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Lisätiedot

teams-yhteys

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti
Allekirjoitukset
Jukka Lehtinen
puheenjohtaja

Veijo Katara
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
43 - 58
Pöytäkirjan tarkastus
Sami Latokartano
pöytäkirjantarkastaja

Laura Nummela
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa
18.11.2021
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15.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 43
Hallintosäännön 52 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään
neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille,
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvolllisuus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksista ilmoittaa.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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15.11.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 44
Hallintosäännön 71 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokuksessa
kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin
kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Valtuuston pöytäkirja siihen
liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastus on suoritettu istumajärjestyksen mukaan. Tarkastajat
valitaan. Tarkastusvuorossa ovat Sami Latokartano ja Sirpa Koskinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitttiin Sami Latokartano ja Laura Nummela.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Tarkastus
suoritetaan 17.11.2021 klo 12.00 mennessä.

Kustavin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 142
§ 45

4/2021

5
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Kunnanvaltuuston kokouksista tiedottaminen

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 142

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu ja tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä
tavalla. Hallintosäännön mukaan kokouksesta on tiedotettava kunnan
verkkosivuilla vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta. Lisäksi
hallintosäännön mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että sen kokouksista
annetaan yleinen tieto julkaisemalla kutsu asialistoineen kunnan
verkkosivuilla ja Vakka-Suomen Sanomissa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 45
121/00.01.02/2021
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnallisten ilmoitusten tiedoksisaattaminen

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 143

Kuntalain 108 §:n mukaan ”Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan
päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava julkisessa tietoverkossa 14
vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.”
Viranhalitjalain 4 §: edellyttää haettavana olevan viran kuuluttamista, jollei
kysymys ole sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottamisesta
määräajaksi. Hakuaika on viranhaltijalain mukaan vähintään 14
kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä
säädetyllä tavalla.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset
julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja sen lisäksi asianomaisen viranomaisen
harkinnan mukaan Vakka-Suomen Sanomissa ja julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla.
Virkoja ja työsuhteita koskevien hakuilmoitusten julkaisutavasta
päättäminen ehdotetaan jätettäväksi sille viranomaiselle, joka viran tai
toimen täyttää.
Virkoja koskevien hakuilmoitusten kohdalla on noudatettava, mitä niistä on
erikseen säädetty ja määrätty. Lisäksi virkojen ja työsuhteiden
hakuilmoittelussa on pääsääntöisesti otettava huomioon Kuntarekrypalvelu.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 46
123/07.01.03/2021

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kustavin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 87
§ 47

4/2021

7

31.05.2021
15.11.2021

Laitilan kaupungin hallintosääntömuutos

Kunnanhallitus 31.05.2021 § 87

Laitilan kaupunki on päivittämässä hallintosääntöä. Hallintosäännön on
tarkoitus astua voimaan 1.8.2021.
Päivitys sisältää mm. ehdotuksen muutokseksi vakanssien täyttölupa- ja
valintatoimivaltaan. Ko. muutoksia ehdotetaan myös alueellisten
johtokuntien osalta. Vakka-Suomen kansalaisopiston sopimukseen on
kirjattu, että hallinnossa noudatetaan Laitilan kaupungin hallintosääntöä.
Musiikkiopiston ylläpitosopimuksen mukaan Laitilan kaupungin
hallintosääntömuutokset, jotka koskevat ko. opistoa, tulee hyväksyä
kaikkien osakaskuntien kunnallisvaltuustoissa yhtäpitävin päätöksin.
Johtokuntien tehtävät on määritelty pykälässä 30 Valiokuntien,
lautakuntien ja johtokuntien yleiset tehtävät. Tämän lisäksi
hallintosääntöön on kirjattu kunkin johtokunnan erityiset tehtävät.
Täyttöluvissa ehdotetaan menettelyä, jossa toistaiseksi voimassa olevien
vakanssien täyttöluvat myöntää edelleen johtokunta, mutta määräaikaisten
osalta täyttöluvan myöntää rehtori lukuun ottamatta rehtorin määräaikaista
täyttölupaa, jonka myöntää toimialajohtaja. Myös valinnat vakansseihin
menevät edellä kuvatun periaatteen kaltaisesti eli johtokunta täyttää
vakinaiset vakanssit ja rehtori määräaikaiset. Muutosta perustellaan
asioiden joutuisammalla ja kevyemmällä käsittelyllä. On ollut tilanteita,
joissa johtokunta on kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen, jotta voidaan
päättää yksittäisestä määräaikaisesta täyttöluvasta.
Laitilan kaupunki
1. tiedottaa Kustavin kuntaa Laitilan hallintosääntömuutosehdotuksista
koskien Vakka-Suomen kansalaisopistoa
2.pyytää Kustavin kunnan näkemystä hallintosäännön muutoksista koskien
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan toimivallan osalta.
Laitilan kaupungin hallintosääntöluonnos johtokuntia koskevista osista, on
asian liitteenä.
Laitilan kaupunki pyytää Kustavin kunnan päätöstä hallintosääntömuutosehdotuksesta 31.8.2021 mennessä.
Musiikkiopiston ylläpitosopimuksen mukaan kunkin osakaskunnan
valtuuston tulee päättää asiasta yhtäpitävin päätöksin.
Esittelijä

vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Laitilan kaupungin
hallintosäännön muutosehdotukset koskien Vakka-suomen
musiikkiopistoa.
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Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 47

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Liite[1]
Liite[2]
Liite[3]
Liite[4]

Alueellisia opistoja koskevat muutosehdotukset
Vakka-opiston ylläpitosopimus allekirjoitettu 19062012
Sopimus musiikkiopisto
Laitilan hallintosääntöpäivitys
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Kiinteistön 304-410-3-77 ostaminen

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 173

Kustavin kunnan ja Auli Kultanen-Leinon välille on laadittu kauppakirja,
jolla kunta ostaa Kustavin kunnan Kivimaalla sijaitsevan Vihermäki II –
nimisen kiinteistön 304-410-3-77. Kiinteistön pinta-ala on 500 m2 ja
kauppahinta 500 euroa. Muut kauppaehdot käyvät ilmi liitteenä olevasta
kauppakirjasta.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.4.2021 tehnyt em. kiinteistöstä
kauppakirjan mukaisen ostotarjouksen, jonka myyjä on hyväksynyt.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy ko. kaupan
ja sitä koskevan liitteenä olevan Kustavin kunnan ja Auli Kultanen-Leinon
välisen kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 48
149/02.07.00/2021

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Liite[5]

Kauppakirja Auli Kultanen-Leino ja Kustavin kunta
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Talousarvion muutosesitys

Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 52

Kustavin kunnanhallitus on esittänyt (26.7.2021 § 105) ohjeistuksen
vuoden 2021 talousarvion muutosesityksiin.Hallintosäännön 35 §:n
mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten,
että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Kustavin ja Taivassalon välinen sopimus yhteisestä koulutoimen
hallinnosta on päättynyt. Rehtori on aloittanut virassa 7.6.2021. Rehtorin
palkkakustannuksiin on tarve lisämäärärahaesitykseen. Lisämäärärahaa
esitetään 16000 euroa.
Esittelijä

rehtori Anna-Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen
lisämäärärahaehdotuksen 16000 euroa ja lähettää sen edelleen
kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 174

Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
sivistyslautakunnan esityksen sellaisenaan ja myöntää anotun
lisämääräahan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 49

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Talousarvion investointiosan määrärahasiirto

Rakennuslautakunta 20.04.2021 § 54
Teknisen toimialan investoinnit

Budjettu 2021

Toteuma (14.4.2021 tilanne)

Kaavoitus
ATK-järjestelmien hankinnat
Vuokra-asuntojen kunnostustyöt
Rivitalojen kattojen uusiminen
Kiinteistöjen kunnossapitomaalaus
Fladan asiointilaituri
Laupusten kalasataman investoinnit
Klipunkarin saunan muutostyöt
Leirimajan muutos- ja korjaustyöt
Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu
Johtokarttojen päivitys
Kiinteistöjen lukitusten uusiminen
Takviikin kunnallistekniikka
Kärtyntien asfaltointi
Rakennusvalvonnan arkiston digitointi
Sähköautojen latauspiste
Päiväkodin laajennus
Toimintapuistoalueen kehittäminen
Kuntoradan kunnostus
Koulun lähiliikuntapaikka /toim.puisto

