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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
26 §

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
27 §

Kunnanhallitus valitsee päätöksensä mukaisesti keskuudestaan kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa.
Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Kari Herhi ja Tarja Nieminen.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Herhi ja Tarja Nieminen
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TIEDOKSIANTOASIAT
28 §

1) Kuntayhtymien ja kuntien yhteisten toimielinten pöytäkirjat.
2) Saapuneet kiinteistönluovutusilmoitukset.
3) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2017.
Kustavin työttömyysaste oli em. ajankohtana 11,5 %. Vastaava luku
Varsinais-Suomessa oli 12,8 % ja koko maassa 13,0 %. Työttömiä
työnhakijoita Kustavissa oli tammikuun lopussa 53.
4) Valtioneuvosto antoi 8.12.2016 asetuksen saaristokunnista ja muiden
kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia
säännöksiä. Asetus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.
Asetuksen mukaan nykyiset kahdeksan saaristokuntaa ja 40 saaristoosakuntaa saivat jatkoajan. Savonlinnan ja Kotkan saaristo-osaa
laajennettiin.
5) Vakka-Suomen kuntien hallitusten kesätapaaminen on torstaina
17.8.2017 klo 18 Taivassalossa.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. asiakirjat tiedokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen seuraavat asiat:
- Valtuustokauden päättäjäistilaisuuden ajankohdaksi kunnanhallitus
päätti alustavasti 5.5.2017 ja paikaksi tiedustellaan SirkusStudiota.
- Kimpassa 2019 –kiertueen tilaisuus Vakka-Suomessa on 8.3.2017
Uudessakaupungissa.
- Vakka-Suomen Media Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan Sami
Honkalan kirje jäsenkunnille.
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
29 §

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

rakennuslautakunnan pöytäkirja 7.2.2017,
sosiaalilautakunnan pöytäkirja 8.2.2017.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 §:n
mukaista otto-oikeuttaan edellä mainittujen lautakuntien kokousasioiden
osalta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI
30 §

Kuntalain mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto
ole päättänyt lyhemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanvaltuuston
työjärjestyksen mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Sekä
1948 KunL:ssa että 1976 KunL:ssa oli säädetty, että jos valtuuston
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan kunnanhallitukseen, hänen
toimensa puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana päättyy. Niin ikään,
jos kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen valittiin valtuuston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi, hänen toimensa jäsenenä päättyi.
Vastaavia säännöksiä ei ole otettu kuntalakiin. Näin ollen sama henkilö
voi toimia esim. valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajana. Laissa
ei myöskään estetä valitsemasta valtuuston puheenjohtajaa muun
toimielimen, esimerkiksi lautakunnan, puheenjohtajaksi. Ylipäätänsä
kuntalaissa ei ole rajoituksia saman henkilön toimimisesta useissa
toimielimissä.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.1996 päättänyt, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan jatkossa
kaksivuotiskaudeksi, joka vastaa käytössä ollutta kunnanhallituksen
toimikauden pituutta.
Kuntaliitto on 11.1.2017 julkaissut tulkintansa ja ohjeistuksensa
valtuuston puheenjohtajiston valinnasta kuntavaalien siirryttyä keväälle
ja valtuuston toimikauden jatkuessa 31.5.2017 asti.
Valtuuston puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Jos puheenjohtajiston toimikausi poikkeaa valtuuston toimikaudesta, Kuntaliiton
tulkinta on, että valtuuston tulisi valita puheenjohtajisto 31.5.2017
päättyväksi toimikaudeksi. Vuosiksi 2015-2016 tai vuodeksi 2016 valittu
puheenjohtajisto hoitaa tehtäväänsä siihen saakka, kunnes uusi
puheenjohtajisto on valittu.
Koska valtuuston puheenjohtajisto on valtuuston päätöksellä 26.1.2015
§ 3 valittu vuosiksi 2015-2016, on valtuuston puheenjohtajisto valittava
31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin vapaa-aikalautakunta
Kustavin kunnanhallitus

1.3.2017
6.3.2017
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NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN
12 §

