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Leino, Hannu
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Katara, Veijo
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§:t 1 - 13

Jarmo Mäntynen

Veijo Katara

15.3.2017 Kustavin kunnanvirasto

Anja Siusluoto
16.3.2017 Kustavin kunnanvirasto
Toimistovirkailija

Hannu Leino
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
(1) 1 §

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) 2 §

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 Anja Siusluoto ja Sirpa
Koskinen.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Siusluoto ja Hannu
Leino.
Tarkastus suoritetaan keskiviikkona 15.3.2017 klo 9.00.
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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.
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Päätös: Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Mäntynen, 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Sami Latokartano ja 2. varapuheenjohtajaksi
Sirpa Koskinen 31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi. Vaali oli yksimielinen.
Puheenjohtajaksi valittu Jarmo Mäntynen esitti kiitoksen osoitetun
luottamuksen johdosta valtuustolle valittujen puheenjohtajien puolesta.
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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.
==========================

Kv 13.3.2017
(4) 4 §

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.
==========================

Kv 13.3.2017
(5) 5 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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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.
==========================

Kv 13.3.2017
(6) 6 §

Päätös: Kunnanvaltuusto totesi Pirkko-Liisa Fribergin vaalikelpoisuuden menetyksen ja päätti myöntää hänelle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä sekä kiinteistötoimitusten uskotun miehen ja
varavaltuutetun tehtävistä. Kunnanvaltuusto päätti valita Pirkko-Liisa
Fribergin tilalle uudeksi jäseneksi sivistyslautakuntaan Susanna
Koskisen ja uskotun miehen tehtävään Laura Nummelan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
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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.
========================

Kv 13.3.2017
(7) 7 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
=========================
Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Jukka Lehtinen ilmoitti
esteellisyytensä tämän asian osalta.
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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.
==========================

Kv 13.3.2017
(8) 8 §

LIITE No 1 / K.valt. 13.3.2017 § 8

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousarvion toteutumisvertailu
tehtävä- ja hanketasolla
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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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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaavakartta ja –selostus sekä
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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.
==========================

Kv 13.3.2017
(10) 10 §

LIITE No 3 / K.valt. 13.3.2017 § 10

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaavakartta ja –selostus,
muistutukset, lausunnot ja
kaavoittajan vastineet
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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.
==========================

Kv 13.3.2017
(11) 11 §

LIITE No 4 / K.valt. 13.3.2017 § 11
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
(12) 12 §

- Valtuustolle tiedotettiin, että valtuustokauden päättäjäistilaisuuden
alustava ajankohta on pe 5.5.2017 SirkusStudiolla. Tilaisuuden
järjestelyistä käydään vielä keskustelua SirkusStudion omistajien kanssa.
- Valtuustolle jaettiin ”Kuntien infra kuntoon” –tiedote.
Päätös: Valtuusto merkitsi em. asiat tiedokseen.
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KUSTAVIN SDP:N VALTUUSTORYHMÄN ALOITE
(13) 13 §

Kustavin SDP:n valtuustoryhmä teki kokouksessa seuraavanlaisen
aloitteen:
”Kilpailukykysopimus tuli voimaan 1.2.2017. Kilpailukykysopimuksen
yhtenä tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä sekä luoda työpaikkoja. Tavoitteena on koko Suomessa luoda
35.000 uutta työpaikkaa.
Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat kilpailukykysopimuksen
pohjalta voimassa 1.2.2017-31.1.2018.
Teemme aloitteen työlisyyden parantamiseksi Kustavissa.
Aloitteessa haluamme esittää, että nuoria työllistetään kesäkausilla ja
loma-ajoilla ainakin vuosina 2017 ja 2018 kunnan erilaisiin työtehtäviin
tai yrityksiin.
Esitämme aloitteessa myös työttömien työllistämistä mahdollisimman
monipuolisesti.
Mielestämme Kustavin kunta voi tukea rahallisesti yrityksiä erikseen
sovitulla tavalla heidän työllistäessään nuoria tai työttömäksi joutuneita
kustavilaisia henkilöitä.”
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
==========================

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

