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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
1§

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
2§

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 ovat Tiina Uotila ja Irja
Skytén-Suominen.

Kustavin kunnanhallitus

30.1.2017

3

TIEDOKSIANTOASIAT
3§

1) Kuntayhtymien ja kuntien yhteisten toimielinten pöytäkirjat.
2) Saapuneet kiinteistönluovutusilmoitukset.
3) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset 11/2016 ja
12/2016. Kustavin työttömyysaste oli em. ajankohtina 8,2 % ja 10,9 %.
Vastaavat luvut Varsinais-Suomessa olivat 12,2 % ja 13,6 % sekä koko
maassa 12,5 % ja 13,6 %. Työttömiä työnhakijoita Kustavissa oli
marraskuun lopussa 30 ja joulukuun lopussa 40.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. asiakirjat tiedokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
4§

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 13.12.2016 ja 17.1.2017,
sosiaalilautakunnan pöytäkirjat 23.11.2016 ja 14.12.2016.

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
5§

Kunnanvaltuuston 12.12.2016 tekemien päätösten osalta tulee tehdä
laillisuustarkastusta ja täytäntöönpanoa koskeva päätös.
Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 12.12.2016
pitämässään kokouksessa tehdyt päätökset laillisesti syntyneiksi ja
päättää panna ne täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN VUONNA 2017
6§

Tieto valtuuston kokouksesta annetaan siten kuin kunnan ilmoitukset
muutenkin saatetaan tiedoksi. Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset
saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Valtuuston
työjärjestyksen 10 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta
tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on
päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että sen
kokouksista annetaan vuonna 2017 yleinen tieto julkaisemalla kutsu
asialistoineen kunnan ilmoitustaululla ja Vakka-Suomen Sanomissa sekä
täydentävänä ilmoituksena kunnan nettisivuilla. 1.6.2017 alkaen
kokouskutsu julkaistaan uuden kuntalain tarkoittamalla tavalla kunnan
nettisivuilla Vakka-Suomen Sanomien lisäksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN VUONNA 2017
7§

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen
vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Viranhaltijalain 4 §
edellyttää haettavana olevasta virasta kuuluttamista, jollei kysymys ole
sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottamisesta määräajaksi.
Hakuaika on viranhaltijalain mukaan vähintään 14 kalenteripäivää siitä,
kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 §:ssä säädetyllä tavalla.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset
ilmoitukset vuonna 2017 julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja sen
lisäksi Vakka-Suomen Sanomissa ao. viranomaisen harkinnan mukaan.
1.6.2017 alkaen ilmoitukset julkaistaan uuden kuntalain tarkoittamalla
tavalla kunnan nettisivuilla Vakka-Suomen Sanomien lisäksi aiemman
käytännön mukaisesti.
Virkoja ja työsuhteita koskevien hakuilmoitusten julkaisutavasta
päättäminen ehdotetaan jätettäväksi sille viranomaiselle, joka viran tai
työsuhteen täyttää.
Virkoja koskevien hakuilmoitusten kohdalla on noudatettava, mitä niistä
on erikseen säädetty ja määrätty. Lisäksi virkojen ja työsuhteiden hakuilmoittelussa on pääsääntöisesti otettava huomioon Kuntarekry-palvelu.
Virallisen ilmoittamisen lisäksi kunnan kuulutukset julkaistaan kunnan
nettisivuilla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PITÄMISAJANKOHDAT JA KOOLLEKUTSUMINEN
8§

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja paikassa. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen
päättämällä tavalla.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien
mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset on vuonna 2016 pidetty
kolmen viikon välein arkimaanantaisin. Pakottavista syistä on
varsinaisten kokousten ajankohtaa muutettu. Kiireellisissä tapauksissa
pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa vuonna
2017 kolmen viikon välein arkimaanantaisin alkaen kello 17.00.
Pakottavista syistä voidaan varsinaisen kokouksen ajankohtaa muuttaa.
Kiireellisissä tapauksissa pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Kokouskutsu lähetetään kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston
puheenjohtajille vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsun
liitteenä lähetetään esityslista. Kiireellisissä tapauksissa voidaan
noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa. Esityslistat liitteineen
toimitetaan myös kunnanhallituksen varajäsenille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
9§

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten
kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja
pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen
katsoo sen tarpeelliseksi.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjat
pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa seitsemäntenä päivänä
kokouksen jälkeen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN
10 §

Kunnanhallituksen päätöksistä tiedotusvälineille ovat tiedottaneet
kunnanjohtaja ja keskustoimiston kanslisti joko välittömästi kokouksen
jälkeen tai kokousta seuraavana päivänä.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tiedotusvälineille kunnanhallituksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä tiedottaa kunnanjohtaja
Veijo Katara tai kanslisti Merja Erkkilä joko välittömästi kokouksen
jälkeen tai kokousta seuraavana päivänä.
Samalla todettaneen, että kunnanhallitus on kokouksessaan 14.11.2011
hyväksynyt hallintokuntien tiedottamisohjeet.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUONNA 2017
11 §