Kuntalain 26 § mukaan on nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava
sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan
yhteinen.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on
merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun,
elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa,
joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta
merkittäviä.
Nuorisovaltuuston jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, joten he
eivät hoida tehtäväänsä virkavastuulla. Valtuusto voidaan valita joka
vuosi tai joka toinen vuosi vaaleilla, joissa esimerkiksi 13-18 vuotiaat
nuoret voivat asettua ehdokkaiksi. Nuorisovaltuustolle laaditaan
toimintasäännöt, jossa todetaan lakisääteiset ja mahdolliset muut
tehtävät, jäsenten lukumäärä, jäsenten valintatapa, toimikausi, kokousten
koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien
hoitaminen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen. Valtuustossa on vaihteleva määrä nuoria ja
määrä riippuu pitkälti kunnasta ja kunnan koosta.
Nuorten kuuleminen on toteutunut yhteisen Vakka-Suomen
nuorisofoorumin kautta, jossa kaikista kunnista on kaksi nuorta.
EHDOTUS:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kustavin kuntaan
asetettaisiin nuorisovaltuusto, jonka jäsenmäärä on viisi nuorta.
Valtuustolle laaditaan vapaa-aikalautakunnan toimesta toimintasäännöt
ja toimintakausi on kaksi vuotta sekä ikäraja 13-18. Nuorisovaltuuston
toimintaa ohjaa vapaa-aikatoimi sihteerinään vapaa-aikasihteeri.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukainen.
==============================
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Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vapaa-aikalautakunnan
esityksen nuorisovaltuuston asettamisesta sellaisenaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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SOSIAALISIHTEERIN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS
32 §

Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen on esittänyt sosiaalisihteerin
virkanimikkeen muutosta sosiaali- ja terveysjohtajaksi. Perusteluna hän
on esittänyt, että muutos kuvaa paremmin tämän hetkistä työnkuvaa ja
on muutenkin käyttökelpoisempi muissa asiayhteyksissä käytettäväksi.
Tämä ei tule vaikuttamaan palvelusuhde-ehtoihin.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
sosiaalisihteerin virkanimikkeen muuttamisen sosiaali- ja terveysjohtajan virkanimikkeeksi.
Päätös: Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen esittää valtuustolle,
että se hyväksyy sosiaalisihteerin virkanimikkeen muuttamisen
sosiaalijohtajan virkanimikkeeksi.
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VEHMAAN KUNNAN ILMOITUS KIRJANPITOPALVELUJA KOSKEVAN SOPIMUKSEN
PURKAMISESTA
33 §

Vehmaan kunnanhallitus on päättänyt irtisanoa 21.10.2010
allekirjoitetun sopimuksen kirjanpitopalvelujen myynnistä Kustavin
kunnalle siten, että sopimuksen viimeinen päivä on 31.7.2017.
Kirjanpitäjä on ollut Vehmaan kunnan kirjanpitäjä ja sopimuksen
mukainen irtisanomisaika on molemmin puolin 4 kk. Kustavin kunnalle
sopimuksessa määritelty työaika on ollut 40 % kirjanpitäjän kokonaistyöajasta.
Vehmaan Vesi Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2017 ja yhtiön taloushallinnon palvelut on tarkoitus hoitaa kunnan ja yhtiön kanssa
perustuvaan sopimukseen. Käytännössä Vehmaan kunnan kirjanpitäjä
hoitaa kunnan kirjanpidon lisäksi myös Vehmaan Vesi Oy:n taloushallinnon ja kunta laskuttaa kirjanpitäjän palveluista yhtiötä em.
erilliseen sopimukseen perustuen.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. Vehmaan kunnan ilmoituksen
kirjanpitopalveluja koskevan sopimuksen purkamisesta tiedokseen
todeten sen päättyvän 31.7.2017. Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että
Kustavin kunta on käynnistänyt neuvottelut mahdollisen kirjanpitopalvelun ostamisesta Uudenkaupungin kaupungilta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO POLIISIN LUPAPALVELUITA KOSKEVASTA MUUTOSSUUNNITELMASTA
UUDESSAKAUPINGISSA
34 §