25.000
32.000
40.000
180.000
40.000
15.000
755.000
10.000
50.000
450.000
10.000
10.000
100.000
10.000
15.000
6.000
100.000
100.000
20.000
140.000

0,00
31.242,80
95.498,24
33.132,55
0,00
0,00
9.068,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.569,22
0,00
0,00
0,00
2.500,00

Vuoden 2021 talousarvion investointien osalta on tarpeen tehdä
määrärahan siirtoja, jotta tarpeellisia hankkeita voidaan edistää.
Vuokra-asuntojen kunnostustöihin ei ole varattu riittäviä varoja
välttämättömiin korjauksiin, osa 2020 vuoden suoritteista on kirjautunut
vuodelle 2021.
Fladan asiointilaiturin ja tämän ympäristön siistimiseen arvioidaan
tarvittavan yhteensä noin 25.000,00.
Klipunkarin saunan muutostöihin ja parannuksiin yhteensä noin 25.000,00.
Kärtyntien asfaltointiin yhteensä noin 20.000,00.
Vuokra-asuntojen kunnostustöihin tarvitaan 60.000,00 lisää, yhteensä
100.000,00.
Kunnantalon korjausten osalta ei ole tehty vielä hankepäätöstä, joten
hankkeelle varattuja määrärahoja ei oletettavasti tarvita
kokonaisuudessaan vuodelle 2021.
Esittelijä

kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

Päätösehdotus

Rakennuslautakunta päättää esittää kokouksessa päätettyjä
määrärahasiirtoja kunnanhallitukselle.

Päätös

Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle seuraavia
määrärahojen siirtoja kunnantalon peruskorjauksen suunnitteluun
varatuista investointiosan määrärahoista yhteensä 95.000,00 euroa, jotka
jakautuisivat eri kustannuspaikoille seuraavasti:
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- Fladan asiointilaiturin investointeihin 10.000,00.
- Klipunkarin saunan muutostöiden investointeihin 15.000,00.
- Kärtyntien asfaltointiin 10.000,00.
- Vuokra-asuntojen kunnostustöihin 60.000,00.
Näiden lisäksi rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
toimintapuistoalueen kehittämiseen varatut investointiosan määrärahat
siirretään koulun lähiliikuntapaikan investointeihin.
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 83

Esittelijä

vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
rakennuslautakunnan 20.04.2021 § 54 esityksen mukaiset talousarvion
investointiosan määrärahasiirrot.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 50

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Varhaiskasvatuksen siirto sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin

Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 67

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävistä vastaavat
hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujet siirtyvät hyvinvointialueiden
järjestämisvastuulle, ja sivistyspalvelut jäävät kunnille.
Varhaiskasvatuksen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät
sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden
2013 alusta. Varhaiskasvatuslakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän sekä
muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen, jota
annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna
varhaiskasvatuksena. Laissa on säädetty varhaiskasvatuksen tavoitteista.
Varhaiskasvatuslain uudistus tuli voimaan 1.8.2015. Varhaiskasvatuksella
tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu
erityisesti pedogogiikka. Laki määrittää Opetushallituksen
varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi.
Kustavin opetustoimen hallinto on järjestetty 1.6.2021 alkaen omana
toimintana. Aiemmin opetustoimen hallinto oli ostettu sopimusperusteisesti
Taivassalon kunnalta.
Edellä esitetyin perustein varhaiskasvatuksen siirto sosiaalitoimesta
sivistystoimeen on ajankohtainen.
Kustavin varhaiskasvatusyksikkö on Suotorpan päiväkoti. Suotorpan
päiväkodissa työskentelee 7,5 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja yksi
avustava työntekijä. Erityisopettajan palvelut ovat käytössä yhden päivän
viikossa. Syyskaudella 2021 varhaiskasvatusta saa 33 lasta eli kunnan
varhaiskasvatusikäiset lapset.
Päivähoidon henkilöstö siirtyy muutoksessa sosiaalitoimen hallinnosta
sivistystoimen hallintoon nykyisin ehdoin. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle
on järjestetty keskustelu- ja kuulemistilaisuus 21.9.2021. Muutos nähdään
myönteisenä henkilöstön keskuudessa.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola
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Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta esittää, että sivistyslautakunta ottaa käsiteltäväkseen
varhaiskasvatuksen siirron sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin ja saattaa
asian kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 72