LIITE No 1 / K.hall. 30.1.2017 § 11

Talousarvion täytäntöönpanoohjeet

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kunnan
talousarvion vuodelle 2017. Talousarvioon sisältyvien ohjeiden lisäksi
kunnanvirastossa on laadittu talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joita
hallintokuntien toiminnassa on noudatettava.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintokuntien
noudatettaviksi vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ATERIAKORVAUKSET 1.1.2017 LUKIEN
12 §

Verohallituksen päätöksellä 1.12.2016 ravintoedun arvo on 6,40 €
ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden
välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä
on vähintään 6,40 € ja enintään 10,30 €. Jos tämä määrä alittaa 6,40 € tai
ylittää10,30 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden
kustannusten arvonlisäveron määrää.
Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun rahaarvona pidetään 4,80 € ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan
laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan
yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,84 € ateriaa kohden.
Ateriamaksut ovat olleet seuraavat:
Veroton
hinta

Arvonlisäverollinen
hinta

4,15

4,73

- Opettajien oppilasruokailun valvonnan
yhteydessä ateriointi ja päiväkodissa
työskentelevän hoito- ja kasvatushenkilöstön ateriointi (esimerkkiruokailu)/
verotusarvo 1.1.2016.
3,32

3,78

- Lounas tai päivällinen/palvelukeskuksessa
tarjottava ateria, sis. kahvin.
5,53

6,30

- Satunnaisilta ruokailijoilta perittävä
* ateriakorvaus
* kahvimaksu
* kahvileipä

7,40
1,20
1,20

- Kouluaterian luonteinen pääateria/
verotusarvo 1.1.2016.

6,49
1,05
1,05

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa ruoasta suoritettavat
korvaukset ateriamäärän ja laadun perusteella 1.1.2017 lukien
seuraaviksi:
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Veroton
hinta €

Arvonlisäverollinen
hinta €

4,21

4,80

- Opettajien oppilasruokailun valvonnan
yhteydessä ateriointi ja päiväkodissa
työskentelevän hoito- ja kasvatushenkilöstön ateriointi (esimerkkiruokailu)/
verotusarvo
3,37

3,84

- Lounas tai päivällinen/palvelukeskuksessa
tarjottava ateria, sis. kahvin.
5,61

6,40

- Satunnaisilta ruokailijoilta perittävä
* kahvimaksu
* kahvileipä

7,40
1,20
1,20

- Kouluaterian luonteinen pääateria/
verotusarvo

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6,49
1,05
1,05
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VAPAUTUNEIDEN LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN
13 §

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2013 valinnut Pirkko-Liisa
Fribergin sivistyslautakunnan jäseneksi ja kiinteistötoimitusten
uskotuksi mieheksi vuosiksi 2013-2016. Lisäksi hän on varavaltuutettu.
Pirkko-Liisa Friberg toimittanut kunnalle 9.1.2017 saapuneen kirjeen,
jolla hän ilmoittaa muuttaneensa pois paikkakunnalta ja pyytävänsä eroa
luottamustoimistaan.
Kuntalain 37 §:n mukaan muutto toiseen kuntaan aiheuttaa vaalikelpoisuuden menetyksen, jolloin luottamushenkilön luottamustoimi päättyy.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
1. se toteaa Pirkko-Liisa Fribergin vaalikelpoisuuden menetyksen
2. se myöntää Pirkko-Liisa Fribergille eron sivistyslautakunnan
jäsenyydestä, kiinteistötoimitusten uskotun miehen ja
varavaltuutetun tehtävistä
3. se valitsee Pirkko-Liisa Fribergin tilalle sivistyslautakuntaan ja
kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävään uudet jäsenet jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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DIILIN RANTA-ASEMAKAAVAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN JA LAUSUNTOJEN
PYYTÄMINEN
14 §

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Koelsuun kylän tilaa Diili
RN:o 4:28.
Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Kaava-alue sijaitsee Etelä-Vartsalan itäosassa noin neljä kilometriä
kirkonkylästä lounaaseen. Alue on tieyhteyden päässä.
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä vahvistettua VarsinaisSuomen maakuntakaavaa. Suunnittelualue kuuluu oikeusvaikutteiseen
Kustavin länsiosan yleispiirteinen osayleiskaavaan. Suunnittelualue
kuuluu osayleiskaavassa loma-asutuksen mitoitusvyöhykkeeseen 2a eli
7 loma-asuntoyksikköä/ranta-km ja vapaata rantaa 40 %.
Kaavaehdotus on nähtävänä kokouksessa. Siitä ilmenevät muut tiedot.
Rakennustarkastaja on ilmoittanut, että hän ei näe estettä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseksi ja lausuntojen pyytämiseksi.
Diilin ranta-asemakaavan kaavaehdotus liitteineen on ladattavissa
osoitteesta
http://92.222.34.208/owncloud/index.php/s/q1ZSR4ad4saCZHO
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Diilin 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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SALMNIITUN JA LEONSAAREN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSEN
NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN JA LAUSUNTOJEN PYYTÄMINEN
15 §