LIITE No 4 / K.hall. 6.3.2017 § 34

Pöytäkirjanote

Lounais-Suomen poliisilaitos on lähettänyt kunnalle seuraavanlaisen
lausuntopyynnön:
”Poliisihallitus on 24.8.2016 määrännyt poliisilaitosten lupahallinnolle
uuden resurssimallin. Uudessa resurssimallissa Lounais-Suomen
poliisilaitoksen lupahallinnon henkilötyövuosimäärä on 72, kun se
aikaisemmin oli 92. Käytännössä henkilötyövuosimäärä tarkoittaa
henkilöstömäärää.
Vuoden 2017 alusta ulkomaalaislupien käsittely keskitettiin
kokonaisuudessaan Maahanmuuttovirastolle. Toimintojen ohella myös
henkilöstöä siirtyi poliisilaitokselta Maahanmuuttoviraston
palvelukseen. Tuon muutoksen vaikutus Lounais-Suomen poliisilaitokselle oli 11 henkilötyövuotta. Poliisihallituksen laskelmien mukaan
Lounais-Suomen poliisilaitoksen tulee tuon vähennyksen lisäksi
vähentää vielä ainakin 9 henkilötyövuotta, jotta uuden resurssimallin
mukainen 72 htv:n taso saavutetaan.
Poliisilaitos arvioi pystyvänsä suoriutumaan tehtävistään vähemmällä
lupahenkilöstöllä, paitsi yllä selostetun tehtävien siirron myötä, myös
siten että palveluja kehitetään ja sähköistetään koko ajan. Esimerkiksi
tällä hetkellä noin 2/3 passihakemuksista jätetään poliisilaitokselle
sähköisesti, ja noin 1/4 kaikista passihakemuksista voidaan käsitellä
ilman, että asiakas käy ollenkaan poliisiasemalla. Sähköisiä palveluita
suunnitellaan laajennettaviksi tulevaisuudessa myös muihin hakemustyyppeihin, kuten esimerkiksi ampuma-aseiden lupiin.
Henkilötyövuosimäärän lasku vaikuttaa siihen, miten asiointipalveluita
voidaan kysyntää vastaavasti ja resurssien tarkoituksenmukainen käyttö
huomioiden tarjota koko poliisilaitoksen alueella. Muutosta edeltävää
tasoa ei ole mahdollista kaikilta osin turvata muutoksen jälkeen.
Tällä hetkellä Lounais-Suomen poliisilaitos tarjoaa lupapalveluja 10
paikkakunnalla arkipäivisin kello 8 ja 16:15 välisenä aikana. Jatkossa
poliisilaitos palvelujen kysynnän perusteella suunnittelee siirtyvänsä
malliin, jossa tällaisia laajoja aukioloaikoja olisi enää vain Salossa,
Turussa, Raumalla ja Porissa. Muut nykyiset palvelupisteet jatkaisivat,
mutta siten että palvelupisteet olisivat auki 2-4 päivänä viikossa.
Aukiolopäivien määrä riippuisi palvelujen kysynnän määrästä.
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Vähentyvän lupapalveluhenkilöstön sijoittaminen muuttuvaa kysyntää ja
tarkoituksenmukaista palvelurakennetta vastaamaan merkitsee, että
poliisilaitos kaavailee vähentävänsä lupapalveluiden tarjontaa
Uudenkaupungin poliisiasemalla siten, että poliisiasema olisi jatkossa
auki 4 päivänä viikossa. Lähin poliisiasema, jossa lupapalveluja
tarjotaan 5 päivänä viikossa, olisi Rauman poliisiasema sekä Turun
pääpoliisiasema.
Poliisilaitos huomauttaa vielä, että lupa-asiat ovat vain harvoin
kiireellisiä. Yleisin kiiretilanne tulee asiakkailla eteen passihakemuksen
kanssa, jos matkan lähtöajankohta on hyvin pian ja passi on
vanhentunut. Niin kutsuttu express-passi on mahdollista saada
verkkohakemuksella vielä samana päivänä tai viimeistään seuraavana
päivänä. Toimituspaikaksi voi valita Helsingissä matkahuollon Kampin
terminaalin, Verkkokauppa.comin 24H kioskin Länsisatamassa tai
Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n R-kioskin.
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
(7/2014) annetun lain 34 §:n 3 momentin nojalla poliisilaitos pyytää
kuntaa antamaan asiasta lausuntonsa 15.3.2017 mennessä. Lisätietoja
antaa tarvittaessa ylikomisario Stephan Sundqvist, puh. 0295 444 748.”
Ehdotus: Kunnanhallitus katsoo liitteenä olevan Varsinais-Suomen
liiton maakuntahallituksen lausunnon mukaisesti, ettei palvelutason
heikennyksiä tule tehdä Uudenkaupungin poliisiasemalla. Mikäli
kuitenkin lupapalveluiden aukioloaikoja vähennetään, tulee muutosten
toteuttamisessa huomioida maakuntaliiton lausunnossa mainitut seikat.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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UKIPOLIS OY:N HALLINTO JA EDUNVALVONTA SEKÄ YRITYSNEUVONTA
35 §

