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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
84 §

Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla. KunL:n 58 §. Kullekin jäsenelle samoin kuin valtuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille on toimitettu kirjallinen
kokouskutsu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.
Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen osanottajat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

=============================

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
85 §

Kunnanhallitus valitsee päätöksensä mukaisesti keskuudestaan kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa.
Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Viktoria Kulmala ja Mika Siusluoto.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Viktoria Kulmala ja Mika
Siusluoto.
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TIEDOKSIANTOASIAT
86 §

1) Kuntayhtymien ja kuntien yhteisten toimielinten pöytäkirjat.
2) Saapuneet kiinteistönluovutusilmoitukset.
3) Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 (14/31/2016) mukaan
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvan Kustavin
kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärä on kaksi (2).
4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 3/2017.
Kustavin työttömyysaste oli em. ajankohtana 9,3 %. Vastaava luku
Varsinais-Suomessa oli 11,6 % ja koko maassa 12,1 %. Työttömiä
työnhakijoita Kustavissa oli tammikuun lopussa 34.
5) VSSHP:n talousarviokortti tammi-maaliskuulta 2017 toimitetaan
kunnanhallitukselle esityslistan mukana.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. asiakirjat tiedokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen seuraavat asiat:
- Tilintarkastuskertomus ja Kustavin kunnan tarkastuslautakunnan
arviointikertomus vuodelta 2016.
- Minna ja Zohar Haran ovat perustaneet kiinteistöyhtiö Spauna Oy:n
(2830336-1) ja liiketoimintayrityksen nimellä Spauna Oy (2830338-8).
Kunnanhallitus hyväksyi, että vanhat Kustavin kunnan ja Kustavin
Kalatuvat Ky:n vuokrasopimukset siirretään kiinteistöyhtiö Spauna Oy:n
nimiin ja uusi kunnanhallituksen päättämä vuokrasopimus allekirjoitetaan Kustavin kunnan ja kiinteistöyhtiö Spauna Oy:n välillä.
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
87 §

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija
voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain
nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden
puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston
toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu
johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian
ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus
päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1) lain taikka asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai
toimitusmenettelyä koskevia asioita;
eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai
sosiaalitoimen asioita.
Kokouksessa on nähtävänä ja tutustuttavana edellisen kokouksen jälkeen
pidettyjen lautakuntien kokousten pöytäkirjat seuraavasti:
- sivistyslautakunnan pöytäkirja 26.4.2017,
- sosiaalilautakunnan pöytäkirja 27.4.2017.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 §:n
mukaista otto-oikeuttaan edellä mainittujen lautakuntien kokousasioiden
osalta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 31.3.2017
88 §

Kunnanhallitukselle toimitetaan esityslistan mukana tiedoksi vuoden
2017 talousarvion toteutumisvertailu ajankohdalta 31.3.2017.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun
ajankohdalta 31.3.2017 tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN PELTISEPÄNLIIKE PASI PATRONEN OY:LLE
89 §

LIITE No 27 / K.hall. 15.5.2017 § 89

Kauppakirja ja liiketoimintasuunnitelma

Kustavin kunnan ja Peltisepänliike Pasi Patronen Oy:n välille on laadittu
kauppakirja, jolla kunta myy yritystoimintatilojen rakentamista varten
5600 m2:n suuruisen Mäntylä- nimisen kiinteistön Kustavin kunnassa
(kiinteistötunnus 304-410-3-333). Kauppahinta on 1960 euroa ja muut
kauppaehdot käyvät ilmi liitteenä olevasta kauppakirjasta.
Kunnanhallitus on alustavasti käsitellyt asiaa kokouksessaan 24.4.2017.
Kunnanhallitus suhtautui myönteisesti asiaan todeten samalla, että
kunnan edustajat (A.Ä, V.K. ja L.L.) sekä yrityksen edustaja (P.P.)
käyvät vielä tutustumassa ko. kaupan kohteeseen, jolloin on
mahdollisuus keskustella tarkemmin myös yrityshankkeesta.
Katselmus toteutui 28.4.2017.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
ko. kaupan ja sitä koskevan liitteenä olevan Kustavin kunnan ja
Peltisepänliike Pasi Patronen Oy:n välisen kauppakirjan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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OMAKOTITONTIN KAUPPAKIRJA/KUSTAVIN KUNTA JA MTH-OY, RAISIO
90 §