Ranta-asemakaavojen muutos koskee Kustavin kunnan Iso-Rahin kylän
kiinteistöä 304-406-2-81 ja Salminiityn kylän kiinteistöä Salmenranta
304-425-1-184.
Ranta-asemakaavalla ja ranta-asemakaavojen muutoksilla muodostuu
Salmniitun ranta-asemakaavan kortteli 21 sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Kaava-alueet sijaitsevat Salmniityssä ja Leonsaaressa. Ranta-asemakaavan muutoksella on Leonsaaren ranta-asemakaavan korttelin 2
rakennusoikeus siirretty Salmenrannan kiinteistölle ja muutettu
Leonsaaren ranta-asemakaava Hurmalan kiinteistön osalta maa- ja
metsätalousalueeksi.
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä vahvistettua VarsinaisSuomen maakuntakaavaa. Suunnittelualueella enimmäisloma-asuntorakennusoikeus on 5-7 loma-asuntoyksikköä/ranta-km ja vapaata rantaa
40 %.
Kaavaehdotus on nähtävänä kokouksessa. Siitä ilmenevät muut tiedot.
Rakennustarkastaja on ilmoittanut, että hän ei näe estettä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseksi ja lausuntojen pyytämiseksi.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Salmniitun ja Leonsaaren rantaasemakaavojen muutoksen 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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KRÄKINIEMEN-MOIVANLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN LUONNOKSEN
NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN JA LAUSUNTOJEN PYYTÄMINEN
16 §

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Iso-Rahin kylän kiinteistöjä
Niemenpelto 304-422-2-14, Kräkirinne 304-422-1-48, Koivuranta 304422-1-28, Nummila 304-422-1-4 M0601, Merikallio 304-422-1-23 ja
Mäkilä 304-422-1-24 sekä Vähä-Rahin kylän kiinteistöjä Mäntylä 304428-4-16, Vanha-Eskola 304-428-9-34 ja Arola 304-428-4-10.
Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-4 sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä vahvistettua VarsinaisSuomen maakuntakaavaa. Suunnittelualueella enimmäisloma-asuntorakennusoikeus on 5-7 loma-asuntoyksikköä/ranta-km ja vapaata rantaa
40 %.
Kaavaluonnos on nähtävänä kokouksessa. Siitä ilmenevät muut tiedot.
Rakennustarkastaja on ilmoittanut, että hän ei näe estettä kaavaluonnoksen nähtäville asettamiseksi ja lausuntojen pyytämiseksi.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Kräkiniemen-Moivanlahden
ranta-asemakaavan luonnoksen nähtäville ja pyytää Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja maakuntamuseon
lausunnot.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TRUUTHOLMIN RANTA-ASEMAKAAVAN LUONNOKSEN NÄHTÄVILLE
ASETTAMINEN JA LAUSUNTOJEN PYYTÄMINEN
17 §

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Kevon kylän tiloja
Pähkinäranta RN:o 4:89, Pähkinämaa RN:o 4:90, Pähkinälehto RN:o
4:91, Pähkinärinne RN:o 4:92, Pähkinälahti RN:o 4:93, Kluuvinperä
RN:o 4:94, Kluuvinmaa RN:o 4:95, Kluuvinranta RN:o 4:96,
Kluuvinkärki RN:o 4:97 ja Kluuvinlahti RN:o 4:103.
Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Kaava-alue sijaitsee Truutholmin saaressa noin seitsemän kilometriä
kirkonkylästä pohjoiseen. Saareen ei ole tieyhteyttä.
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä vahvistettua VarsinaisSuomen maakuntakaavaa. Suunnittelualue on kaavassa maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen
kehittämistarpeita (MRV). Alue kuuluu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhykkeeseen. Suunnittelualue kuuluu lomaasutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2 eli 5-7 lay/ranta-km ja vapaan
rannan osuus 40 %.
Kaavaluonnos on nähtävänä kokouksessa. Siitä ilmenevät muut tiedot.
Rakennustarkastaja on ilmoittanut, että hän ei näe estettä kaavaluonnoksen nähtäville asettamiseksi ja lausuntojen pyytämiseksi.
Truutholmin kaava-aineisto on ladattavissa osoitteesta
http://92.222.34.208/owncloud/index.php/s/beBTeNLZ5wPkQc7 .
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Truutholmin ranta-asemakaavan luonnoksen nähtäville ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen ja Varsinais-Suomen liiton lausunnot.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRJASTONHOITAJAN PALKATON VIRKAVAPAUS
18 §

