen mukaisesti asiat numeroidaan pöytäkirjaan seuraavasti:
§ 15 Kunnan arviointikertomus vuodelta 2015
§ 16 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
5§

Kokouspäivämäärä
28.06.2016

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua pöytäkirjantarkistajiksi.
Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa viimeistään perjantaina 1.7.2016 klo 9.00.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anja Joenkaari ja Oskari Palojärvi.
------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
6§

Kokouspäivämäärä
28.06.2016

5

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
Kunnanhallitus 24.11.2015 § 106
Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen-,
ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.
Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat sekä esimiehet vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.
Kunnanhallituksen tulee antaa tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa vuosittain lausunto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja arvio keskeisistä johtopäätöksistä.
Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kunnan hallinto- ja
johtosäännöissä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia kunnan toimialoja sekä konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä.
Edellä mainitut asiat huomioiden on valmisteltu Posion kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.1.2016, jotka on hyväksynyt Posion kunnan tilintarkastaja Mirja
Klasila.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Posion kunnan liitteenä olevan
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.1.2016 alkaen.
Perusteet korvaavat kunnanhallituksen 31.1.2005 § 39 hyväksymän Kunnan sisäistä valvontaa koskevat yleiset ohjeet.
Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään tähän ohjeeseen vähäiset korjaukset, jotka ovat tarpeellisia sen ajan tasalla pitämiseksi. Ohje tuodaan kunnanhallituksen
käsittelyyn vähintään valtuustokausittain tai, kun kunnan toiminnassa tapahtuu sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka edellyttävät ohjeen päivittämistä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 18.12.2015 § 38
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
_________________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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Kunnanhallitus 8.2.2016 § 11
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ohjetta käyttöönotettaessa on todettu, että
ohjeessa ei ole määritelty, miten mm. osto- ja myyntilaskuja, käteismaksuja ja –kassoja, rahoitusomaisuutta ja omaisuusrekisteriä käsitellään ja valvotaan.
Edellä mainittujen asioiden johdosta kunnanvaltuuston 18.12.2015 § 38 hyväksymää Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ohjetta on täydennetty lisäämällä siihen luku 7.
Erillisasiat. Liitteenä päivitetty ohje.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn Posion kunnan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet -ohjeen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
-----------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
7§

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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KATTOTÖIDEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Toimintaympäristölautakunta 26.4.2016 § 25
Vuoden 2016 talousarvion investointiosassa on varattu vesikattorakenteiden uusintaan
hammashoitolan siiven osalle 95000,00 euroa. Korjausohjelman mukaisesti vuodelle
2017 terveyskeskuksen taloussiiven kattomuutokseen 120000,00 € ja vanhainkodin
katon vesieristeen uusimiseen vuodelle 2018 100000,00 €
Vanhainkodin (Valmankodin, Rantala-kodin ja asuntosiiven) katossa on ilmennyt vesivuotoja jo edellisenä vuonna ja vuodot näyttävät lisääntyvän tämän kevään aikana paikkaustöistä huolimatta. Vanhainkodin katon vesieristys on palahuopa ilman aluskatetta.
Palahuovan pinnan kiveys on irronnut ja pintabitumi kulunut osin niin, että sidekudokset
näkyvät.
Hammashoitolan ja taloussiiven katoissa ei vesivuotoja ole ilmennyt kuluvana keväänä,
mistä johtuen olisi tähdellistä muuttaa kattotöiden työjärjestystä siten, että vanhainkodin
katon vesieristeen uusintatyöt tehtäisiin ensimmäisenä.
Hammashoitolan siiven vesikaton muutostöiden suunnittelu on käynnistetty.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi investointiosassa esitetyn kattotöiden suoritusjärjestyksen muutoksen siten, että vuonna 2016 toteutetaan hammashoitolan siiven suunnittelu ja loput vuodelle 2016 varatusta investointirahasta käytetään vanhainkodin vesieristeen uusimiseen.
Hammashoitolan kattotyöt siirtyvät vuodelle 2017 ja terveyskeskuksen taloussiiven kattotyöt siirtyvät vuodelle 2018.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanhallitus 16.5.2016 § 31
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy toimintaympäristölautakunnan ehdotuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy investointiosassa esitetyn kattotöiden suoritusjärjestyksen
muutoksen siten, että vuonna 2016 toteutetaan hammashoitolan siiven suunnittelu ja loput vuodelle 2016 varatusta investointirahasta käytetään vanhainkodin vesieristeen uusimiseen. Hammashoitolan kattotyöt siirtyvät vuodelle 2017 ja terveyskeskuksen taloussiiven kattotyöt siirtyvät vuodelle 2018.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________

Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
----------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
8§

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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INVESTOINTIMUUTOKSET 2015
Toimintaympäristölautakunta 24.5.2016 § 30
Moni vuoden 2014 investointien toteutuksista siirtyi vuoden loppupuolelle. Toimintaympäristöpalveluissa uskottiin vielä alkusyksystä kohteiden valmistuvan vuoden 2014 loppuun mennessä. Toimistoa kohdannut loppuvuoden henkilöstövajaus ja sekä se, ettei
väkisin lähdetty taloudellisista syistä tekemään kohteita ylitöinä valmiiksi johti siihen, etteivät peruskoulun ruuanjakolinjasto, Apajan muutostyöt, terveyskeskuksen vuodeosaston muutostyöt, Ambulanssitilojen muutoksen ja Paloaseman varavoimakoneen asennus
valmistuneet vuoden 2014 puolella.
Edellä mainittuihin kohteisiin oli varattu riittävä toteuttamisraha vuoden 2014 puolella lukuun ottamatta peruskoulun ruuanjakelulinjastoa, missä työssä lautakunnan päätöksellä
päätettiin toteuttaa myös astianpalautus ja pesulinjasto. Vuoden 2015 investointiosaan
näille kohteille ei ole osoitettu määrärahaa.
Ehdotus
Toimintaympäristö hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle edelleen valtuustolla vahvistettavaksi vuoden 2015 investointiosassa määrärahamuutokset seuraavasti:
Kuloharjun puhdistamolle varatusta 80000,00 euron käyttämättömästä määrärahasta
siirretään:
Paloaseman varavoimakoneelle
1542,00 €
Ambulanssitilojen muutostyölle
20655,00 €
Terveyskeskuksen muutostöille
28008,00 €
Apajan nuorisotilojen muutos
5544,00 €
Peruskoulun ruuanjakelulinjasto
10481,00 €
Samalla lautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi koulukeskuksen ruuanjakelulinjaston ja astianpalautus- ja pesulinjaston
investointimäärärahan ylityksen 6714,00 €, mikä johtui suurelta osin rakenteissa havaitun vesivaurion samanaikaisesta korjauksesta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanhallitus 30.5.2016 § 40
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy toimintaympäristölautakunnan ehdotuksen ja esittää edelleen
kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2015 investointiosan määrärahamuutokset
edellä esitetyn mukaisesti ja hyväksyy koulukeskuksen ruuanjakelulinjaston ja astianpalautus- ja pesulinjaston investointimäärärahan ylityksen 6714,00 €.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
-----------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
9§

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUSTOTEUTUMA 1.1.-31.3.2016
Kunnanhallitus 30.5.2016 § 37
Talousarvion ensimmäisen kolmen kuukauden toteuma annetaan talousarvion sitovien
perustelujen nojalla tiedoksi tarkastuslautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Käyttötaloustoteumassa tarkastellaan sisäisiä ja ulkoisia tuloja sekä toimintakatetta talousarvion mukaisesti.
TOIMINTATUOTOT

TA 2016

Keskusvaaliltk
Kunnanhallitus
Hyvinvointiltk
Toimintaympäristöltk
Yhteensä

0
4 046 610
3 121 800
4 091 390
11 259 800

TOIMINTAKULUT

TA 2016

Keskusvaaliltk
Tarkastusltk
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Hyvinvointiltk
Toimintaympäristöltk
Yhteensä

0
-15 000
-18 000
-6 097 610
-26 931 660
-4 200 910
-37 263 180

TOIMINTAKATE

TA 2016

Keskusvaaliltk
Tarkastusltk
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Hyvinvointiltk
Toimintaympäristöltk
Yhteensä

