Talousarvio 2016, taloussuunnitelma 2016-2018
Kh 2.11.2015
Talousjohtaja Lätti 27.10.2015
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Pormestarin talousarvioesityksessä Pirkkalan kunnan käyttötalouden ulkoiset
nettomenot kasvavat vuoden 2014 talousarvioon nähden 2,1 %. Käyttötalouden kokonaismenot ovat noin 134 miljoonaa euroa.
Kunnallisverotuoton kasvuksi arvioidaan 2,9 %. Investointeja on yhteensä
noin 12,3 miljoonaa euroa ja lainakanta kasvaa noin 4,5 miljoonaa euroa.
Asukaskohtaisen lainakannan arvioidaan olevan talousarviovuoden lopussa
noin 2.800 €/asukas.
Pormestari Rissasen ehdotus 28.10.2015
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
1)

kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien
2016–2018 taloussuunnitelmaksi hyväksytään,

2)

talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden talousarvioasiakirjassa määritellyin perusteluin,

3)

kunnanhallitus oikeutetaan antamaan talousarvion täytäntöönpanoa
koskevissa ohjeissaan määrärahojen ja tuloarvioiden käyttämiselle
toimintaa suuntaavia ehtoja,

4)

vuonna 2016 kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi saa yhtäaikaisen
tilapäislainan enimmäismäärä olla korkeintaan 8.000.000 euroa

Yksityiskohtainen käsittely 2.11.2015
Kokousseloste 2.11.2015
Kunnanhallituksen jäsen Raili Naskali teki seuraavan ehdotuksen:
Lentokentän kehittämishankkeesta poistetaan 30.000 euroa.
Puheenjohtaja totesi, ettei ehdotusta ollut kannatettu, joten sitä ei oteta äänestettäväksi.
Äänestys 2.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että jäsen Rauno
Lehtinen oli tehnyt jäsen Teppo Hoikkalan kannattamana seuraavan ehdotuksen:

Sivistysosaston hallinnolle erikseen kohdennettu määräraha, joka koskee
varhaiskasvatusta ja perusopetusta, muutetaan 180.000 euron sijasta 300.000
euron suuruiseksi.
Koska asiassa oli tehty pormestarin ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen pormestarin ja jäsen
Rauno Lehtisen ehdotusten välillä. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että
äänestys toimitettaisiin kättennostolla ja teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat pormestarin ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka
kannattavat jäsen Rauno Lehtisen ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja
-esitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 "Jaa" ääntä (Rissanen Helena, Jartti Pirkko, Karppanen Jouko, Kärki Armi, Naskali Raili,
Salomaa-Uusitalo Ilona, Seppänen Mika ja Tammi Jukka) sekä 3 "Ei" ääntä
(Lehtinen Rauno, Hoikkala Teppo ja Veltti Veera).
Kunnanhallituksen päätös 2.11.2015
Kunnanhallitus päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä pormestarin ehdotuksen.

Äänestys 2.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että jäsen Rauno
Lehtinen oli tehnyt jäsen Teppo Hoikkalan kannattamana seuraavan ehdotuksen:
Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö ja kehittämistarpeet neljäs kappale
(”hallitusohjelman mukainen subjektiivinen…”) korvataan tekstillä ”Pirkkalassa säilytetään nykytasoinen lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuksen palveluihin ilman vanhempien tilanteeseen liittyviä rajoituksia”. Varhaiskasvatuksen määrärahoihin lisätään ehdotuksen mukainen 30.000 euroa.
Koska asiassa oli tehty pormestarin ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen pormestarin ja jäsen
Rauno Lehtisen ehdotusten välillä. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että
äänestys toimitettaisiin kättennostolla ja teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat pormestarin ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka
kannattavat jäsen Rauno Lehtisen ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja
-esitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 "Jaa" ääntä (Rissanen Helena, Jartti Pirkko, Karppanen Jouko, Kärki Armi, Naskali Raili,
Salomaa-Uusitalo Ilona, Seppänen Mika, Tammi Jukka ja Veltti Veera) sekä
2 "Ei" ääntä (Lehtinen Rauno ja Hoikkala Teppo).
Kunnanhallituksen päätös 2.11.2015
Kunnanhallitus päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä pormestarin ehdotuksen.
Äänestys 2.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että jäsen Teppo
Hoikkala oli tehnyt jäsen Rauno Lehtisen kannattamana seuraavan ehdotuksen:

Perustetaan uusi virka: ympäristötarkastaja
Perustelut: ympäristönsuojelun viranomaistehtävien määrän kasvu, kunnan
kestävän kehityksen edistäminen
Aloitus: 1.8.2016
Kustannusvaikutus sivukuluineen: 23 000 €
Koska asiassa oli tehty pormestarin ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen pormestarin ja jäsen
Teppo Hoikkalan ehdotusten välillä. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti,
että äänestys toimitettaisiin kättennostolla ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pormestarin ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat jäsen Teppo Hoikkalan ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 "Jaa" ääntä (Rissanen Helena, Jartti Pirkko, Karppanen Jouko, Kärki Armi, Naskali
Raili, Salomaa-Uusitalo Ilona, Seppänen Mika, Tammi Jukka ja Veltti Veera) sekä 2 "Ei" ääntä (Hoikkala Teppo ja Lehtinen Rauno).
Kunnanhallituksen päätös 2.11.2015
Kunnanhallitus päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä pormestarin ehdotuksen.

Kokousseloste 2.11.2015
Kunnanhallituksen jäsen Raili Naskali teki seuraavan ehdotuksen:
Investointiosan kohteelta 5110 Liikuntapaikat poistetaan kohta urheilukentän
tekonurmen uusiminen -400.000 euroa.
Puheenjohtaja totesi, ettei ehdotusta ollut kannatettu, joten sitä ei oteta äänestettäväksi.
Kunnanhallituksen päätös 2.11.2015
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että
1)

kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien
2016–2018 taloussuunnitelmaksi hyväksytään,

2)

talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden talousarvioasiakirjassa määritellyin perusteluin,

3)

kunnanhallitus oikeutetaan antamaan talousarvion täytäntöönpanoa
koskevissa ohjeissaan määrärahojen ja tuloarvioiden käyttämiselle
toimintaa suuntaavia ehtoja,

4)

vuonna 2016 kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi saa yhtäaikaisen
tilapäislainan enimmäismäärä olla korkeintaan 8.000.000 euroa

Pöytäkirjamerkintä 2.11.2015
Talousjohtaja Petri Lätti, perusturvajohtaja Paula Paavilainen, Tekninen johtaja Jouni Korhonen sekä taloussuunnittelija Tuula Nieminen olivat asiantun-

tijoina läsnä asian käsittelyn ajan. Paavilainen poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 18.11, Rönnholm poistui klo 19.36.
Liitteet

Talousarvio 2016, taloussuunnitelma 2016-2018 - kunnanhallituksen esitys
(Liite nro 1/KH 2.11.2015)

Oheismateriaali

Investointien hankekortit 2016
Pormestarin esitykseen tehdyt muutokset lautakuntien ehdotuksiin

Valtuusto 16.11.2015
Yleiskeskustelu
Pormestari Helena Rissanen kertoi talousarvioehdotuksen pääkohdista, jonka
jälkeen talousjohtaja Petri Lätti selosti taloussuunnitelman perusteista ja
kunnan taloudellisista näkymistä.
Kokoomuksen valtuustoryhmä puheenjohtajan Marko Jarvan, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajan Sami Palolan, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Riku Merikosken, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajan Armi Kärjen, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajan Raili Naskalin, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Mikko Kuopan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtajan Tapio
Kangasniemen ryhmäpuheenvuorot sekä Harri Aallon puheenvuoro ovat liitteenä.
Yksityiskohtainen käsittely
Puheenjohtaja ehdotti valtuuston päätettäväksi, että talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden yleisperusteluissa (talousarviokirjan sivu
9) määritellyin perustein. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Puheenjohtaja ehdotti, että talousarvio/taloussuunnitelma käsitellään yhdessä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Puheenjohtaja ehdotti valtuuston hyväksyttäväksi käsittelyjärjestyksen, että
ensiksi käsitellään käyttötalousosa, sitten investointiosa sekä tämän jälkeen
tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Käyttötalousosa
Äänestys 1, 16.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Raili Naskali oli tehnyt valtuutettu Aki Vainion kannattamana seuraavan ehdotuksen:
Esitän, että Talousarvio 2016/Kunnanhallitus
Tampere-Pirkkalan lentokenttä-alueen kehittämiseen poistetaan 30 000,- e.
Perustelut. Pirkkala on joutunut ja joutuu tekemään isoja säästöjä esimerkiksi
koulutuksesta, joten lentoliikenteen tukeminen tässä tilanteessa on mahdotonta. Tehottomuutta verovarojen käyttöön tuo julkisten tukien maksaminen
sellaiseen toimintaa, joka lisää tuen tarvetta toisaalta. Lentoliikenteen tuke-

