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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Ltk KH KVTO Närpiö 
 

§ 27 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden toteaminen 
 

KuntaL § 54: 
 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa 
ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto. Kunnanvaltuuston työjärjestyk-
sessä voidaan määrätä myös pidemmästä kutsuajasta. 
 

KuntaL § 58 mom. 1: 
 
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista 
on läsnä. 
 
Kokouskutsusta on annettu yleisesti tieto ilmoitustaululla 2.6.2016 ja kokous-
kutsu on lähetetty valtuutetuille samana päivänä. 
 

 
PUHEENJOHTAJA 

 
1) toimittaa nimenhuudon, 

 
jonka jälkeen 
 
2) todetaan, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja läsnä olevien valtuu-

tettujen määrä huomioon ottaen päätösvaltainen. 
 

PUHEENJOHTAJA TOIMITTI 
1) nimenhuudon ja totesi läsnäolijoiksi 32 varsinaista valtuutettua ja yhden 

varavaltuutetun 
 

jonka jälkeen 
 
2) kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien valtuutettu-

jen lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi. 
 
 

------ 
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§ 28 Pöytäkirjan tarkastaminen ja asettaminen julkisesti nähtäville 
 

KuntaL § 62: 
 

Kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja al-
lekirjoittaa ja pöytäkirjanpitäjä varmentaa allekirjoituksellaan. 

 
KuntaL § 61: 

 
Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänes-
tänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätöseh-
dotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtä-
vä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset 
perustelut liitetään pöytäkirjaan. 
 
Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa 
päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, 
jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 
 

KuntaL § 63: 
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oi-
kaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen 
pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran-
omainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
 

KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄNEE 
 

1) valita kaksi valtuutettua tarkastamaan pöytäkirjan 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuuston päätti 
 
1) valita valtuutettu Erik Ulfvens ja valtuutettu Peter Ruths tarkastamaan 
pöytäkirja 16.6.2016 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla 17.6.2016. 

 
 
------ 
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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Ltk KH KVTO Närpiö 
 

ALLM 49/2015 
 

§ 29 Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus 
 

Talouspäällikkö Kent-Ole Qvisén:  
Vuoden 2015 tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase 
ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumavertailu ja toimintakertomus, 
ovat valmiina käsittelyyn. 
Mikäli kunnalla on määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, kunnan tilin-
päätökseen tulee sisällyttää konsernitilinpäätös. 
Konsernitilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja nii-
den liitetiedot. 
 
Toimintatuotot ylittivät talousarvion kaiken kaikkiaan miljoonalla eurolla. 
Kaikki tuottolajit ylittivät talousarvion, mistä on pääteltävissä, että kaupungin 
palveluja hyödynnettiin vuoden aikana maksimaalisesti ja että palvelut tuottivat 
enemmän tuloja. 
Tukien ja avustusten määrä nousi tuotoista eniten. Osa näistä on hankeavus-
tuksia, jotka tuottavat usein vastaavan määrän toimintakuluja. 
Ulkoisten/sisäisten toimintatuottojen kokonaismäärä oli noin 18,2 miljoonaa eu-
roa. 
 
Toimintamenot alittivat talousarvion kaiken kaikkiaan 0,7 miljoonalla eurolla. 
Henkilöstökustannukset alittivat talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla, josta 
0,2 miljoonaa johtuu kasvaneista sairausvakuutuskorvauksista ja siitä, että 
osaa budjetoiduista palveluista ei ole vuoden aikana voitu täyttää ja kaupunki 
on sen sijaan käyttänyt ostopalveluita. 
Ostopalvelut alittivat talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. Kaikki kuntayhtymät, 
joilta kaupunki ostaa palvelunsa, alittivat tänäkin vuonna talousarvionsa. Eri-
koissairaanhoidon kustannukset Vaasan sairaanhoitopiirissä alittivat talousarvi-
on muun muassa siksi, että osa vuoden 2014 ylijäämästä palautettiin kesän ai-
kana. Lisäksi vuoden 2015 arvioitu ylijäämä palautettiin joulukuussa. 
Materiaaleista ja tarvikkeista sekä avustuksista ja muusta toiminnasta koituvat 
kustannukset ylittivät hiukan talousarvion. 
Ulkoiset/sisäiset toimintamenot olivat kaiken kaikkiaan 70,3 miljoonaa euroa. 
Menot kasvoivat 2,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
 
