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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
142 §

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
143 §

Kunnanhallitus valitsee päätöksensä mukaisesti keskuudestaan kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa.
Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Mika Siusluoto ja Tiina Uotila.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Siusluoto ja Tiina Uotila.
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TIEDOKSIANTOASIAT
144 §

1) Kuntayhtymien ja kuntien yhteisten toimielinten pöytäkirjat.
2) Saapuneet kiinteistönluovutusilmoitukset.
3) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2016.
Kustavin työttömyysaste oli em. ajankohtana 10,4 %. Vastaava luku
Varsinais-Suomessa oli 12,1 % ja koko maassa 12,5 %. Työttömiä
työnhakijoita Kustavissa oli lokakuun lopussa 38.
4) Hallitus esittää eduskunnalle, että kuntalaissa olevaa siirtymäsäännöstä työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteesta jatkettaisiin
kahdella vuodelle vuoden 2019 alkuun asti. Yhtiöittämisvelvollisuus
koskee työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamista. Laki tulisi voimaan 1.1.2017.
Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan siirtymäajan jatkaminen
kahdella vuodella vuoden 2019 alkuun on kytköksissä sote-uudistukseen. Siirtymäajan jatkamisella kahdella vuodella mahdollistettaisiin
nykytilan jatkuminen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakennemuutoksen voimaantuloon saakka. Siten kuntien ei tarvitsisi yhtiöittää
työterveyshuollon sairaanhoitopalveluja kahdeksi viimeiseksi vuodeksi.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. asiakirjat tiedokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen seuraavat asiat:
- Verovuoden 2015 kunnallisvero on 2.590.087 euroa (+ 6,2 %) ja
yhteisövero 168.590 euroa (+ 11,0 %). Kiinteistövero verovuodelta
2016 on 1.395.666 euroa (+ 0,3 %) koskien käyttötarkoituksen mukaisia
laskennallisia kiinteistöverotietoja.
- Luottamushenkilöiden toimikauden jatkamiseen liittyen kunnalle ei
ole toimitettu tässä vaiheessa toimenpiteisiin johtavia eroilmoituksia.
- Kustavin kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiepalaverin
29.9.2016 jatkotoimia koskeva ELY-keskuksen sähköpostiviesti.
- Kunnanhallitus päätti esittää sosiaalisihteeri Marika Lehtistä
ensijaisesti työvoimapalvelukokonaisuus-työryhmään ja toissijaisesti
hallinto- ja tukitoiminnottyöryhmään tai henkilöstötyöryhmään liittyen
maakuntauudistuspuolen valmistelevien työryhmien täydentämiseen
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kuntaedustuksella. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että virkamiesvalmisteluryhmää täydennetään seutukuntakohtaisella kuntaedustajalla
Atso Vainiolla varaedustajanaan Jukka Alkio.
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
145 §

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 pöytäkirjat 25.10.2016 ja 15.11.2016,
sivistyslautakunnan pöytäkirja 26.10.2016,
sosiaalilautakunnan pöytäkirja 27.10.2016,
vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 9.11.2016.

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
146 §

Kunnanvaltuuston 7.11.2016 tekemien päätösten osalta tulee tehdä
laillisuustarkastusta ja täytäntöönpanoa koskeva päätös.
Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 7.11.2016
pitämässään kokouksessa tehdyt päätökset laillisesti syntyneiksi ja
päättää panna ne täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN
147 §

LIITE No 50 / K.hall. 28.11.2016 § 147 Johtosääntö
Teknisen toimen johtosääntöä on tarkistettu vastaamaan muuttunutta
lainsäädäntöä. Teknisen toimen osastopäällikkö on ollut tarkistamistyössä mukana ja tarkistettu johtosääntö on toimitettu rakennuslautakunnan jäsenille tiedoksi kokouksessa sovitun menettelyn
mukaisesti.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan teknisen toimen päävastuualueen tarkistetun johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2017.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUSTAVIN KUNNAN KEVON KYLÄN TRUUTHOLMIN RANTA-ASEMAKAAVAN
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
148 §

LIITE No 51 / K.hall. 28.11.2016 § 148 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laatiminen aloitetaan
tekemällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelman sisältö:
- mille alueelle kaava laaditaan
- mihin kaavoituksella pyritään
- mitä vaikutuksia kaavalla on
- miten vaikutuksia arvioidaan
- ketkä ovat osallisia
- miten ja milloin voi osallistua
- miten kaavoituksen kulusta tiedotetaan
- ketkä kaavaa laativat ja mistä saa lisätietoa.
Tarvittaessa suunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan kaavoitustyön
kuluessa. Neuvottelut osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käydään
ELY-keskuksen, kunnan ja osallisten kesken.
DI Pasi Lappalainen on toimittanut kunnanhallitukselle Kustavin kunnan
Kevon kylän Truutholmin ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on tämän asian liitteenä.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 §:n mukaan, jos maanomistaja
MRL:n 74 §:n nojalla huolehtii ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan
laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnalle ennen
suunnitelman mukaisten menettelyjen aloittamista.
Kunta voi esittää maanomistajalle suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi.
Rakennustarkastaja on kommenttinaan ilmoittanut yhtyvänsä jäljempänä
olevaan ehdotukseen.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kustavin
kunnan Kevon kylän Truutholmin ranta-asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman.
Samalla todetaan, että kaavanlaatija DI Pasi Lappalaisella on MRA:n
3 §:n edellyttämä pätevyys.
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Kunnanhallitus päättää, että kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta kuulutetaan MRL:n 63 §:n mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOOSKERIN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
149 §

