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Kustavin kunta

Pöytäkirja

12/2021

Kunnanhallitus
Aika

04.10.2021 klo 17:00 - 19:15

Paikka

Kunnantalon kokoushuone

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Ääritalo Antti
Mäntynen Jarmo
Lindroth Kirsi
Lehtonen Mia
Väisänen Mari
Nieminen Kai
Juslin Matias
Lehtinen Jukka
Latokartano Sami
Koskinen Sirpa
Ucke Silvi
Katara Veijo
Erkkilä Merja
Nerjanto Jari

Klo
17:00 - 19:15
17:00 - 19:15
17:00 - 19:15
17:00 - 19:15
17:00 - 19:15
17:00 - 19:15
17:00 - 19:15
17:00 - 17:40
17:00 - 19:15
17:00 - 19:15
17:00 - 19:15
17:00 - 19:15
17:00 - 19:15
17:40 - 18:30

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanvalt. pj
kunnanvalt. I vpj.
kunnanvalt. II vpj.
kunnanvalt. III vpj.
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija

Lisätiedot

teams-yhteys

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti
Allekirjoitukset
Antti Ääritalo
puheenjohtaja

Merja Erkkilä
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
177 - 186
Pöytäkirjan tarkastus

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa
11.10.2021
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§ 177
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04.10.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 177
Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla. Kullekin jäsenelle samoin kuin valtuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajille on toimitettu kirjallinen kokouskutsu kunnanhallituksen
päätöksen mukaisesti.
Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 178

12/2021

04.10.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 178

Kunnanhallitus valitsee päätöksensä mukaisesti kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Matias Juslin ja Jarmo Mäntynen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matias Juslin ja Jarmo Mäntynen.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Allekirjoitus
viimeistään torstaina 7.10.2021 klo 15.00.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 179

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista ja mahdolliset muutokset käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Todettiin, että Laupusten kalasataman kehittämishankkeen
muutoshakemuksen tekemisen arviointia koskeva asia käsitellään omana
pykälänään ennen asiakohtaa ”Muut asiat”.

Kustavin kunta
Sosiaalilautakunta
Kunnanhallitus
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§ 61
§ 164
§ 180
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Vehmaan ja Kustavin kuntien mahdollinen yhteistyö ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluissa

Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 61

Kustavin ja Vehmaan kuntien välillä on käyty alustavia keskusteluja
mahdollisesta yhteistyöstä ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden
järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Kustavin kunnassa
ruokapalveluesimiehen toimea on hoidettu jo pitkään määräaikaisuuksin.
Palvelualueen toimintoja olisikin ajankohtaista kehittää. Samalla olisi
tarkoituksenmukaista tarkastella puhtaanapitopalveluiden mitoituksia sekä
näiden toimintojen johtamista.
Vehmaan ja Kustavin kunnissa olisi mahdollista järjestää sekä ravitsemusja puhtaanapidon osalta esimiestehtävät siten, että sekä
ravitsemuspalveluissa että puhtaanapitopalveluissa esimiehet toimisivat
molempien kuntien alueilla. Tällä tavoin esimiesten tehtävänkuvista
saataisiin sellaiset, joissa olisi mahdollista keskittyä työnjohdollisiin
tehtäviin ja tehtäväalueiden kehittämiseen. Tällä hetkellä siistijät ovat
pääosin teknisen toimen hallinnon alla, mutta myös päiväkodissa, koulussa
ja Jaala -kodissa on avustavaa henkilökuntaa, joiden tehtävänkuviin kuuluu
sekä ruokapalvelu- ja puhtaanapitotehtäviä. Nämä henkilöt sijoittuvat nyt
sosiaalitoimen ja sivistystoimen hallinnon alle. Nykyisin järjestelyin
puhtaanapitopalveluiden henkilöstöllä ei ole sellaista esimiestä, jolla olisi
varsinaista palvelualaan kohdistuvaa substanssiosaamista. Toimintojen
kehittämisen kannalta tämä on haasteellista.
Kuntalain 49 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen
nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Alustavasti on keskusteltu
mahdollisuudesta tehdä yhteistyösopimus ruokapalveluesimiehen
palveluista Vehmaan kunnan kanssa siten, että Kustavi toimisi
vastuukuntana toimessa, kun taas puhtaanapidon esimiehen toimen osalta
Vehmaan kunta toimisi vastuukuntana. Laajempi selvitystyö on mahdollista
käynnistää sitten, kun periaatepäätös yhteistyöstä kuntien välillä on tehty.
Kustavin kunnan osalta on todettava, että järjestelyt eivät aiheuttaisi
lisäresurssien tarvetta.

Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Vehmaan ja
Kustavin kuntien välisestä yhteistyöstä ravitsemus- ja
puhtaanapitopalveluiden järjestämisestä tehdään periaatepäätös. Asian
jatkovalmistelusta vastaisi sosiaalilautakunta yhteistyössä
rakennuslautakunnan kanssa.
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Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 164

Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä
periaatepäätöksenään Vehmaan ja Kustavin kuntien välisen yhteistyön
ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden järjestämisessä. Asian
jatkovalmistelusta vastaa käytännössä sosiaalilautakunta yhteistyössä
rakennuslautakunnan kanssa. Tarvittaessa jatkovalmisteluun osallistuu
myös sivistyslautakunnan edustajat.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että ko. kunnan työntekijöiden osalta
laaditaan päivitetyt toimenkuvat, jotka toimitetaan esihenkilöille.

Kunnanhallitus 04.10.2021 § 180
Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja,
rehtori, rakennustarkastaja ja kunnanrakennusmestari ovat kokoontuneet
23.9.2021 neuvotteluun koskien mahdollista yhteistyötä ravitsemus- ja
puhtaanapitopalveluissa Vehmaan ja Kustavin kuntien välillä. Neuvottelun
muistio on tämän asian liitteenä.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan muistion mukaisesti, että Kustavin
kunta tarjoaa ravitsemuspalvelujen osalta Vehmaan kunnalle
ruokapalveluesimiehen asiantuntija-apua pois lukien selkeät
esimiestehtävät koskien henkilöstöhallintoa. Kyseiset asiantuntijapalvelut
voisivat olla esim. ruokaohjeiden hallinta, ruokalistasuunnittelu ja
hankinnat/kilpailutus. Vehmaan ja Kustavin kuntien edustajien välillä
käydään vielä erikseen neuvottelut mahdollisen yhteistyön osalta.
Kunnanhallitus päättää lisäksi, että ao. lautakunnat yhteistyössä selvittävät
muut liitteessä mainitut asiat koskien laitoshuoltajien ja
ravitsemuspalveluhenkilöstön kunnan sisäistä organisointia ja
toimenkuvallista tehtäväkenttää.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Liite[1]

Muistio 23.9.2021
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Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 145

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneet väestön osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava vammaisneuvosto. Vammaisille henkilöillä sekä heidän
omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostolla riittävä edustus.
Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston
toimintaedellytyksistä.
Kustavin kunnanhallitus on päätöksellään 26.3.2018 päättänyt
sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä silloin
perustamisvaiheessa olevan vammaisneuvoston liittämisen
vanhusneuvostoon yhteiseksi vanhus- ja vammaisneuvostoksi.
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä laatii tarvittavat asiakirjat toimintansa
edellyttämällä tavalla. Kunnanhallitus nimeää ko. neuvostolle sihteerin.
Neuvosto kokoontuu esim. 2-3 kertaa vuodessa ja se voi kutsua
kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. Neuvoston
kokouksista maksetaan kokouspalkkio kunnan palkkiosäännön mukaan.
Neuvoston keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat kunnan
vanhustenhuollosta vastaavat tahot ja alueen vammaisjärjestöt.
Toimikautensa päättävässä vanhus- ja vammaisneuvostossa ovat olleet
nykyisinä jäseninä seuraavat:

Eläkeliiton Kustavin yhdistys
SPR:n Kustavin osalta
Kustavin seurakunta
Kustavin sotaveteraanien
perinneyhdistys
Sosiaali- ja terveystoimi
Tekninen toimi

Edustaja

Varaedustaja

Birgitta Eskola
Sirpa Heikkilä
Lasse Jalonen

Arja Wainio
Asta Koskinen
Marja Santalahti

Pirjo Ilkka
Maija Grönroos
Sirpa Koskinen pj. Mirja Järvelä
Antti Nummela vpj. Irja SkyténSuominen
Jukka Lehtinen
Laura Nummela