Toimintakate oli 52,1 miljoonaa euroa ja alittaa talousarvion 1,8 miljoonalla eu-
rolla. Nettomenot lisääntyivät vuodesta 2014 kaikkiaan 0,7 prosenttia eli 
0,4 miljoonaa euroa. 
 
Kunnallisveroa kertyi 26,2 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa talousarviota 
vähemmän. Tämä on vain 0,2 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän, vaikka 
veroprosenttia korotettiin 0,5 prosentilla vuodelle 2015. Yhteisöveroa saatiin 
2,3 miljoonaa euroa, mikä on 90 000 euroa budjetoitua enemmän. 
Kiinteistövero tuotti 2,3 miljoonaa euroa talousarvion mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Ltk KH KVTO Närpiö 
 

 (§ 29 jatkuu) 
 
Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna verotulot kasvoivat lähestulkoon mil-
joonalla eurolla. 
Lopulliset valtionosuudet olivat 23,5 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa 
budjetoitua enemmän. Valtionosuudet pienenivät vuoteen 2014 verrattuna 
600 000 eurolla. 
 
Rahoitustuottojen ja -kulujen nettosumma oli 0,3 miljoonaa euroa. 
Nettorahoitustuottoon vaikutti myönteisesti korkotuottojen ja arvopapereiden 
myyntivoittojen kasvu talousarvioon verrattuna. Korkomenot supistuivat hieman 
edellisvuodesta, vaikka lainataakka kasvoi. 
Muutamia sijoituksia kirjattiin tilinpäätöksessä alas, yhteensä 0,2 miljoonaa eu-
roa. 
 
Vuosikate oli 2.631.309,01 euroa, mikä on 1,6 miljoonaa euroa korjattua talo-
usarviota parempi, kun taas poistot nousivat 2,6 miljoonaan euroon talousarvi-
on mukaisesti. 
 
Aiemmin purettujen investointivarausten takia poistoeroa voidaan tilinpäätök-
sessä vähentää 158.000 eurolla. 
 
Tilinpäätös osoittaa, että tilinpäätössiirtojen jälkeen ylijäämä on 216.489,70 eu-
roa eli edellisvuoden tasolla. 
 
Bruttoinvestointimenot olivat 4,3 miljoonaa euroa. Eri investointiavustuksia saa-
tiin 0,1 miljoonaa, ja maa-alueiden myynti tuotti 0,3 miljoonaa euroa. 
Nettoinvestointimenot olivat täten 3,9 miljoonaan euroon ja ylittävät talousarvi-
on 0,6 miljoonalla eurolla. Budjetoituja nettoinvestointimenoja ei saavutettu 
muutamien suurehkojen rakennushankkeiden nopeutettujen aikataulujen sekä 
kiinteistöistä (mm. työkeskuksesta) saatujen pienempien myyntitulojen takia. 
 
Lainakanta on tilinpäätöksessä 20 miljoonaa euroa eli 2.132 euroa asukasta 
kohti. Lainamäärä lisääntyi vuoden aikana vain 0,8 miljoonalla eurolla, mikä alit-
taa selvästi sen kahden miljoonan euron talousarvion. Konsernin lainataakka 
on 5.084 euroa asukasta kohti. 
 
Kassavarat sekä sijoitusten kirjanpitoarvo olivat tilinpäätöshetkellä 
14,4 miljoonaa euroa. Sijoitusten kirjanpitoarvo oli 13,7 miljoonaa euroa ja 
markkina-arvo 15,5 miljoonaa euroa. Kasvua on edellisvuoteen verrattuna 
1,4 miljoonaa euroa. 
 