LIITE No 52 / K.hall. 28.11.2016 § 149 Kaavakartta ja –selostus,
lausunnot ja kaavoittajan vastine
Kustavin kunnan Kustavin kunnan Etelä-Vartsalan kylän kiinteistön
Kooskeri 304-403-6-62 sekä Koelsuun kylän kiinteistöjen Niituntila
304-411-4-5 (osa) ja Santsaaren itäpalsta 304-411-4-29 omistajat
pyytävät, että kunta käsittelisi ja hyväksyisi Kooskerin ranta-asemakaavan.
Ranta-asemakaavalla muodostuvat RA-, LV- ja M-alueet.
Kaava-alueesta tila Kooskeri sijaitsee Etelä-Vartsalan kylässä ja
Niituntilan Metänrant-palsta sekä Santsaaren itäpalsta-niminen tila
Koelsuun kylän alueella Vartsalan kaakkoisosassa noin 8 km
kirkonkylästä etelään.
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.
Kaavoittaja on laatinut tarvittavat vastineet annettuihin lausuntoihin.
Kaavan hyväksymisvaiheen aineistot löytyvät osoitteesta
http://92.222.34.208/owncloud/index.php/s/Ldx3U3Q2zDLZtND
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä omaksi vastineekseen
kaavanlaatijan lausunnoista antaman liitteenä olevan vastineen ja
ehdottaa valtuustolle, että se em. vastineeseen yhtyen hyväksyy
Kustavin kunnan Etelä-Vartsalan kylän kiinteistöä Kooskeri
304-403-6-62 sekä Koelsuun kylän kiinteistöjen Niituntila
304-411-4-5 (osa) ja Santsaaren itäpalsta 304-411-4-29 koskevan
Kooskerin ranta-asemakaavan liitteenä olevan kaavakartan ja –
selostuksen mukaisesti siten, että ranta-asemakaavalla muodostuvat
RA-, LV- ja M-alueet.
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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SALMINIITUN VESI- JA PALVELUOSUUSKUNNAN LAINAN TAKAUKSEN UUSIMINEN
136 §

Lounaisrannikon Osuuspankki on toimittanut kunnalle 13.10.2016
saapuneen seuraavanlaisen sähköpostiviestin:
”Kunta on antanut takauksen aikanaan 100.000 €:n lainaan (FI22 5191
0083 4348 19). Ko. lainaa on tällä hetkellä jäljellä 37.900 € ja kunnan
takaus vanhenee 31.10.2016 ja se pitäisi uusia. Lainassa ei ole mitään
muuta vakuutta.”
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.3.2006 § 12 päättänyt antaa
kunnan omavelkaisen takauksen Salminiitun vesiosuuskunnan 100.000
€:n suuruiselle velkakirjalainalle siten, että kunnanhallitus on valtuutettu
tekemään asiasta vielä erillisen täytäntöönpanopäätöksen tarkentuneine
lainatietoineen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.10.2006 § 233
hyväksynyt kunnanvaltuuston antamin valtuuksin Osuuspankin lainatarjouksen, jonka mukaan laina-aika on 15 vuotta ja korko on 12
kuukauden euribor-korko + marginaali 0,30 %-yksikköä p.a. Lainaaikaa on jäljellä n. viisi vuotta.
Salminiityn vesi- ja palveluosuuskunta on merkitty kaupparekisteriin
28.6.2006 alkaen ja sen toimialana on veden otto, puhdistus ja jakelu.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää uusia kunnan omavelkaisen takauksen
Lounaisrannikon Osuuspankin Salminiitun vesi- ja palvelusosuuskunnalle myöntämälle lainalle, joka tällä hetkellä on suuruudeltaan
37.900 €. Laina-aikaa on jäljellä n. viisi vuotta.
Päätös: Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan kokouksessa päätösehdotukseensa tekemän muutoksen perusteella jättää asian pöydälle
lisäselvityksiä varten.
=============================

Kh 28.11.2016
150 §

Kuntaliiton lakiyksikkö on todennut 2.11.2016, että kyseessä on
takauksen vanhentumisajan katkaisu ja ko. lainan ehtoja ei ole muutettu,
joten kuntalain (410/2015) 1.5.2015 voimaan tullut muutos ei koske
aikaisempia ns. vanhoja takauksia.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää Kuntaliiton lakiyksikön kannanoton
perusteella uusia kunnan omavelkaisen takauksen Lounaisrannikon
Osuuspankin Salminiitun vesi- ja palveluosuuskunnalle myöntämälle
lainalle, joka tällä hetkellä on suuruudeltaan 37.900 €. Laina-aikaa on
jäljellä n. viisi vuotta.
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Kustavin rakennuslautakunta
Kustavin kunnanhallitus

15.11.2016
28.11.2016
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RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET JA MAKSUT
VUODELLE 2017
§ 99

Kustavin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2015 voimassaolevan
rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista
viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.
Taksa on tullut voimaan 1.1.2016 alkaen.
Kuntaliiton suosituksen mukaan maksujen tarkastamista ja muuttamista
suositellaan joka vuosi. Taksan ”rakenne” on Kuntaliiton suosituksen
mukainen.
Rakennusvalvontatehtävien tarkistamiseen on tarvetta, koska kuntien
talouden kannalta rakennusvalvonnan menot suositellaan katettavaksi
kokonaan rakentajilta perittävillä viranomaismaksuilla ja taksoituksen
tarkentamiseksi.
Maksun korotus on n. 5 %.
Muutosehdotus Kustavin kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista
maksuista jaetaan esityslistan liitteenä.
Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuuston vahvistettavaksi esityslistan liitteenä olevan
muutosehdotuksen mukaiset rakennusvalvonnan tarkastus- ja
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista
maksuista. Lisäksi esitetään, että uudet maksuperusteet ja maksut tulevat
voimaan 1.1.2017 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
============================

