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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
48 §

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
49 §

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 Mika Siusluoto ja Tiina Uotila.
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TIEDOKSIANTOASIAT
50 §

1) Kuntayhtymien ja kuntien yhteisten toimielinten pöytäkirjat.
2) Saapuneet kiinteistönluovutusilmoitukset.
3) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2017.
Kustavin työttömyysaste oli em. ajankohtana 10,4 %. Vastaava luku
Varsinais-Suomessa oli 12,2 % ja koko maassa 12,6 %. Työttömiä
työnhakijoita Kustavissa oli tammikuun lopussa 38.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. asiakirjat tiedokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen seuraavat asiat:
- Annikki Laisto on 18.3.2017 ilmoittanut peruuttavansa omakotitonttivarauksensa, josta kunnanhallitus on tehnyt varauspäätöksen
6.3.2017.
- WCRS ry:n puolesta Ulla Tamminen on anonut kunnalta tukea
Summer Coast Festival 2017 musiikilliseen kesätapahtumaan 20.22.7.2017. Päätapahtuma järjestetään Kustavissa 21.-22.7.2017.
Kunnanhallitus päätti avustaa tapahtumaa 450 euron suuruisella tuella
(Sponssi 2 sisältö).
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
51 §

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:
-

rakennuslautakunnan pöytäkirja 7.3.2017,
vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 1.3.2017.

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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KUNNANVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKASTUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
52 §

Kunnanvaltuuston 13.3.2017 tekemien päätösten osalta tulee tehdä
laillisuustarkastusta ja täytäntöönpanoa koskeva päätös.
Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 13.3.2017
pitämässään kokouksessa tehdyt päätökset laillisesti syntyneiksi ja
päättää panna ne täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANVIRASTON SULKEMINEN
53 §

Kunnanviraston sulkemisesta on käyty alustavaa keskustelua siten, että
virasto pidettäisiin suljettuna 26.5.2017.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kustavin kunnanvirasto pidetään
suljettuna 26.5.2017, jolloin henkilöstö keskittää vuosilomiaan
kyseiselle päivälle. Kyseinen lomapäivä käsitellään vuosilomana kunkin
esimiehen tehdessä lomista päätöksen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin rakennuslautakunta
Kustavin kunnanhallitus

7.3.2017
27.3.2017
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LAUSUNTO VARELY/3462/2016
§ 34

Hakemuksessa VARELY/3462/2016 ranta-asukkaat esittävät 10 km/h
nopeusrajoitusalueen laajentamista sekä aallokonmuodostuskieltoa
Parattulanlahdelle ja Iso-Ouran kapeikkoon Kustavin kunnassa
vesiliikenteen turvallisuuden lisäämiseksi ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi.
Rakennuslautakunnan jäsenille toimitetaan esityslistan liitteenä
lausuntopyyntö, hakemus, karttaliite sekä hakemukseen tullut
huomautus.
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää lausuntoehdotuksenaan
kunnanhallitukselle, että sillä ei ole huomautettavaa hakemuksesta muilta
osin kuin, että kiinteistön Kesäranta (304-414-17-2) omistajalta
Rosenqvistiltä tullut huomautus otettaisiin huomioon vesiliikennemerkkejä sijoitettaessa. Hakemuksen liitekartan mukaan näyttäisi siltä,
että merkkejä ei olekaan suunniteltu sijoitettavaksi ko. kiinteistölle
Kesäranta (304-414-17-2), mutta kartan epätarkkuudesta johtuen asia on
syytä huomioida.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi rakennuslautakunta
toteaa, että hakemuksesta ei yksiselitteisesti selviä haetun rajoitusalueen
linjat/rajat, joten niitä olisi syytä tarkentaa.
==============================

Kh 27.3.2017
54 §

LIITE No 13 / K.hall. 27.3.2017 § 54

Lausuntopyyntö, anomus,
kuulutus ja muistutus

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennuslautakunnan
lausuntoehdotuksen sellaisenaan toimitettavaksi Varsinais-Suomen
ELY-keskukselle koskien vesiliikennelain mukaista hakemusasiaa
(VARELY/3462/2016).
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päätti todeta, että linjan alkaminen ja päättyminen
on vaikeasti kohdennettavissa. Tästä syystä linjaus tulisi merkitä
maastoon ja vesialueelle sijoitettavalla poijulla.
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LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TOIMITTAMINEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE
55 §