Henkilöstö on vuoden mittaan onnistunut maksimoimaan toimintatuotot ja hillit-
semään kustannusten kasvua. Vuoden alussa tehty talousarvion leikkaus 
1,2 miljoonalla eurolla sekä leikkausta seuranneet tasapainotustoimet uuden ta-
lousarvion toimeenpanemiseksi osoittautuivat onnistuneiksi. Osastojen budjetti-
kuri on ollut esimerkillistä, ja hyvä tilinpäätös onkin koko henkilökunnan ansiota. 
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(§ 29 jatkuu) 
 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat liitteenä 
olevan vahvistuskirjeen, joka toimitetaan tilintarkastajalle osana tilintarkastus-
prosessia. 
 

Kaupunginjohtajan esitys 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle: 
 
että tilikauden 216.489,70 euron ylijäämä kirjataan edellisten vuosien ylijäämä-
tilille, joka siirron jälkeen osoittaa 3.103.746,52 euron ylijäämää 
 
että rahastoja ei kartuteta vuonna 2015 
 
että tilinpäätös toimitetaan tarkastettavaksi 
 
että tilinpäätöksen tuodaan tämän jälkeen kaupunginvaltuuston käsittelyyn 
 
että valmistelulle annetaan valtuudet tehdä toimintakertomukseen tarvittaessa 
vähäisiä muutoksia. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------  
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Talouspäällikkö Kent-Ole Qvisén esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen ja kau-
punginhallituksen puheenjohtaja Olav Sjögård yhteenvedon kaupungin viime 
vuoden toiminnasta. 
 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle: 
 
että tilikauden 216.489,70 euron ylijäämä kirjataan edellisten vuosien ylijäämä-
tilille, joka siirron jälkeen osoittaa 3.103.746,52 euron ylijäämää 
 
että rahastoja ei kartuteta vuonna 2015 
 

------ 
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§ 30  Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
v. 2015 

 
Kuntalain 71 §:n mukaan tilintarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston 
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida val-
tuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.  
 
Kaupunginhallitus on toimittanut v. 2015 tilinpäätöksen ja tilitarkastuskertomus 
on annettu. 
 

Esitys: 
Tilintarkastuslautakunta tarkastaa tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilin-
tarkastuskertomuksen sekä antaa niistä arviointikertomuksen ja valmistelee val-
tuustolle lausunnon siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myön-
tää vastuuvapaus. 
 

Päätös: 
Tilintarkastuslautakunta päättää yksimielisesti 
 
1. että kaupunginvaltuustolle annetaan v. 2014 toiminnasta ja taloudesta 
 arviointikertomus liitteen mukaisesti; ja 
 
2. että se yhtyy tilintarkastajan lausuntoon liitteenä olevasta tilintarkastus-

kertomuksesta ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväk-
syy v. 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myöntää tilivel-
vollisille vastuuvapauden. 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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§ 31 Talouden seuranta per 30.4.2016 
 

Talouspäällikkö Kent-Ole Qvisén: 
Hallintosäännön § 82:n mukaan kaupunginhallitukselle on annettava raportti 
kaupungin talouskehityksestä per 30.04.  
 
Ulkoiset toimintatuotot osoittavat kokonaisuutena katsoen per 30.04.2016 to-
teumaa tämän vuoden talousarvion mukaisesti. Toteuma jää jonkin verran vuo-
den 2015 tason alapuolelle.    
Ulkoisten tuottojen budjetti täyttynee koko vuotta ajatellen; jos suunta jatkuu 
loppuvuonna, budjetti voi jopa hieman ylittyä, mutta ei yhtä paljon kuin vuoden 
2015 tilinpäätöksessä.  
 
