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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
93 §

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
94 §

Kunnanhallitus valitsee päätöksensä mukaisesti keskuudestaan kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa.
Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Tiina Uotila ja Jukka Ekuri.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Uotila ja Jukka Ekuri.
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TIEDOKSIANTOASIAT
95 §

1) Kuntayhtymien ja kuntien yhteisten toimielinten pöytäkirjat.
2) Saapuneet kiinteistönluovutusilmoitukset.
3) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset 5/2016 ja
6/2016. Kustavin työttömyysaste oli em. ajankohtina 9,3 % ja 9,6 %.
Vastaavat luvut Varsinais-Suomessa olivat 12,4 % ja 13,9 % sekä koko
maassa 12,6 % ja 13,9 %. Työttömiä työnhakijoita Kustavissa oli
toukokuun lopussa 34 ja kesäkuun lopussa 35.
4) Kuntamarkkinat järjestetään 14.-15.9.2016 Helsingissä Kuntatalolla.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. asiakirjat tiedokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen seuraavat asiat:
- V. Hukkanen Oy on ilmoittanut kunnalle Vuosnaisten kalahallia
koskevan tilanteen.
- Uudenkaupungin kaupunki on järjestänyt perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen kunnille neuvottelun 17.6.2016 koskien
työterveyshuollon järjestämistapaa. Kunnan on yhtiöitettävä
työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016
loppuun mennessä, jollei kysymykseen tule uusi siirtymäaika.
Neuvottelussa todettiin, että Uusikaupunki selvittää ensisijaisesti
yhteistyötä Akseli-kuntien (Mynämäki, Nousiainen, Masku) ja Raision
Naantalin suuntaan.
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
96 §

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 13.6.2016,
sivistyslautakunnan pöytäkirja 14.6.2016,
sosiaalilautakunnan pöytäkirja 22.6.2016.

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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TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2016
97 §

Kunnanhallitukselle toimitetaan esityslistan mukana tiedoksi vuoden
2016 talousarvion toteutumisvertailu ajankohdalta 30.6.2016.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun
ajankohdalta 30.6.2016 tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUSTAVIN KUNNAN KEVON KYLÄN VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
98 §

LIITE No 34 / K.hall. 29.8.2016 § 98

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 Varesniemen 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 Varesniemen 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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KUSTAVIN KUNNAN KOELSUUN KYLÄN DIILIN RANTA-ASEMAKAAVAN
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
99 §

LIITE No 35 / K.hall. 29.8.2016 § 99

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
Koelsuun kylän Diilin 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 Diilin rantaasemakaavan 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 NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN JA
LAUSUNTOJEN PYYTÄMINEN
100 §

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Etelä-Vartsalan kylän
kiinteistöä Kooskeri 304-403-6-62 sekä Koelsuun kylän kiinteistöjä
Niituntila 304-411-4-5 (osa) ja Santsaaren itäpalsta 304-411-4-29.
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.
Tilat Kooskeri 6:62 ja Santsaaren itäpalsta 4:29 kuuluvat osayleiskaavan
mukaiseen mitoitusvyöhykkeeseen 4 eli 2-3 loma-asuntoyksikköä/
rantakm ja vapaata rantaa 50 %. Metänrant-palsta kuuluu mitoitusvyöhykkeeseen 2a eli 7 loma-asuntoyksikköä/rantakm ja vapaata rantaa
40 %.
Kaavaehdotus on nähtävänä kokouksessa. Siitä ilmenevät muut tiedot.
Rakennustarkastaja on ilmoittanut, että hän ei näe estettä kaavahankkeen
nähtäville asettamiseksi ja lausuntojen pyytämiseksi.
Kooskerin ranta-asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto on ladattavissa
osoitteesta
http://92.222.34.208/owncloud/index.php/s/l0XT6TvAW08yGNi
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Kooskerin ranta-asemakaavan
MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi
ja pyytää siitä MRA:n 28 §:n mukaiset lausunnot.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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HIRVISAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN JA
LAUSUNTOJEN PYYTÄMINEN
101 §