LIITE No 14 / K.hall. 27.3.2017 § 55

Kirje

Aluehallintovirasto on toimittanut kunnalle 1.2.2017 saapuneen kirjeen,
jonka mukaan kuntien tulee laatia laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain. Kuntaa on pyydetty toimittamaan laadittu laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudelle 2013-2017 viimeistään 31.5.2017.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 § ja 12 § velvoittavat kuntia
ottamaan huomioon terveys- ja hyvinvointinäkökohdat kunnan kaikissa
toiminnoissa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa
terveydenhuoltolain toimeenpanon toteutusta. Terveydenhuoltolain
valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot yhdessä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kanssa. Osana valvontaa
aluehallintoviranomaiset muistuttavat kuntia edistämään kuntalaisten
terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuoltolain mukaisesti.
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kuntien
perustehtävistä. Sitä koskevia päätöksiä tehdään kaikilla toimialoilla,
mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen
palveluissa, kaavoituksessa, rakentamisessa asumisen suunnittelussa ja
toteutuksessa, liikennesuunnittelussa sekä koulutuksessa ja työelämässä.
Kunnan tulee seurata kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa
väestöryhmittäin ja ottaa terveysnäkökohdat huomioon kunnan kaikissa
toiminnoissa. Kunta tekee yhteistyötä kaikkien kunnassa toimivien
julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten
yhteisöjen kanssa. Tämän tarkoituksena on varmistaa terveyden- ja
hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän toiminnan riittävä toteutuminen.
Merkittävä osa sairauksista on ehkäistävissä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen ja ehkäisevän työn keinoin. Avainasemassa on poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen kuntien eri toimialojen sekä
kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Yksilön terveyskäyttäytymisen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kuuluvat sellaiset toimet, joilla pyritään
muuttamaan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä olosuhteita
terveyttä ja hyvinvointia edistäviksi.
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyden ja hyvinvoinnin tilaa sekä
siihen vaikuttavia tekijöitä. Toiminnan suunnittelussa tulee käyttää
kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysindikaattoreita. Suunnittelun ja
päätöksenteon tueksi kunnan tulee valmistella kerran valtuustokaudessa
laaja hyvinvointikertomus, johon kerätään tietoa asukkaiden terveydestä
ja hyvinvoinnista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä palvelujärjestelmän
kyvyistä vastata näihin tarpeisiin. Tiedot kerätään väestöryhmittäin, joka
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mahdollistaa tarvittavien toimien kohdentamisen. Seuraavan valtuustokauden hyvinvointikertomuksen ja siihen liittyvän suunnitelman
valmistelu tulee ajoittaa valtuustokauden alkuun, jotta tavoitteiden ja
toimenpiteiden toteutumista voidaan seurata valtuusto kauden aikana.
Hyvinvointikertomuksessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
asetetut tavoitteet johdetaan kunnan hyvinvoinnin tilannekuvasta.
Tavoitteiden lisäksi hyvinvointikertomuksessa määritellään tavoitteita
tukevat toimenpiteet. Toimeenpanon seuranta on osa kunnan kokonaisvaltaista arviointi- ja seurantajärjestelmää. Poikkihallinnollisesti sovitaan
vastuusta, työnjaosta, voimavarojen kohdentamisesta ja yhteistyökäytännöistä eri toimialojen kesken. Yhteistyövelvoite koskee myös
yhteistoiminta-alueiden ja peruskunnan muiden toimialojen välistä
yhteistyötä.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että hallintokuntakohtaiset
hyvinvointikertomukset valtuustokaudelta 2013-2017 on laadittava
28.4.2017 mennessä, jotta ne ovat toimitettavissa asetetussa määräajassa
eli viimeistään 31.5.2017 mennessä aluehallintovirastolle tarvittavine
käsittelyineen. Hyvinvointikertomuksen laadinnan helpottamiseksi
valmisteltaneen sosiaalitoimen ja keskushallinnon yhteistyönä
hyvinvointikertomuksen runko, jota eri hallintokunnat voivat käyttää
hyväksi. Yhteyshenkilönä toimii sosiaalijohtaja.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUTSU SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISTA VALMISTELUTOIMIELINTÄ KOSKEVAAN NEUVOTTELUUN
56 §