Ulkoiset toimintamenot noudattavat kokonaisuutena tämän vuoden talousar-
viota. Henkilöstömenot alittavat hieman budjetin, mutta kesäkuukaudet tasaa-
vat alitusta jonkin verran. Toivottavasti budjetti pystytään alittamaan koko vuo-
den osalta, mutta toteuma tulee olemaan viimevuotista lähempänä budjettia.  
Ostopalvelut ovat alemmalla tasolla kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. 
Syynä on se, että sairaanhoitopiirin laskutus on jäänyt alle budjetoidun neljänä 
ensimmäisenä kuukautena.   
Tänä vuonna ei ole odotettavissa viime vuoden ylijäämän palautusta.  
Kaikkinensa ulkoiset menot ovat jonkin verran alempana kuin viime vuoden 
vastaavana aikana.  
 
Materiaalit ja tarvikkeet ylittävät hiukan budjetin kiinteistöjen talven-kevään 
lämmityskustannusten vuoksi.  Kesäkuukaudet tasapainottavat sitä. Lisäksi ke-
väällä tehdään tiettyjä sesonkipohjaisia ostoja, jotka voidaan sitten jakaa koko 
vuodelle.  
Avustuskustannus ja muut kustannukset noudattavat talousarviota.  
 
Sivistyslautakunta noudattaa talousarviota eri tulosalueillaan. Investoinneista 
vain murto-osa on toteutettu per 30.04.2016.  
 
Perusturvalautakunnan talous on kokonaisuutena tasapainossa, mutta se on 
hyvin riippuvainen ostopalveluista kuntayhtymiltä, ja lopullista toteumaa on hy-
vin vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa vuotta.  
 
Vapaan sivistyksen lautakunnan ja musiikkiopistolautakunnan talous on talous-
arvion mukainen per 30.4.2016. 
Vapaa-ajan lautakunta on ylittänyt budjetin; se johtuu siitä, että toiminta-
avustukset on suurelta osin jo maksettu per 30.04.2016.   
Tekninen lautakunta noudattaa suurelta osin talousarviota, paitsi rakennusten 
tulosalue, joka on jonkin verran ylittänyt talousarvion talven lämmityskustannus-
ten vuoksi.  
 
Teknisen osaston suurten hankkeiden investoinnit sujuvat talousarvion mukai-
sesti. Pienempien hankkeiden investointikustannukset tulevat pääosin myö-
hemmin vuoden kuluessa.  
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(§ 31 jatkuu) 
Lautakuntien talous on näin ollen tasapainossa neljän ensimmäisen kuukauden 
jälkeen.  
Kaikki mahdollisuudet nettokuluissa säästämiseen on kuitenkin käytettävä, jotta 
tasapaino säilyy myös loppuvuoden. 
 
Verototeuma 30.04.2016 mennessä noudattaa vuoden talousarviota.  
Kuukausittaiset maksut vaihtelevat, mutta viime vuoteen verrattuna voidaan 
havaita pientä kasvua lähinnä yhteisöveron osalta. Vuoden 2015 alustavat tie-
dot osoittavat kaupungin osalta lievää kunnallisveron kasvua. Toivottavasti to-
teuma nousee sitä mukaa kun verotus valmistuu kesällä ja syksyllä. Kuntaliiton 
veroennuste on Närpiön osalta hieman kaupungin budjettilukujen alapuolella, 
mutta tässä vaiheessa ennusteet voivat vielä nousta.  
 
Yhteisöveron osalta on saatu tiettyjä positiivisia signaaleja ja yhteisöverokerty-
mä näyttäisi olevan kasvussa, mikä vaikuttaa toteutumaan myönteisesti siten, 
että budjettiluvut voidaan saavuttaa.  
Mahdollinen lisätulo voi kompensoida kunnallisveron alitusta.  
 
Valtionosuudet per 30.04.2016 ylittävät hieman budjetin; riippuen siitä, miten 
suureksi joulukuussa 2016 saapuva opetus-, kulttuuri- ja vapaan sivistystyön 
oikaisuerä nousee, valtionosuutta voidaan mahdollisesti korjata ylöspäin syksyl-
lä.  
 
Rahoitustuottojen ja -menojen nettosumma ylittää tässä vaiheessa talousarvi-
on, mutta vielä on erittäin epävarmaa, jatkuuko markkinoiden lievä elpyminen.  
 
