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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
(1) 38 §

Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu kokoukseen on vähintään
neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa
ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka sekä käsiteltävät asiat.
Työjärjestyksen 10 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta
tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on
päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.
Kuntalain 58 §.n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Ehdotus: Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
(2) 39 §

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua,
jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastus on suoritettu istumajärjestyksen mukaan.
Tarkastajat valitaan. Tarkastusvuorossa ovat Irja Skytén-Suominen ja
Hannu Leino.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Skytén-Suominen ja Timo
Urpo.
Tarkastus suoritetaan keskiviikkona 14.12.2016 klo 9.00.
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Kustavin kunnanvaltuusto

29.11.2016
12.12.2016

12
64

TILINTARKASTUSPALVELUN HANKINTA
§ 18

Tarkastuslautakunta päättää tilintarkastuspalvelun hankinnasta vuodesta
2017 eteenpäin.
BDO Audiator Oy on ilmoittanut, että se on valmis jatkamaan nykyisen
käytännön mukaisesti Kustavin kunnan tilintarkastuspalveluiden
hoitamista vuosina 2017-2020.
BDO Audiator Oy:llä on monivuotinen kokemus Kustavin kunnan
lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta, jolloin tuntemus
Kustavin kunnasta on hyvä.
Lisäksi BDO Audiatorilla on hyvin laaja-alainen kuntasektorin
tuntemus, jota on pidettävissä erityisenä vahvuutena. BDO Audiatorin
tilintarkastuksen laadun varmistus on järjestetty siten, että se antaa hyvät
lähtökohdat laadukkaalle tilintarkastustoiminnalle. Kustavin kunnan
uusien yleisten hankintaohjeiden mukaan kyseessä oleva hankinta on
tehtävissä suorana hankintana, koska kysymyksessä on alle 5000 euron
suuruinen palveluhankinta. LIITE 1
Ehdotus: Tarkastuslautakunta tekee esityksen tilintarkastuspalvelun
hankinnasta vuosille 2017-2020.
Päätös: Tarkastuslautakunta teki esityksen Kustavin kunnan valtuustolle
tilintarkastuspalvelujen hankkimisesta BDO Audiator Oy:ltä vuosiksi
2017-2020.
Merkitään pöytäkirjaan, että tilintarkastaja Sinikka Niitynperä/BDO
Audiator Oy poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä tämän pykälän ajan toimi puheenjohtaja
Markku Riihimäki.
==========================

Kv 12.12.2016
(3) 40 §

LIITE No 16 / K.valt. 12.12.2016 § 40 Tarjous
Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen
tilintarkastuspalveluiden hankkimisesta BDO Audiator Oy:ltä vuosiksi
2017-2020.
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PÄIVÄKODINJOHTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS VASTAAVAN LASTENTARHANOPETTAJAN VIRKANIMIKKEEKSI
156 §

Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 28.4.2016 esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päiväkodinjohtajan
virkanimikkeen muutosta vastaavan lastentarhanopettajan
virkanimikkeeksi.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa sosiaalilautakunnan esityksen
mukaisesti valtuustolle, että se hyväksyy päiväkodinjohtajan virkanimikkeen muuttamisen vastaavan lastentarhanopettajan virkanimikkeeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
==========================

Kv 12.12.2016
(4) 41 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN
147 §

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

Kv 12.12.2016
(5) 42 §

LIITE No 17 / K.valt. 12.12.2016 § 42 Johtosääntö
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOOSKERIN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
149 §