Ukipolis Oy:n toimitusjohtaja Raimo Rantanen on toimittanut VakkaSuomen kunnille seuraavanlaiset esitykset:
Ukipolis Oy:n hallinnon ja seudun edunvalvonnan kokonaiskustannus on
24.000 euroa vuonna 2017. Seututyö sisältää mm. edustukset VarsinaisSuomen liiton toimielimissä (MYR, Maaseutujaosto), ELY- keskus
yhteistyö ja korkeakouluyhteistyö sekä muu hankerahoituksiin ja
valmisteluun liittyvä työ maakunnallisesti ja/tai seutukuntien välillä.
Yhtiön hallinnon kustannus koostuu toimitusjohtajan ja talousasioista
vastaavan sihteerin työstä. Kustavin kunnan asukaslukuun perustuva
rahoitusosuus vuoden 2017 osalta on noin 700 euroa.
Ukipolis Oy:n vuoden 2017 rahoitussuunnitelmassa on 65.000 euron
uusyritysneuvontaan/perusneuvontaan. Kustavin kunnan asukaslukuun
perustuva rahoitusosuus on noin 1.900 euroa vuonna 2017.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan osallistumisen
Ukipolis Oy:n hallinnon ja seudun edunvalvonnan sekä uusyritysneuvonnan/perusneuvonnan kustannuksiin edellä esitetyillä kunnan
asukaslukuun perustuvilla kuntarahaosuuksilla vuonna 2017.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KÄRÄJAOIKEUDEN LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄ
36 §