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Pleikkilän kylän kiinteistöä
Hirvisaari 304-418-1-328.
Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Kaava-alue sijaitsee Kustavin kunnan pohjoisosassa Pleikkilän kylässä
noin 15 km etäisyydellä Kustavin kirkonkylästä.
Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista
aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita.
Suunnittelualue kuuluu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden
kehittämisvyöhykkeeseen. Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen
mitoitusta osittavaan osa-alueeseen 2 eli 5-7 loma-asuntoyksikköä/rantakm ja vapaata rantaa 40 %.
Kaavaehdotus on nähtävänä kokouksessa. Siitä ilmenevät muut tiedot.
Rakennustarkastaja on ilmoittanut, että hän ei näe estettä kaavahankkeen
nähtäville asettamiseksi ja lausuntojen pyytämiseksi.
Hirvisaaren ranta-asemakaavasta laadittu kaavaehdotus on
ladattavissa osoitteesta
http://92.222.34.208/owncloud/index.php/s/Vi0hfV8ybaStKqX
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Hirvisaaren ranta-asemakaavan
MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi
ja pyytää siitä MRA:n 28 §:n mukaiset lausunnot.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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OMAKOTITONTIN MYYMINEN TIMO JA SATU HEINOSELLE
102 §

LIITE No 36 / K.hall. 29.8.2016 § 102 Kauppakirja
Kustavin kunnan sekä Timo ja Satu Heinosen välille on laadittu
kauppakirja, jolla kunta myy omakotitalon rakentamista varten 1494
m2 :n suuruisen määräalan kiinteistöstä Kirkonmäki RN:o 3:360 (304410-3-360) Kustavin kunnan Kivimaan kylässä. Kauppahinta on 4482
euroa ja muut kauppaehdot käyvät ilmi liitteenä olevasta kauppakirjasta.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.5.2016 päättänyt varata ko.
omakotitontin Timo ja Satu Heinoselle.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
ko. kaupan ja sitä koskevan liitteenä olevan Kustavin kunnan sekä Timo
ja Satu Heinosen välisen kauppakirjan, joka toimitettaneen valtuuston
käsittelyyn allekirjoitettuna.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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S0TE – JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN LAKILUONNOKSET
103 §

