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Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Vehmaan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja julkaistu
kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 27.12.2017 klo 9.00 –
15.00.
_______

Valtuuston
puheenjohtaja

Simo Virtanen

Viranomainen

Nro

Sivu
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Janne Ahala, läsnä
Elviira Davidow, poissa
Anna Ekström, läsnä
Mika Haukka, läsnä
Jussi Jaakkola, läsnä
Petteri Kainu, läsnä
Tino Laine, läsnä
Katja Lehtonen, läsnä
Reijo Lehtonen, läsnä
Riitta Luotonen, läsnä
Mia Lännistö, poissa

(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§§ 76 – 86

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 77

(tarkastuspaikka ja –aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Mika Munkki, läsnä
Rami Mäkelä, läsnä
Johanna Salonen, läsnä
Mikko Simola, läsnä
Petri Soranko, läsnä
Jyrki Susi, läsnä
Eira Söderholm, läsnä
Pirkko Tammelin, läsnä
Simo Virtanen, läsnä
Ulla-Maija Kotiranta (Lännistön varajäsen) läsnä
Saila Kaattari (Davidowin varajäsen) läsnä

Ari Koskinen, kunnanjohtaja, läsnä
Kari Kankaanranta, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä, läsnä
Antti Heinonen, vs. tekninen johtaja, läsnä
Pirjo Mäntynen, lomitustoimenjohtaja, läsnä
Raija Ketonen, peruspalvelujohtaja, läsnä
Hannele Lehtimäki, rehtori-koulutoimenjohtaja, läsnä
§ 76

ASIAT

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Simo Virtanen

Kari Kankaanranta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

27.12.2017
Allekirjoitukset

Riitta Luotonen

Reijo Lehtonen

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto 27.12.2017
Virka-asema

Pöytäkirjanpitäjä

207

Allekirjoitus

Kari Kankaanranta

Viranomainen

Kokouspäivämäärä
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76 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valt 76 §

Valtuuston kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla 12.12.2017 sekä lähetetty samana päivänä
valtuutetuille sähköisesti.
Kutsu on lisäksi julkaistu Vakka-Suomen Sanomien torstaina
14.12.2017 ilmestyneessä numerossa.
Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston
kokoukseen on vähintään kuusi (6) 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.
Kuntalain 58 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (2/3 on 14
valtuutettua).
Ehdotus: Puheenjohtaja toimittanee nimenhuudon
läsnäolijoiden toteamiseksi ja ellei läsnäolijoiden määrä anna
aihetta muuhun, todennee kokouksen laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Läsnä 19 (yhdeksäntoista) valtuutettua ja 2 (kaksi)
varavaltuutettu, yhteensä 21 (kaksikymmentäyksi) valtuutettua,
liite.
_____

____________________________________________________________________________________________
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77 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Valt 77 §

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston
pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään
valittua valtuutettua, jollei valtuusto ole jonkin asian kohdalla
toisin päättänyt.
Tarkastusvuorossa ovat Reijo Lehtonen ja Riitta Luotonen.
Ehdotus: Valtuusto päättää valita tämän kokouksen
pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Lehtosen ja Riitta Luotosen.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Riitta
Luotonen ja Reijo Lehtonen.
______

____________________________________________________________________________________________
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724
78 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Khall 371 §

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66
jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit
määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin
vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä
tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja
jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden
ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien
perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin
puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan
maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Varsinais-Suomen vaalipiiristä valitaan 6 jäsentä ja 6
varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on
vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä.
Vehmaan kunnan äänimäärä on 2290.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat.
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut
ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen
yhdistelmän, liitteenä.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun
merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan.
Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku
kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja
kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä.
Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun.
Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun
tyhjät äänet.
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Ehdotus: Valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa
Varsinais-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevalle ehdokaslistalle.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
_____
Lisätietoja antaa:
Hallintojohtaja Kari Kankaanranta
puh. 4393710
fax 4331389
sähköposti kari.kankaanranta@vehmaa.fi

_____
Valt 78 §

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että valtuusto toimittaa
suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa
äänen voi antaa Varsinais-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen
yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että vaalissa menetellään
seuraavasti:
- Vaali toimitetaan suljetuin lipuin
- Ääntenlaskijoina toimivat kokouksen
pöytäkirjantarkastajat Riitta Luotonen ja Reijo
Lehtonen
- Äänestysliput pudotetaan vaaliuurnaan
nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä
Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että ryhdytään
vaalitoimitukseen ja näytti, että vaaliuurna on tyhjä. Vaali
toimitettiin nimenhuudon määräämässä järjestyksessä.
Ääntenlaskijat suorittivat kokouksen pöytäkirjanpitäjän
avustamina ääntenlaskun kunnanjohtajan huoneessa valtuuston
kokouksen ollessa tauolla 18.15-18.20.
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Edelleen äänten laskun jälkeen puheenjohtaja ilmoitti vaalin
tuloksen:
Ehdokaslistan numero
4
5
6
9

Ääniä
5
4
3
9

Päätös: Valtuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton
valtuuskunnan vaalin.
Äänestystulos viedään Kuntaliiton sähköiseen
äänestysjärjestelmään.
_____
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79 § Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020
Khall 329 §