Hallituksen esityksessä maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun
lain voimaanpanosta (1 luku, 6 § Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin) on ehdotettu säädettäväksi seuraavaa:
Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin
Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka,
kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama
maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Maakunnan alueen
maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon
yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin,
pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja
elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi tämän lain voimaantultua
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Väliaikaisen
valmistelutoimielimen jäsenet on valittava edellä mainittujen
organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja. Maakunnan liiton hallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti. Asettamisesta on
ilmoitettava valtiovarainministeriölle.
Jos maakunnan liiton hallitus ei ole asettanut väliaikaista valmistelutoimielintä kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaan tulosta, sen
on välittömästi ilmoitettava asiasta valtiovarainministeriölle.
Valtioneuvosto asettaa tällöin valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä on oltava maakunnan alueen kunnista ja perusterveydenhuollon
ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista yhteensä kuusi jäsentä, sairaanhoitopiiristä kaksi jäsentä, erityishuoltopiiristä yksi jäsen, maakunnan
liitosta yksi jäsen, pelastuslaitoksesta yksi jäsen, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksesta yksi jäsen ja työ- ja elinkeinotoimistosta yksi
jäsen sekä jokaisella jäsenellä varajäsen.
Maakunnan liiton hallituksen tai valtioneuvoston tekemään valmistelutoimielimen asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla. Kun väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu,
maakunnan liiton on huolehdittava, että valmistelutoimielimen
ensimmäinen kokous kutsutaan koolle. Valmistelutoimielimen iältään
vanhin edustaja johtaa ensimmäisessä kokouksessa puhetta siihen
saakka, kunnes valmistelutoimielin on valinnut itselleen puheenjohtajan
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ja varapuheenjohtajat. Maakunnan liiton on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta. Maakunnan
liitto vastaa myös valmistelutoimielimen toiminnan ja henkilöstön
edellyttämistä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä.
Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan miesten ja naisten tasa-arvosta
annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa
käyttävien toimielinten kokoonpanosta.
Edellä olevaan viitaten Varsinais-Suomen liitto kutsuu
organisaatiostanne yhden edustajan (riittävin toimivaltuuksin)
otsikkoasiaa koskevaan neuvotteluun keskiviikkona 29.3.2017 klo
11.30-13.30 Alvariumiin, Puutarhakatu 8 B, Turku.
Kokousta ennen, klo 11 alkaen tarjolla on kahvit.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Kustavin kunnan edustajan
sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaista valmistelutoimielintä
koskevaan neuvotteluun, joka on 29.3.2017 Turussa.
Päätös: Kustavin kunnan edustajaksi sote- ja maakuntauudistuksen
väliaikaista valmisteluelintä koskevaan neuvotteluun 29.3.2017 Turussa
nimettiin kunnanjohtaja Veijo Katara.
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LAUSUNTOPYYNTÖ MAAKUNTIEN RAHOITUSTA KOSKEVAN LAKILUONNOKSEN
TÄYDENTÄMISEKSI
57 §

Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoja
luonnoksesta hallituksen esityksen /15/2017 vp) täydentämiseksi
maakuntien perustamaista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen
uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen
itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen
antamiseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa
asiassa lausuntonsa.
Esitysluonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntien
rahoituksesta 2.3.2017 annettua lakiehdotusta siten, että maakuntien
rahoitusjärjestelmää voitaisiin käsitellä kokonaisuutena kaikkien
maakunnan vastuulle siirtyvien tehtävien rahoituksen osalta.
Eduskuntakäsittelyssä oleva maakuntien rahoitusta koskeva lakiehdotus
sisältää tässä vaiheessa vain sosiaali-ja terveyenhuollon, ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien rahoitusta koskevan
sääntelyn.
Annettuun hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus maakuntalaiksi, jossa
on ehdotettu säädettäväksi myös muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien
siirtymisestä maakunnalle. Tällaisia tehtäviä ovat aluekehittämisen ja
rakennerahastotoiminnan, elinkeinojen edistämisen, alueiden käytön
ohjauksen ja suunnittelun, maatalous- ja viljelijäntukihallinnon,
maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituksen, vesivarojen käytön ja
hoidon, vesien- ja merenhoidon, rakentamisen ohjauksen, kulttuuriympäristön hoidon, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin
edistämisen, ympäristötiedon tuottamisen ja jakamisen tehtävät sekä
maakunnille lain perusteella erikseen säädettävät tehtävät. Näiden
tehtävien rahoitusta koskevat ehdotukset sisältyvät nyt käsiteltävänä
olevaan hallituksen esitysluonnokseen.
Lisäksi esitysluonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntalain,
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annettavaksi
ehdotettua lakia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia koskevalla pykälällä.
Voimaanpanolakiin esitettävällä säännöksellä varmistettaisiin, että
uudistuksen toimenpanon seurauksena kunnilta tai kuntayhtymiltä ei
ryhdytä perimään takaisin sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia, jos toimitilan
käyttötarkoituksen, hallinnan tai omistusoikeuden muutos tai jääminen
kokonaan pois käytöstä ei johdu kunnan tai kuntayhtymän vaikutus-
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mahdollisuuksien piirissä olevasta syystä, vaan nimenomaan
uudistuksen toimeenpanosta.
Lausuntopyyntö liitteineen on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä soteja maakuntauudistuksen verkkosivuilla
(http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot). Samalta verkkosivustolta on
saatavissa myös hallituksen esitys 15/2017 (www.alueuudistus.fi
>ajankohtaista > lakiesitykset ja luonnokset ).
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriön
kirjaamoon 13.4.2017 klo 16.15 mennessä. Lausunnon voi toimittaa
sähköpostitse (valtiovarainministerio@vm.fi ) tai postitse osoitteella:
Valtiovarainministeriö. PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunnoissa
pyydetään käyttämään viitetietona: VM/504/03.01.00/2017.
Määräajassa toimitetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen
valmistelussa. Lausunnot voi toimittaa suomeksi tai ruotsiksi. Vastaanotetut lausunnot ovat julkisia.
Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Kustavin kunnalla ei ole
huomautettavaa maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen (HE
15/2017) täydentämiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunnanhallitus

27.3.2017

80

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ
TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN
MUUTTAMISESTA
58 §

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja antamaan
lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rajat ylittävästä
terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) ja sairausvakuutuslain
(1224/2004) muuttamiseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot
voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Esityksessä ehdotetaan EU- ja ETA-valtiossa ja Sveitsissä terveyspalveluja käyttäneille henkilöille maksettavien korvauksien maksamista
samoin perustein, kuten jos henkilö olisi käyttänyt Suomessa maakunnan
järjestämiä terveyspalveluja. Muissa valtioissa henkilölle aiheutuneita
kustannuksia ei korvattaisi. Esityksessä ehdotetaan myös, että
maakunnat vastaisivat asukkailleen näissä valtioissa terveyspalvelujen
käytöstä aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi ehdotetaan valtion
korvauksen laajentamista koskemaan lastensuojelulain, mielenterveyslain ja tartuntatautilain soveltamisesta johtuvia tilanteita, joissa
maakunta on järjestänyt sairaanhoitoa kotikuntaa vailla olevalle
henkilölle.
Hallituksen esitys on valmisteltu osana sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistusta (sote-uudistus) ja siihen liittyvää maakuntahallinnon
perustamista. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on valmisteltu
lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta sekä
siirretään valtion aluehallinnon sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden
kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä maakunnille.
Valinnanvapautta koskeva hallituksen esitysluonnos on lähetetty
lausunnoille 31.1.12017. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista
koskevasta hallituksen esityksestä pyydettiin erikseen lausuntoja
syksyllä 2016. Sote monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista
koskeva valmistelutyö jatkuu reformiministeriryhmän 21.12.2016
ilmaisemien suuntaviivojen mukaisesti.
Tässä pyydettävät lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja
terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo@stm.fi) mahdollisimman
pian kuitenkin viimeistään 12.4.2017 klo 16.15 mennessä. Vastaanotetut
lausunnot ovat julkisia.
Lausuntopyynnön materiaalit ovat saatavilla myös STM:n nettisivuilla:
http://stm.fi/ >Ajankohtaista>Lausuntopyynnöt.
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Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että hallituksen
esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja
sairausvakuutuslain muuttamisesta ei ole huomautettavaa (Viite
STM/592/2017).
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEN LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ (SERTIFIOINTI)
59 §