Kirjastonhoitaja Maija Karvosenoja on toimittanut kunnalle 22.12.2016
saapuneen virkavapausanomuksen ajalle 1.3.2017-1.6.2018. Virkavapaus perustuu KVTES:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain
säännöksiin.
Hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät
alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä. Sijaisen
määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan.
Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta.
Mervi Autio on toiminut kirjastonhoitajan lyhytaikaisissa sijaisuuksissa
ja on valmis hoitamaan tehtävää, johon saadaan palkkatukea kuuden
kuukauden ajaksi alkaen 1.2.2017. Maija Karvosenoja on omalta
osaltaan puoltanut tätä ratkaisua.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kirjastonhoitaja Maija
Karvosenojalle virkavapauden ajalle 1.3.2017-1.6.2018 KVTES:n
mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää ottaa jo aiemmin sijaisena toimineen Mervi
Aution kirjastonhoitajan (osa-aikainen päävirka 75 %) viransijaiseksi
1.2.2017 alkaen kuuden kuukauden ajaksi tässä vaiheessa. Tämä ratkaisu
antaa mahdollisuuden perehdyttämiseen noin yhden kuukauden ajalla.
Viransijaisuuden jatko ratkaistaan myöhemmin. Palkkaus määräytyy
viran tehtäväkohtaisen palkan mukaan ottaen huomioon kymmenen
prosentin alennuksen johtuen siitä, että hänellä ei ole muodollista
kelpoisuutta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNAN VAALIVIRANOMAISTEN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN
19 §

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys
toimitetaan kotimaassa 29.3.-4.4.2017. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia
(714/1998).
Vaaliviranomaisina toimivat kuntien keskusvaalilautakunnat, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat.
Kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2013-2016 asetettu
kunnan keskusvaalilautakunta, jonka jäseninä ovat Kirsti Seppälä (pj),
Irja Laine (vpj), Jorma Puustinen, Heikki Peltoluhta ja Rami Kuustonen.
Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten
sijaan: Launo Valtonen, Taavi Numminen, Tomi Lenkkeri, Terttu
Rantala, Sirkka Nummela, Jutta Linnasaari, Heidi Tuomi ja Kauko
Lehtonen.
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin
äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme sekä laitoksessa
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta,
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
kolme.
Vaalilain 15 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta vaalilautakuntaan ja
vaalitoimikuntaan. Sääntely on tältä osin tiukentunut aiemmasta.
Lainmuutos tuli voimaan 1.6.2016.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.
Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä
huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä
tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen
vaalitoimikuntaan.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa (365/1995) säädetään
vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (33 ja 36 §). Sinänsä ei
ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan,
kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
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Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista
siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet
äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin
vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei ole sidottu
puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa
esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen.
Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä
jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin
vähintään 40 %.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskuvaalilautakunnalle.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan sekä
kotiäänestykseen määrää keskusvaalilautakunta. Koska Kustavin
kunnassa ei ole vaalilain tarkoittamia laitoksia, ei kunnan tarvitse enää
asettaa vaalitoimikuntaa kotiäänestystä varten.
Kunnanhallitukselle toimitetaan esityslistan mukana Suomen Kuntaliiton
yleiskirje 12/2016 sekä tiedot vaalilautakunnan kokoonpanosta vuoden
2015 eduskuntavaaleissa.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa vaalilautakunnan vuoden 2017
kuntavaaleja varten ottaen huomioon vaalilain ja tasa-arvolain
vaatimukset sekä vaalilautakunnan varajäsenten asettamisen siihen
järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi vuoden 2017 kuntavaaleja varten
vaalilautakunnan, jonka kokoonpano on seuraavanlainen:
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Jäsenet
Keijo Ekroos, pj
Vesa Liukkonen, vpj
Sirkka Leonsaari
Henriikka Aapola
Lasse Laaksonen
Varajäsenet siinä järjestyksessä, kun he tulevat varsinaisten jäsenten
sijaan:
Eija Kuusisto
Pekka Samuli
Jussi Rantanen
Heikki Eskola
Kaarina Valtonen.
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KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA
20 §

Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään 12/2016 suositellut, että
kuntavaalien ulkomainonta aloitetaan kuntien hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli
keskiviikkona 22.3.2017. Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa
keskiviikkona 29.3.2017.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa kuntavaaleihin osallistuvien
puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon seuraavaa:
Kunnan tekninen toimisto sijoittaa vaalimainostelineet Kustavin
kunnan keskustaan torialueelle.
Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa 22.3.2017.
Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti,
luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä
kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.
Kunnalla ei ole mahdollisuutta muuhun kuin telineiden pystyttämiseen ja
pois korjaamiseen vaalien jälkeen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VARSINAIS-SUOMEN SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUN TALOUSARVIO
21 §