TOTEUMA
3/2016
0
757 044
688 373
987 809
2 433 226

Tot %
0,0
18,7
22,1
24,1
21,6

TOTEUMA
3/2016
-7 353
-2 522
-6 602
-1 319 459
-6 045 256
-1 095 020
-8 476 211

Tot %

TOTEUMA
3/2016
-7 353
-2 522
-6 602
-562 415
-5 356 882
-107 210
-6 042 984

Tot %

0
-15 000
-18 000
-2 051 000
-23 809 860
-109 520
-26 003 380

***
16,8
36,7
21,6
22,4
26,1
22,7

***
16,8
36,7
27,4
22,5
97,9
23,2

Keskusvaalilautakunnan menoiksi on palkoissa kirjautunut menoja, jotka eivät sinne
kuulu. Taitoa korjaa asian toukokuun palkka-ajon yhteydessä. Käyttötalousmenoista
puuttuu palkanlaskentaohjelman muutoksesta johtuen Kuel-eläkemenoperusteiset ja
varhe -maksut. Nämä lisäävät käyttötalousmenoja 268 228. Näiden maksujen jälkeen
toimintakate on 24,3 %.
Liitteenä tuloslaskelma/ulkoiset, rahoituslaskelma ja lautakuntien käyttötalouden toteutumisvertailut.
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi
myös tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
28.06.2016

Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
---------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
10 §

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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KULMALAN KIINTEISTÖN 614-412-26-1 MYYNTI NETTIHUUTOKAUPALLA
Toimintaympäristölautakunta 24.5.2016 § 32
Posion kunta myy nettihuutokaupalla Kulmalan kiinteistön.
KULMALA, osoite: Rovaniementie 170b, 97820 Perä-Posio. Huoneistoja on 4 kpl: joista
kaksi vuokrattuna ja kahdessa on peruslämmöt päällä. Yhteensä ala 119 m2, bruttoala
180 m2 (sisältää varaston ja saunatilat) valmistunut 1959 ja perusparannus tehty 1982.
Huoneistot ovat: 1h+k 26 m2 (tyhjillään, peruslämpö päällä), 1h+k 33 m2 (tyhjillään, peruslämpö päällä), 1h+k 27 m2 (vuokrattu) ja 1h+k 33 m2 (vuokrattu). Lämmitys: suora
sähkölämmitys n. 4000 €/vuosi. Vesijohto: Perä-Posion vesiosuuskunta ja kiinteistöllä on
oma viemäröinti sekä kaivo. Tilan kokonaispinta-ala 0,2255 ha (2255 m2). Talo on kappaletavarasta rakennettu puutalo, jossa on peltikatto. Vesivahinkoja ei ole tiedossa. Saunatiloissa on remontintarvetta mm. lattiapinnoite uusittava.
Kiinteistön kirjanpitoarvot ovat seuraavat: rakennus 120,11 € ja tontti 3136,70 € eli yhteensä myytävän kiinteistön kirjanpitoarvo on 3256,81 €.
Kiinteistön toimintatuotot (vuokrat, sähkö ja saunamaksu) 1-12/2015 ovat yhteensä
4 266,62 € ja toimintakulut (vakuutukset, auraus, sähkö, vesi, puut ja vuotuiset korjaukset) 1-12/2015 7 354,74 € eli toimintatappio vuodelta - 3 088,12 € (2015).
Kun kiinteistö myydään, Posion kunnalle ei tule vuotuista tappiota vaan kunta alkaa
saada tuloja kiinteistöveron muodossa.
Kiinteistö on ollut myynnissä kiertonet.fi palvelussa nettihuutokaupalla. Kiertonet.fi on
kauppapaikka, jossa julkisen sektorin toimijat voivat myydä omaisuuttaan huutokaupalla.
Myynnissä on siis verovaroin hankittua julkista tavaraa.
Kiinteistö Kulmalan huutokauppa on päättynyt 25.4.2016 klo 20:00. Korkein tarjous oli
810,00 €. Korkeimman tarjouksen teki Pekka Carleniusu Nummelasta.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy esitetyn tarjouksen ja esittää kunnanhallitukselle
ja kunnanvaltuustolle että Kiinteistö Kulmala 614-412-26-1 myydään korkeimman tarjouksen 810,00 € tehneelle Pekka Carleniusulle tarjottuun hintaan alv 0%.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanhallitus 30.5.2016 § 41
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy toimintaympäristölautakunnan ehdotuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Kiinteistö Kulmala 614-412-26-1 myydään korkeimman tarjouksen
810,00 € tehneelle Pekka Carleniusulle tarjottuun hintaan alv 0%.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
-------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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KES:23 /2014
11 §

KONTTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallitus 22.6.2015 § 70
Konttijärven ranta-asemakaavan luonnosvaihe
Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle Metsähallituksen tarjouspyynnöllä 13.2.2014
koskien kiinteistöä Livo 614-893-14-1. Kaavoittajaksi valittiin KimmoKaava 20.03.2014.
Ranta-asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin 16.4.2014. Siinä vaiheessa mukaan tulivat kiinteistöt Kota-aho 614-414-45-7 , Konttila 614-414-48-3, Kuusela 614-414-48-6 ja
Raate 614-414-49-6.
Kaavan viranomaisneuvottelu pidettiin 8.5.2014, johon osallistuivat Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Metsähallitus, Posion kunta ja kaavoittaja. Kutsuttuina oli
myös Lapin liitto, Museovirasto, Lapin maakuntamuseo ja Posion Livon paliskunta, mutta eivät olleet edustettuina.
Alueelle ei ole laadittu yleiskaavoja eikä niitä ole suunnitteilla. Itä-Lapin maakuntakaava
on vahvistettu ympäristöministeriössä 26.10.2004, jolloin on käsitelty Lapin liiton valtuuston päätös 20.5.2003. Ranta-asemakaava-alue on ”Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta
(M, nro 4516). Se on lisäksi ”Matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue” –rajauksen (MV, nro 8401) sisällä. Moottorikelkkareitti ja ulkoilureitti
kulkevat alueen läpi. Alueen luoteispuolella on Korouoman kanjonin ”Suojelualuetta” (S,
nro 3016).
Kaavan luonnostelu alkoi v. 2014 kesällä kartta-aineiston tultua käyttöön ja maastokäyntien jälkeen. Alue on Posion keskustaajaman länsipuolella linnuntietä n.15 km päässä.
Ranta-asemakaavasta tehdään väljä omarantainen, lomarakentamiseen tarkoitettu kaava.
Kaava-alueen pinta-ala on n. 335 ha. Alueeseen kuuluu rantaviivaa n.13 km. Kaavaalueen syvyys on n. 100–500 m välillä.
Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Caruna Oy vastaa sähköhuollosta. Alueella ei ole yleisiä vesi- ja viemäriverkostoja, joten vesihuolto
hoidetaan rakennuspaikka- tai korttelikohtaisesti.
Suunnittelija (DI Kimmo Mustonen, KimmoKaava) on laatinut 3.6.2015 päivätyt luonnokset Konttijärven ranta-asemakaavasta.
Kaavaluonnos on nähtävillä kokouksessa. Asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa
http://www.kimmokaava.fi/ kohdassa ”Ajankohtaiset hankkeet”.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) asettaa DI Kimmo Mustosen, KimmoKaava laatiman 3.6.2015 päivätyn Konttijärven
ranta-asemakaavan luonnosvaiheen valmisteluaineiston MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 05.08.2015 alkaen 30 päivän ajaksi (kunnanvirasto on kiinni 6.7–2.8.2015 välisen
ajan).
2) että kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Caruna Oy:ltä, Lapin Ely-keskukselta,
Lapin liitolta, Museovirastolta, Lapin maakuntamuseolta ja Posion Livon paliskunnalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 8.2.2016 § 8
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 5.8.-3.9.2015. Annettujen lausuntojen ja
mielipiteiden vastineet on käsitelty 16.12.2015 Lapin Ely-keskuksessa pidetyssä työkokouksessa. Kokouksessa olivat läsnä Lapin Ely-keskuksen edustajat, Lapin liiton edustaja, Metsähallituksen edustaja, kaavoittaja ja Posion kunnan edustajat.
Kokouksessa käytiin läpi Lapin liiton, Lapin maakuntamuseon, Museoviraston ja Lapin
Ely-keskuksen lausunnot, Soini Takapuron ilmoitus, että Kota-ahon tila jätetään kokonaan pois kaavasta, Tuukka Lehtisen ja Jenni Yli-Mellan halu liittää Leppeän tila kaavaan yhtenä RA-rakennuspaikkana sekä Metsähallituksen Matti Keräsen esitys, että
Konttijärven eteläpuoli ja kaava-alueen länsiosa jätetään pois kaavasta.
Työkokouksen jälkeen kaavaehdotusta on muokattu siten, että Kota-ahon tila 45:7 jäi
pois, mutta Leppeän tila 45:10 tuli vastaavasti kaavaan mukaan. Metsähallituksen kaava-alue supistui kun Konttijärven etelä- ja länsipuoleinen alue jätettiin kaavasta pois.
Nämä alueet ovat kuitenkin kaavan perusselvityksissä, valokuvissa ym. pidetty edelleen
mukana.
Liitteenä kaavakartta- ja selostus.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää:
1) asettaa DI Kimmo Mustosen, KimmoKaava laatiman 21.1.2016 päivätyn
Konttijärven ranta-asemakaavan kaavaehdotuksen MRA 65 §:n mukaisesti nähtäville
16.02.2016 alkaen 30 päivän ajaksi.
2) että kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Caruna Oy:ltä, Lapin Ely-keskukselta,
Lapin liitolta, Museovirastolta, Lapin maakuntamuseolta ja Posion Livon paliskunnalta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 13.6.2016 § 45
Konttijärven ranta-asemakaava on ollut nähtävillä 16.2.-17.3.2016. Ehdotetut muutokset
ovat olleet niin vähäisiä, ettei kaavaa ole tarpeen laittaa uudelleen nähtäville.
Päivitetty kaavaselostus, kaavakartta ja muut kaava-asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa http://www.kimmokaava.fi/ kohdassa ”Ajankohtaiset hankkeet”. Kaavaselostus ja kartta ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa ja hallintojohtajan huoneessa ennen
kokousta.
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy Konttijärven ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
--------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
12 §