Kh 28.11.2016
151 §

LIITE No 53 / K.hall. 28.11.2016 § 151 Taksa
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa rakennuslautakunnan
esityksen mukaisesti valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat
rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja maksut, jotka
tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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JÄTEVEDEN JA VEDEN KÄYTTÖMAKSUJEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2017
§ 100

Kustavin kunnan veden ja jäteveden käyttömaksut ovat olleet 1.1.2016
alkaen:
Vesimaksu 2,05 €/m³ (alv 0 %), 2,54 €/m³ (alv 24 %)
Jätevesimaksu 2,42 €/m³ (alv 0 %), 3,00 €/m³ (alv 24 %).
Ehdotus: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että Kustavin kunnan vesihuoltolaitoksen veden ja
jäteveden käyttömaksuja korotetaan vuoden 2017 alusta lähtien 5 % ja
esittää hyväksyttäväksi liitteen mukaisen vesihuoltolaitoksen taksan
1.1.2017 lukien.
Käyttömaksut 1.1.2017 alkaen:
Vesimaksu 2,15 €/m³ (alv 0%), 2,67 €/m³ (alv 24 %)
Jätevesimaksu 2,54 €/m³ (alv 0 %), 3,15 €/m³ (alv 24 %)
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
=======================

Kh 28.11.2016
152 §

LIITE No 54 / K.hall. 28.11.2016 § 152 Taksa
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa rakennuslautakunnan
esityksen mukaisesti valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
Kustavin kunnan vesihuoltolaitoksen tarkistetun taksan, joka tulee
voimaan 1.1.2017 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunnanhallitus

28.11.2016

209

KUSTAVIN KUNNAN JA SUEZ SUOMI OY:N VÄLINEN VUOKRASOPIMUS
153 §

LIITE No 55 / K.hall. 28.11.2016 § 153 Vuokrasopimus
Kustavin kunnan ja Suez Suomi Oy:n (aik. Sita Finland Oy Ab) välille
on laadittu liitteenä oleva jäteasema-alueen vuokrasopimus jatkoajalle
1.1.2017-31.12.2019. Vuokra-alueen vuotuinen vuokra on 150,- euroa
(alv 0 %). Vuokrattava alue on suuruudeltaan n. 1,6 hehtaaria ja se
sijaitsee Kustavin kunnan Viherlahden kylässä kiinteistöllä Kuntala
RN:o 4:20.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kustavin kunnan ja Suez
Suomi Oy:n välisen liitteenä olevan jäteasema-alueen vuokrasopimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 30.9.2016
155 §

Kunnanhallitukselle toimitetaan esityslistan mukana tiedoksi vuoden
2016 talousarvion toteutumisvertailu ajankohdalta 30.9.2016.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun
ajankohdalta 30.9.2016 tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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PÄIVÄKODINJOHTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS VASTAAVAN LASTENTARHANOPETTAJAN VIRKANIMIKKEEKSI
156 §

Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 28.4.2016 esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päiväkodinjohtajan
virkanimikkeen muutosta vastaavan lastentarhanopettajan
virkanimikkeeksi.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa sosiaalilautakunnan esityksen
mukaisesti valtuustolle, että se hyväksyy päiväkodinjohtajan virkanimikkeen muuttamisen vastaavan lastentarhanopettajan virkanimikkeeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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UUSI VIISIPORTAINEN VARHAISKASVATUKSEN HOITO- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ
68 §

Hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista. Laissa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja
perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Muusta kunnan
järjestämästä varhaiskasvatuksesta, esimerkiksi leikkitoiminnasta ja
muista avoimista varhaiskasvatuspalveluista sekä tilapäisesti
järjestettävästä varhaiskasvatuksesta kunta voisi periä päättämänsä
asiakasmaksun. Esitys pohjautuu voimassa oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeviin säännöksiin. Maksu määräytyisi
edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan
perusteella. Myös maksun määräämisen perusteena olevat tulot
säilyisivät ennallaan.
Hallitusohjelman edellyttämä kuntien 54 miljoonan suuruinen
maksutulojen lisäys on toteutettu maksuja korottamalla. Korotukset
ehdotetaan toteutettaviksi pääosin siten, että enimmäismaksua
korotetaan 22 prosenttia. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja
esitetään korotettavaksi hieman. Toisaalta maksun määräämisen
perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että
pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksihuoltajien asiakasmaksut
pienenevät jonkin verran. Tämä parantaisi yksinhuoltajien edellytyksiä
ottaa työtä vastaan. Toisesta lapsesta perittävä maksu olisi aina enintään
90 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Seuraavien
lasten maksu olisi edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi
siten, että maksu olisi korkeintaan 60 prosenttia kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa
keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikoittain. Jos lapsi olisi varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voitaisiin
kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu.
Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia,
mutta alle 35 tuntia viikoittain, voisi kunta periä maksun, joka on
suhteutettu lapsen varhaiskasvatusaikaan. Kunnat voisivat edelleen
käyttää varhaiskasvatusaikaan suhteutettuja (esimerkiksi
tuntiperusteisia) asiakasmaksuja enimmäismaksun rajoissa.
Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyisi ennallaan. Alle
27 euron maksua ei perittäisi. Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat
jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen ja
sen vuoksi esityksessä ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen
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asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen
määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraisivat edelleen yleistä
ansiotasoindeksiä.
Monet Suomen kunnat ja kaupungit ovat ottaneet käyttöön em.
hallituksen esityksen mukaisen uuden varhaiskasvatusmaksun
porrastuksen osa-aikaisessa päivähoidossa. Uusi porrastus on asiakasystävällisempi, sillä siinä perheiden varhaiskasvatusmaksut koostuvat
kunkin perheen tarpeiden mukaan varatuista hoitoajoista. Uuden viisiportaisen hoitoaika- ja maksujärjestelmän ansiosta vanhemmat voivat
suunnitella hoitoaikoja entistä yksilöllisemmin todellisen hoidon tarpeen
mukaan. Osa-aikaisuuden porrastuksen lisääminen edesauttaa myös
työvuorojen suunnittelua sekä henkilökunnan päivittäisen riittävyyden
suunnittelua, sillä porrastuksen myötä on mahdollista sijoittaa
päivähoidon henkilöstön työvuorot täsmällisemmin lasten päivähoitoa
tarvitsemaan aikaan. Varsinkin isommissa kunnissa varhaiskasvatuksen
porrastuksen käyttöönoton on todettu tuovan myös säästöjä henkilöstömenoissa, sillä lapset eivät ole enää läsnä päivittäin aamusta iltaan.
Maksu määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen perusteella.
Hoidon alkaessa, hoitosopimusta tehtäessä, tunnit määritellään perheen
kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan.
Sovittujen tuntien toteutumista tarkastellaan päiväkodissa kolmen
kuukauden jaksoissa.
Varhaiskasvatusmaksujen porrastuksen käyttöönotto ja käytön seuranta
sekä sen mukainen laskutus vaatii toteutuakseen mobiilihoitoaikavarausjärjestelmän. Kustavin kunnassa on jo kokeiltu vuonna 2015
Päikky-ohjelmaa ja nyt keväästä 2016 asti on ollut kokeilussa mobilinen
Daisynet-hoitoaikavarausjärjestelmä.
Uuden varhaiskasvatusmaksun porrastuksen käyttöönotosta ei syntyisi
lisäkustannuksia, sillä kyseiset välineet ovat jo olemassa. Tiedottaminen
huoltajille onnistuisi syksyn 2016 vanhempainiltojen yhteydessä, ja
porrastus voitaisiin ottaa käyttöön 1.10.2016 alkaen.
Porrastusjärjestelmäehdotus:
o Sovittu hoitoaika 0 – 84 tuntia/kk, asiakasmaksu 55 %
korkeimmasta maksusta
o Sovittu hoitoaika 85 – 107 tuntia/kk, asiakasmaksu 65 %
korkeimmasta maksusta
o Sovittu hoitoaika 108 – 130 tuntia/kk, asiakasmaksu 80 %
korkeimmasta maksusta
o Sovittu hoitoaika 131 – 150 tuntia/kk, asiakasmaksu 90 %
korkeimmasta maksusta
o Sovittu hoitoaika 151 tuntia tai enemmän/kk, asiakasmaksu 100
%
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Hoitomaksun suuruuteen vaikuttaisi edelleen hoitoajan lisäksi perheen
koko ja perheen bruttotulot. Maksutonta esiopetusta on noin 80 tuntia
kuukaudessa. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta
tarvitsevan lapsen asiakasmaksu olisi joko 55 % tai 65 %.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatusmaksujen
porrastamisesta tehdyn esityksen. Uusi järjestelmä voidaan ottaa
käyttöön 1.10.2016 alkaen.
Päätös: Sosiaalilautakunta päätti palauttaa asian lisäselvitysten
tekemistä varten mm. tuntiperusteisen asiakasmaksun ja esiopetuksen
jälkeisen päivähoitoajan pituuden ja maksuttomuuden osalta.
Lisäksi päätettiin aloittaa selvitystyö päivähoidon siirtymisestä sivistystoimen alaisuuteen.
_____________________________

Sos.ltk. 12.10.2016
83 §

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päätti keskustelun jälkeen pyytää
lisäselvityksiä kahdesta parhaiten soveltuvasta esille tulleesta
vaihtoehdosta (Liite 1) ja niiden kustannusvaikutuksista.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi sosiaalilautakunta päätti pyytää poliittisten tahojen kannanoton
päivähoidon maksuttomuuden osalta. Selvitykset em. tahoille tulee
toimittaa 21.10.2016 mennessä.
_______________________________
Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. päiväkodinjohtaja Kirsi-Leena Hotinen
oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.
________________________________

Sos.ltk. 27.10.2016
91 §

Sosiaalisihteeri ja vs. päiväkodinjohtaja Kirsi-Leena Hotinen esittelevät
selvityksen (liite 1) päivähoidon maksuttomuuden vaihtoehdoista ja
kustannusvaikutuksista, joka annetaan 21.10.2016 mennessä poliittisille
tahoille kannanottoa varten.
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Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää ajalla 1.1.-31.12.2017 tarjota
kaikille kustavilaisille päivähoidossa oleville lapsille 20 h/vko eli 80
h/kk maksutonta päivähoitoa liitteessä mainituin rajauksin ja päivähoitomaksujen 5-portaisen porrastuksen mukaisesti. Asiasta laaditaan raportti
neljännesvuosittain sosiaalilautakunnalle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Päivähoitomaksut tarkistetaan vuosittain.
_______________________________
Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. päiväkodinjohtaja Kirsi-Leena Hotinen
oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.
============================

Kh 28.11.2016
157 §

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevan sosiaalilautakunnan
päätöksen tiedokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN
§ 80