Talousseuranta per 30.04.2016 osoittaa vuoden käyttöbudjetin pitkälti pitävän. 
Mikäli suunta jatkuu, käyttöbudjetti voidaan jopa hieman alittaa kokonaisuutena 
katsoen. Riippuen vuoden 2015 lopullisesta toteumasta, kunnallisverotuotto voi 
hiukan alittua v. 2016, mitä voi tietyltä osin kompensoida valtionosuuksien ja 
yhteisöveron hienoisella kasvulla.  
Kaikkien yksiköiden henkilöstö on edelleen avainasemassa, mitä tulee kaupun-
gin talouden tasapainottamiseen, kun he päättävät budjettivarojen käytöstä. 
Vuoden 2015 hyvä toteuma osoitti, että talous on mahdollista pitää tasapainos-
sa hyvällä budjettikurilla.  
 
Investoinnit tapahtuvat suunnitelmien mukaisesti, ja useimmat niistä eivät ole 
vielä päässeet käyntiin.  
 
Toivottavasti tämän vuoden budjetoitu 0,3 milj. euron ylijäämä voidaan saavut-
taa, jotta suunniteltu 2,2 milj. euron nettolainaus ei ylity.  
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle  
 
että talousseuranta per 30.04.2016 merkitään tiedoksi.  
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(§ 31 jatkuu) 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 

------  

 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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§ 32 Kauppakirjan hyväksyminen / ostaja: Närpes Kraft Fotbolls-
förening rf 

 
Kaavoitusinsinööri Bo-Erik Liljedal: 

Närpes Kraft Fotbollsförening rf on hakenut lupaa ostaa n. 3.000 m2 kokoisen 
tontin vapaa-ajanmökkiä varten Pjelaxin Björkholmenista. Yhdistys tarjoaa ton-
tista 100.000 euroa. Yhdistyksen kannattajakerho on Närpiön kunnan kanssa 
tehdyn sopimuksen myötä saanut v. 1979 luvan rakentaa alueella vapaa-
ajanmökin.    
  
Koska tontti on rakennettu ja se on pitkään ollut yhdistyksen käytössä, 
100.000 euron tarjousta voidaan pitää kohtuullisena.    
 
Myynti koskee noin 3.000 m2 kokoista aluetta kiinteistöstä Rönn-
kvist Rnro 2:148 Pjelaxin kylässä.  
 
Liitteinä ovat kauppakirjaehdotus ja kartta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että liitteenä oleva kauppakirja Närpiön kaupungin ja Närpes Kraft Fotbollsfö-
rening rf:n välillä hyväksytään. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------  
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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§ 33 Sopimus päivähoitotoiminnasta 
 

Kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist: 
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. on pitkään suunnitellut rakennut-
tavansa Folkhälsan-talon Mittistan-kiinteistön viereen Närpiön keskustaan. Ra-
kennukseen on suunniteltu tilat päivähoitotoiminnalle. 
 
Folkhälsan Välfärd Ab ylläpitää tällä hetkellä Närpiössä suomenkielistä päivä-
kotia (”Päivis”), jossa on 14 paikkaa ruotsinkielisten perheiden lapsille. Närpiön 
kaupunki omistaa talon, jossa toimintaa harjoitetaan. Kaupunki myös maksaa 
toimitilakustannukset. Sen lisäksi kaupunki myöntää vuosittaisen avustuksen 
lasten päivähoidon harjoittamiseen.   
 