Kokouspäivämäärä
28.06.2016

15

POSION VESI- JA LÄMPÖ OY:N MAKSUVALMIUSLIMIITIN TAKAISINMAKSUAJAN
PIDENTÄMINEN
Kunnanhallitus 13.6.2016 § 46
Posion kunnanvaltuusto on 27.6.2014 § 22 myöntänyt Posion Vesi ja Lämpö Oy:lle 500
000 euron määräaikaisen, enintään kahden vuoden pituisen rahoituslimiitin. Limiittiä on
jouduttu nostamaan ja se on kokonaisuudessaan käytössä. Velkakirjaehtojen mukaisesti
limiitti tulisi maksaa takaisin 20.8.2016.
Yhtiön rahoitustilanne ei ole edelleenkään hyvä. Yhtiö ei kykene suorittamaan takaisinmaksua kunnalle luoton eräpäivänä.
Posion Vesi ja Lämpö Oy:n hallitus päätyi 2.6.2016 § 7 kokouksessaan esittämään Posion kunnanhallitukselle ja edelleen Posion kunnanvaltuustolle Posion Vesi ja Lämpö
Oy:n maksuvalmiuslimiitin takaisinmaksun lykkäämistä (hallituksen pöytäkirjanote liitteenä). Takaisinmaksua esitetään suoritettavaksi useammassa erässä ja pidemmällä aikajaksolla.
Esitys takaisinmaksutavasta
Takaisinmaksu 30.4. vuosittain alkaen 30.4.2017. Ensimmäinen 10 000 euroa ja toinen
ja kolmas erä suuruudeltaan 30 000 euroa. Seuraavat 4. ja 5. erä suuruudeltaan 40 000
euroa ja 6.-9. erät suuruudeltaan 50 000 euroa. Kaksi viimeistä 10. ja 11. erä 75 000 euroa. Posion Vesi ja Lämpö Oy:llä tulisi olla mahdollisuus maksaa lainaa halutessaan nopeammalla aikataululla.
Luoton korko määräytyy markkinaehtoisesti ja on näin ollen 12 kk:n euribor lisättynä
3,25 %:n marginaalilla. Marginaali määräytyy pankin tilinpäätösanalyysin reittauksen
mukaisesti.
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy Posion Vesi- ja lämpöyhtiön maksulimiitin takaisinmaksuajan
pidentämisen edellä esitetyllä tavalla ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Toini Määttä, Paavo Mursu ja Martti Varanka ilmoittivat olevansa jäävejä (yhteisöjäävi)
tämän asian käsittelyssä ja päätöksenteossa ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Martti Varanka ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, Posion Vesi ja Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja) tässä asiassa ja poistui kokousalueelta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokous järjestäytyi tämän asian osalta valtuuston vanhimman Terttu Loukusan johdolla
(valtuuston 1. ja 2. varapuheenjohtaja eivät olleet läsnä kokouksessa).
Valtuutetut Toini Määttä, Tuija Suonnansalo ja Olli Ronkainen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävejä, Posion Vesi ja Lämpö Oy:n hallituksen jäseniä) tässä asiassa ja
he poistuivat kokousalueelta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
28.06.2016