minen on tästä yksi esimerkki. Jos Pirkkalan lentoliikennettä aletaan tukemaan kunnan toimesta ovat veroeurot tehottomassa käytössä. On muistettava, että tukieurot kerätään kaikilta ja annetaan harvojen hyödyksi, tässäkin
tapauksessa. Lentoliikenteen tukemien ei kuulu kunnan perustehtäviin. Lentoliikenteen on toimittava markkinoiden ehdoilla. Lentoliikenteen hyödyt on
Pirkkalalle tarkoituksella tehdyt. Kyseenalaistan lentojen merkityksestä tehnyt konsulttien tutkimukset. Veronmaksajana haluan tarkan tiedon siitä, miten lentoliikenteeseen jo aikaisemmin sijoitetut eurot ovat tuottaneet ja millaista tuottoa niiltä odotetaan. Tämä kommentti koskee kaikkea julkista työsarkaa. Konsulttien laskelmat voi heittää virran vietäväksi. Ne eivät ole ratkaisu lentoliikenteen kehittämiseen vaan hölmöläisten peitonjakamista.
Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Raili Naskalin ehdotusten välillä. Tämän jälkeen
puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen
ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Raili Naskalin ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 39 "Jaa" ääntä sekä 4 "Ei" ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Äänestys 2, 16.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Mikko Kuoppa oli tehnyt valtuutettujen Harri Aallon ja Rauno Lehtisen kannattamina seuraavan ehdotuksen:
Hallinto-osasto, työllisyyspalvelut
Tukityöllistämiseen lisäys 85 000 euroa (yhteensä 571 629).
Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Mikko Kuopan ehdotusten välillä. Tämän jälkeen
puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen
ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Mikko Kuopan ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 38 "Jaa" ääntä sekä 4 "Ei" ääntä, 1 valtuutettu
pidättyi äänestämästä. Äänestysluettelo on liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Äänestys 3, 16.11.2015

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Kari Talasmäki oli tehnyt valtuutettu Rauno Lehtisen kannattamana seuraavan ehdotuksen:
Perustetaan uusi virka: ympäristötarkastaja
Perustelut: ympäristönsuojelun viranomaistehtävien määrän kasvu, kunnan
kestävän kehityksen edistäminen.
Määrä 1
Aloitus 1.8.2016
Kustannusvaikutus sivukuluineen: 23 000 €
Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Kari Talasmäen ehdotusten välillä. Tämän jälkeen
puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen
ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Kari Talasmäen ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 34 "Jaa" ääntä sekä 8 "Ei" ääntä, 1 valtuutettu
pidättyi äänestämästä. Äänestysluettelo on liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Äänestys 4, 16.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Mikko Kuoppa oli tehnyt valtuutettujen Harri Aallon, Rauno Lehtisen ja Aki
Vainion kannattamina seuraavan ehdotuksen:
Perusturva
Tehostetun palvelun asuminen sivu 41 poistetaan oikean palstan ensimmäinen kappale ja lisätään ko. kohdalle 270 000 euroa.
Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Mikko Kuopan ehdotusten välillä. Tämän jälkeen
puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen
ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Mikko Kuopan ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 35 "Jaa" ääntä sekä 5 "Ei" ääntä, 3 valtuutettua
pidättyi äänestämästä. Äänestysluettelo on liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Äänestys 5, 16.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Liisa Hovilehto-Aunela oli tehnyt valtuutettu Ritva Aholan kannattamana
seuraavan ehdotuksen:

Perusturva
Tehostetun palvelun asuminen sivu 41:n oikean palstan ensimmäinen kappale muutetaan muotoon:
Ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksesta vähennetään 7 henkilötyövuotta. Asian vaikutuksista tehdään toiminnallinen arvio puolen vuoden
kuluttua, jossa tarkastellaan
1)
erityisesti henkilökunnan sairauspoissaoloja
2)

lisääkö muutos potilaiden hoitoa raskaammissa hoitopisteissä.

Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Liisa Hovilehto-Aunelan ehdotusten välillä. Tämän
jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta
käyttäen ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu
Liisa Hovilehto-Aunelan ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys
hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 1 "Jaa" ääntä sekä 36 "Ei"
ääntä, 6 valtuutettua pidättyi äänestämästä. Äänestysluettelo on liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä Liisa Hovilehto-Aunelan ehdotuksen.
Äänestys 6, 16.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Rauno Lehtinen oli tehnyt valtuutettujen Veera Veltin ja Kari Talasmäen
kannattamina seuraavan ehdotuksen:
Sivistysosaston hallinto
Ehdotan, että valtuusto tekee seuraavanlaisen muutoksen talousarvioasiakirjan sivulle 53: kohtaan toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet kappale
kolme muutetaan muotoon:
”Talousarviossa on varauduttu varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle alla
olevien perusteiden mukaisesti erikseen kohdennettavalla 300 000 euron
määrärahalla.
Varhaiskasvatuksen palveluohjausta tehostamalla kasvattajien välinen suhdeluku pidetään keskimäärin yksi kasvattaja seitsemää lasta kohden enimmäismäärässä.
Perusopetuksen ryhmät muodostetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti.
Lopullinen kouluille jaettava jakotuntiresurssi annetaan keväällä, jolloin tehdään vielä tarveharkintaa jakotuntien osalta esimerkiksi muodostuvien ryhmäkokojen, oppilasaineksen ym. perusteella.”
Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Rauno Lehtisen ehdotusten välillä. Tämän jälkeen
puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen
ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Rauno Lehtisen ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Toimite-

tussa äänestyksessä annettiin 34 "Jaa" ääntä sekä 9 "Ei" ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Äänestys 7, 16.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Rauno Lehtinen oli tehnyt valtuutettujen Harri Aallon ja Teppo Hoikkalan
kannattamina seuraavan ehdotuksen:
Varhaiskasvatus
Ehdotan, että valtuusto tekee seuraavanlaisen muutoksen talousarvioasiakirjan sivulle 54: Kohtaa toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Korvataan neljännen kappaleen teksti ”Hallitusohjelma ----- talousarvioesityksessä” tekstillä; ”Pirkkalassa säilytetään nykytasoinen lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuksen palveluihin ilman vanhempien tilanteeseen
liittyviä rajoituksia.”
Varhaiskasvatuksen määrärahoihin lisätään ehdotuksen mukainen 30 000 euroa.
Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Rauno Lehtisen ehdotusten välillä. Tämän jälkeen
puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen
ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Rauno Lehtisen ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 36 "Jaa" ääntä sekä 5 "Ei" ääntä, 2 valtuutettua
pidättyi äänestämästä. Äänestysluettelo on liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Äänestys 8, 16.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Sami Palola oli tehnyt valtuutettujen Veera Veltin ja Tapio Kangasniemen
kannattamina seuraavan ehdotuksen:
Muutosesitys TA 2016, sivu 55, 2. kappale
Tarkistetaan varhaisen tuen kohdentamisen periaatteet ja poistetaan tarpeettomat päällekkäisyydet.
Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Sami Palolan ehdotusten välillä. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen ja
teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Sami Palolan

ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Toimitetussa
äänestyksessä annettiin 5 "Jaa" ääntä sekä 38 "Ei" ääntä. Äänestysluettelo on
liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä valtuutettu Sami Palolan ehdotuksen.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuutettu Aki Vainio teki valtuutettu Armi Kärjen kannattamana seuraavan
ehdotuksen:
Muutosehdotus Talousarvioon 2016 ”Vapaa-aikapalvelut”, sivu 64 ”Toiminnalliset tavoitteet 2016” ja siinä kohta ”Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat”
Koska tavoitteena on monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoaminen kaikille
kuntalaisille, ehdotan että osion ”Toimintasuunnitelma 2016” teksti
”Kuntalaisten omaehtoisen liikkumisen tukeminen Vähäjärven ja vapaaaikakeskuksen alueella järjestämällä erilaisia tapahtumia ja markkinoimalla
alueen aktiviteettimahdollisuuksia”
muutetaan muotoon
”Kuntalaisten omaehtoisen liikkumisen tukeminen järjestämällä ja kehittämällä aktiviteettimahdollisuuksia sekä erilaisia tapahtumia Pirkkalassa.”
Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko valtuutettu Aki Vainion ehdotus hyväksyä yksimielisesti ja saatuaan myönteisen vastauksen puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Aki Vainion ehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi.
Äänestys 9, 16.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Aki Vainio oli tehnyt valtuutettu Elina Savilahden kannattamana seuraavan
ehdotuksen:
Esitän Kunnallistekniikka s. 63 tekonurmen peruskunnostukseen 6 000 euroa. Vaihdetaan täyteaineet ja näin palautetaan kentän pomppu- sekä rullausominaisuudet.
Peruskunnostus tulisi tehdä kahdesti 8-10 vuoden aikana ja Pirkkalan kentällä sitä ei todennäköisesti ole tehty koskaan eikä myöskään kuntotestiä. Esim.
Rovaniemellä, jossa pelataan liigatason jalkapalloa, päädyttiin tekemään peruskunnostus.
Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Aki Vainion ehdotusten välillä. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen ja
teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Aki Vainion
ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Toimitetussa
äänestyksessä annettiin 36 "Jaa" ääntä sekä 7 "Ei" ääntä. Äänestysluettelo on
liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015

Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Äänestys 10, 16.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Harri Aalto oli tehnyt valtuutettu Mikko Kuopan kannattamana seuraavan
ehdotuksen:
Kohta Kunnallistekniikka
Poistetaan toiminnalliset tavoitteet 2016 kohta toimintasuunnitelma 2016,
joka kuuluu seuraavasti:
Toiminnallinen muutos: Palkatun kausityövoiman korvaaminen esimerkiksi
työkokeilijoilla. Tehdään yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa.
Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Harri Aallon ehdotusten välillä. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen ja
teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Harri Aallon
ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Toimitetussa
äänestyksessä annettiin 36 "Jaa" ääntä sekä 7 "Ei" ääntä. Äänestysluettelo on
liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Investointiosa
Äänestys 11, 16.11.2015
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu
Aki Vainio oli tehnyt valtuutettu Heikki Riihimäen kannattamana seuraavan
ehdotuksen:
Muutosehdotus Talousarvio 2016 Investoinnit. Sivu 85.
Urheilukentän tekonurmen uusiminen tulisi toteuttaa osana kokonaisvaltaisempaa suunnitelmaa, jossa mahdollisesti huomioitaisiin vanhan nurmen
hyödyntäminen esim. jalkapallon talviharjoitteluhallissa.
Perusteluja kentän uusimisille ei tällä hetkellä ole ja kentän ominaisuuksia
voidaan palauttaa huoltotoimenpiteillä.
Ehdotan, että talousarvioon 2016 kohtaan 5110 varattu 400 000 euroa poistetaan.
Koska asiassa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys kunnanhallituksen ja valtuutettu Aki Vainion ehdotusten välillä. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen ja
teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Aki Vainion
ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Toimitetussa

äänestyksessä annettiin 38 "Jaa" ääntä sekä 4 "Ei" ääntä, 1 valtuutettu pidättyi äänestämästä. Äänestysluettelo on liitteenä.
Valtuuston päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
Valtuuston lopullinen päätös 16.11.2015
Valtuusto päätti
1) hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen edellä kirjatuin muutoksin
vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016–2018 taloussuunnitelmaksi
2) hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen 3) ja 4) kohdat eli
a)

b)

kunnanhallitus oikeutetaan antamaan talousarvion täytäntöönpanoa koskevissa ohjeissaan määrärahojen ja tuloarvioiden
käyttämiselle toimintaan suuntaavia ehtoja,
vuonna 2016 kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi saa yhtäaikaisen tilapäislainan enimmäismäärä olla korkeintaan
8 000 000 euroa.

Pöytäkirjamerkintä 16.11.2015
Valtuutettu Antero Saksala poistui kokouksesta ja varavaltuutettu Soili Saarikko saapui kokoukseen yleiskeskustelun aikana ennen ensimmäistä äänestystä klo 16.16.
Liitteet

Talousarvio 2016, taloussuunnitelma 2016 - 2018 (Liite nro 2/Valt
16.11.2015), liite säilytetään keskushallinnon arkistossa
Äänestysluettelot (Liitteet nro 3-13/Valt 16.11.2015)

Lisätietoja

talousjohtaja Petri Lätti, puh. 050 413 4019
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Täytäntöönpanovastuu

talousjohtaja

Tiedoksi

johtoryhmä
kirjanpito
tarkastuslautakunta
tilintarkastajat