Sivistystoimi
Uudenkaupungin seudun
Kehitysvammaisten Tuki ry
Minna Blomroos
Päivi Nikusaari
Vakka-Suomen Invalidit ry
Jaakko Romppainen Juha Rannanperä
Vakka-Suomen Sydänyhdistys ry Maritta Jalonen
Sihteeri
Markus Malmelin
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Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston
toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 ja pyytää sitä varten ko.
yhteistyökumppaneilta esitykset edustajista ja varaedustajista 20.9.2021
mennessä. Kunnanhallitus nimeää kunnan lautakuntien edustajat ja
varaedustajat.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 04.10.2021 § 181
117/00.00.01/2021
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 saanut muilta
yhteistyökumppaneilta seuraavat esitykset edustajista ja varaedustajista
toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025:
-

Eläkeliiton Kustavin yhdistys ry: Birgitta Eskola, varaedustaja Launo
Valtonen
SPR:n Kustavin osasto: Pirjo Ilkka, varaedustaja Tarja Nieminen
Kustavin seurakunta; Jarmo Tarkkonen, varaedustaja Raila Forss
Kustavin sotaveteraanien perinneyhdistys: Pirjo Ilkka, varaedustaja
Maija Grönroos
Vakka-Suomen Invalidit ry: Jaakko Romppainen, varaedustaja Juha
Rannanperä
Vakka-Suomen Sydänyhdistys ry: Maritta Jalonen, varaedustaja Leena
Paavola
Uudenkaupungin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry: Minna Blomroos,
varaedustaja Päivi Nikusaari.

Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä yhteistyökumppanien edustajat ja
varaedustajat vanhus- ja vammaisneuvostoon edellä olevien esitysten
mukaisesti toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025.
Lisäksi kunnanhallitus nimeää lautakuntien edustajat ja varaedustajat sekä
sihteerin vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudelle 1.8.202131.5.2025.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi vanhus- ja vammaisneuvostoon seuraavat
lautakuntien edustajat ja varaedustajat:
-

rakennuslautakunta: Timo Urpo, varaedustaja Sami Jalonen
sivistyslautakunta: Jonna Kallio, varaedustaja Laura Nummela
sosiaalilautakunta: Mirja Järvelä, varaedustaja Jarmo Mäntynen.
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Sihteeriksi nimettiin Markus Malmelin. Vanhus- ja vammaisneuvosto
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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Työhyvinvoinnin kehittäminen
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 182
154/01.04.04/2021
Työhyvinvoinnin kehittämistyöryhmä on valmistellut liitteenä olevan
esityksen kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Työryhmä on
kokoontunut kolme kertaa kevään ja kesän aikana. Esitykset on laadittu
siten, että kehittämistoimenpiteet kohdistuvat laajemmin henkilöstöön ja
toisaalta eri työyksiköihin. Kehittämistyöryhmä on tehnyt hyvää työtä ja
esitykset ovat hyvin kattavia ja monimuotoisia. Työryhmän tarkoituksena,
että kunnan työntekijöille tehdään kysely toiveista työryhmän ideoinnin
pohjalta.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen työhyvinvoinnin kehittämistyöryhmän
liitteenä olevat esitykset todeten samalla, että työryhmä on tehnyt hyvää
työtä ja että kunnan työntekijöille tehdään kysely toiveista työryhmän
ideoinnin pohjalta. Kyselyyn liitetään myös työssäjaksamista koskeva osio.
Kunnanhallitus päättää lisäksi hyväksyä osastokohtaisesti budjetoitavaksi
henkilömäärään pohjautuvan vuotuisen virkistysmäärärahan 50 euroa/
henkilö, joka tulee jo käytössä olevan 150 euron/henkilö suuruisen
Smartum-edun lisäksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Liite[2]