Olavi Lehtiniemen esityksestä kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi
Terttu Loukusan tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
-------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
13 §

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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UUDEN KUNTALAIN MUKAINEN VALTUUSTON KOKO 1.6.2017 LUKIEN
Kunnanhallitus 13.6.2016 § 47
Uuden kuntalain mukaan kunta (käytännössä valtuusto) päättää valtuuston koosta. Uuden valtuuston neljän vuoden toimikausi alkaa 1.6.2017. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakunnat kesäkuun 2017 kokouksessa (32 §). Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017.
Kuntalain 16 §:ssä on määrätty kunnan asukaslukuun sidotut valtuutettujen vähimmäismäärät (16 §). Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella porrastetusti siten, että mikäli kunnan
asukasluku on enintään 5 000 asukasta, on valtuutettuja oltava vähintään 13. Posiolla
nykyisen valtuuston koko on 21 valtuutettua.
Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa
säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.
Mikäli valtuusto ei tee päätöstä valtuuston koosta vuoden 2016 aikana, niin Posion kunnanvaltuuston koko on 13 uuden kuntalain mukaisesti 1.6.2017 lukien. Päätöstä noudatetaan, vaikkei se olisi lainvoimainen. Päätöksestä tulee ilmoittaa oikeusministeriölle
vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.
Nykyisten luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu 31.5.2017 saakka.
Edellisissä kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen ja vaalien jälkeen valittujen muiden
luottamushenkilöiden toimikausi päättyisi säännönmukaisesti vuoden 2016 lopussa. He
ovat käytännössä sitoutuneet hoitamaan luottamustointaan tähän saakka. Tämän vuoksi
siirtymäsäädöksissä säädetään näiden luottamushenkilöiden oikeudesta erota toimestaan säännönmukaisen vaalikauden eli vuoden 2016 lopussa. Erolle ei vaadita muuta
erityistä syytä. Eronneen valtuutetun tilalle kutsutaan varavaltuutettu ja muun eronneen
luottamushenkilön tilalle valitaan uusi luottamushenkilö.
Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai muulle valinnan suorittavalle toimielimelle, joka päättää eron myöntämisestä. Eroilmoitus on tehtävä viimeistään
30.11.2016 mennessä.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Posion kunnanvaltuuston koko on 17 valtuutettua 1.6.2017 lukien.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
----------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