LIITE No 15 / K.hall. 27.3.2017 § 59

Lakiehdotukset perusteluineen
ja muistio

Lakiluonnos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta liittyy sote- ja
maakuntauudistukseen sekä valinnanvapauslainsäädäntöön. Laissa
säädettäisiin oikeudesta tuottaa maakunnan järjestämisvastuulla olevia
sosiaali- ja terveyspalveluja. Lailla halutaan varmistaa asiakkaan ja
potilaan turvallisuus sekä laadultaan hyvät palvelut. Laki täydentäisi
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ja valinnanvapautta
koskevaa lainsäädäntöä.
Lakiluonnokseen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta on nyt
valmisteltu täydentävät säännösehdotukset sairaaloiden ja vaativan
sosiaalihuollon palveluyksiköiden tarkastamisesta ennen palveluyksikön
merkitsemistä rekisteriin sekä ennakkotarkastuksen korvaavasta
olennaisten vaatimusten täyttämisenosoittamisesta (sertifiointi),
Olennaisten vaatimusten täyttämistä koskeva sääntely on valmisteltu ns.
palvelutuottajalakiesitykseen, koska se koskisi yhtäläisesti kaikkia
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Esitetyt täsmennykset ovat
perusteltuja nimenomaan asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumisen
näkökulmasta.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta
lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta palvelutuottajalakiesityksen
täydentämisestä. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa
asiassa lausuntonsa. Lisäyksiä tulisi lukea yhdessä aiemmin lausunnoilla
olleen hallituksen esitysluonnoksen kanssa:
http://stm.fi/documents/1271139/3118747/HE-luonnos_sotepalveluntuottaja.pdf

/9b031d62-5642-4dd9-b655-b16a4d1c9ffc
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen
viimeistelemisessä.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriön
kirjaamoon (kirjaamo@stm.fi) mahdollisimman pian, kuitenkin
viimeistään 28.3.2017 klo 16.15 mennessä. Annetut lausunnot ovat
julkisia.
Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että hallituksen esityksen
laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentämisestä (viite
STM057: 00/2016) ei ole huomautettavaa.

Kustavin kunnanhallitus

27.3.2017

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

83

Kustavin kunnanvaltuusto
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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.

Kustavin sosiaalilautakunta
Kustavin kunnanhallitus

6.3.2017
27.3.2017
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KOKEILU HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA VANHUSPALVELUISSA
20 §

Sosiaalisihteeri on valmistellut työntekijöiden aloitteesta esityksen
hälytysrahan maksamisesta vanhuspalveluissa (liite nro 2).
Hälytysrahan maksaminen turvaisi sijaisten saannin huomioiden myös
työntekijää.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
hälytysrahan maksamisesta vanhuspalveluissa kokeiluna ajalla 1.3.31.12.2017 esitetyn liitteen mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
==========================

Kh 27.3.2017
61 §

LIITE No 16 / K.hall. 27.3.2017 § 61

Esitys

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaalilautakunnan
esityksen sellaisenaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunnanhallitus

27.3.2017

87

KANSALLINEN PALVELUARKKITEHTUURIOHJELMA / SUOMI.FI-PALVELUT
62 §

Suomi.fi-palveluiden ja Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman
puolesta Väestörekisterikeskus on lähettänyt kunnille 6.2.2017
saapuneen kirjeen Suomi-fi-palveluiden käyttöönotosta.
Valtiovarainministeriön käynnistämässä Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa (KaPa) rakennetaan vuosina 2014-2017
Suomeen digitaalisen infrastruktuurin pohja, joka parantaa merkittävästi
kansalaisille ja yrityksille tarjottavia palveluita. Ohjelmassa kehitettävät
Suomi.fi-palvelut helpottavat niin kansalaisten ja yritysten asiointia
viranomaisten kanssa kuin viranomaisten keskinäistäkin toimintaa.
Suomi.fi-palvelut ovat Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämiä
sähköisen asioinnin tukipalveluita, joista säädetään laissa hallinnon
yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista. Laki velvoittaa kuntia ja
kuntayhtymiä käyttämään tukipalveluita. Palveluiden käyttö on
maksutonta, mutta organisaatiot vastaavat itse käyttöönotosta
aiheutuvista kustannuksista.
Suomi.fi-palvelut, joiden käyttöön kuntasektorilla on käyttövelvoite:
Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV). Palvelu on keskitetty kansallinen
tietovarasto, johon organisaatiot tuottavat asiakaslähtöiset kuvaukset
palveluistaan. Tiedot on tuotettava Palvelutietovarastoon 1.7.2017
mennessä. VRK on jo valmiiksi tuottanut pohjakuvaukset kaikista
kuntien lakisääteisiin tehtäviin perustuvista palveluista, joten kunnan
omalle kuvaustyölle on jo pohja olemassa. Suomi.fi-tunnistusta
koskevassa palvelussa suomen kansalainen tunnistetaan vahvoilla
sähköisillä tunnistamisvälineillä (henkilökortti, mobiilivarmenteet tai
pankkitunnukset). VRK hoitaa organisaatioiden puolesta tunnistamispalvelun käyttöön liittyvät sopimukset ja kustannukset. Suomi.fitunnistus korvaa Vetuma-palvelun, joka poistuu tämän vuoden
lopussa. Käyttöönotto on aloitettava mahdollisimman pian, mutta
viimeistään tämän vuoden lopussa. Mikäli kunnalla ei ole kansalaisen
tunnistamista edellyttäviä sähköisiä palveluita, Suomi.fi-tunnistusta ei
tarvitse ottaa käyttöön. Suomi.fi-palveluväylä on vakioitu ja turvallinen
tekninen tiedonsiirtotapa organisaatioiden tietojärjestelmien välillä
julkisessa internetissä. Sen avulla julkiset ja yksityiset toimijat voivat
siirtää ja luovuttaa tietovarantoihinsa liittyviä tietoja. Kunta voi hakea
esimerkiksi tarvitsemansa väestö-, kiinteistö- ja ajoneuvotiedot Suomi.fipalveluväylästä ilman, että sen tarvitsee erikseen sopia teknisistä
tiedonsiirtokäytännöistä jokaisen perusrekisteriviranomaisen kanssa
erikseen. Palvelun käyttövelvoite on jo alkanut. Suomi.fi-viestit on ns.
sähköinen postilaatikko ja mahdollistaa viranomaisten sähköisen
tiedoksiantoviestinnän kansalaisille. Palvelu korvaa nykyisen
Kansalaisen asiointitilin. Palvelu näkyy kansalaisille mm. Suomi.fi-
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verkkopalvelun Viestit osiossa. Hallituksen linjauksen mukaisesti koko
julkishallinto siirtyy lähivuosina ensisijaisesti sähköiseen tiedoksiantoviestintään Suomi-fi-viestit palvelun kautta. Paperipostitus ei lakkaa
kokonaan, mutta viranomaiset lähettävät kaikki viestit Suomi.fipalveluun, josta palvelu lähettää viestit automaattisesti kirjepostina
paperipostitukseen oikeutetuille henkilöille. Käyttöönottoaikataulusta
tiedotetaan erikseen.
Julkishallintoa velvoittavien palveluiden lisäksi Suomi.fi-palvelut
sisältää myös muita maksuttomia palveluita. Niiden käyttö ei ole
velvoittavaa, mutta palveluiden avulla kunta voi kehittää sähköisten
palveluidensa palvelutasoa kustannustehokkaasti. Esimerkiksi Suomi.fivaltuudet mahdollistaa sähköisen valtakirjan ja toisen henkilön tai
yrityksen puolesta asioinnin kunnan sähköisissä palveluissa.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Suomi.fi-palveluiden käyttöä
ryhdytään valmistelemaan soveltuvin osin eri hallintokunnissa käyttäen
hyväksi omalle kuvaustyölle VRK:n jo tuottamia pohjakuvauksia
kaikista kuntien lakisääteisiin tehtäviin perustuvista palveluista.
Kunnanhallitus päättää nimetä yhteyshenkilön tehtävää varten todeten
samalla, että asian suhteen voidaan tehdä myös yhteistyötä lähikuntien
kanssa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteyshenkilöksi nimettiin Sanna Erkkilä.
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN VAKKA-SUOMEN MEDIA OSUUSKUNNAN
YHTIÖKOKOUKSEEN
63 §