Oikeusministeriö on julkaissut seuraavanlaisen kirjeen (OM 14/31/2016)
lautamiesten lukumäärästä.
”Uusi kuntalaki (410/2015) muuttaa kuntavaalien ajankohtaa lokakuusta
huhtikuuhun. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan vaalilakiin tehdyn
muutoksen perusteella huhtikuussa 2017 ja valtuuston toimikausi alkaa
kuntalain 15.1 §:n mukaan 1.6.2017.
Kuntavaalit on toimitettu viimeksi lokakuussa 2012 ja niissä valittujen
valtuutettujen toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun. Vaaliajankohdan
muuttumisen vuoksi vuoden 2012 vaaleissa valitun valtuuston toimikautta on jatkettu 31.5.2017 saakka.
1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n
(675/2016) mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja
valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden
tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa
kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa.
Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.
Lautamiesten lukumäärää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden
esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai
käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä mainitussa
kokoonpanossa käsiteltävien asioiden lukumäärä on oleellisesti
muuttunut. Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa oikeusministeriö voi muuttaa lautamiesten lukumäärää ilman edellä mainittua
esitystä.
Ennen lautamiesten lukumäärän vahvistamista tai muuttamista on
käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.
Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön
päätöksellä 20.12.2012 (OM 8/31/2012).
Edellä esitetyn johdosta oikeusministeriö pyytää käräjäoikeuksia (pl.
Ahvenanmaan käräjäoikeus) arvioimaan lautamiesten tarpeen kokonaismäärän ja kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta. Lukumäärää
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arvioitaessa tulee ottaa huomioon lautamieskokoonpanossa ratkaistavien
asioiden määrän kehittyminen. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-,
sukupuoli- ja kielijakauma.
Ministeriö pyytää myös, että ennen ministeriölle tehtävää esitystä
käräjäoikeudet varaisivat tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille tilaisuuden
lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärän
osalta.”
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on pyytänyt toimittamaan kunnan
lausunnon lautamiesten lukumäärästä Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle 21.2.2017 mennessä.
Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Kustavin kunta on annetussa
määräajassa 21.2.2017 mennessä antanut seuraavan lausunnon
lautamiesten lukumäärästä: ”Kustavin kunta esittää lausuntonaan, että
Kustavin kunnasta valittavien lautamiesten lukumääräksi vahvistetaan
edelleen kaksi lautamiestä. Tätä ratkaisua puoltaa maaoikeuskokoonpano, johon kuuluu mm. kaksi lautamiestä.”
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSTEN HYVÄKSYMINEN
37 §

LIITE No 5 / K.hall. 6.3.2017 § 37 Talousarvion toteutumisvertailu
tehtävä- ja hanketasolla
Tämän asian liitteenä on varainhoitovuoden 2016 talousarvion
toteutumisvertailu, joka osoittaa tilien mukaiset ylitykset verrattuna
talousarvion määrärahoihin. Talousarvion toteutumisvertailuun saattaa
tulla vielä vähäisiä muutoksia.
Kustavin kunnan vuoden 2016 tilinpäätös on ylijäämäinen.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
liitteen mukaisesti vuoden 2016 talousarviomäärärahojen ylitykset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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AVUSTUSANOMUS SÄILÄN SUKUHAUDAN KUNNOSTAMISEEN JA HOITOON
38 §

LIITE No 6 / K.hall. 6.3.2017 § 38

Anomus

Marita Laiho Lyyli Säilän sukuhaudan puolesta on toimittanut kunnalle
liitteenä olevan avustusanomuksen Lyyli Säilän sukuhaudan
kunnostamiseen ja hoitoon.
Emil Säilän Kustavista kotoisin oleva puoliso Lydia os. Simonsson
(1876-1963) ja tyttäret on myös haudattu tähän hautaan. Säilän perheen
kuopus Lyyli (1905-1967) oli Salon ensimmäinen taidemaalarin
ammattikoulutuksen saanut nainen, joka hankki Salossa taiteellaan
elantonsa. Säilä ikuisti taiteessaan Salon seudun ja Kustavin maisemia,
kulttuurikohteita sekä paikallisia ihmisiä. Hänen teoksensa oli runsaasti
esillä Salon taidemuseo Veturitallin kesänäyttelyssä 2016.
Kustavin kunnan on toivottu osallistuvan 400 eurolla Salon hautausmaalla olevan Säilä sukuhaudan kunnostamiseen ja hoitoon.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua Säilän sukuhaudan
kunnostamiseen ja hoitoon 400 euron suuruisella avustuksella liitteenä
olevasta anomuksesta ilmi käyvin seikoin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUSTAVIN KUNNAN PAPPILAN KYLÄN RIIHIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN
MUUTOS 5:N OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
39 §

LIITE No 7 / K.hall. 6.3.2017 § 39

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
Pappilan kylän Riihimaan ranta-asemakaavan muutos 5:n osallistumisja 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 Pappilan kylän Riihimaan ranta-asemakaavan muutos 5:n
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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FRIISILÄN JA LÄNSITALON RANTA-ASEMAKAAVAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN JA
LAUSUNTOJEN PYYTÄMINEN
40 §