Nykyiset tilat ovat epätarkoituksenmukaisia. Folkhälsan suunnittelee siirtävänsä 
päivähoitotoiminnan Folkhälsan-taloon ja kasvattavansa päiväkodin paikka-
määrää 24:ään. Päivähoitotoiminnan sopimusluonnoksen mukaan (esitellään 
kokouksessa) kaupunki ja Folkhälsan jatkaisivat nykyisellä käytännöllä siten, 
että Närpiö vastaisi toimitilasta koituvista kustannuksista ja lisäksi myöntäisi 
toiminnalle vuosittaista avustusta. Käytännössä tämä tarkoittaisi toimitilojen 
suhteen, että Närpiön kaupunki vuokraa päivähoitotilat ja antaa ne Folkhälsan 
Välfärd Ab:n harjoittaman päivähoitotoiminnan käyttöön. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus päättää 
 
hyväksyä päiväkotitoiminnan kehyssopimus Närpiön kaupungin, Samfundet 
Folkhälsanin ja Folkhälsan Välfärd Oy:n välillä sekä tiedoksiantaa sopimus ka-
punginvaltuustolle. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------  
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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§ 34 Kauppakirjan hyväksyminen / ostaja: Samfundet Folkhälsan i 
Svenska Finland r.f.  perustettavan yhtiön lukuun 

 
Kaavoitusinsinööri Bo-Erik Liljedal: 

Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. on edennyt niin pitkälle se-
nioriasumisen kerrostalosuunnitelmansa suhteen, että järjestön on nyt aika ha-
kea rakennuslupaa. Tonttiosto tulee kuitenkin toteuttaa ennen rakennusluvan 
käsittelyä. Tonttikauppa toteutetaan perustettavan yhtiön lukuun. Asemakaavan 
mukaan koko tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 8.000 k-m2. Tästä ra-
kennusoikeudesta on myyty 4.500 k-m2 Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Mit-
tistanille, joten rakennusoikeudesta on siis jäljellä 3.500 k-m2 toista vaihetta 
varten.  
 
Rakennusoikeus on tonttiosan arvioinnin perustana. Arvioinnissa käytetään 
samaa tasoa, jota hyödynnettiin mm. vanhan paloasematontin asuinkerrostalon 
sekä Mittistanin ja Tokmannin tonttien myynnissä, eli 41 euroa/k-m2. Tontin ar-
voksi tulee näin ollen 143.500 euroa. Tontilla olevien rakennusten arvoksi arvi-
oidaan nolla euroa.  
 
Kauppa käsittää noin 3.790 m2 kokoisen alueen kiinteistöstä GÄSTGI-
VARS Rnro 4:168 (545-412-4-168) ja noin 960 m2 kokoisen alueen kiinteistöstä 
KVARNBO Rnro 4:67 (545-412-4-67) sekä asuinrakennuksen ja autotallin, mo-
lemmat Näsbyn kylässä Närpiön kaupungissa.  Kaiken kaikkiaan alue muodos-
taa noin 4.750 m2 kokoisen alueen tontista nro 2 korttelissa 124. Rakennusoi-
keutta on 3.500 k-m2.  
 
Liitteinä ovat kauppakirjaehdotus ja kartta. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 

että liitteenä oleva kauppakirja Närpiön kaupungin ja Samfundet Folkhälsan i 
Svenska Finland rf:n välillä hyväksytään  perustettavan yhtiön lukuun. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------  
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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VALITUSOSOITUS 
 

  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 
 Valitusoikeus 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen). 

 
Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymis-
tä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Mikäli tie-
doksianto tapahtuu sähköisesti, osapuolen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon kolmen päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 

 
Valitusviranomainen 

 
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus. 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 
Faksinumero: 029 56 42760 
Puhelinnumero: 029 56 42611 
 
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 08:00-16:15 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
– päätös johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muu-

tosta siihen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai 
jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut 
tarpeelliset yhteystiedot. Mikäli valitusviranomaisen päätöksen saa an-
taa tiedoksi sähköisenä ilmoituksena, tulee ilmoittaa myös sähköpos-
tiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakir-
jassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljen-

nöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai 

muu selvitys valitusajan alkamisesta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeuden-
käyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
26.7.1993/701. 

 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi tilata Närpiön kau-
pungin kirjaamosta. 
 
Postiosoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö 
Käyntiosoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö 
Sähköpostiosoite: staden@narpes.fi 
Faksinumero: 06 2241 285 
Puhelinnumero: 06 2249 111 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 08:00-15:45 
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