LIITE No 2 / K.hall. 30.1.2017 §

Talousarvio ja pöytäkirja

Muutosjohtaja Antti Parpo on toimittanut kunnille pyynnön päättää
Varsinais-Suomen sote-uudistuksen talousarvion valmistelusta. Pyyntö
on seuraavanlainen:
”Varsinais-Suomen sote-uudistuksen valmisteluorganisaation poliittinen
ohjausryhmä käsiteli 19.12.2017 sote-uudistuksen valmistelun talousarviota ajalle 1.1.2017-30.6.2017. Poliittisen ohjausryhmän linjaaman
talousarvion kokonaissumma on 256 000 euroa.
Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten mukaan, valmistelun
ohjaus siirtyy väliaikaiselle valmistelutoimielimelle 1.7.2017. Väliaikaisen valmistelutoimielimen vastuulla toteutettavan valmistelun
talousarvio käsitellään erillisenä asiana myöhemmin.
Sote-uudistuksen valmistelun talousarviossa esitetään määrärahaa
selvityskustannuksiin, joilla varaudutaan muutoksiin tietojärjestelmissä
sekä palvelujen tuotannossa. Talousarviossa huomioidaan myös sotekiinteistöjen kartoitus ja selvitystarve. Tämän lisäksi talousarviossa on
määräraha-varauksia seudullisten tilaisuuksien, seminaarien ym.
kuluihin.
Kuntia pyydetään käsittelemään sote-uudistuksen valmistelun
talousarvioesitys tammikuun 2017 aikana. Talousarvio kustannuserittelyineen ja kuntaosuuksineen on esitetty liitteessä 1.
Kuntia pyydetään toimittamaan päätöksensä sote-uudistuksen
valmistelun talousarviosta 31.1.2017 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen: pasi.j.oksanen@turku.fi”
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä VarsinaisSuomen sote-uudistuksen valmistelun talousarvion ja sen mukaisen
kuntaosuuden.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS VUOSILLE 2017-2018
104 §

Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja
palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja
se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan suunnitelman hyväksymisen
edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista
vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä, ja niiden asukasluku on
vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja
lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Tarkemmin suunnitelmasta on
määrätty valtioneuvoston asetuksella 337/2011 sekä Kuntaliiton
yleiskirjeellä 21/80/2011.
Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin Varsinais-Suomen kunnissa keväällä 2013 ja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa kesäkuussa 2013.
Suunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin periaate, jonka
mukaan terveydenhuoltoon liittyvää alueellista kehittämistoimintaa
ohjaa edustuksellinen kuntajohtajakokous, johon osallistuu VarsinaisSuomen eri alueilta kuntajohtaja- ja terveydenhuollon asiantuntijaedustaja. Kuntien edustajien lisäksi kuntajohtajakokouksessa on ollut
mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajina
sairaanhoitopiirin johtaja ja johtajaylilääkäri. Kuntajohtajakokouksen
alaisuudessa ovat toimineet tietojärjestelmien kehittämisen alueellinen
koordinaatio-ryhmä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
palvelujen yhteen-sovittamista ohjaava pysyvä asiantuntijatyöryhmä.
Vuonna 2013 hyväksytyssä järjestämissuunnitelmassa todetaan, että
muutosten tekemisestä järjestämissuunnitelmaan päättää VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri.
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Joulukuussa 2015 päätti toimintaa koordinoinut edustuksellinen
kuntajohtajakokous, että työskentely laajennetaan kattamaan koko
sosiaali- ja terveydenhuolto. Lisäksi kuntajohtajakokous päätti, että
suunnitelma päivitetään kattamaan vuodet 2017–2018. Päätöksen
yhteydessä todettiin, että työssä huomioidaan yhteydet VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin strategiaan sekä muihin alueella laadittuihin /
laadittaviin, teemaan liittyviin strategisiin suunnitelmiin.
Kuntajohtajakokouksen päätöksen mukaisesti on valmisteltu VarsinaisSuomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys
kattaen vuodet 2017–2018. Päivityksen käytännön valmistelusta on
järjestämissuunnitelmassa todetun mukaisesti vastannut suunnitelman
hyväksymisen yhteydessä perustettu pysyvä asiantuntijatyöryhmä.
Järjestämissuunnitelman päivityksen yhteydessä on käsitelty aiempaa
laajemmin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta.
Suunnitelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on käsitelty
sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Teemaa koskevan
toimenpideohjelman yhteyteen on listattu myös sellaisia toimenpidekokonaisuuksia, joita suositellaan edistettäväksi kunnissa, koska
sisällöillä on vaikutusta sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Nämä
tehtäväkokonaisuudet ovat kuitenkin vain suosituksia ja kunnat päättävät
niiden mahdollisesta käyttöönotosta kuntakohtaisin päätöksin erikseen.
Järjestämissuunnitelman päivityksessä on lähdetty siitä, että työskentely
kytketään tiiviisti osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
valmistelua. Varsinais-Suomen kunnat sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon alaan kuuluvat kuntayhtymät ovat hyväksyneet
maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista koskevan
projektisuunnitelman kesällä 2016. Sote-uudistuksen valmistelussa on
lähdetty siitä, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat
maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat tulee esittää
käsiteltäväksi sote-uudistuksen valmistelu-organisaatiossa. Tämän
linjauksen mukaisesti on myös järjestämis-suunnitelman päivitysraportti
hyväksytty valmistelu-organisaation sote-johtajien kokouksessa
(7.11.2016) sekä johtavien viranhaltijoiden kokouksessa (11.11.2016).
Edellä mainitun perusteella Turun kaupungin hyvinvointitoimiala pyytää
järjestämissuunnitelman pysyvän asiantuntijatyöryhmän puolesta
Varsinais-Suomen kuntia:
-