LIITE No 28 / K.hall. 15.5.2017 § 90

Kauppakirja

Kustavin kunnan ja MTH-Oy, Raisio välille on laadittu kauppakirja,
jolla kunta myy omakotitalon rakentamista varten 1030 m2:n suuruisen
Jäkälä-nimisen kiinteistön Kustavin kunnassa (kiinteistötunnus (304410-3-298). Kauppahinta on 515 euroa ja muut kauppaehdot käyvät ilmi
liitteenä olevasta kauppakirjasta.
Kunnanhallitus on alustavasti käsitellyt asiaa kokouksessaan 24.4.2017.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
ko. kaupan ja sitä koskevan liitteenä olevan kauppakirjan Kustavin
kunnan ja MTH-Oy, Raisio välillä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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OMAKOTITONTIN VARAAMINEN ESA JA SATU ENGLUNDILLE
91 §

LIITE No 29 / K.hall. 15.5.2017 § 91

Kartta

Esa ja Satu Englund ovat 27.4.2017 saapuneella sähköpostiviestillään
olevansa halukkaita varaamaan Kirkonmäen asuntoalueelta omakotitontin n:o 1 (AP). Määräala on kooltaan 1628 m2.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää varata ko. omakotitontin Esa ja Satu
Englundille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MALIWAN HELENIUKSEN ESITYS OMAKOTITONTIN OSTAMISESTA
92 §

LIITE No 30 / K.hall. 15.5.2071 § 92

Kartta

Maliwan Helenius on toimittanut kunnalle 2.5.2017 saapuneen esityksen
omakotitontin (kortteli 8 tontti 1) ostamiseksi Kivimaan kylässä
sijaitsevalta Suotorpan asuntoalueelta. Ko. Suokukka-niminen kiinteistö
304-410-3-295 on pinta-alaltaan 1230 m2 ja hinta on 0.50 € / m2.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. ostoesityksen tiedokseen ja
päättää jatkotoimenpiteistä asian suhteen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti, että Maliwan Heleniuksen ja Kustavin kunnan
välille laaditaan kauppakirja ko. omakotitontista seuraavaan
kunnanhallituksen kokoukseen.
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HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN
93 §

LIITE No 31 / K.hall. 15.5.2017 § 93

Hallintosääntö

Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä
säädetään kuntalain 12. luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat
mm. hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet.
Kuntalain (410/2015) lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä
määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita
johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin
olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten
johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Lain
perustelujen mukaan hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri
asiakirjoihin silloin, kun kaikkia määräyksiä ei kunnan organisaation
laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista koota yhteen.
Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan
jaosta ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnan
päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai
muuten kuuluvia asioita, joissa kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään
tekevän päätöksiä. Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat
päätökset aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisellä
valtuuston päätöksellä. Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto samalla
määrittelee oman asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, päättää
toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työn jaosta ja ratkaisee
annetaanko kunnan viranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää
toimivaltaansa edelleen.
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.
Jos esimerkiksi hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista
poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa.
Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä
muuten kuin sitä muuttamalla. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa
ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty
kunnanhallitukselle.
Hallintosäännöllä järjestetään kunnan sisäistä hallintoa ja toimintaa.
Tämän vuoksi on katsottu, että hallintosääntö voi mahdollisesta
valituksesta huolimatta tulla voimaan heti, kun se on hyväksytty. Jotta
voimaan tulopäivästä ei syntyisi epätietoisuutta, hallintosääntöä
hyväksyttäessä tai muutettaessa on samalla syytä päättää sen voimaantulon ajankohdasta.
Kuntaliitto on 31.5.2016 antanut hallintosääntömallin, joka on laadittu
1.6.2017 voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kuntalaki
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(410/2015) on tullut voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia
sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Tätä ennen sovelletaan vuoden
1995 kuntalain säännöksiä.
Hallintosääntö on valmisteltu kunnan keskushallinnossa käyttäen
hyväksi Kuntaliiton hallintosääntömallia. Lisäksi hallintosääntö on ollut
hallintokuntien esittelijöiden ja sihteerien tarkistettavana kunkin
hallintokunnan asioiden osalta.
Nyt käsiteltävänä oleva hallintosääntö kumoaa kunnanvaltuuston
työjärjestyksen, kunnanhallituksen johtosäännön, nykyisen hallintosäännön sekä yleishallinnon, teknisen toimen, sosiaali- ja terveystoimen
ja sivistystoimen päävastuualueiden johtosäännöt.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy hallintosäännön liitteen mukaisesti. Hallintosääntö
tulee voimaan uuden valtuustokauden alusta 1.6.2017 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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HIRVISAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
94 §