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty
kuntalaissa (27 §). Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa
kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.
Vanhusneuvostot tulevat vanhuspalvelulain 11 §:n myötä lakisääteisiksi.
Kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on asetettava
viimeistään 1.1.2014.
Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia
koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja
laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön,
asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
Kustavissa ei ole nimettyä vanhusneuvostoa. Eläkeliiton Kustavin
yhdistys ry., Kustavin sotaveteraanien perinneyhdistys, SPR Kustavin
yhdistys ja Kustavin seurakunta sekä kunnan viranhaltijat ovat
kokoontuneet vuosittain keskustelemaan yhteisistä asioista.
Vanhusneuvosto toimii Kustavin kunnanhallituksen alaisuudessa ja
koostuu kunnassa toimivien eri kustavilaisten vanhusjärjestöjen
Kustavissa asuvista edustajista, kustavilaisista luottamushenkilöistä ja
kunnan eri toimialojen viranhaltijoista.
Vanhusneuvoston kokoonpanoksi valtuustokaudeksi esitetään 9 jäsentä
ja yhtä monta varajäsentä sekä 4 toimialojen edustajaa varahenkilöineen
seuraavasti:
1 Eläkeliiton Kustavin yhdistys ry:n edustaja
1 Kustavin sotaveteraanien perinneyhdistyksen edustaja
1 SPR Kustavin yhdistyksen edustaja
1 Kustavin seurakunnan edustaja
1 kunnan luottamushenkilö
4 toimialojen edustajaa (sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi,
kulttuuritoimi ja vapaa-aikatoimi).
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Kunta nimeää vanhusneuvoston puheenjohtajan kunnanhallituksen
jäsenistä ja vanhusneuvoston sihteeri nimetään kunnan yleishallinnosta.
Vanhusneuvosto valmistelee vuosittain talousarvion ja laatii
toimintakertomuksen.
Vanhusneuvoston pöytäkirjat laaditaan ja tarkastetaan soveltuvilta osin
kunnan hallintosäännön 15 §:n määräyksiä noudattaen ja toimitetaan
tiedoksi kunnanhallitukselle, sosiaalilautakunnalle, tekniselle
lautakunnalle, kulttuurilautakunnalle, vapaa-aikalautakunnalle ja
vanhusjärjestöille.
Vanhusneuvosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Vanhusneuvosto voi
kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja
yhteistyötahoja.
Vanhusneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio kunnan palkkio- ja
matkustussäännön mukaan.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
asettaa vanhusneuvoston 1.1.2014 alkaen
Eläkeliiton Kustavin yhdistys ry:n hallitus on nimennyt edustajaksi
11.11.2013: 1. Sirkka Leonsaari, vara Lasse Rättö.
SPR:n Kustavin osaston hallitus on nimennyt edustajaksi 13.12.2013:
1. Marja Santalahti, vara Asta Koskinen.
Kustavin seurakunnan diakoniatyön johtokunta on nimennyt 15.12.2013
edustajaksi: 1. Asta Koskinen, vara ei vielä nimetty.
Kunnanhallitus määrittelee vanhusneuvoston kokoonpanon tarkemmin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
==========================

Kh 20.1.2014
16 §

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa vanhusneuvoston seuraavasti:
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- Eläkeliiton Kustavin yhdistys ry: Sirkka Leonsaari, varaedustaja Lasse
Rättö
- SPR:n Kustavin osasto: Asta Koskinen, varaedustaja Maija Aapola
- Kustavin seurakunta: Lasse Jalonen, varaedustaja Marja Santalahti
- Kustavin sotaveteraanien perinneyhdistys: Pirjo Ilkka, varaedustaja
Maija Grönroos
- sosiaali- ja terveystoimi: Jaana Fagerström
- tekninen toimi: Hannu Leino
- kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi: Anja Siusluoto.
Kunnanhallitus päättää valita varajäsenet kunnan toimialojen edustajille
ja nimetä Jaana Fagerströmin vanhusneuvoston ensimmäisen kokouksen
kokoonkutsujaksi. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä laatii tarvittavat asiakirjat
toimintansa edellyttämällä tavalla. Pöytäkirjat toimitetaan kunnan eri
hallintokunnille ja vanhusjärjestöille sosiaalilautakunnan esityksen
mukaisesti. Vanhusneuvosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ja se voi
kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. Vanhusneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio kunnan
palkkiosäännön mukaan. Vanhusneuvoston keskeisenä yhteistyökumppanina toimivat kunnan vanhustenhuollosta vastaavat tahot.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa vanhusneuvoston
vuosien 2014-2016 ajalle Eläkeliiton Kustavin yhdistys ry:n sosiaalisihteerille ilmoittaman muutoksen ja kokouksessa keskustelussa esille
tulleiden muutosten mukaisesti seuraavalla kokoonpanolla:
- Eläkeliiton Kustavin yhdistys ry: Lasse Rättö, varaedustaja Sirkka
Leonsaari
- SPR:n Kustavin osasto: Asta Koskinen, varaedustaja Maija Aapola
- Kustavin seurakunta: Lasse Jalonen, varaedustaja Marja Santalahti
- Kustavin sotaveteraanien perinneyhdistys: Pirjo Ilkka, varaedustaja
Maija Grönroos
- sosiaali- ja terveystoimi: Sirpa Koskinen, varaedustaja Jarmo
Mäntynen
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- tekninen toimi: Hannu Leino, varaedustaja Irja Skytén-Suominen
- kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi: Anja Siusluoto, varaedustaja Laura
Nummela.
- sihteeri Jaana Fagerström.
Muilta osin käsittelyn pohjana ollut ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.
============================

Kh 28.11.2016
158 §

Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.11.2014 nimennyt Lasse Rätön
tilalle varsinaiseksi jäseneksi Sirkka Leonsaaren ja hänen varajäsenekseen Arja Wainion Eläkeliiton Kustavin yhdistyksen hallituksen
esityksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun saakka. Lisäksi kunnanhallitus on 3.10.2016 nimennyt Eeva Aunion uudeksi sihteeriksi
Jaana Fagerströmin tilalle niin ikään vuoden 2016 loppuun saakka.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa vanhusneuvoston toimikautta
31.5.2017 saakka, koska kunnan vanhusneuvostoon valitsemien
luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu uuden kuntalain mukaan
31.5.2017 saakka.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN
159 §