Työhyvinvointimuistio hallitukseen
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Kati Rekolan irtisanoutuminen sosiaalijohtajan virasta
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 183
155/01.01.01/2021
Kati Rekola on toimittanut kunnanhallitukselle 28.9.2021 saapuneen
ilmoituksen irtisanoutumisesta sosiaalijohtajan virasta. KVTES:n mukaan
irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen
kuuluu valtuustolle. Kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee
sosiaalijohtajan. Kati Rekola on valittu Lemin kunnanjohtajan virkaan.
Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona
irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaalijohtaja Kati Rekolan 28.9.2021
päivätyn ilmoituksen irtisanoutumisesta sosiaalijohtajan virasta
28.11.2021 alkaen. Hänen viimeinen varsinainen työssäolopäivä on
18.10.2021. Kunnanhallitus keskustelee ja päättää sosiaalijohtajan viran
julistamisesta haettavaksi. Tätä koskeva ilmoitus julkaistaan mm. kunnan
verkkosivuilla ja ilmoitustaululla, Kuntarekryssä sekä lyhyellä ilmoituksella
Turun Sanomissa ja Talentia-lehdessä. Kuntarekryn kautta hakuilmoitus
välitetään työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuille. Lisäksi kunnanhallitus
keskustelee sosiaalijohtajan viran sijaisjärjestelyistä siksi ajaksi, kunnes
virka on saatu täytetyksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti julistaa sosiaalijohtajan viran vakinaisesti haettavaksi
ja valtuuttaa kunnan hallintopalvelut järjestämään sosiaalijohtajan viran
sijaisjärjestelyä siten, että vastaava sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja
yhdessä hoitaisivat osan virkatehtävistä ja sosiaalityöntekijän tarvittavaa
tehtäväosuuden hoitamista tiedustellaan alueen kuntayksiköiltä.
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Kustavin länsiosan yleispiirteisen osayleiskaavan muutos
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 184
156/10.02.02/2021
Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.9.2021 päättänyt käynnistää
Kustavin länsiosan yleispiirteisen osayleiskaavan muutosprosessin koskien
kaavamääräyksiä. Osayleiskaavan laadintatyöstä on pyydetty tarjous
Nosto Consulting Oy:ltä. Saatu tarjous on tämän asian liitteenä. Kaavatyön
tavoitteena on muuttaa osayleiskaava-aluetta koskevaa
kantatilatarkastelun lähtökohtana käytettävää mitoitusajankohtaa siten, että
se vastaa Varsinais-Suomen maakuntakaavojen alueella yleisesti käytettyä
mitoitusajankohtaa. Saatu tarjous alittaa kunnanhallituksen 4.3.2019
hyväksymän pienhankintaohjeen mukaisen pienhankintarajan 6 000
euroa, joten se on hyväksyttävissä ns. suorahankintana. Suunnittelutyö on
mahdollista aloittaa heti tilauksen tekemisen jälkeen.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nosto Consulting Oy:n tekemän
tarjouksen edellä selostetusta kaavatyöstä liitteen mukaisella hinnalla
5 750 euroa (alv O %).

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Liite[3]

Tarjous_Kustavin_kunta_20.9.2021
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Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemuksen tekemisen arviointi
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 185
Rakennuslautakunta 14.09.2021 § 115
Rakennuslautakunta päätti 25.8.2021 kokouksessaan hylätä kaikki
osaurakkatarjoukset, koska kunnalle ei toimitettu yhtään
pääurakkatarjousta.
Rakennuslautakunta päätti selvittää nopeasti, olisiko hankkeeseen liittyvä
jäteveden esikäsittelylaitteisto rakennettavissa 30.6.2022 mennessä ja
mahdollisesti tehdä rahoitukseen liittyvän hankemuutoshakemuksen ELYkeskukselle.
Tekninen toimi on selvittänyt yhdessä Envirefit Oy:n kanssa jäteveden
puhdistuslaitteiston rakentamisen toteuttamisaikataulun olemassa olevien
päivitettyjen suunnitelmien mukaisena.
Selvityksen perusteella hanke olisi toteuttamiskelpoinen määrätyssä
ajassa ja olisi valmis 30.6.2022 mennessä.
Hankkeen kustannusarvio jää alle 500.000 € (alv. 0 %).
Kunnanhallituksen hyväksymien v.2021 talousarvion täytäntöönpanoohjeiden perusteella mahdollisen valtionosuuden ja – avustuksen tai
muun vastaavan hakemisesta investointihankkeeseen vastaa sen
toimielimen esittelijä, jonka toimialalle hankkeen määräraha on
hyväksytty.
Jäteveden esikäsittelylaitteisto palvelee toteutuessaan ammattikalastusta
ja vesiviljelystä.Hankkeen ympäristövaikutukset ovat posiiviset
merialueelle.
Jätevesien osalta kunnalla on Uudenkaupungin Veden kanssa jätevesien
vastaanottosopimus Häpöniemen puhdistamolle.
Lisäksi kunnalla on käytettävissä Uudenkaupungin Veden
teollisuusjätevesisopimusta koskeva sopimuspohja, joka käydään
yksityiskohtaisesti ko. yrityksen kanssa. Jäteveden esikäsittelylaitteiston
käytöstä on laadittava käyttäjien kanssa sopimus.
Esittelijä

kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

Päätösehdotus

Lautakunta päättää tehdä Laupusten kalasataman kehittämishankkeen
muutoshakemuksen ELY-Keskukselle 30.9.2021 mennessä, jota
hakemusta varten rakennuslautakunta tilaa Envirefit Oy:ltä hankkeesta ja
muilta suunnittelijoilta mahdollisesti tarvittavia tarkesuunnitelmia. Työ
suunnitelmien tarkistamiseksi ei vaadi mittavia kustannuksia, mutta on
hyvin kiireellinen. Envirefit toimittaa kunnalle myös hankkeen rahoitukseen
vaadittavan kustannusarvion. Todetaan, että hankkeeseen liittyvä
kilpailutus on toteutettava Hilmassa.
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Lautakunta päätti tehdä Laupusten kalasataman kehittämishankkeen
muutoshakemuksen ELY-Keskukselle 30.9.2021 mennessä, jota
hakemusta varten rakennuslautakunta tilaa Envirefit Oy:ltä hankkeesta ja
muilta suunnittelijoilta mahdollisesti tarvittavia tarkesuunnitelmia. Työ
suunnitelmien tarkistamiseksi ei vaadi mittavia kustannuksia, mutta on
hyvin kiireellinen. Envirefit toimittaa kunnalle myös hankkeen rahoitukseen
vaadittavan kustannusarvion. Todettiin, että hankkeeseen liittyvä kilpailutus
on toteutettava Hilmassa.
Lautakunta tekee katselmuksen 17.9.2021 klo 9:00 Laupusten
kalasatamassa, jotta saadaan lisäinformaatiota päätöksenteon tueksi.
Kari Liippala ja Aki Honkanen poistuivat kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana, ennen päätöksenteon alkamista.

Rakennuslautakunta 24.09.2021 § 121
136/00.02.04/2021
Paraisten kaupunki on tarjoutunut myymään Timars-merkkisen
kalanlajittelulinjaston oheislaitteineen Kustavin kunnalle
omakustannushintaan 20.800,00 € (alv 0%).
Koska EU on jo tukenut hankintaa 90 %:lla, tähän hankintaan ei ole
mahdollista saada enää tukirahoitusta.
Mikäli kunta hankkii ko. laitteiston ja toteuttaa jäteveden esikäsittelyn
kalasatamaan, kehittämishankkeen keskeiset tavoitteet tulevat täytetyksi ja
hanke toteutuneiden ja toteutuvien kustannusten osalta saataneen EU:n
80 %:n tuen piiriin.
Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä
kauppakirjaluonnos, Paraisten teknisen jaoston päätös lajittelulinjaston
myyntineuvotteluiden aloittamisesta, lajittelulinjaston leikkauskuva ja
alkuperäinen v.2011 Timarsin tarjous Paraisille.
Esittelijä

kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

Päätösehdotus

Rakennuslautakunta päättää ostaa kalanlajittelulinjaston Paraisten
kaupungilta kauppakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin hinnalla 20.800,00
€ (alv 0%) ehdolla, että ELY-keskus myöntää luvan hankinnalle.
Rakennuslautakunta päättää toteuttaa hankkeen edellä mainitulla ja jo
aiemmin päätetyllä tavalla.