14 §

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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YLITYSOIKEUDEN HAKEMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVION LOPULLISELLE
YLITYKSELLE
Hyvinvointilautakunta 30.5.2016 § 49
Hyvinvointilautakunnan toimintakate 23 413 000 € ylittyi 917 000 € alkuperäisestä talousarviosta vuonna 2015. Kunnanvaltuusto (18.12.2015 § 44) myönsi lisämäärärahaa
663 000 €. Lopulliseksi ylitykseksi jäi näin ollen 254 000 €.
Tilintarkastaja Mirja Klasilan ohjeistuksen mukaisesti tulee ylitysoikeutta 254 000 €:lle
hakea kunnanvaltuustolta ennen tilinpäätöksen käsittelyä.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta ylitysoikeutta lopulliselle vuoden 2015 talousarvion ylittymiselle. Ylitys lisämäärärahan jälkeen
on 254 000 €, jolle ylitysoikeutta haetaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
______________________________________________________________________
Kunnanhallitus 13.6.2016 § 50
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan ehdotuksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan lopullisen vuoden 2015 talousarvion ylityksen. Ylitys lisämäärärahan jälkeen on 254 000 €.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
---------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
15 §

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015
Tarkastuslautakunta 9.6.2016 § 27
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Tarkastuslautakunta on edellisessä kokouksessa aloittanut arviointikertomuksen valmistelun.
Esityslistan liitteenä on vuoden 2015 arviointikertomusluonnos.
Puheenjohtajan esitys:
Tarkastuslautakunta laatii ja hyväksyy arviointikertomuksen sekä allekirjoittaa sen.
Lisäksi tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2015 valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista havainnoista ja suosituksista vastaukset hallintokunnilta syyskuun loppuun
mennessä ja ne tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunta odottaa vastauksilta aiempia vuosia korkeampaa tasoa ja painottaa, että vastauksista tulee selvittää, mihin konkreettisiin toimiin on ryhdytty.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin. Liite 3 Vuoden 2015 arviointikertomus.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Irja Lohilahti esitteli arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle.
Puheenjohtajan esityksestä kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja pyytää lautakunnilta ja kunnanhallitukselta 30.9.2016
mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lausunnot
tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
----------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
16 §