Hyväksymään Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman päivitysraportin vuosille 2017–2018.
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Kunnan tekemä päätös pyydetään toimittamaan tiedoksi 13.1.2017
mennessä sähköisesti.
Lisätietoja antaa:
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, puh. (02) 842 6614.
Sähköposti: marika.lehtinen@kustavi.fi

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä Varsinais-Suomen
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitysraportin
vuosille 2017-2018 (liite no 1) ja antaa sen edelleen tiedoksi
kunnanhallitukselle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kh 30.1.2017
22 §

LIITE No 3 / K.hall. 30.1.2017 § 22

Päivitys ja liitteet

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Varsinais-Suomen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitysraportin vuosille
2017-2018 tiedokseen saatetuksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN PIDENTÄMISESTÄ JOHTUVAT MUUTOKSET 1.2.2017
ALKAEN
23 §

KVTES:n, TS:n ja OVTES:n työaikaa määräyksiä on muutettu siten, että
säännöllistä työaikaa on pidennetty. Tehtäväkohtainen palkka ei tästä
syystä muutu. Työaika pitenee Kilpailukykysopimuksen mukaisesti
keskimäärin 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta.
Työaikoja koskevat sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.2.2017 lukien
tai lähinnä sen jälkeen alkavan täyden viikon tai työaikajakson alusta
lukien.
KVTES:n työaikaluvun yleistyöaikaa, toimistotyöaikaa sekä 37 tunnin
työaikaa koskeva kilpailukykysopimuksen mukainen ratkaisu on
toteutettu pidentämällä säännöllistä työaikaa 30 minuuttia viikossa.
Muutoksen yhteydessä myös arkipyhälyhennyksen pituutta kunkin
työaikamuodon kohdalla on muutettu samoin kuin ylityörajoja. Osaaikaisen viranhaltijan/työntekijän työajan pidentämisestä on annettu
erilliset ohjeet.
Työaikamuoto

KVTES 2014-2016

KVTES 2017

Säännöllinen työaika

Säännöllinen työaika

Yleistyöaika

38 t 15 min/vk

38 t 45 min/vk

Toimistotyöaika

36 t 15 min/vk

36 t 45 min/vk

Jaksotyöaika

- 76 t 30 min /2 vk
- 114 t 45 min /3 vk
- 153 t /4 vk

- 77 t 30 min /2 vk
- 116 t 15 min /3 vk
- 155 t /4 vk

Viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla KVTES 2014-2016
mukaisesta työajasta tulee suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi
yhtenä päivänä. Työantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen työaikaluvun mukaisia tasoittumisjaksoja taikka sopimalla 3 §:n mukaisella
sopimuksella tavanomaista pidemmästä tasoittumisjaksosta. Pidempi
tasoittumisjakso mahdollistaa sen, että työajan pidentymisestä kertynyt
työaika voidaan tehdä yhtenä päivänä. Työajan pidentyminen voidaan
suunnitella työvuoroluetteloon myös siten, että joinakin päivinä
teetetään tavanomaista pidemmät työvuorot.
Kunnanvirastossa työaikaa pidennetään 1.2.2017 alkaen 30 minuuttia
viikossa eli 6 minuuttia /pv KT:n edustajan 26.1.2017 antaman
suosituksen mukaisesti. Kunnanvirastossa käytössä oleva KVTES:n
mukainen liukuva työaika mahdollistaa liukuman käytön uuden
kokonaistyöajan puitteissa.
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Sosiaalitoimessa työajan pidennys toteutuu Titania-työvuorojen
suunnittelu- ja seurantaohjelman avulla sosiaalitoimiston ilmoituksen
mukaan. Muiltakin osin kukin hallintokunta/esimies vastaa alaistensa
osalta työajan pidennyksestä 1.2.2017 alkaen.
Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa KVTES:n, TS:n ja OVTES:n
säännöllisen työajan pidentämisestä johtuvat edellä mainitut muutokset
todeten samalla, että kukin hallintokunta/esimies vastaa alaistensa osalta
työajan pidennyksestä 1.2.2017 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNNON ANTAMINEN VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA
YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KOSKIEN MT192:n PARANTAMISTA MT1952:n JA
MT12376:n LIITTYMIEN KOHDALLA
24 §