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestyksen
ajanjakso on kotimaassa 29.3.-4.4.2017.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka,
jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on
ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen
ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä
toisin määrätä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi
sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson
29.3.- 4.4.2017 päivänä.
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivinä ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen
eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat
voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT)
13.1.2017 mennessä.
Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on
huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän
pohjatietojärjestelmä, merkitään Väestörekisterikeskuksen määräämällä
tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi,
käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän
äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut Väestörekisterikeskuksen
määräämät tiedot.
Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on
merkittävä pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina 13.1.2017
klo 12.
Kunnan keskusvaalilautakunnan on samassa määräajassa huolehdittava
myös siitä, että pohjatietojärjestelmään merkitään keskusvaalilautakunnan voimassa olevat yhteystiedot vuoden 2017 kuntavaaleissa ja että
tiedot kuitataan järjestelmässä tarkistetuiksi. Erityisesti tulee huolehtia,
että pohjatietoihin merkitään ilmoituskortille tulostuva kunnan
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keskusvaalilautakunnan puhelinnumero (ns. yleisöpuhelin) ja vaaliluettelon toimitusosoite, jonka tulee olla käyntiosoite (ei PL-osoite).
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää määrätä Kustavin kunnan yleiseksi
ennakkoäänestyspaikaksi ja vaalipäivän äänestyspaikaksi Kustavin
kunnanviraston, joka merkitään ja kuitataan Väestörekisterikeskuksen
ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä. Päätös koskee vuoden 2017
kuntavaaleja seuraavasti:
Ennakkoäänestyspaikan nimi: Kunnanvirasto
Käyntiosoite:

Keskustie 7

Aukioloajat: 29.3.2017 - 31.3.2017
1.4.2017 - 2.4.2017
3.4.2017 - 4.4.2017

klo 9 - 15
klo 10 - 15
klo 9 - 15

Vaalipäivän äänestyspaikka:

Kunnanvirasto

Käyntiosoite:

Keskustie 7

Keskusvaalilautakunnan yhteyshenkilönä toimii Anne Stenij osoitteella
Venekuja 4, 23360 Kustavi. Puh. 040-546 7449.
Kunnanhallitus nimeää omalta osaltaan äänestyspaikkarekisteriin
tulevien tietojen merkitsijäksi Sanna Erkkilän.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MATERIAALIT, TEKNOLOGIAT, VERKOSTOT JA KOKEILUT TEOLLISUUDEN
YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN – HANKE
160 §

LIITE No 57 / K.hall. 28.11.2016 § 160 Hanketiedot
Ukipolis Oy on toimittanut Vakka-Suomen alueen kunnille 21.11.2016
saapuneen sähköpostiviestin, jossa on toivottu kaikkien kuntien
osallistumista otsikossa mainittuun MaTeKo-hankkeeseen. Se tarjoaa
kehittämispalveluita valmistavalle teollisuudelle ja sitä palveleville
yrityksille. MaTeKon kokonaisbudjetti on pienentynyt ja kuntarahatarve
on nyt yhteensä 33 600 euroa. Siitä Kustavin kunnan osuus asukaslukuperusteisesti on 2,9 % eli 975 euroa. Hankeaika on 1.12.2016-31.5.2019.
Lisätietoja hankkeesta on oheisessa liitteessä.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan osallistumisen
liitteen mukaiseen hankkeeseen ”Materiaalit, teknologiat, verkostot ja
kokeilut teollisuuden yritysten kehittämiseen” enintään n. 975 euron
suuruisella asukaslukuperusteisella kuntarahaosuudella 1.12.201631.5.2019 välisenä hankeaikana.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNAN VAKUUTUSSOPIMUKSEN JATKAMINEN
161 §

Koska vakuutuskausi Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa on päättynyt, on
vakuutussopimuksen jatkamisesta tehtävä ratkaisu vuodelle 2017.
Mahdollinen kilpailutus on toteutettavissa jatkossa yhteistyössä muiden
kuntien kanssa. Vakuutusyhtiö Pohjolan sekä kunnan keskushallinnon
ja teknisen toimen edustajien välillä on pidetty vuosittain palaveri,
jolloin on käyty läpi kunnan vakuutusturvan riittävyys ja mahdolliset
muutostarpeet.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa vakuutussopimusta Pohjola
Vakuutus Oy:n kanssa enintään vuoden 2017 loppuun saakka nykyisin
ehdoin edellä mainittujen perustelujen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO SAARISTOLIIKENNETTÄ KOSKEVISTA ASETUSLUONNOKSISTA
162 §

LIITE No 58 / K.hall. 28.11.2016 § 162 Asetusluonnokset ja maakuntaliiton kannanotto
Liikenne- ja ympäristöministeriö on toimittanut kunnalle 17.11.2016
saapuneen seuraavanlaisen lausuntopyynnön:
”Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi saariston liikenne- ja kuljetuspalvelujen
kohtuullisista maksuista sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista annetun
valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta.
Asetukset koskevat saariston yhteysalusliikennettä. Saariston yhteysalusliikenne on joko valtion kokonaisuudessaan hankkimaa tai valtion
tukemaa siten, että valtio antaa tukea kilpailuttamalla hankitun yhteysalusliikenteen hoitoon. Valtion suoraan hankkimat yhteysalusliikenteen
palvelut ovat tällä hetkellä käyttäjille maksuttomia, kun taas tuetuilla
reiteillä muilta käyttäjiltä kuin vakinaisilta asukkailta peritään maksu.
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi saariston liikenne- ja kuljetuspalvelujen kohtuullisista maksuista on saaristolain nojalla annettava uusi
asetus, jonka myötä jatkossa valtion hankkimassa yhteysalusliikenteessä
kaikilta matkustajilta perittäisiin kohtuulliset maksut. Asetusmuutoksessa puolestaan saatettaisiin valtion tukemilla yksityisten
elinkeinonharjoittajien saaristoreiteillä perittävät kuljetusmaksut
koskemaan myös vakinaisia asukkaita muiden matkustajien tapaan.
Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti ministeriöön viimeistään
16.12. osoitteeseen kirjaamo(at)lvm.fi ja eeva.linkama(at)lvm.fi.
Lisätietoja asiasta antaa Eeva Linkama, puh. 0295 342 476.”
Myös Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen kannanotto on
tämän asian liitteenä. Maakuntahallitus vastustaa ehdotusta maksullisesta
yhteysalusliikenteestä.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan vastustaa ehdotusta
maksullisesta yhteysalusliikenteestä samoin perustein kuin VarsinaisSuomen liitto liitteen mukaisessa lausunnossaan. Ehdotetut maksut ovat
saariston asukkaille ja yrittäjille kohtuuttoman suuria ja uhkaavat
saariston yritystoimintaa. Liikenteen tulee olla jatkossakin kaikille
käyttäjille maksutonta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATION KEHITTÄMINEN
163 §