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
Kunnanhallitus 31.3.2016 § 19
Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja saatettava
se valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat lain mukaan tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tulee myös laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä.
Kuntalain 115 §:n mukaan:
”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.”
Kunnanhallituksen tulee sen jälkeen, kun se on omalta osaltaan hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen, saattaa tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös
ottaa kantaa tilintarkastuksessa havaittuja epäkohtia koskeviin toimenpiteisiin sekä selityksen ja lausunnon hankkiminen tilintarkastuskertomuksessa tehdyn muistutuksen johdosta asianomaiselta ja kunnanhallitukselta samoin kuin ehdotuksen tekeminen toimenpiteistä, joihin muistutukset ehkä antavat aiheen, sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Yt-toimikunta on käsitellyt vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
24.3.2016.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää seuraavaa:
1. Kunnanhallitus omalta osaltaan allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
2. Valtuuston hyväksyttäväksi esitetään tuloksen käsittelyerissä seuraavaa:
tilikauden lopulliseksi tulokseksi muodostui –328 040,83 euroa.
Tuloksen käsittely:
- tuloksen käsittelyerissä tehdään 162 542,19 euron poistoeron vähennys.
- alijäämä –165 498,64 € esitetään kirjattavaksi yli-/alijäämätilille.
3. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston
käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
28.06.2016
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanhallitus 30.5.2016 § 39
Tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastaja on pyytänyt 10.5.2016 tarkennuksia Posion
kunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 -asiakirjaan seuraavien sivujen
osalta:
s. 7 -9 lisätty Luku 1.2.4 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Luku 1.2.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista:
• s 11 lisätty Nordea Suomi Oyj. Nordean saldoselvityksessä myös tukirahoituksen
vastuut
Luku 1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus:
• s. 13 poistettu tuloslaskelma ja sen tunnusluvut -taulukko (sisäinen ja ulkoinen)
Luku 1.4.3 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut:
• s. 15 rahoituslaskelman tunnusluvuista investointien tulorahoitus % etumerkit
muutettu sekä lainanhoitokatteen luvut korjattu
Luku 1.5 Rahoitusasema ja sen muutokset:
• s. 17–19 sivujen asetus muutettu vaakatasosta pystyyn
• s. 17 korjattu suhteellinen velkaantuneisuus % tunnusluvut
Luku 1.7.5 Konsentitilinpäätös ja tunnusluvut:
• s. 30 poistettu - 500 000 muut velat
Luku 4 Tilinpäätöksen liitetiedot:
• s. 90 lisätty kappale Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset
• s. 91 lisätty Satunnaiset erät (Konserni) liitetieto
• s. 94 vaihdettu koko taulukko vuoden 2015 tiedoin
• s. 99 korjattu konserniluvut taulukosta Oman pääoman erittely
• s. 99 lisätty vuoden 2015 tiedot kohtaan Pakolliset varaukset
• s. 100 lisätty kohtaan Leasingvastuiden yhteismäärä Nordea Suomi Oyj ja tarkistettu luvut
• s. 100 lisätty kohtaan leasingvastuiden yhteismäärä Danske Bank/Danske Finance Oy sekä luvut
Edellä mainituilla tarkennuksilla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Tilintarkastajan
pyynnön mukaisesti täydennetyt Posion kunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta
2015 –asiakirjan sivut 7-9, 11,13, 15, 17–19, 30, 90, 91, 94, 99 ja 100 ovat liitteenä.
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy Posion kunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 asiakirjaan sivuille 7-9, 11,13, 15, 17–19, 30, 90, 91, 94, 99 ja 100 tehdyt tarkennukset
ja saattaa näiltä osin täydennetyn tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
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Tarkastuslautakunta 9.6.2016 § 26
Kunnan tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastuksen vuodelta 2015 ja hän esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Liitteenä tilintarkastuskertomus.
Puheenjohtajan esitys:
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi
2. Vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään
3. Kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
Päätös
Lautakunta hyväksyi kohdat 1-3. Liite 2 tilintarkastuskertomus.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 28.6.2016
Asian käsittelyn aluksi kunnanjohtaja Heli Knutars esitteli tilinpäätöksen pääkohdat.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Irja Lohilahti esitteli tilintarkastuskertomuksen.
Kunnanvaltuusto merkitsi yksimielisesti tiedoksi saaduksi vuoden 2015 tilintarkastuskertomuksen.
Puheenjohtajan esittelystä vuoden 2015 toimintakertomus käytiin sivu sivulta läpi. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen.
Asian käsittelyn lopuksi valtuuston puheenjohtaja totesi, että päätöksenteon pohjana on
9.6.2016 päivätty tilintarkastaja Mirja Klasilan allekirjoittama lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Martti Varanka esitti, että kunnanvaltuusto yhtyy edellä
mainittuun tarkastuslautakunnan 9.6.2016 § 26 tekemiin päätöksiin ja päättää:
- hyväksyä tilinpäätöksen 2015,
- myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2015, ja
- päättää tilikauden tuloksen käsittelystä kunnanhallituksen esityksen mukaisesti:
Valtuuston hyväksyttäväksi esitetään tuloksen käsittelyerissä seuraavaa: tilikauden tulokseksi muodostui -328 040,83 euroa.
Tuloksen käsittely:
- tuloksen käsittelyerissä tehdään 162 542,19 euron poistoeron vähennys
- alijäämä -165 498,64 euroa esitetään kirjattavaksi yli-/alijäämätilille.
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanvaltuuston puheenjohtajan esityksen.
----------------------
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät: 4, 5, 9, 15
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Virka-aika klo 8.00-16.15

Puhelin: 029 56 42800
Telefax: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus
Pykälät 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Hallintovalitus

Valitusaika

30 päivää
Valitusaika

Pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

päivää
Valitusaika

Pykälät

päivää

Valistusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmän Valituskirjelmässä on ilmoitettava
sisältö
- päätös, johon haetaan muutosta
ja
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
toimittaminen
- muutosvaatimuksen perusteet.
valitusviran- valittajan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittaomaiselle
jalle voidaan toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä.
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Puh. 040-8012 204, Kunnanviraston aukioloaika ma – to klo 8.00 - 16.00, pe 8.00-15.00.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.
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