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt
Mynämäen kunnalle maantielain 27 §:n mukaista käsittelyä varten
tiesuunnitelman maantien 192 (Raisio-Osnäs) parantaminen maantien
1951 (Pyhäntie) ja maantien 12376 (Saarentie), Mynämäki kohdalla.
Tiesuunnitelma on nähtävillä 13.1.-13.2.2017 Mynämäen kunnanvirastossa.
Maantielain 27 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä
niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma
saattaa vaikuttaa, varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman
valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai
suullisesti mielipiteensä asiassa. Lain 27 § 4 mom:n mukaan ”tienpitoviranomaisen on pyydettävä suunnitelmasta lausunto niiltä maakunnan
liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden
alueella suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät”, Kustavin
kunnan kirjaamoon ei ole tullut maantielain edellyttämää lausuntopyyntöä.
Tiesuunnitelmissa on tarkoituksena rakentaa risteysalueelle keskisaarekkeellinen suojatie ja alentaa alueen nopeusrajoitus nykyisestä
60 km/h - > 50 km/h.
Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset ovat yhteistyössä laatineet Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen raportin (16/2013) Suojateiden maanteille
rakentamisen periaatteet. Samoin Liikennevirasto on vuonna 2014
julkaissut ohjeen jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelusta
(Liikenneviraston ohjeita, 11/2014).
Ohjeissa todetaan mm. seuraavaa:
- ”Risteyksissä eri tienkäyttäjien on otettava toisensa huomioon
onnettomuuksien välttämiseksi ja liikenteen sujumiseksi. Risteykset
tulee suunnitella siten, että liikennejärjestelyt ovat kaikille osapuolille
mahdollisimman selkeitä, ajonopeudet ovat ympäristöön hyvin
soveltuvia mahdollistaen riittävän ennakoinnin ja väistämisvelvollisuudet ovat selkeitä tai ne voidaan liikenteenohjauksen
keinoin järjestää sellaisiksi.”;
- ”Suojatien tarve arvioidaan sen potentiaalisten käyttäjien perusteella.
Suojatie merkitään, jos se on osa luonnollista kulkureittiä seuraavissa
tapauksissa:
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- suojatiellä on vähintään 200 jalankulkijaa vuorokaudessa
- harkinnan mukaan, jos
- suojatiellä on yli 100 käyttäjää vuorokaudessa
- suojatietä käyttää noin 20 koululaista tai vanhusta päivittäin
- suojatiellä on 40–50 työikäistä käyttäjää päivittäin.”
”Linja-autopysäkille kulkua varten ei taajaman ulkopuolella yleensä
toteuteta suojatietä, ellei kyseessä ole suuren käyttäjämäärän pysäkki
(liityntäpysäkki tms.). Pääteiden yhteydessä sijaitsevat liityntäpysäköintialueet edellyttävät usein eritasoratkaisua.”
”Tavoitteena on, että uusia suojateitä ei toteuteta turhaan. Esimerkiksi
liittymien kohdalla käytetään harkintaa, kuinka monelle suojatielle
liittymässä todellisuudessa on olemassa tarve. ”
”Tien nykyinen nopeusrajoitus on 60 km/h ja suojatielle on todettu
perusteltu tarve. Mikäli toimintaympäristö ei tue nopeusrajoituksen
alentamista, eikä sitä voida parantaa tukemaan alempaa rajoitusta, ei
uutta suojatietä toteuteta valo-ohjaamattomana ratkaisuna. Yleisperiaatteena on, että linja-autopysäkille kulkua varten ei taajamatyyppisen
alueen ulkopuolella toteuteta valo-ohjaamattomia suojateitä.
Poikkeustapauksia ovat linja-autopysäkit, joilla on suuret käyttäjämäärät.”
Ohjeessa on varsin yksinkertaisella vuokaaviolla esitetty uuden suojatien
tarvearviointi ja toteuttamisedellytykset:
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Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
viimeisten vajaan 20v aikana toteuttanut Raisio-Osnäs -maantiellä useita
toimenpiteitä, jotka ovat vaikeuttaneet erityisesti työmatka- ja
asiointiliikennettä ja häirinnyt liikenteen sujuvuutta ja aiheuttanut
haitariliikennettä (mm. nopeusrajoituksen alentaminen (Mynämäki) 80
km/h - > 60 km/h ja (Masku) 80 km/h -> 70 km/h, kiertoliittymä
(Masku)). Toimintaympäristö ei ole tukenut muutoksia.
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Samaan aikaan linja-autoliikenne on vähentynyt merkittävästi.
Varsinais-Suomen liiton laatimassa Varsinais-Suomen keskusverkossa
(Antti Vasanen) Pyhe on väestörakenteeltaan hitaan kasvun ja
vanhenevan väestön aluetta.
Noudatettaessa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raporttia
(16/2013) Suojateiden maanteille rakentamisen periaatteet ja Liikennevirasto on ohjetta (11/2014) jalankulku- ja pyöräilyväylien
suunnittelusta, voi päätyä vain yhteen lopputulokseen, keskisaarekkeellista suojatietä ja nopeuden alentamista ei toteuteta:
kohde ei ole taajamatyyppisessä ympäristössä, (ja vaikka olisikin
suojatielle ei ole tarvetta), eikä kyseessä ole erityiskohde. Mikäli
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimintaympäristön vastuksesta huolimatta aikoo ryhtyä suunnitelman
toteuttamiseen tulee se toteuttaa ensisijaisesti joko ali- tai ylikulkukäytävänä nopeusrajoitukseen puuttumatta; tai toissijaisesti siten, että
haitta kompensoidaan ennallistamalla nopeusrajoitukset
(Mynämäki, Mietoinen 60 km/h - > 80 km/h, Miiainen/Seijainen, Masku
kesänopeusrajoitus 80 km/h -> 100 km/h molempiin suuntiin, Masku 70
km/h -> 80 km/h sekä Rautila, Vehmaa 60 km/h -> 80 km/h. Tämän
ohella ely-keskus voisi kokeilla tieliikenneasetuksen lisäkilpiä 851-853,
ja korottaa työmatkaliikenteen ulkopuolisena aikana nopeusrajoituksia
koko alueella, kuten esim. Ahvenanmaan maakunnassa on tehty. Nyt
esillä olevan tiesuunnitelman mukainen toteutustapa on täysin
ylimitoitettu tarpeeseen nähden.
Kustavin kunta vastustaa tiesuunnitelman hyväksymistä maantien 192
(Raisio-Osnäs) parantaminen maantien 1951 (Pyhäntie) ja maantien
12376 (Saarentie), Mynämäki kohdalla, ja pyytää Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta tienpitoviranomaisen
perustellun kannanoton tässä vaiheessa esitettyyn muistutukseen sekä
maantienlain 27 § 4 mom:n noudattamisesta.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle edellä olevan lausunnon.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEKSI
NIMETTÄVISTÄ SATAMISTA JA SAALIIN PURKAMISAJOISTA (71/04.02.03.00/2017)
25 §