LIITE No 59 / K.hall. 28.11.2016 § 163 Sopimus
Uusi kuntalaki tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017, jolloin
toimikautensa huhtikuussa 2017 kuntavaaleilla valittu valtuusto aloittaa
toimikautensa.
Seuraavassa käydään luettelonomaisesti läpi sitä, mikä uudessa laissa muuttuu ja
mikä pysyy ennallaan.
Mikä muuttuu:
• Kunnan tehtävissä lakisääteinen yhteistoiminta, järjestämisvastuu ja palvelujen
tuottaminen määritellään (2 luku)
• Pitkän aikavälin kuntastrategia lakisääteiseksi (37 §)
• Toiminnan organisoinnissa ja johtamisessa:
o Kuntavaalit huhtikuuhun ja valtuuston toimikausi alkamaan kesäkuun alusta (15 §)
o Valtuuston koko kunnan harkintaan (16 §)
o Konserniohjaus korostuu ja omistajaohjaus terävöityy; konserniohjeista lakisääteisiä
46–48 §)
o Lautakunta voi olla valiokunta (30–31 §)
o Kunnanhallituksen puheenjohtajan asemaa vahvistetaan (40 §)
o Kunnanjohtajan johtajasopimuksesta lakisääteinen (42 §)
o Toimielimen puheenjohtajisto voidaan erottaa luottamuspulan vuoksi (34 §)
o Kunnallisen puoluerahoituksen avoimuutta lisätään (19 ja 82 §)
o Osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ajanmukaistetaan (22 §)
o Aloiteoikeuden laajentaminen palvelunkäyttäjille ja kunnassa toimiville yhteisöille ja
säätiöille (23 §)
o Ns. vaikuttamistoimielimistä säännökset kuntalakiin (26–28 §)
• Luottamushenkilöiden asemassa:
o Päätoimisten ja osa-aikaisten luottamushenkilöiden asemaa vahvistetaan (33, 80,
81 §)
o Kaikki luottamustoimet vaativat suostumuksen (70 §)
o Säännökset sidonnaisuuksien ilmoittamisesta lakiin (84 §)
• Kuntien yhteistoiminnassa:
o erityisesti vastuukuntamallin tarkempi sääntely (52 §)
o kuntayhtymän perussopimuksessa tulee sopia toiminnan ja talouden
seurantajärjestelmästä ja raportointivelvollisuudesta (56 §)
• Päätöksenteko- ja hallintomenettelyssä:
o Ainoaksi johtosäännöksi hallintosääntö (90 §)
o Otto-oikeus lain nojalla vain kunnanhallituksella (92 §)
o Päätöksentekotavat: varsinainen kokous, sähköinen kokous ja sähköinen
päätöksentekomenettely (98–100 §)
o Kunnan ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi yleinen tietoverkko (29, 108 ja
109 §)
o Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen myös yleiseen tietoverkkoon (140 §)
• Kunnan taloudessa alijäämän kattamissääntelyä terävöitetään (110, 118 ja 119 §)
• Kunnat ja markkinat:
o EU-lainsäädännön kansallinen soveltaminen (15 luku) sisältäen mm. säännökset
lainan taikka takauksen tai muun vakuuden antamisesta (129 §) sekä kunnan
omistaman kiinteistön luovutuksen tai vuokrasopimuksen markkinaehtoisuuden
määrittelystä (130 §)
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• Hallinnon ja talouden tarkastuksessa:
o Tarkastuslautakunnan tehtäviä täsmennetään (121 §)
o Tilintarkastajaksi aina JHTT-yhteisö ja tytäryhteisön tilintarkastajaksi kunnan
tilintarkastusyhteisö (122 §).
Mikä ei muutu:
• Erityislaki menee yleislain eli kuntalain edelle (2 §)
• Kunnan jäsenyys (3 §)
• Kunnan nimi ja kaupunkinimitys (4 §)
• Kunnanvaakuna (5 §)
• Varavaltuutettujen lukumäärä (17 §)
• Äänioikeus (20 §); kuitenkin myös tietyin edellytyksin kansainvälisen järjestön
palveluksessa oleva
• Kunnallisen kansanäänestyksen periaatteet (24 §), paitsi että aloiteoikeus 15vuotiaalla ja aloitekynnys neljä prosenttia
• Toimielinten toimikausi ja puheenjohtajiston valinta (32–33 §)
• Tilapäisen valiokunnan rooli (35 §)
• Kunnallisen liikelaitoksen asema (9 luku)
• Poliittisen suhteellisuuden vaatimus kuntayhtymässä (58.3 §)
• Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)
• Vaalikelpoisuuden rajoitukset eri toimielimiin (72–77 §)
• Vaalikelpoisuuden menettäminen (78 §)
• Luottamustoimen hoitamisen jatkuvuus (79 §)
• Luottamushenkilön palkkiot ja korvaukset (82 §), paitsi että todetaan
luottamushenkilömaksujen perintävaltuutus
• Luottamushenkilön virheellisen ja rikollisen menettelyn sääntely (85–86 §)
• Henkilöstön oikeudellinen asema (11 luku)
• Toimivallan siirtäminen eli delegointi (91 §)
kokoontuminen (94 §), laillisuusvalvonta (96 §)
• Esteellisyyssääntely (97 §)
o ei kuitenkaan enää kunnan tytäryhteisöjen yhteisöjäävin poikkeusta
o kuntayhtymissä ja liikelaitoksissa poikkeus säilyy
• Kokouksen julkisuus (101 §), päätösvaltaisuus (103 §), äänestys (104 §), vaali (105
§), eriävä mielipide (106 §), pöytäkirja (107 §)
• Kunnan talousarvion ja –suunnitelman periaatteet (110 §), paitsi alijäämän
kattamissääntely
• Kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet (112–116 §), paitsi että konsernitilinpäätös
pitää laatia aina
• Tilintarkastuskertomuksen käsittely (125 §)
• Muutoksenhaku (16 luku)
Uusi kuntalaki tuli jo osittain voimaan 1.5.2015, mutta käytännössä kuntien
toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä sovelletaan vasta seuraavan kuntavaalikauden alusta 1.6.2017 lukien.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.11.2016 päättänyt, että valtuuston
koko on 15 valtuutettua 1.6.2017 alkaen.
Lain mukaan kunnassa on oltava nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, jotka voivat olla kuntien yhteisiä.
Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Tämän lisäksi erityislainsäädännön mukaan kunnan on asetettava
keskusvaalilautakunta (vaalilaki) ja monijäsenisen toimielimen
käsittelemään lupa-asioita (maankäyttö- ja rakennuslaki).
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Valtuusto voi lisäksi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia
lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia
tehtäviä sekä johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten ja
edelleen jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja
johtokuntaan.
Kuntalain mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja
kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus,
jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen
voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen
puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä
hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa
määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen
liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn
sijasta. Johtajasopimus on luonteeltaan kunnanjohtajan ja poliittisen
johdon keskinäinen pelisääntöasiakirja. Johtajasopimuksen tarkoituksena
on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja pitää yllä
keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välillä.
Johtajasopimus sisältää yleensä työn edellytyksiin, palvelussuhteen
ehtoihin, työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden
ratkaisemiseen liittyviä asioita.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.10.2016 keskustellut kunnan
hallinto-organisaation kehittämisestä siltä pohjalta, että vapaaaikalautakunta yhdistetään sivistyslautakuntaan ja matkailuasiat
siirretään kunnanhallitukselle, jolloin matkailusihteeri on kunnanhallituksen kokouksissa pääsääntöisesti läsnä matkailuasioita
käsiteltäessä, sosiaalilautakunnan toimintaa jatketaan sote-uudistuksen
voimaantuloon eli vuoden 2018 loppuun saakka ja että Taivassalon
sivistyslautakunnassa kustavilaisten jäsenmäärä voidaan vähentää
neljästä kahteen. Lisäksi kunnassa on edelleen kunnanhallituksen lisäksi
tarkastuslautakunta, rakennuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Em.
järjestelyt vaikuttavat uuteen laadittavaan hallintosääntöön.
Ko. muutoksista on keskusteltu mm. koulutoimenjohtajan ja vapaaaikasihteerin kanssa.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1.6.2017
alkavaan uuteen vaalikauteen liittyvää kunnan hallinto-organisaation
kehittämisen valmistelua jatketaan siltä pohjalta, että vapaa-aikalautakunta yhdistetään sivistyslautakuntaan vapaa-aikasihteerin toimiessa
esittelijänä sivistyslautakunnassa tehtäväalueensa asioiden osalta ja että
matkailuasiat siirretään kunnanhallitukselle, jolloin matkailusihteeri on
kunnanhallituksen kokouksissa pääsääntöisesti läsnä matkailuasioita
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käsiteltäessä ja että sosiaalilautakunnan toimintaa jatketaan soteuudistuksen voimaantuloon eli vuoden 2018 loppuun saakka.
Lisäksi kunnassa on edelleen kunnanhallituksen lisäksi tarkastuslautakunta, rakennuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Edellä mainitut
muutokset otetaan huomioon valmisteltaessa uutta hallintosääntöä.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen
mukaisen kuntajohtajasopimuksen. Todettaneen lisäksi, että nuorisovaltuuston asettamiseen liittyvä valmistelutyö on käynnissä. Kunnanhallitus päättää pyytää vapaa-aikalautakunnan valmisteleman esityksen
nuorisovaltuuston asettamiseen liittyen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
==========================

Merkittiin pöytäkirjaan, että Veijo Katara poistui kokouksesta
esteellisenä kuntajohtajasopimuksen käsittelyn ajaksi.
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TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2019 HYVÄKSYMINEN
164 §

LIITE No 59 / K.hall. 28.11.2016 § 164 Talousarvio ja taloussuunnitelma
Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma on
tämän asian liitteenä.
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja
hankekohtaiset määrärahat, tuloarviot ja toimintatavoitteet. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.
Päävastuualueita, joilla eri toimielimet toimivat, on neljä: yleishallinto,
sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi sekä tekninen toimi.
Talousarvioasetelmassa on neljä osaa: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.
Talousarviouudistuksilla on pyritty siihen, että talousarvio vastaa kunnan
organisaatiorakennetta, ja että se voidaan saattaa valtuuston käsittelyyn
kunnan haluamina kokonaisuuksina, jolloin vastuu sekä määrärahan
käytöstä että toiminnan tuloksista tulisi selvästi esille.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman tehtävittäin ja hankkeittain meno- ja tulotasolla sitovine
tavoitteineen ja merkitsee tiedokseen vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosan kustannuspaikka- ja tilitasolla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