Vakka-Suomen Media Osuuskunnan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen, joka pidettäneen huhtikuussa, tulee valita edustaja.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajan ja
henkilökohtaisen varaedustajan Vakka-Suomen Media Osuuskunnan
varsinaiseen osuuskuntakokoukseen. Samalla kunnanhallitus merkitsee
tiedokseen ajankohtaiset osuuskuntaan liittyvät asiat.
Päätös: Vakka-Suomen Media Osuuskunnan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen kunnan edustajaksi valittiin Kari Herhi ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Jarmo Mäntynen. Kunnanhallitus merkitsi
tiedokseen ajankohtaiset osuuskuntaan liittyvät asiat todeten samalla,
että Sami Honkalan 16.2.2017 tekemään kannanottopyyntöön ei oteta
tässä vaiheessa kantaa.
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LAUSUNNON ANTAMINEN J. VAINION LIIKENNE OY:N HAKEMUKSESTA
SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEEN
64 §

LIITE No 17 / K.hall. 27.3.2017 § 64

Lausuntopyyntö

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt mahdollisen lausunnon
J. Vainion Liikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen
lakkautushakemukseen kesäaikaan ajetusta Turku-Vuosnainen
liikenteestä, jolla on ollut jatko Ahvenanmaan puolelle. Koko sopimusta
haetaan lakkautettavaksi 5.6.2017 alkaen. ELY-keskukselle on toimitettu
matkustajalaskennat. Mahdollinen lausunto on pyydetty toimittamaan
24.3.2107 mennessä.
Kuljetustyöryhmän jäsenet (M.L, E.P. ja A.O.) ovat luonnollisesti
lakkautushakemuksen osalta vastustavalla kannalla ja huomiot ovat
lähinnä kohdistuneet Kivimaa-Vuosnainen välisen joukkoliikenteen
tarpeeseen.
Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle,
että kunta vastustaa J. Vainion Liikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen lakkautushakemusta kesäaikaan ajetusta Turku-Vuosnainen
liikenteestä, koska se heikentää julkisen liikenteen palvelutasoa
erityisesti matkailijoiden liikennetarpeiden osalta. Kivimaa-Vuosnainen
välisen liikenteen tarve on tässä yhteydessä huomioitava. Mahdollisten
uusien liikennejärjestelyjen osalta Brändön kunta on esittänyt Kustavin
ja Taivassalon kunnille yhteistyötä, jonka asian puitteissa hän on
ilmoittanut olevansa yhteydessä myös Taivassalon Auto Oy:öön. Asiaa
selvitetään.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
65 §

LIITE No 18 / K.hall. 27.3.2017 § 65

Tilinpäätös

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Valtuuston on
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Tasekirja käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset, luettelon
käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tilinpäätöksen allekirjoituksen. Lisäksi
siihen tulee tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä allekirjoitusten jälkeen.
Tasekirjan lisäksi tulevat muut tilinpäätösasiakirjat, jotka suositellaan
sidottavaksi erikseen omaksi asiakirjakseen. Tilintarkastuskertomusta ja
tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ei oteta tasekirjaan.
Verotuloja kertyi viime vuonna 4.232.896 euroa. Valtionosuuksien
määrä oli 2.492.481 euroa.
Vuosikate oli 746.841 euroa eli 823 euroa/asukas. Suunnitelmapoistojen
määrä oli 276.817 euroa eli 305 euroa/asukas.
Lainamäärä vuoden 2016 lopussa oli 1.883.921 euroa eli 2.077 euroa/
asukas. Valtakunnallinen vuoden 2015 kuntien lainamäärien keskiarvo
oli n. 2.835 euroa/asukas.
Tilikauden ylijäämä oli 88.282 euroa.
Vuodelta 2016 kirjattavan ylijäämän jälkeen edellisten tilikausien
ylijäämäksi tulee 2.673.110 euroa.
Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää tehdä
Laupusten paineviemärin rakentamiseen liittyvän 400.000 euron
investointivarauksen ja että tilikauden 2016 ylijäämä 88.281,99 euroa
jätetään tilikauden ylijäämätilille.
Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
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Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LISÄALUEEN VUOKRAUS MINNA JA ZOHAR HARANILLE
154 §