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Friisilän kylän tiloja
Pajaloukka RN:o 1:5 (osa), Ranta RN:o 1:7, Tikkala RN:o 1:18, Tiira
RN:o 1:19, Touhula RN:o 1:20, Valkama RN:o 1:21, Tiira II RN:o 1:25
ja Friisilä RN:o 1:33 (osa) ja Koelsuun kylän tilaa Länsitalo RN:o 3:45
(osa) sekä yhteistä vesialuetta 876:1.
Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-12, venevalkama-aluetta,
maa- ja metsätalousaluetta sekä vesialuetta.
Friisilän tilan 1:33 kaava-alueeseen kuuluvat palstat sekä tilat Tikkala
1:18, Tiira 1:19, Tiira II 1:25,Touhula 1:20, Valkama 1:21, Pajaloukka
1:5 ja Ranta 1:7 sijaitsevat Friisilän kylässä noin kuusi kilometriä
Kustavin kirkonkylästä kaakkoon. Kaava aluetta on myös Friisilän tilaan
kuuluva Friisilän kylän edustalla oleva Pukholman saari sekä saaren
kaakkoispuolella sijaitseva Pihlavakarin luoto. Länsitalon tilan 3:45
palstoista kaksi sijaitsevat Etelä-Vartsalan kaakkois- ja itäosissa noin
neljä kilometriä kirkonkylästä lounaaseen sekä noin 5,5 kilometriä
kirkonkylästä etelään. Tilan kolmas erillispalsta sijaitsee Ströömin
eteläosassa sijaitsevan Langstetin saaren keskiosassa noin neljä
kilometriä kirkonkylästä etelään.
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä vahvistettua VarsinaisSuomen maakuntakaavaa. Osa suunnittelualueesta kuuluu oikeusvaikutteiseen Kustavin länsiosan yleispiirteinen osayleiskaavaan.
Suunnittelualue kuuluu osayleiskaavassa loma-asutuksen mitoitusvyöhykkeeseen 2a eli 7 loma-asuntoyksikköä/ranta-km ja vapaata rantaa
40 % ja osittain vyöhykkeeseen 2b eli 5-6 loma-asuntoyksikköä/rantakm ja vapaata rantaa 45 %.
Kaavaehdotus on nähtävänä kokouksessa. Siitä ilmenevät muut tiedot.
Rakennustarkastaja on ilmoittanut, että hän ei näe estettä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseksi ja lausuntojen pyytämiseksi.
Friisilän ja Länsitalon ranta-asemakaavan kaavaehdotus liitteineen on
ladattavissa osoitteesta
http://92.222.34.208/owncloud/index.php/s/z3cd9nq4puJeqa2
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Friisilän ja Lännentalon rantaasemakaavan MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti nähtäville
30 päivän ajaksi ja pyytää siitä MRA:n 28 §:n mukaiset lausunnot.
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VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN JA
LAUSUNTOJEN PYYTÄMINEN
41 §

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan Kevon kylän tiloja
Varesniemi RN:o 1:48 ja Äijänkari RN:o.
Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-5 sekä maa- ja
metsätalousaluetta.
Kaava-alue sijaitsee Kevossa noin kahdeksan kilometriä kirkonkylästä
luoteeseen. Varesniemen tila rajautuu idässä Topenginlahteen ja
pohjoisessa Trolloorinraumaan. Varesniemen tilalle on tieyhteys.
Äijänkarin tila on saari, johon 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. Äijänkari on lisäksi
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää aluetta. Alue kuuluu
loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 2 eli 5-7 lay/km ja
vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta.
Kaavaehdotus on nähtävänä kokouksessa. Siitä ilmenevät muut tiedot.
Rakennustarkastaja on ilmoittanut, että hän ei näe estettä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseksi ja lausuntojen pyytämiseksi.
Varesniemen ranta-asemakaavan kaavaehdotus liitteineen on
ladattavissa osoitteesta
http://92.222.34.208/owncloud/index.php/s/yTHoKhjUQP5Yb8R
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Varesniemen 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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RIIHIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 4:N HYVÄKSYMINEN
42 §