Sivistyslautakunta keskustelee varhaiskasvatuksen siirrosta
sosiaalitoimesta sivistystoimeen.
Esittelijä

rehtori Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää, että Kustavin kunnanhallitus ottaa
käsiteltäväkseen varhaiskasvatuksen siirron sosiaalipalveluista
sivistyspalveluihin ja saattaa asian edelleen valtuuston päätettäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 208

Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että varhaiskasvatus
siirretään sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin 1.1.2022 alkaen
sosiaalilautakunnan ja sivistyslautakunnan esitysten mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 51

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sosiaalijohtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 209

Sosiaalijohtajan virka on ollut haettavana kunnan verkkosivuilla ja
ilmoitustaululla, Kuntarekryssä ja työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilla
julkaistulla ilmoituksella sekä lyhyellä ilmoituksella Turun Sanomissa ja
Talentia-lehdessä.
Määräaikaan 20.10.2021 klo 15 mennessä hakemuksensa ovat jättäneet
liitemateriaalista ilmi käyvät viranhakijat. Hakemuksia jätettiin kunnalle
neljä kappaletta.
Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(817/2015) 3 §:n ja 7 §:n mukainen pätevyys. Viranhakijan on tullut
suorittaa Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat
yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Lisäksi on edellytetty rekisteröitymistä
Valviran sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
nimikesuojattuna ammattihenkilönä. Sosiaalijohtajan virkaan sisältyy
hallinnollisten tehtävien lisäksi sosiaalityö sosiaalipalvelujen toimialan
osalta. Sosiaalijohtaja toimii toimialajohtajana ja sosiaalilautakunnan
esittelijänä hallintosäännön mukaisesti.
Hallintosäännön 48 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää sosiaalijohtajan
valinnasta.
Haastatteluissa 1.11.2021 olivat viranhakijoista paikalla palveluesimies
Aino Hynninen ja palvelupäällikkö Marjaana Nieminen. Haastattelijoina
toimivat Jukka Lehtinen, Mirja Järvelä, Antti Ääritalo ja Veijo Katara. Aino
Hynninen on viranhakijoista kelpoisuusehdot täyttävä hakija.
Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää, että palveluesimies Aino
Hynninen valitaan kunnan sosiaalijohtajan virkaan hakuasiakirjojen ja
haastattelujen kokonaisarvioinnin perusteella.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Kustavin
kunnan sosiaalijohtajan virkaan palveluesimies Aino Hynnisen edellä
olevan haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti
hakemusasiakirjojen ja haastattelujen kokonaisarvioinnin perusteella. Viran
koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 52
155/01.01.01/2021
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Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 212

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden
laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudelle.
Vuoden 2022 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:
Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12, 12 b ja 13 §
 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00
 vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 - 1,00
 KiintVL:n 12 b §.:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman
rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 3,00 prosenttiyksikköä
valtuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprsenttia korkeampi,
kuitenkin enintään 6,00 prosenttia
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 - 2,00.
Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13 a ja 14 §)
 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 - 6,00
 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 - 2,00
 voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 3,10.
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti ei koske loma-asutusta
varten kaavoitettuja rakennuspaikkoja.
Vero lasketaan verohallinnon toimesta prosentteina kiinteistön
verotusarvosta. Kiinteistöt arvostetaan verohallinnossa kiinteistöveron
perintää varten edellisen vuoden verotusarvon perusteella. Maapohjan
verotusarvoperusteet verohallitus vahvistaa vuosittain. Rakennusten
verotusarvo lasketaan vähentämällä jälleenhankinta-arvosta ikäalennukset.
Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön sijaintikunnalle kiinteistön arvon
perusteella vuosittain.
Yrityksen verotuksessa kiinteistövero on vähennyskelpoinen kuluerä.
Verovelvollinen on omistaja ja omistajan veroinen haltija, joka omistaa tai
hallitsee kiinteistöä kalenterivuoden alussa.
Vuonna 1993 ensimmäisen kerran maksuunpantu kiinteistövero on
korvannut kiinteistöjen harkintaverotuksen, asuntotulon veron ja
katumaksun ja sen myötä on poistunut manttaalimaksu.
Kuntien vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat koko maassa
keskimääräisesti seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,11, vakituisten
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asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,51 ja muiden kuin vakituisten
asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,20.
Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi on valtuusto määrännyr seuraavat
prosentit:




yleinen kiinteistöveroprosentti
0,93
vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41
muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti
0,98.

Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuodelle 2022 määrätään
seuraavat kiinteistöveroprosentit:


Päätös

yleinen kiinteistöveroprosentti
0,93
(veroprosentin alaraja 0,93 ja yläraja 2,00)
 vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41
(veroprosentin alaraja 0,41 ja yläraja 1,00)
 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti
0,98
(veroprosentin alaraja 0,93 ja yläraja 2,00).
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 53
166/02.03.02/2021
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 213

Kuntalain mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Verohallitukselle on ilmoitettava sähköisesti viimeistään 17.11.2021
vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit. Tuloveroprosentti
ilmoitetaan ja merkitään verohallituksen lomakkeelle
neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Veroäyrin hinnan tilalla on ollut vuodesta 1997 alkaen kunnan tuloveroprosentti ja äyrimäärän on korvannut kunnan tuloverotuksessa vero-tettava
tulo. Tärkeällä sijalla on siis sen prosenttiluvun määrääminen, minkä
mukainen osa verovelvollisen on verotettavasta tulostaan alkavana
varainhoito- ja verovuotena kunnalle tuloverona (kunnallis-verona)
suoritettava. Tuloverona saatavilla tuloilla ei kuitenkaan enää ole
vastaavaa tasapainotustehtävää kuin tähän saakka, vaan kunnan talouden
tasapainotuksessa eli siinä, että arvioidut menot saadaan katetuiksi
arvioiduilla tuloilla, kaikki tulot ovat samanarvoisia.
Kunnalle suoritettavat verot ovat kunnan tulovero (kunnallisvero),
kiinteistövero ja osuus yhteisöverosta. Kunnan tulovero määräytyy
luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ansiotulon perusteella.
Kuntien vuoden 2021 tuloveroprosentti on koko maassa keskimääräisesti
20,02 %.
Kustavin kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 on määrätty 18,25.
Tuloveroprosentti on ollut 19,25 % vuosina 2006-2016, 19 % vuonna 2017,
18,75 % vuonna 2018, 18,5 % vuonna 2019 ja 18,25 % vuosina 2020 ja
2021.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se määrää kunnan
tuloveroprosentiksi 18,25 prosenttia vuodelle 2022.

Päätös

Kunnanhallituksen keskustellessa asiasta Kirsi Lindroth ehdotti Antti
Ääritalon kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia vuodelle 2022
lasketaan 0,25 prosenttia. Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta
päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja julisti
keskustelun päättyneeksi todeten asian vaativan äänestyksen.
Äänestystavaksi hän ehdotti nimenhuutoäänestystä, minkä kunnanhallitus
hyväksyi yksimielisesti.
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Tämän jälkeen puheenjohtaja teki seuravan äänestysesityksen: ne, jotka
kannattavat käsittelyn pohjana olevaa ehdotusta, sanovat "jaa" ja ne, jotka
kannattavat Lindrothin ehdotusta, sanovat "ei". Kunnanhallitus hyväksyi
yksimielisesti äänestysesityksen.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 "jaa"-ääntä (Nieminen,
Väisänen, Lehtonen, Mäntynen) ja 3 "ei"-ääntä (Juslin, Lindroth, Ääritalo).
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi käsitelyn pohjana olevan
ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 54
168/02.03.01/2021

Päätös

Kunnanvaltuuston keskustellessa asiasta valtuutettu Latokartano ehdotti
valtuutettujen Juslin ja Lindroth kannattamana, että kunnan
tuloveroprosenttia vuodelle 2022 lasketaan 0,25 prosentilla 18 prosenttiin.
Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta kunnanhallituksen
päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja julisti
keskustelun päättyneeksi todeten asian vaativan äänestyksen.
Äänestystavaksi hän ehdotti nimenhuutoäänestystä, minkä valtuusto
hyväksyi yksimielisesti.
Tämän jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka
kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta sanovat ”jaa” ja ne, jotka
kannattavat valtuutettu Latokartanon tekemää ehdotusta sanovat ”ei”.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti äänestysesityksen.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 ”jaa”-ääntä ja 8 ”ei”ääntä pöytäkirjaan liitettävän äänestysluettelon mukaisesti.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi valtuutettu Latokartanon
ehdotuksen kunnan tuloveroprosentin laskemisesta 0,25 prosentilla 18
prosenttiin vuodelle 2022 tulleen valtuuston päätökseksi.