LIITE No 52 / K.hall. 28.11.2016 § 149 Kaavakartta ja –selostus,
lausunnot ja kaavoittajan vastine
Kustavin kunnan Kustavin kunnan Etelä-Vartsalan kylän kiinteistön
Kooskeri 304-403-6-62 sekä Koelsuun kylän kiinteistöjen Niituntila
304-411-4-5 (osa) ja Santsaaren itäpalsta 304-411-4-29 omistajat
pyytävät, että kunta käsittelisi ja hyväksyisi Kooskerin ranta-asemakaavan.
Ranta-asemakaavalla muodostuvat RA-, LV- ja M-alueet.
Kaava-alueesta tila Kooskeri sijaitsee Etelä-Vartsalan kylässä ja
Niituntilan Metänrant-palsta sekä Santsaaren itäpalsta-niminen tila
Koelsuun kylän alueella Vartsalan kaakkoisosassa noin 8 km
kirkonkylästä etelään.
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä 7.9.-7.10.2016 välisen ajan.
Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei nähtävilläoloaikana ole jätetty.
Ranta-asemakaavasta ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristöterveydenhuollon johtaja ja rakennuslautakunta antaneet lausuntonsa.
Kaavoittaja on laatinut tarvittavat vastineet annettuihin lausuntoihin.
Kaavan hyväksymisvaiheen aineistot löytyvät osoitteesta
http://92.222.34.208/owncloud/index.php/s/Ldx3U3Q2zDLZtND
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä omaksi vastineekseen
kaavanlaatijan lausunnoista antaman liitteenä olevan vastineen ja
ehdottaa valtuustolle, että se em. vastineeseen yhtyen hyväksyy
Kustavin kunnan Etelä-Vartsalan kylän kiinteistöä Kooskeri
304-403-6-62 sekä Koelsuun kylän kiinteistöjen Niituntila
304-411-4-5 (osa) ja Santsaaren itäpalsta 304-411-4-29 koskevan
Kooskerin ranta-asemakaavan liitteenä olevan kaavakartan ja –
selostuksen mukaisesti siten, että ranta-asemakaavalla muodostuvat
RA-, LV- ja M-alueet.
Kunnanhallitus toteaa, että ranta-asemakaavojen tarkistamisesta ja
käsittelemisestä perittävä maksu on 780,00 € /ranta-asemakaava sekä
tämän lisäksi kutakin rakennuspaikkaa kohti 60,00 €.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
==========================
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(6) 43 §
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LIITE No 18 / K.valt. 12.12.2016 § 43 Kaavakartta ja –selostus,
lausunnot ja kaavoittajan vastine
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET JA MAKSUT
VUODELLE 2017
§ 99

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

Kh 28.11.2016
151 §

LIITE No 53 / K.hall. 28.11.2016 § 151 Taksa
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa rakennuslautakunnan
esityksen mukaisesti valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat
rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja maksut, jotka
tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
=============================
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(7) 44 §

12.12.2016

LIITE No 19 / K.valt. 12.12.2016 § 44 Taksa
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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JÄTEVEDEN JA VEDEN KÄYTTÖMAKSUJEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2017
§ 100

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

Kh 28.11.2016
152 §

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

Kv 12.12.2016
(8) 45 §

LIITE No 20 / K.valt. 12.12.2016 § 45 Taksa
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATION KEHITTÄMINEN
163 §

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

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

Merkittiin pöytäkirjaan, että Veijo Katara poistui kokouksesta
esteellisenä kuntajohtajasopimuksen käsittelyn ajaksi.
==========================
Kv 12.12.2016
(9) 46 §

LIITE No 21 / K.valt. 12.12.2016 § 46 Sopimus
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
================================

Merkittiin pöytäkirjaan, että Veijo Katara poistui kokouksesta
esteellisenä kuntajohtajasopimuksen käsittelyn ajaksi ja että pöytäkirja
kirjoitettiin tämän asian osalta puheenjohtajan sanelun mukaisesti.
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TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2019 HYVÄKSYMINEN
164 §

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

Kv 12.12.2016
(10) 47 §

LIITE No 22 / K.valt. 12.12.2016 § 47 Talousarvio ja taloussuunnitelma
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
(11) 48 §

Valtuustolle jaettiin tiedoksi Suomen Yrittäjien julkaisu Exit Enter
vol. 2.
Päätös: Valtuusto merkitsi em. julkaisun tiedokseen.
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VAPAUTUNEIDEN LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN
(12) 49 §