LIITE No 56 / K.hall. 28.11.2016 § 154 Kartat
Minna ja Zohar Haran ovat toimittaneet kunnalle 24.11.2016 päivätyn
seuraavanlaisen kirjeen:
”Haluamme ostaa Kustavin Kalatuvilta vuokraoikeuden heidän maaalueeseen, joka on vuokrattu Kustavin kunnalta sekä alueella olevat
rakennukset ja muun irtaimiston. Kaupan edellytyksenä on meidän
kannaltamme mahdollisuus vuokrata lisämaata Kustavin kunnalta.
Meidän tarkoituksenamme on kehittää yritystä ja muokata siitä kylpylä,
johon tulee jo olemassa olevan toiminnan lisäksi erilaisia saunarakennuksia, altaita, hoitopalveluita sekä lisää majoitustilaa. Saunominen ja meressä uiminen tulee olemaan olennainen osa yrityksemme
palveluita ja tähän tarkoitukseen tarvitsemme rantatontin, jolle on
mahdollista rakentaa lisärakennuksia.
Me pyydämme Kustavin kuntaa vuokraamaan lisämaa-alueen meren
rannasta. Olemme hahmotelleet tämän kirjeen mukana olevaan karttaan
alueen rajoja alustavasti.
Toivomme vuokra-ajan olevan 50 vuotta ja pyydämme myös nykyisten
vuokratonttien sopimuksien vuokra-ajan pidentämistä.”
Liitteenä on heidän esitykseensä kuuluva kartta vuokra-alueen rajoista
alustavasti. Lisäksi liitteenä on rakennustoimiston valmistelema
karttaesitys nykyisin Kustavin Kalatuvat Ky:lle vuokratusta alueesta ja
Haranien toivoma lisäalue. Em. vuokra-alueet olisi mahdollista yhdistää
yhdeksi uudeksi vuokrasopimukseksi.
Rakennustoimisto on ilmoittanut alueelle tapahtuvan rakentamisen
vaativan poikkeamisluvan.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että seuraavaan kunnanhallituksen
kokoukseen valmistellaan vuokrasopimusluonnos Kustavin kunnan sekä
Minna ja Zohar Haranille vuokrattavasta alueesta. Lisäksi kunnanhallitus
määrittelee vuokra-alueen ja vuokra-ajan. Todettaneen, että vuokrasopimus edellyttää myös Kustavin Kalatuvat Ky:n sekä Minna ja Zohar
Haranin välisen yrityskaupan syntymistä. Em. vuokra-alueet olisi
mahdollista yhdistää yhdeksi uudeksi vuokrasopimukseksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuokrasopimuksen jatkovalmistelua
varten vuokra-ajaksi 30 vuotta ja vuokra-alueeksi Haranien esittämän
alueen, joka tarkentuu vielä vuokrasopimusluonnoksessa. Vuokrasopimuksen solmiminen edellyttää rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien saantia. Kunnalle tulee toimittaa rakentamiseen liittyvä
suunnitelma vuokrasopimusluonnoksen käsittelyä varten.
==============================
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LIITE No 19 / K.hall. 27.3.2017 § 66

Hankeselvitys, kartta ja vuokrasopimusluonnos

Minna ja Zohar Haran ovat toimittaneet kunnalle 20.3.2017 päivätyn
hankeselvityksen Vartsalassa sijaitsevan Vuosnaisten niemen yrityskohteen (Kustavin Kalatuvat) kehittämisestä ja yritystoiminnan
laajentamisesta. hankeselvitys on tämän asian liitteenä samoin kuin
edellisen kokouksen jälkeen tarkentunut vuokrattavan lisäalueen kartta.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen Minna ja Zohar
Haranin yritystoiminnan (Kustavin Kalatuvat) kehittämiseen ja
laajentamiseen liittyvän hankeselvityksen ja päättää siirtää vuokrasopimuksen käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisätarkennuksia
varten. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen, että Kustavin kunnan ja
Kustavin Kalatuvat ky:n välisten vuokrasopimusten (allekirjoitettu
23.5.2012) mukaiset vuokraoikeudet siirretään Minna ja Zohar Haranille
perustettavan yhtiön lukuun, jonka menettelyn kunnanhallitus hyväksyy.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TABLETTIEN LUNASTAMINEN
67 §

Koska valtuustokausi on päättymässä ja osa luottamushenkilöistä ei jatka
luottamustoimissaan, on kunnanhallituksen tarpeen tehdä päätös
tablettien mahdollisesta lunastamisesta ja lunastushinnasta em.
luottamushenkilöiden osalta.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää määrittää tablettien lunastushinnan
niissä tapauksissa, kun luottamustoimistaan luopuvat luottamushenkilöt
haluavat lunastaa kunnalta käytössään olleen tabletin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti tabletin lunastushinnaksi 20 euroa. SIM-kortti on
tässä yhteydessä palautettava kunnalle.