Päätös

Rakennuslautakunnan keskustellessa asiasta jäsen Timo Urpo ehdotti
jäsen Markku Vinnikaisen kannattamana, että koko Laupusten
kalasataman investoinnit-hankkeen toteutus lopetetaan tasavertaisuusperiaatteen vastaisena eikä EU-rahoitusta meri- ja kalatalousrahastosta
haeta. Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta
kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus,
puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi, todeten asian vaativan
äänestyksen. Äänestystavaksi hän ehdotti kädennostoäänestystä, minkä
rakennuslautakunta hyväksyi yksimielisesti.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä puheenjohtaja Sami Jalonen ja
jäsen Ilona Ääritalo äänestivät käsittelyn pohjana olevan päätös-
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ehdotuksen puolesta. Jäsenet Timo Urpo, Markku Vinnikainen ja Virpi
Sipilä äänestivät jäsen Timo Urpon tekemän vastaehdotuksen puolesta.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi jäsen Timo Urpon tekemän
ehdotuksen tulleen rakennuslautakunnan päätökseksi.

Kunnanhallitus 04.10.2021
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ääritalo on päättänyt käyttää
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta rakennuslautakunnan 24.9.2021
pitämän kokouksen pykälään 121 koskien Laupusten kalasataman
kehittämishankkeen muutoshakemuksen tekemisen arviointia. Kustavin
kunnan hallintosäännön 5 luvun 19 §:n mukaisesti asian ottamisesta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Näin ollen toimivalta ko. päätöksessä on
siirtynyt kunnanhallitukselle.
Kuntalain 92 §:n mukaan otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että
alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut
eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on sama
toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen
tekemään asiassa päätöksen.
Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan
- tehdä uusi päätös
- aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka
- asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.
Laupusten kalasataman kehittämishanke on käynnistetty kunnanvaltuuston
ja kunnanhallituksen hankkeeseen liittyvillä päätöksillä ja toteutukseen
kunnanvaltuusto on tehnyt määrärahavarauksia.
Rakennuslautakunnan päätöksen 14.9.2021 § 115 mukaan Laupusten
kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemus on toimitettu ELYkeskukselle 22.9.2021 ELY-keskuksen toivomassa aikataulussa.
Muutoshakemukseen voidaan tehdä täydennyksiä. Mikäli hankkeen
jatkaminen ei toteudu, hakemus peruutetaan.
Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 1.555.000 euroa, jonka kunnan
saamat tarjoukset ylittivät huomattavasti. Lisäksi vuonna 2021 suoritetulla
tarjouskierroksella ei saatu ollenkaan pääurakkatarjousta eli
rakennusurakkatarjousta tarkennettujen suunnitelmien pohjalta. Nyt
kyseessä olevan hankekokonaisuuden kustannusarvio jo toteutuneiden ja
toteutuvien kustannusten osalta on n. 860 000 euroa ja näin toimien
jäteveden esikäsittelylaitteiston ja kalanlajittelulinjaston toteuttamisella
saavutetaan kehittämishankkeen keskeiset tavoitteet. EU:n meri- ja
kalatalousrahaston tukiprosentti kustannuksiin on 80 %. Koska EU on jo
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tukenut kalanlajittelulinjaston hankintaa 90 %:lla, tähän hankintaan
kuljetuksineen ei ole mahdollista saada enää tukirahoitusta, kuten
rakennuslautakunnan kokouksessa on todettu.
Asiaan liittyvää aineistoa on oheismateriaalina.
Esittelijä