LIITE No 32 / K.hall. 15.5.2017 § 94

Kaavakartta ja –selostus sekä
lausunnot ja kaavoittajan vastine

Kustavin kunnan Pleikilän kylän kiinteistön Hirvisaari 304-418-1-328
omistajat pyytävät, että kunta käsittelisi ja hyväksyisi Hirvisaaren
ranta-asemakaavan.
Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Kaava-alue sijaitsee Kustavin pohjoisosassa noin 15 kilometrin
etäisyydellä Kustavin kirkonkylästä.
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä 7.9.-7.10.2016 välisen ajan.
Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei nähtävilläoloaikana ole jätetty.
Ranta-asemakaavasta ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus,
ympäristöterveydenhuollon johtaja ja rakennuslautakunta antaneet
lausuntonsa. Kaavanlaatija on todennut, että saatujen lausuntojen
perusteella kaavaan ei ole ollut tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä.
Kaavan hyväksymisvaiheen aineistot löytyvät osoitteesta
http://92.222.34.208/owncloud/index.php/s/OpJGXmLdLQo38q2.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
hyväksyy Kustavin kunnan Pleikilän kylän kiinteistöä Hirvisaari
304-418-1-328 koskevan Hirvisaaren ranta-asemakaavan liitteenä olevan
kaavakartan ja – selostuksen mukaisesti siten, että ranta-asemakaavalla
muodostuu kortteli 1 sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Kunnanhallitus toteaa, että ranta-asemakaavojen tarkistamisesta ja
käsittelemisestä perittävä maksu on 780,00 € /ranta-asemakaava sekä
tämän lisäksi kutakin rakennuspaikkaa kohti 60,00 €.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LOMAVALKAMAN RANTA-ASEMAKAAVAN LUONNOKSEN NÄHTÄVILLE
ASETTAMINEN JA LAUSUNTOJEN PYYTÄMINEN
95 §

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Kevon kylän tilaa
Lahdenranta (osa) RN:o 2:136.
Ranta-asemakaavalla muodostuvat kortteli 1 sekä vesialuetta.
Kaava-alue sijaitsee Kevossa ja alueella toimii tällä hetkellä
Lomavalkama Oy niminen matkailuyritys.
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä vahvistettua VarsinaisSuomen maakuntakaavaa. Alue kuuluu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhykkeeseen. Suunnittelualue kuuluu lomaasutuksen mitoituksen osa-alueeseen 1 eli 7-10 lay/ranta-km.
Kaavaluonnos on nähtävänä kokouksessa. Siitä ilmenevät muut tiedot.
Rakennustarkastaja on ilmoittanut, että hän ei näe estettä kaavaluonnoksen nähtäville asettamiseksi ja lausuntojen pyytämiseksi.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Lomavalkaman ranta-asemakaavan luonnoksen nähtäville ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen, Varsinais-Suomen liiton, maakuntamuseon, Caruna Oyj:n ja
rakennuslautakunnan lausunnot.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LIITE No 33 / K.hall. 15.5.2017 § 96