Hallitus julkisti keskiviikkona 29. kesäkuuta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset. Uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien
rahoituslaki.
Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja
ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistuksella luodaan
edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden
mallille. Uusissa maakunnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja
vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa
vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja
ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten kasvua. Palvelut
integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti.
Palveluiden integraation laajuus on uudistuksessa kansainvälisesti
erittäin kunnianhimoista.
Lakiluonnokset eivät ole vielä täysin valmiita. Hallituksen esityksen
luonnosta viimeistellään vielä kesän aikana. Asian yhteiskunnallisen
merkittävyyden ja yleisen kiinnostavuuden vuoksi lakiluonnokset
halutaan kuitenkin tuoda julkiseen keskusteluun jo nyt. Lakiluonnokset
kootaan hallituksen esitykseksi ja lähetetään lausunnolle elokuussa.
Lait ovat pohja uudistukselle, jossa Suomeen perustetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa. Maakuntien vastuulle siirtyvät 1.1.2019
alkaen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja
valtion aluehallinnon tehtävät. Valtiovarainministeriö alkoi
toukokuussa valmistella maakuntien muita kuin sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtäviä maakuntauudistuksen nimellä. Tämän
uudistuksen lakiluonnokset eivät sisälly nyt julkaistuun aineistoon.
Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli
maakunnan alaisuuteen. Maakunnan vastuulla on sovittaa palvelut
yhteen asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja toimiviksi palvelu- ja
hoitoketjuiksi. Tämä koskee julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja niin
perustasolla kuin erityistasolla. Myös kaikki rahoitus kulkee maakunnan
kautta palvelujen tuottajille. Maakunnan tehtävä on varmistaa, että
asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevat julkiset, yksityiset ja
kolmannen sektorin palvelut toimivat yhteen, tieto kulkee sujuvasti ja
palvelut täyttävät laatukriteerit.
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Maakuntalaki luo edellytykset maakunnan itsehallinnolle sekä
maakunnan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksille. Maakuntalailla säädetään maakunnan
hallinnon ja talouden järjestämisestä sekä toiminnan johtamisesta.
Järjestämislailla säädetään, millä tavoin maakunnan pitää järjestää
asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuolto. Voimaanpanolailla säädetään
muun muassa henkilöstön ja omaisuuden siirtymisestä maakuntiin sekä
maakuntien väliaikaishallinnosta, jonka tehtävänä on valmistella vuoden
2019 alussa käynnistyvää toimintaa.
Lakikokonaisuuteen sisältyvät niin ikään lakiesitykset muun muassa
rahoituksesta, verotuksesta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta,
viranhaltijan asemasta ja työehtosopimuksista, vaaleista sekä sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottamisesta. Esitykset asiakkaan valinnanvapautta ja
monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskevaksi lainsäädännöksi
valmistuvat suunnitellusti vuoden lopulla. Tämä esitys lähetetään
lausunnolle samaan aikaan kun hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistuksesta annetaan eduskunnalle.
Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niiden rahoituksen siirto
maakunnille vuoden 2019 alusta vaikuttaa merkittävästi kuntatalouteen.
Esitysluonnoksen mukana on julkaistu laskentaperiaatteet sekä
valtiovarainministeriön alustavat kuntakohtaiset laskelmat. Maakunnan
rahoitus kerätään jatkossa kansalaisilta osana valtion tuloverotusta.
Verotuksen kiristymisen ehkäisemiseksi kuntien veroprosentteja ja
valtionosuuksia alennetaan vastaavasti. Lopullisen valmistelun
yhteydessä verotuksen parametrit määritetään siten, ettei työn
verotuksen kiristymistä tapahdu lainkaan.
Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksissa on suuria eroja.
Rahoituksen siirto valtiolle johtaa paikoin suuriin kuntakohtaisiin
muutoksiin, joita tasataan uudistamalla kunnan peruspalvelujen
valtionosuusjärjestelmää. Uudistuksen voimaantuloon ajoittuvia
vaikutuksia kuntiin kohtuullistetaan tasaamalla valtionosuuksien kautta
muutoksia. Uuden rahoitusmallin edellyttämä kustannusten ja tulojen
siirto sekä niihin liittyvä tasaus määritetään lopullisina vuodesta 2020
lähtien. Nämä laskelmat tehdään vuoden 2018 tasolla vuosien 2017 –
2018 toteutuneiden keskimääräisten kustannustietojen perusteella.
Hallituksen lakiluonnoksiin sisältyvät laskelmat perustuvat arviotietoon
vuodelta 2016. Kuntien oikeudenmukaisen kohtelun takaamiseksi ne
oikaistaan toteutuneen tilanteen mukaisiksi jälkikäteen.
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Arviointi lakien yhteiskunnallista ja muista vaikutuksista on myös
valmistunut. Lisäksi kesän aikana valmistuu arviointi perustuslain
näkökulmasta. Nämä arvioinnit sisältyvät elokuussa lausunnolle
lähtevään hallituksen esitykseen.
Hallituksen esitysluonnoksen valmistelu jatkuu kesän ajan. Hallituksen
esitysluonnos valmistuu ja se lähetetään viralliselle lausuntokierrokselle
elokuussa. Lausuntoaika on kymmenen viikkoa. Tämän jälkeen hallitus
päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle.
Lakiluonnokset, laskelmat ym. aineisto on julkaistu nettisivulla:
http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset
Muutosjohtaja Antti Parpo on laatinut lakiuudistuspaketista koosteen,
joka toimitetaan erikseen kunnanhallitukselle.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee sote- ja maakuntauudistuksen
lakiluonnokset tiedokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VALTUUSTON KOKO 1.6.2017 LUKIEN
104 §

Uusi kuntalaki (410/215) tuli voimaan 1.5.2015. Toimielimiä,
johtamista, luottamushenkilöitä ja päätöksenteko- ja hallintomenettelyä
koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta valtuustokauden
vaihtuessa 1.6.2017 alkaen. Luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu
31.5.2017 saakka. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017.
Valtuuston tehtävät on määrätty kuntalain 14 §:ssä. Nykyisten
valtuustojen toimikaudet jatkuvat poikkeuksellisesti vuoden 2017
toukokuun loppuun asti kuten edellä on todettu. Uuden kuntalain
mukaan valtuusto päättää valtuutettujen määrästä. Laissa on säädetty
valtuutettujen vähimmäismäärät.
Kustavin osalta vähimmäismäärä on 13 valtuutettua. Uusi sääntelytapa
antaa kunnille mahdollisuuden sopeuttaa valtuuston koko kunnan
muuhun toimielinrakenteeseen ja johtamisjärjestelmään. Jos kunta
haluaa suuremman valtuuston kuin kuntalain minimikoko, on siitä
ilmoitettava oikeusministeriölle vuoden 2016 loppuun mennessä
(Kuntalaki 16 §).
Uuden kuntalain 16 §:n mukaan valtuusto päättää valtuutettujen lukumäärästä. Valtuutettu ja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasmäärän perusteella seuraavasti:
Asukasluku