LIITE No 8 / K.hall. 6.3.2017 § 42

Kaavakartta ja –selostus sekä
lausunnot

Kustavin kunnan Pappilan kylän kiinteistöjen Kesäranta (osa)
304-429-5-51 ja Mutila (osa) 304-429-5-52 omistajat pyytävät, että
kunta käsittelisi ja hyväksyisi Riihimaan ranta-asemakaavan muutos 4:n.
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 1 ja 2 sekä maaja metsätalousaluetta.
Kaava-alue sijaitsee Riihimaan luoteisosassa noin 11 kilometrin
etäisyydellä Kustavin kirkonkylästä.
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä 10.10.-9.11.2016 välisen ajan.
Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei nähtävilläoloaikana ole jätetty.
Ranta-asemakaavasta ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja rakennuslautakunta antaneet lausuntonsa. Kaavanlaatija on todennut, että saatujen
lausuntojen perusteella kaavaan ei ole ollut tarvetta tehdä muutoksia tai
lisäyksiä.
Kaavan hyväksymisvaiheen aineistot löytyvät osoitteesta
http://92.222.34.208/owncloud/index.php/s/Hm1paUqZJnYoIJl .
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se
hyväksyy Kustavin kunnan Pappilan kylän kiinteistöjä Kesäranta (osa)
304-429-5-51 ja Mutila (osa) 304-429-5-52 koskevan Riihimaan rantaasemakaavan muutos 4:n liitteenä olevan kaavakartan ja – selostuksen
mukaisesti siten, että ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat
korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Kunnanhallitus toteaa, että ranta-asemakaavojen tarkistamisesta ja
käsittelemisestä perittävä maksu on 780,00 € /ranta-asemakaava sekä
tämän lisäksi kutakin rakennuspaikkaa kohti 60,00 €.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI
43 §

LIITE No 9 / K.hall. 6.3.2017 § 43

Lausunto

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät
jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot luonnoksesta sosiaali- ja
terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. Myös muut kuin
jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus
lisätä asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa. Monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamisesta
valmistellaan erillinen hallituksen esitys.
Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan
lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on
tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden
mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta
ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan
maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan
maakunnan ohjaus- ja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien
oikeuksien ja velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja
maksusetelijärjestelmässä. Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen,
että maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja muussa valtakunnallisessa
ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan valtakunnallisesti
riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan
oikeusturva sekä selkeytetään palvelutuottajien asemaa. tarkennukset
valmistellaan lausuntokierroksen aikana lausuntopalautteen pohjalta.
Lausuntopyynnössä on tätä palvelevia kysymyksiä.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on
kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi
kyselyyn on varattu tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen
valmistelussa. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
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Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017
Sähköinen kysely löytyy Internet-osoitteesta:
https://www.webropolsurveys.com/S/392351745CE21196.par
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön
28.3.2017 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia.
Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet
lausunnot.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja saattaa valtuustolle
tiedoksi liitteenä olevaan lausuntopyyntökyselyyn annetun lausunnon
koskien luonnosta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunnanhallitus

6.3.2017

61

ISOKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
44 §

LIITE No 10 / K.hall. 6.3.2017 § 44

Kaavakartta ja –selostus,
muistutukset, lausunnot ja
kaavoittajan vastineet

Kustavin kunnan Kaurissalon kylän Isokarin pääsaaren kiinteistöjen
304-871-1-1, 304-891-1-2, 304-407-1-20, 304-407-1-27, 304-407-17-2
ja 304-407-18-0 omistajat pyytävät, että kunta käsittelisi ja hyväksyisi
Isokarin ranta-asemakaavan. Kaavaan kuuluvat myös ympäröivät
vesialueet ja pikkusaaret, jotka kuuluvat Isokarin kattavaan Naturaalueeseen. Luotsiaseman kiinteistö 304-871-1-2 ei kuulu kaavaalueeseen.
Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-6, satama-aluetta LS,
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta
ET, luonnonsuojelualuetta SL/SL-1, maa- ja metsätalousaluetta, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja MY sekä vesialuetta W.
Kaava-alue sijaitsee eteläisellä Selkämerellä noin 20 km etäisyydellä
Kustavista ja noin 22 km etäisyydellä Uudestakaupungista.
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä 12.10.-11.11.2016 välisen
ajan. Muistutuksen kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana ovat jättäneet
Esa ja Leena Partanen, Leena Partanen ja Sven Wallenius, Kaj
Wallenius, Ketosen perikunta, Jukka Ketonen ja Seppo Ketonen, Asko
Louhivuori, Arto Louhivuori, Kaija Kalliala ja Marjatta Lahdenperä.
Ranta-asemakaavasta ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus,
Metsähallitus, Varsinais-Suomen liitto, Museovirasto, Liikennevirasto,
ja rakennuslautakunta antaneet lausuntonsa. Kaavoittaja on laatinut
tarvittavat vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.
Kaavan hyväksymisvaiheen aineistot löytyvät osoitteesta
http://projektit.fcg.fi/projektit/kustavi_isokarin_ranta_asemakaava/
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä omaksi vastineekseen
kaavanlaatijan lausunnoista ja muistutuksista antaman liitteenä olevan
vastineen ja ehdottaa valtuustolle, että se em. vastineeseen yhtyen
hyväksyy Kustavin kunnan Kaurissalon kylän Isokarin ranta-asemakaavan liitteenä olevan kaavakartan ja – selostuksen mukaisesti siten,
että ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-6, satama-aluetta LS,
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta
ET, luonnonsuojelualuetta SL/SL-1, maa- ja metsätalousaluetta, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja MY sekä vesialuetta W.
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Muistutuksen jättäjille toimitetaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä
kaavanlaatijan vastineet kunnan vastauksena muistutuksiin.
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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VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
45 §

LIITE No 11 / K.hall. 6.3.2017 § 45

Kirje

BDO Audiator Oy:n toimintaohjeiden mukaan tilintarkastajan on
pyydettävä kultakin asiakkaalta jokaiseen tilinpäätökseen liittyen
liitteenä olevan mallin mukainen vahvistusilmoituskirje.
Kirje tulee käsitellä kunnanhallituksessa, joka päättää allekirjoittajasta.
Mallin mukaista vahvistuskirjettä voidaan muokata tarvittaessa.
Tilintarkastaja Sinikka Niitynperä on toimittanut aikaisempien vuosien
käytännön mukaisesti kunnalle ko. vahvistusilmoituskirjeen vuoden
2016 tilinpäätöksen osalta.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä aikaisempien vuosien
käytännön mukaisesti liitteenä olevan mallin mukaisen vahvistusilmoituskirjeen toimitettavaksi tilintarkastajalle siten, että kirjeen
allekirjoittajina ovat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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OMAKOTITONTIN VARAAMINEN ANNIKKI LAISTOLLE
46 §

Annikki Laisto on ilmoittanut olevansa halukas varaamaan
Kirkonmäen asuntoalueelta omakotitontin n:o 1 (AP) suuruudeltaan
1628 m2.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää varata ko. omakotitontin Annikki
Laistolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUOKRASAATAVIEN POISTAMINEN KUNNAN KIRJANPIDOSTA
47 §

LIITE No 12 / K.hall. 6.3.2017 § 47

Listaus poistettavista saatavista

Keskustoimisto on tehnyt liitteenä olevan esityksen Kustavin kunnan
vuokrasaatavien poistamisesta kirjanpidosta.
Hallintosäännön lisäksi noudatettavien taloudenhoidon määräysten ja
ohjeiden mukaan kunnanhallitus päättää saamisten tileistä poistamisesta.
Saamisen poistaminen tileistä ei merkitse sitä, etteikö saatavaa voitaisi
uudelleen periä, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos, mikä mahdollistaa perimisen.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää poistaa liitteenä olevan esityksen
mukaiset vuokrasaatavat kunnan kirjanpidosta. Saatavien perintää
jatketaan edelleen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