Kuntaliiton ohjeistus, ilmoituslomake ja täyttöohje

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN
96 §

Kuntaliitto on julkaissut liitteenä olevan ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja –rekisteristä.
Kuntalain 84 §:ssä on säädetty seuraavaa sidonnaisuuksien
ilmoittamisesta.
Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja
viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johto tehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä
kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön
on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet
muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä
ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tieto
verkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän
päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja
tietoverkosta."
Asukkaiden luottamus kunnallishallintoon on tärkeää. Uuden kuntalaine
sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevan sääntelyn tarkoituksena on
päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Lisäksi
pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamus hallinnon
riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.
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Ilmoitusvelvollisuudella voidaan estää ennakolta tilanteita, joissa
luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voi vaarantua.
Kysymys on myös yleisesti poliittisen järjestelmän luotettavuudesta.
Kunnan luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla. Kuntalain ja
hallintolain sääntely velvoittaa jokaisen luottamushenkilön itse
ilmoittamaan ja ottamaan huomioon oman esteellisyytensä. Asian
käsittelyssä esteellisyyden aiheuttavien sidonnaisuuksien ilmoittaminen
on jokaisen omalla vastuulla.
Uudella sääntelyllä keskeiset luottamushenkilöt ja viranhaltijat
velvoitetaan ilmoittamaan ennen muuta sidonnaisuuksia elinkeinotoiminnassa. Tällä tavoin mm. esteellisyyden arviointiin saadaan
enemmän julkista kontrollia. Sidonnaisuuksista tullaan jatkossa
pitämään rekisteriä, joka on nähtävillä kunnan www-sivuilla.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka myös valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston
tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtävään.
Tarkastuslautakunnalla on sidonnaisuusilmoitusten käsittelyyn liittyviä
tehtäviä, mutta sidonnaisuusrekisterin pitämisen kunta voi järjestää
parhaaksi katsomallaan tavalla.
Uutta lainsäädäntöä tullaan soveltamaan vasta 1.6.2017 lukien.
Käytännössä sidonnaisuustiedot kootaan seuraavilta luottamushenkilöiltä
ja viranhaltijoilta:
-

valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät
kunnanjohtaja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sidonnaisilmoituksia ja rekisteriä koskevat kuntalain velvoitteet ja toteaa, että sidonnaisuudet
kerätään ja julkaistaan lain edellyttämiltä tahoilta 1.6.2017 alkavan
valtuustokauden osalta liitteenä olevan Kuntaliiton ohjeistuksen ja
liitteenä olevan ilmoituslomakkeen ja täyttöohjeen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN
97 §

LIITE No 34 / K.hall. 15.5.2017 § 97

Palkkiosääntö

Palkkiosäännön tarkistamisen yhteydessä käsitellään luottamushenkilöiden palkkioita, korvauksia ja toimintaedellytyksiä kunnissa sekä
niitä toimenpiteitä, joilla kunnat voivat taata riittävät edellytykset
luottamushenkilötyön vaikuttavaan, tehokkaaseen ja onnistuneeseen
hoitamiseen.
Toimintaympäristön haasteet, kuntien tehtävien laajuus sekä jatkuvat ja
yhä nopeutuvat muutokset edellyttävät luottamushenkilöiltä vahvaa
muutosjohtajuutta ja strategista näkemystä. Nämä muutokset lisäävät
jatkuvasti kunnallisten luottamushenkilöiden työn vaativuutta.
Tässä yhteydessä halutaan myös korostaa luottamushenkilötyön
merkitystä osana kunnan kokonaisjohtamista sekä työn vaikuttavuutta.
Valtuuston asiana on päättää luottamushenkilöiden taloudellisten
edellytysten perusteista. Tämä tapahtuu yleensä hyväksymällä erillinen
palkkiosääntö. Palkkiot ja korvaukset voivat vaihdella kunnittain.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, joka tulee
voimaan 1.6.2017.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA MAAKUNTAUUDISTUKSEN IIVAIHEEN LAKIPAKETIKSI
98 §