Valtuutettuja vähintään

enintään 5 000
5 001 - 20 000
20 001 - 50 000
50 001-100 000
100 001 - 250 000
250 001- 500 000
yli 500 000

13
27
43
51
59
67
79

Kustavin valtuuston koko on nyt 17 jäsentä.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston
koko on 15 valtuutettua 1.6.2017 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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PYYNTÖ HENKILÖIDEN ESITTÄMISEKSI VARSINAIS-SUOMEN SOTE-UUDISTUKSEN
VALMISTELUUN
105 §

LIITE No 37 / K.hall. 29.8.2016 § 105 Nimeämispyyntökirje
Muutosjohtaja Antti Parpo on lähettänyt kunnalle seuraavanlaisen
pyynnön henkilöiden esittämiseksi Varsinais-Suomen sote-uudistuksen
valmisteluun:
”Varsinais-Suomen sote-uudistuksen projektisuunnitelma on hyväksytty
kunnissa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirissä. Projektisuunnitelmassa on kuvattu sote-uudistuksen
keskeiset tavoitteet sekä laadittu Varsinais-Suomen sote-uudistuksen
valmistelulle organisaatio. Seuraava vaihe sote-uudistuksen toimeenpanossa on nimetä varsinaiset valmistelijat sote-valmisteluorganisaatioon. Valmistelutyö toteutetaan pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevien julkisen sektorin organisaatioiden
työntekijäresursseilla. Valmisteluun otetaan mukaan myös työntekijöitä
muista julkisista organisaatioista, sikäli, kun jäsenten nimittäminen
valmisteluun tukee sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen
kokonaisuutta.
Tämän sähköpostin liitteenä on valmisteluhenkilöiden nimeämispyyntökirje liitteineen.
Jakelussa mukana olevia organisaatioita pyydetään esittämään
työntekijöitä nimeämiskirjeen ohjeita ja linjauksia noudattaen sotevalmisteluorganisaatioon pe 30.9.2016 mennessä sähköisesti
osoitteeseen: nina.osterman@turku.fi”
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä liitelomakenumero 2 mukaiset
esitykset Varsinais-Suomen sote-uudistuksen valmisteluun Kustavin
kunnan osalta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KUNTALAIN MUUTTAMISESTA
106 §

LIITE No 38 / K.hall. 29.8.2016 § 106 Hallituksen esitysluonnos
Valtiovarainministeriö on toimittanut kunnalle lausuntopyynnön
liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta koskien kuntalain
muuttamista. Lausuntopyyntö on seuraavanlainen:
”Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia
siten, että laissa säädettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa
vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä. Lisäksi
säädettäisiin tarkemmin kunnan velvollisuudesta pidättää luottamushenkilö luottamustoimestaan sekä hallinnon järjestämisestä poikkeustilanteissa. Esitys perustuu pitkälti oikeustieteen lisensiaatti Kari
Prättälän tekemään selvitykseen (Kunnan hallinnon poikkeukselliset
vaikeudet - kunnan omat toimet vai selvitysmenettely, Valtiovarainministeriön julkaisu 16/2016).
Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa
luonnoksesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 6.9.2016
mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministeriö@vm.fi.
Lausunnot pyydetään toimittamaan myös word-tiedostona lausuntoyhteenvedon laatimista varten.
Luonnos hallituksen esityksestä on saatavilla valtiovarainministeriön
www-sivuilla. (http://vm.fi)
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että kunnalla ei
ole lausuttavaa hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN LIITON TALOUSARVIOSTA JA –SUUNNITELMALUONNOKSESTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ
107 §