Liitteet
Liite[6]

Äänestysluettelo 15.11.2021
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Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 169

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi
Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen veronkantolain muutoksella (882/2012),
joka tuli voimaan 1.1.2013. Muutoksesta tiedotettiin Kuntaliiton
yleiskirjeellä 7/80/2013.
Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä
veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron
ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta
ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta
vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä veronkantolain 47 §:ssä
säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on
voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille tulevien hakemusten osalta.
Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2022-31.12.2024 vireille tulevien
hakemusten osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva
ilmoitus Verohallinnolle 19.11.2021 mennessä. Toimivalta ratkaisuvallan
pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla.
Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää
päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai
kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee
verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen
ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.
Kunnanvaltuusto on 29.10.2018 päättänyt, että Kustavin kunta pidättää
edelleen itsellään ratkaisuvallan kiinteistöverosta vapauttamisessa
1.1.2019-31.12.2021 välisenä aikana.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Kustavin kunta pidättää
edelleen itsellään ratkaisuvallan kiinteistöverosta vapauttamisessa
1.1.2022-31.12.2024 välisenä aikana vireille tulevien hakemusten osalta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 55
143/02.03.01/2021
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Hallintosäännön tarkistaminen

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 217

Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään
kuntalain 12. luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat mm.
hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet. Kuntalain (410/2015)
lähtökohtana on ollut, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan
hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosäännöllä
järjestetään kunnan sisäistä hallintoa ja toimintaa. Siinä määrätään kunnan
eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kunnan päätösvallalla
tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuuluvia asioita,
joissa kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä.
Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä. Nyt käsiteltävänä olevaa hallintosääntöä on päivitetty ja siinä on
huomioitu varhaiskasvatuksen siirto sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin
sekä lainsäädännön muutokset. Lisäksi rakennustarkastajan esityksestä
hänen päätettäviä asioita on laajennettu lupien myöntämisen osalta
asioiden sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tarkistustyö on tehty
yhteistyössä viranhaltijoiden kesken. Kunnanvaltuusto on viimeksi
kokouksessaan 3.6.2019 hyväksynyt kunnan osittain tarkistetun
hallintosäännön.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan kunnan tarkistetun hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2022
alkaen. Samalla kunnanhallitus esittää hallintosäännön tarkistustyöhön
liittyen valtuustolle, että rehtorin virkanimike muutetaan rehtorisivistystoimenjohtajan virkanimikkeeksi ja että vapaa-aikasihteerin
virkanimike muutetaan hyvinvointikoordinaattorin virkanimikkeeksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Latokartano poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen klo 18.00.

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 56
173/00.01.01/2021

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Liite[7]

Hallintosääntö 1.1.2022
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Ilmoitusasiat.
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 57

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedokseen sille jaetun "Polemiikki" -lehden
3/2021.
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Muut mahdolliset asiat
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 58

Päätös

Kunnanvaltuusto keskusteli Kivimaan koulun henkilöstörakenteesta ja määrästä sekä englannin kielen opetuksesta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, §
52, § 53, § 54, § 55, § 56
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Valitusaika

Päätökseen saa hakea muutosta:


se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä



kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että




päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:

PL 32, 20101 Turku
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
turku.hao@oikeus.fi

25

Kustavin kunta

Pöytäkirja

4/2021

26

Puhelinvaihde:
029 5642400
Asiakaspalvelu/kirjaamo:
029 5642410
Aukioloajat:
ma-pe klo: 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Kustavin kunta

Pöytäkirja

Pöytäkirja

4/2021

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan
kirjaamosta.
Posti-/käyntiosoite: Keskustie 7
Sähköpostiosoite:
kustavi@kustavi.fi
Puhelinnumero:
02 842 6600
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
Pöytäkirja on 18.11.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
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Kustavin kunta

Pöytäkirja

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 57, § 58

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

4/2021
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