LIITE No 35 / K.hall. 15.5.2017 § 98

Tiivistelmä lakipaketista ja
lausunto

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen
maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta lausunnolle 24. huhtikuuta.
Esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen
esitykseen maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksesta (HE 15/2017 vp).
Hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta,
kunnilta ja kuntayhtymiltä siirrettäviä eräitä tehtäväkokonaisuuksia
koskevien erityislakien muuttamiseksi. Esitysluonnokseen sisältyvien
palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu on tarkoitus siirtyä maakunnille
vuoden 2019 alusta.
Hallituksen esitysluonnos sisältää myös ehdotukset uudesta Valtion
lupa- ja valvontavirastosta, jolle kootaan valtiolle kuuluvia lupa-, ohjausja valvontatehtäviä maakuntauudistuksen yhteydessä lakkautettavilta
aluehallintovirastoilta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta ja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Viraston on tarkoitus
aloittaa toimintansa 1.1.2019.
Hallitus linjasi huhtikuussa 2016 maakuntien tehtäväalat. Linjaus sisälsi
periaatteet uuden hallinnollisen rakenteen tehtävänjaosta, jonka mukaan
maakuntien tehtävien perustana on 1.1.2019 alkaen selkeä työnjako
kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakuntien tehtäväalat sisältyvät
eduskunnalle annettuun esitykseen maakuntalaista. Tehtävät siirretään
maakunnille kunnista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä,
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus), työ- ja
elinkeinotoimistoista (TE-toimisto), ELY-keskusten ja TE-toimistojen
kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus) sekä
aluehallintovirastoista (AVI).
Nyt lausunnolle lähetetty esitysluonnos koostuu säädösehdotuksista,
joilla toimeenpannaan tehtävien siirto maakunnille ympäristöterveydenhuollon, maataloushallinnon, kala- ja vesitalouden, aluesuunnittelun, vesiensuojelun ja vesihuollon, koulutuksen, kulttuurin ja
liikunnan edistämisen, saaristoliikenteen ja yhteispalvelun tehtävissä
sekä eräissä muissa tehtävissä. Maakunnille tullaan siirtämään
maakuntalakiesityksessä tarkoitettuja tehtäviä myös muilla erillisillä
hallituksen esityksillä, jotka tullaan antamaan eduskunnalle vuoden 2017
aikana.

Kustavin kunnanhallitus

15.5.2017

137

Valtion lupa- ja valvontavirasto on monialainen perusoikeuksien
toteutumisen valvoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja
maakuntauudistukseen liittyen uudistetaan myös valtionhallinnon
rakenteita. Tässä valmistelussa on kehitetty kokonaan uudenlainen,
ministeriöiden yhteinen virastomalli. Hallituksen esityksellä ehdotetaan
perustettavaksi Valtion lupa- ja valvontavirasto, jolle kootaan pääosa
lakkautettavaksi ehdotettavien aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävistä sekä osa lakkautettavaksi
ehdotettavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja KEHAkeskuksen tehtävistä.
Valtion lupa- ja valvontavirasto tulee olemaan toimivallaltaan
valtakunnallinen ja tehtäviltään monialainen valtion viranomainen, joka
turvaa alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja
valvoo yleistä etua hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja
valvontatehtäviä. Virasto toimii valtakunnallisesti mutta alueellisissa
toimipaikoissa kaikki maakunnat kattavalla toimipaikkaverkostolla. Sen
toiminta-ajatuksessa painottuu uudenlainen ennakoiva ja
asiakaslähtöinen, poikkihallinnollinen toimintatapa. Esitykseen sisältyy
myös ehdotus laiksi Ahvenanmaan valtionvirastosta. Valtionviraston
tehtävät säilyisivät pääosin ennallaan.
Henkilöstön asema turvataan uudistuksessa. Uudistuksessa noudatetaan
hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstö siirtyy kunnista, kuntayhtymistä
ja valtiolta maakunnan tai maakuntakonserniin kuuluvan tai maakuntien
määräysvallassa olevan yhteisön palvelukseen liikkeenluovutuksen
periaattein ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä
voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja
velvollisuudet. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö
siirtyy uuden työnantajan palvelukseen palvelussuhteensa keston ajaksi.
Valtion virastojen välillä tapahtuvissa henkilösiirroissa pääsääntönä on,
että virat ja niihin nimitetyt virkamiehet siirtyvät samaan virastoon tai
samoihin virastoihin kuin tehtävät siirtyvät. Myös valtion sisällä
tapahtuvissa siirroissa määräaikaisissa palvelussuhteissa olevat siirtyvät
uuden työnantajan palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston
ajaksi.
Maakuntauudistuksessa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Myös
henkilöstön siirtymiset paikkakunnalta toiselle pyritään minimoimaan.
Hallituksen esitysluonnos on lausunnolla 19.6.2017 asti.
Lausuntopyyntömateriaali on julkaistu lausuntopalvelu.fi- ja
alueuudistus.fi-sivuilla.
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Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon
koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle maakuntauudistuksen
täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien
uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunnanvaltuusto
Kustavin kunnanhallitus
Kustavin kunnanhallitus