Liisa Leonsaari on toimittanut kunnanvaltuustolle 30.11.2016 saapuneen
eroilmoituksen kunnanvaltuutetun tehtävästä sekä kaikista hänen
luottamustehtävistään: Taivassalon sivistyslautakunnan varsinainen
jäsen (varajäsen Erja Leonsaari), Kustavin sivistyslautakunnan
varsinainen jäsen (varajäsen Erja Leonsaari) ja Vakka-Suomen
musiikkiopiston johtokunnan varsinainen jäsen (varajäsen Jonna
Salmela) säännönmukaisen vaalikauden lopussa eli 31.12.2016 uuden
kuntalain siirtymäsäännöksen perusteella (Kuntalaki 410/2015 147 § 3
mom). Lisäksi eroanomus koskee kunnanhallituksen varajäsenyyttä.
Erja Leonsaari on myös toimittanut kunnanvaltuustolle 30.11.2016
saapuneen eroilmoituksen kaikista hänen luottamustehtävistään:
Kustavin sivistyslautakunnan varajäsen (toiminut Liisa Leonsaaren
varajäsenenä) ja Taivassalon sivistyslautakunnan varajäsen (toiminut
Liisa Leonsaaren varajäsenenä) säännönmukaisen vaalikauden lopussa
eli 31.12.2016 uuden kuntalain siirtymäsäännöksen perusteella
(Kuntalaki 410/2015 147 § 3 mom).
Oikeus saada ero kunnan luottamustoimesta oman ilmoituksen
perusteella vuoden 2016 päättyessä on säädetty vain kunnan luottamushenkilöille. Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän
toimielimiin valitsemat jäsenet sekä edellä mainittujen varajäsenet.
Luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle
tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle viimeistään
30.11.2016. Ilmoitukset luottamustoimesta eroamisesta on syytä
käsitellä valtuustossa tai muussa luottamushenkilön valinneessa
toimielimessä joulukuussa 2016. Ilmoitukset merkitään tiedoksi ja
samalla todetaan ilmoituksessa mainittujen luottamustoimien päättyvän
31.12.2016. Uudet luottamushenkilöt jäljellä olevaksi toimikaudeksi
voidaan valita samassa kokouksessa siten, että toimikausi alkaa
1.1.2017. Eronneen valtuutetun tilalle valtuuston puheenjohtaja kutsuu
jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Jos varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan
on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi,
jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi.
Kunnanvaltuuston päätettävät asiat: Kunnanvaltuusto päättänee ottaa
tämän kokouskutsussa mainitsemattoman ja valmistelemattoman asian
yksimielisesti käsiteltäväkseen.
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Kunnanvaltuusto merkitsee Liisa Leonsaaren ja Erja Leonsaaren edellä
olevat eroilmoitukset tiedokseen todeten samalla heidän ilmoituksessa
mainitsemiensa luottamustoimien päättyvän 31.12.2016. Lisäksi
valtuusto päättää 1.1.2017 alkaen toimikauden jatkuessa toukokuun
2017 loppuun saakka tehdä seuraavat ratkaisut ja valinnat:
- Kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutettu Liisa Leonsaaren
sijaan asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun Timo Urpon (vapautuvaa varavaltuutetun paikkaa ei saada
täytetyksi ao, puolueen varavaltuutettujen määrän ollessa jo
aikaisemmin vajaa),
- valtuusto valitsee Kustavin sivistyslautakuntaan Liisa Leonsaaren
tilalle uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen uuden varajäsenen Erja
Leonsaaren tilalle,
- valtuusto valitsee Taivassalon sivistyslautakuntaan Liisa Leonsaaren
tilalle uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen uuden varajäsenen Erja
Leonsaaren tilalle,
- valtuusto valitsee Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokuntaan Liisa
Leonsaaren tilalle uuden jäsenen,
- valtuusto valitsee kunnanhallitukseen Liisa Leonsaaren tilalle uuden
varajäsenen.
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti ottaa tämän kokouskutsussa
mainitsemattoman ja valmistelemattoman asian yksimielisesti
käsiteltäväkseen.
Kunnanvaltuusto merkitsi Liisa Leonsaaren ja Erja Leonsaaren edellä
olevat eroilmoitukset tiedokseen todeten samalla heidän ilmoituksessa
mainitsemiensa luottamustoimien päättyvän 31.12.2016. Lisäksi
valtuusto päätti 1.1.2017 alkaen toimikauden jatkuessa toukokuun 2017
loppuun saakka tehdä seuraavat ratkaisut ja valinnat:
- Kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsui valtuuston jäseneksi Liisa
Leonsaaren sijaan asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen
varavaltuutetun Timo Urpon todeten samalla, että vapautuvaa varavaltuutetun paikkaa ei saada täytetyksi ao, puolueen varavaltuutettujen
määrän ollessa jo aikaisemmin vajaa,
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- valtuusto valitsi yksimielisesti Kustavin sivistyslautakuntaan Liisa
Leonsaaren tilalle uudeksi jäseneksi Tarja Niemisen ja hänelle henkilökohtaiseksi uudeksi varajäseneksi Sirpa Koskisen Erja Leonsaaren
tilalle,
- valtuusto valitsi yksimielisesti Taivassalon sivistyslautakuntaan Liisa
Leonsaaren tilalle uudeksi jäseneksi Tarja Niemisen ja hänelle
henkilökohtaiseksi uudeksi varajäseneksi Sirpa Koskisen Erja
Leonsaaren tilalle,
- valtuusto valitsi yksimielisesti Vakka-Suomen musiikkiopiston
johtokuntaan Liisa Leonsaaren tilalle uudeksi jäseneksi Tarja Niemisen,
- valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallitukseen Liisa Leonsaaren
tilalle uudeksi varajäseneksi Timo Urpon.
==============================

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä asia käsiteltiin esityslistan kohdassa
”Muut mahdolliset asiat”.

==============================
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Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Sirpa Koskinen kiinnitti puheenvuorossaan huomion työllisyyden edistämiseen ja työpaikkaomavaraisuuden lisäämiseen. Näihin seikkoihin liittyen hän piti tärkeänä
paikkakuntalaisten työllistämistä silloin, kun se suinkin on mahdollista
kunnan toimielinten tehdessä valintoja työpaikkoihin.
Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Jarmo
Mäntynen toivotti Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta.