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta maa- ja
metsätalousministeriön päätökseksi nimettäviksi satamiksi, jonne
kalastusalukset voisivat purkaa tai jälleenlaivata suurempia turska- ,
silakka- ja kilohailisaaliita.
Luonnoksessa on esitetty Kustavin osalta kaksi kalasatamaa,
luonnosesityksen liite 2: Silakka- ja kilohailisaaliiden kynnysarvon
(5000 kg) ylittävien sekä lajittelemattomien silakka- ja kilohailisaaliiden purkamis- ja jälleenlaivauspaikat : 7) Laupunen, Kustavi
sekä 14) Vuosnainen, Kustavi.
Päätöksellä määritettäisiin myös sallitut purkamisajankohdat :
1 § Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja koskevassa
monivuotisessa suunnitelmassa säädettyjen kynnysarvojen ylittävien
saaliiden purkamisajat:
…. ”Kynnysarvon, 5000 kilogrammaa, ylittäviä silakka- ja
kilohailisaaliita saa purkaa ja jälleenlaivata liitteessä 2 mainituissa
satamissa ja paikoissa arkipäivinä klo 06.00-21.00 sekä viikonloppuisin
ja arkipyhinä klo 12.00 – 18.00. Alukset, jotka purkavat elintarvikkeeksi
tarkoitettua silakkaa ja turskaa, voivat kuitenkin aloittaa saaliin
purkamisen arkipäivinä klo 04.00 alkaen edellä tarkoitetuissa satamissa
ja paikoissa”.
2 § Lajittelemattoman saaliin purkamissatamat, -paikat ja –ajat:
… ” Yli 5000 kg:n lajittelemattomia silakka – ja kilohailisaaliita saa
purkaa ja jälleenlaivata liitteessä 2 mainituissa satamissa arkipäivinä klo
6.00 – 21.00 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 12.00 – 18.00.”
Kunnanhallitukselle toimitetaan ko. luonnosmateriaali esityslistan
liitteenä.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan maa- ja
metsätalousministeriölle, että sillä ei ole huomautettavaa nimettävistä
satamista, jonne kalastusalukset voisivat purkaa tai jälleenlaivata
suurempia turska-, silakka- ja kilohailisaaliita.
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Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan maa –ja metsätalousministeriölle esitetyistä sallituista purkamisajankohdista seuraavaa:
Kunnanhallitus pitää täysin kohtuuttomana vapaan kalastuselinkeinon
harjoittamisen rajoittamista esitetyillä rajoitetuilla purkuajoilla. Mikäli
luonnosesityksessä ilmoitetut purkuajat tulisivat voimaan, sillä on
merkittävä haitta elinkeinolle tekemällä kalatalouselinkeinon
harjoittaminen mahdottomaksi. Kyse on tuoreen kalan toimittamisesta,
mitä ei saa tuhota määrittelemällä rajoitetut purkuajat perusteluina vain
tarkastajien valvonnan helpottaminen. Erityisen ongelmallinen esitetty
rajoitus on rannikon perinteiselle rysäkalastukselle, jota harjoitetaan
kausiluonteisesti ja jolle on ominaista pyydysten kokeminen ja saaliin
maihintuonti yöaikaan. Nykyisten rysäveneiden kantavuus huomioon
ottaen on asetettu raja-arvo kohtuuttoman alhainen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