13.3.2017
27.3.2017
15.5.2017

17
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KUSTAVIN SDP:N VALTUUSTORYHMÄN ALOITE
(13) 13 §

Kustavin SDP:n valtuustoryhmä teki kokouksessa seuraavanlaisen
aloitteen:
”Kilpailukykysopimus tuli voimaan 1.2.2017. Kilpailukykysopimuksen
yhtenä tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä sekä luoda työpaikkoja. Tavoitteena on koko Suomessa luoda
35.000 uutta työpaikkaa.
Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat kilpailukykysopimuksen
pohjalta voimassa 1.2.2017-31.1.2018.
Teemme aloitteen työlisyyden parantamiseksi Kustavissa.
Aloitteessa haluamme esittää, että nuoria työllistetään kesäkausilla ja
loma-ajoilla ainakin vuosina 2017 ja 2018 kunnan erilaisiin työtehtäviin
tai yrityksiin.
Esitämme aloitteessa myös työttömien työllistämistä mahdollisimman
monipuolisesti.
Mielestämme Kustavin kunta voi tukea rahallisesti yrityksiä erikseen
sovitulla tavalla heidän työllistäessään nuoria tai työttömäksi joutuneita
kustavilaisia henkilöitä.”
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
==========================

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä asia käsiteltiin esityslistan kohdassa
”Muut mahdolliset asiat”.
==========================
Kh 27.3.2017
60 §

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. valtuustoaloitteen tiedokseen
ja päättää jatkotoimenpiteistä aloitteen suhteen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti pyytää hallintokuntien kannanotot em. aloitteen
johdosta lähtökohtaisesti 14-18- vuotiaiden työllistämiseksi kesäaikana
ottaen huomioon työjakson pituuden. Lisäksi kunnanhallitus päätti
pyytää elinkeinotoimikunnan kannanoton nuorten työllistämisestä
kesäaikana yrityksiin ja siitä mahdollisesti maksettavasta kunnan tuesta.
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Hallintokunnat ja elinkeinotoimikunta ottanevat tarpeellisin osin kantaa
myös kunnassa olevien työttömien työllistämiseen. Nuorille kesäaikana
maksettavasta palkasta ja tuesta yrityksille tehtäneen vertailua muiden
kuntien kanssa. Kannanotot pyydetään seuraavaan kunnanhallituksen
kokoukseen 24.4.2017 mennessä.
========================

Kh 15.5.2017
99 §

LIITE No 36 / K.hall. 15.5.2017 § 99

Lausunnot

Rakennuslautakunta, sosiaalilautakunta, sivistyslautakunta ja vapaaaikalautakunta ovat antaneet ko. asiasta lausuntonsa. Lisäksi elinkeinotoimikunta on antanut asiasta lausuntonsa kokouksessaan 15.5.2017.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. lausunnot tiedokseen ja päättää
tässä vaiheessa osoittaa nuorille työpaikkoja tarjoaville yrityksille tukea
kesätyötä vailla olevan viiden 14-18-vuotiaan nuoren työllistämiseen
tulevana kesänä 250 euron tukisummalla/ työllistettävä nuori vähintään
kahden viikon ajaksi. Työpaikkaa tarjoavat yrittäjät ja kesätyötä vailla
olevat nuoret toimittavat hakemuksensa kunnalle aikaisempien vuosien
1996-2012 käytännön mukaisesti. Vapaa-aikatoimi ja keskushallinto
hoitanevat hakumenettelyn. Nuorten työllistämisessä huomioidaan
työturvallisuus. Lisäksi kunta työllistää nuoria omiin työtehtäviinsä
mahdollisuuksien mukaan. Kunnanhallitus toteaa, että pitkäaikaistyöttömien osalta tarkoituksenmukaista on, että yritykset ensisijaisesti
hyödyntävät valtion tukimahdollisuudet ja että kunta pyrkii omalta
osaltaan eri hallintokunnissa mahdollisuuksien mukaan työllistämään
mm. pitkäaikaistyöttömiä, jotta kunnan valtiolle maksettava
työmarkkinatuen kuntaosuus vähenisi. Määrärahavarauksissa
huomioidaan jatkossa em. työllisyystoimenpiteet.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