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi 22.8.2016 § 110
liiton alustavan talousarvion 2017 sekä taloussuunnitelmaluonnoksen
2017-2019 ja päätti toimittaa asiakirjan kunnille sekä varata kunnille
tilaisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi 30.10.2016 mennessä.
Alustavassa talousarviossa 2017 jäsenkuntien maksuosuudet ovat
3.779.900 euroa, joka euromäärä on sama kuin talousarvioiden 20142016 maksuosuustuloarvio. Tilikauden suunniteltu tulos osoittaa
196.000 euron alijäämää. Alijäämä katetaan edellisten tilikausien
ylijäämätililtä.
Kustavin kunnan maksuosuus on 6.085 euroa vuoden 2016 osalta.
Varsinais-Suomen liiton alustava talousarvio 2017 ja taloussuunnitelmaluonnos 2017-2019 on ladattavissa osoitteessa:
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Hallinto/Talousarvio_2017_alustava.pdf

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että VarsinaisSuomen liiton talousarvio 2017 ja taloussuunnitelmaluonnos 2017-2019
tulee laatia siten, että se ottaa huomioon kuntien yhä kiristyvän
taloudellisen tilanteen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNNON ANTAMINEN PÄIVYSTYKSEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON
RAKENTEIDEN UUDISTUKSESTA
108 §

LIITE No 39 / K.hall. 29.8.2016 § 108 Lausuntopyyntökysely
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntien lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain
muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista
edellytyksistä.
Reformiministeriryhmä on linjannut hallitusohjelman ja hallituksen
marraskuussa 2015 tekemien linjausten mukaisesti, että sairaalaverkkoa
ja yhteispäivystyspalveluita uudistetaan. Vaativin erikoisalapäivystys
kootaan 12 sairaalaan, joissa ylläpidetään ympärivuorokautista laajan
päivystyksen yksikköä. Muissa keskussairaaloissa järjestetään
ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
yhteispäivystys, joka sisältää tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen
päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen.
Lähipalvelut on tarkoitus turvata ja niitä tarjottaisiin jatkossa monin eri
tavoin siten, että maan eri osissa etäisyydet ja muut alueelliset
erityispiirteet huomioidaan. Lähipalveluina annettavaa kiireellistä
vastaanottotoimintaa terveyskeskuksissa vahvistetaan.
Asiakasturvallisuuden sekä sosiaalipalvelujen laadun ja vaikuttavuuden
takaamiseksi sosiaalipalveluja voitaisiin keskittää valtakunnallisesti tai
alueellisesti järjestettäviksi terveyspalvelujen tai tarpeen mukaan muiden
palvelujen yhteydessä. Saumattoman palvelun toteuttamiseksi sekä
kiireettömän että kiireellisen hoidon yhteydessä tulee arvioida
mahdollinen sosiaalihuollon tarve.
Sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen
terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoidon
yhteispäivystyksen yhteydessä. Velvoitetta psykososiaalisen tuen
järjestämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä osana
kiireellistä hoitoa selkeytetään. Kaikissa päivystystä toteuttavissa
yksiköissä tulee olla riittävät voimavarat ja osaaminen.
Esityksessä säädetään erikoissairaanhoidon työnjaosta osoittamalla
tiettyjä tehtäviä valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistollisen
sairaalan yksikköön sekä alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan
tai vastaavan tasoiseen sairaalaan taikka 12 laajaa päivystystä
ylläpitävään sairaalaan. Leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee koota niihin sairaaloihin, joissa on
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ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
yhteispäivystys.
Erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden tehtävien keskittämistä
koskevasta asetusluonnoksesta on tarkoitus järjestää erillinen
lausuntokierros syksyllä 2016.
Ensihoitopalvelussa erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtäviä
palvelutasopäätöksen laatimisessa, ohjeistuksen yhteen sovittamisessa ja
valmiussuunnittelussa vahvistetaan. Ensihoitopalvelua koskevaa asetusta
on tarkoitus muuttaa vuoden 2016 aikana. Ensihoitopalvelua koskevasta
asetusluonnoksesta järjestetään erillinen lausuntokierros syksyllä 2016.
Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhteen sovitetusti siten, että
ne tukevat myös sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Uudistusten
on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja siirtymäaika tulee olemaan 1-2
vuotta.
Linkki laki- ja asetusluonnoksiin: http://stm.fi/lausuntopyynnot
Lausunto pyydetään palauttamaan 10.9.2016 mennessä.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan sosiaali- ja
terveysministeriölle, että se pitää hallituksen esitysluonnoksen mukaisia
muutoksia terveyden- ja sosiaalihuoltolakiin tarkoituksenmukaisina sekä
päättää antaa liitteenä olevaan lausuntopyyntökyselyyn kirjatut
vastaukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