kunnanjohtaja Veijo Katara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kunnanhallituksen puheenjohtajan käyttäneen ottooikeutta rakennuslautakunnan 24.9.2021 pitämän kokouksen pykälään 121
ja päättää, että Laupusten kalasataman kehittämisinvestoinnit – hankkeen
toteutusta jatketaan kunnanrakennusmestarin rakennuslautakunnalle
14.9.2021 ja 24.9.2021 tekemien päätösehdotusten mukaisesti siten, että
hankehakemuksen täydentämistä varten jäteveden esikäsittelylaitteistosta
tilataan Envirefit Oy:ltä ja muilta suunnittelijoilta mahdollisesti tarvittavia
tarkesuunnitelmia sekä hankkeen rahoitukseen tarvittava tarkempi
kustannusarvio ja että Paraisten kaupungilta ostetaan kalanlajittelulinjasto
kauppakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin hintaan 20 800 euroa (alv 0 %).
Rakennuslautakunnan käsittelyssä on todettu, että em. työ suunnitelmien
tarkistamiseksi ei vaadi mittavia kustannuksia, mutta on hyvin kiireellinen.
Kunnanhallitus toteaa, että ELY-keskus on päätöksellään 23.9.2021
myöntänyt Paraisten kaupungille kalanlajittelulinjaston myyntiluvan.
Kunnanhallitus päättää, että teknisten palveluiden toimialan tehtävänä on
toteuttaa em. toimenpiteet ja jatkaa hankkeen edelleen toteuttamista
edellyttäen, että hanketta koskeva muutoshakemus on tullut hyväksytyksi
ELY-keskuksessa.

Päätös

Kunnanhallituksen keskustellessa asiasta jäsen Matias Juslin ehdotti
jäsen Jarmo Mäntysen kannattamana, että hanketta ei toteuteta, jolloin
Laupusten kalasataman kehittämisinvestoinnit -hanke lopetetaan. Koska
oli tehty käsittelyn pohjana olevasta päätösehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi todeten
asian vaativan äänestyksen. Äänestystavaksi hän ehdotti nimenhuutoäänestetystä siten, että käsittelyn pohjana olevaa ehdotusta kannattavat
sanovat “jaa” ja Matias Juslinin ehdotusta kannattavat sanovat “ei”.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti äänestysesityksen. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä puheenjohtaja Antti Ääritalo ja jäsen Mari
Väisänen sanoivat “jaa” ja jäsenet Matias Juslin, Kai Nieminen, Mia
Lehtonen, Kirsi Lindroth ja Jarmo Mäntynen sanoivat “ei”.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi jäsen Matias Juslinin tekemän
ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Antti Ääritalo ja kunnanjohtaja
Veijo Katara ilmoittivat jättävänsa asiasta eriävän mielipiteensä
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kunnanhallituksen päätökseen. Heidän eriävien mielipiteidensä perustelut
liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.
Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Lehtinen poistui kokouksesta
intressijääviyden perusteella esteellisenä klo 17.40 tämän asian käsittelyn
alkaessa. Hän on kalasataman käyttäjä. Edelleen merkittiin pöytäkirjaan,
että Jari Nerjanto oli läsnä tämän asian käsittelyn aikana klo 17.40-18.30
poistuen ennen päätöksentekoa.
Liitteet
Liite[4]
Liite[5]
Oheismateriaali
Hankeselvitys

Eriävän mielipiteen perustelut AÄ
Eriävän mielipiteen perustelut VK
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Muut asiat
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 186
Pohjola Vakuutus Oy on toimittanut kunnalle 4.10.2021 päivätyn
ilmoituksen vahingon korvaamisesta jätevesivahinkoasiassa.
(Oikaisupyyntö, vahinko EK21-077068-1/29.6.2021 Kustavin kunta).
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen em. asian.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 177, § 178, § 179, § 180, § 182, § 183, § 186

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 181, § 185
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:


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



kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kustavin kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kustavin kunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Posti-/käyntiosoite: Keskustie 7, 23360 Kustavi
Sähköpostiosoite:
kustavi@kustavi.fi
Puhelinnumero:
02 842 6600
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
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päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan
kirjaamosta.
Pöytäkirja on xx.xx.202x viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään
lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 184

HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE
I Hankintaoikaisuohje
(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä
hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä
tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee
(jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan
päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi
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- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä
päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
laatijan yhteystiedot
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Kustavin kunta
Keskustie 7
23360 Kustavi
kustavi@kustavi.fi
02 8426600
Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus
Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.
Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallintooikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus
asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen
tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu
hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle
toimielimelle.
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II Oikaisuvaatimusohje
(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun
oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava
- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä
tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
laatijan yhteystiedot
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla
lähettäjän omalla vastuulla.
Yhteystiedot:
Kustavin kunta
Keskustie 7
23360 Kustavi
kustavi@kustavi.fi
02 8426600
Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.
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