Kuntalaki §110:
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona
katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa
brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota.
Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta
sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Sähköisenä liitteenä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys
(ulkoiset): yhteenveto, koko kunta tileittäin, lautakunnat
kustannuspaikoittain, investoinnit.
Ehdotus: Kunnanhallitus tutustuu vuoden 2018 talousarvioon ja
taloussuunnitelmaan vuosille 2018-2020 ja palauttaa talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesityksen takaisin lautakunnille valmisteltavaksi
toimintojen uudelleentarkastelun ja säästöjen aikaansaamiseksi.
Lautakuntien tulee toimittaa lautakuntien TA ehdotusten II käsittelyn
versiot kunnanhallitukselle 20.11. 2017.
____________________________________________________________________________________________
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11.12.2017
762
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
______
Lisätietoja antaa:
hallintojohtaja Kari Kankaanranta
puh. 4393710
fax 4331389
sähköposti kari.kankaanranta@vehmaa.fi
_______

Khall 377 §

Liitteenä talousarvio materiaali.
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi
ohessa liitteenä olevan Vehmaan kunnan vuoden 2018
talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020.
Kunnanjohtaja teki kokouksessa muutetun
päätösehdotuksen:
Valmistelua jatketaan. Rahoitustuottoja ja -kuluja tarkennetaan
vuoden 2018 talousarvion sekä taloussuunnitelmavuosien 20192020 osalta. Valtuustolle tehtävä ehdotus Vehmaan kunnan
vuoden 2018 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille
2018 – 2020 käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa
11.12.2011.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän
kokouksessa tekemän ehdotuksen.
_______
Pöytäkirjamerkintä: Rakennustarkastaja/vs. tekninen johtaja Taina
Heinonen, projektityöntekijä Antti Heinonen, rehtorikoulutoimenjohtaja Hannele Lehtimäki, peruspalvelujohtaja Raija
Ketonen ja lomitustoimenjohtaja Pirjo Mäntynen olivat kokouksessa
kuultavina asiantuntijoina ko. asiakohdan ajan kello 17:03 – 17:16.

_______
Lisätietoja antaa:
Hallintojohtaja Kari Kankaanranta
puh. 4393710
fax 4331389
sähköposti kari.kankaanranta@vehmaa.fi

_______
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Khall 395 §

Liitteenä talousarvio materiaali.
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi
ohessa liitteenä olevan Vehmaan kunnan vuoden 2018
talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
_______
Lisätietoja antaa:
Hallintojohtaja Kari Kankaanranta
puh. 4393710
fax 4331389
sähköposti kari.kankaanranta@vehmaa.fi

_______
Valt 79 §

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen
ehdotuksen.
_______
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80 § Kuntastrategia
Khall 373 §

Kuntalaki (410/2015), 37 § kuntastrategia:
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää
kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt
palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan
nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista
ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.
Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen
arviointi ja seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion
ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä.
Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston
toimikaudessa.

Liitteenä luonnos kuntastrategia.
Ehdotus: Kunnanhallitus tutustuu Vehmaan kunnan
kuntastrategialuonnokseen.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
_______
Lisätietoja antaa:
Hallintojohtaja Kari Kankaanranta
puh. 4393710
fax 4331389
sähköposti kari.kankaanranta@vehmaa.fi

_______
____________________________________________________________________________________________
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Khall 396 §

Liitteenä kuntastrategia.
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi
Vehmaan kunnan kuntastrategian.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
______
Lisätietoja antaa:
Hallintojohtaja Kari Kankaanranta
puh. 4393710
fax 4331389
sähköposti kari.kankaanranta@vehmaa.fi

_______
Valt 80 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa kuntastrategian
kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
_______
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81 § Vinkkilän/Margareeta- kodin asemakaavan muutos, kortteli 37 B
Khall 109 §

Margareeta-kodin kiinteistö sijaitsee korttelissa 37 B ja alueen
kaava on ”Yleisten rakennusten korttelialue”. Alueelle voidaan
rakentaa julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia.
Yksityisluonteiseen asumiseen verrattuna yleisten rakennusten
korttelialueella sijaitsevan asumisen ominaisuuksia ovat muun
muassa hoivapalveluja edellyttävä, pääasiallinen vastuu muilla
kuin asukkailla, pysyvä henkilökunta, ympärivuorokautinen
päivystys tai palvelujen tarjoaminen myös ulkopuolisille.
Vehmaan kunta on lopettamassa palvelutuotantoa Margareeta-kodin
kiinteistössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen
valmistautumisessa on kunnassa nähty tarkoituksenmukaisena
asumispalvelutuotannon keskittämisen pääasiassa
terveyskeskuskiinteistöön. Nykyisen Margareeta-kodin kiinteistön
alueen kaava ei näin ollen tue maankäytön osalta kunnan tavoitteita.
Edellä mainitun kehityksen lisäksi kunnan vuokra-asuntotarjonta on
tällä hetkellä heikko. Vapaat vuokra-asunnot ovat loppumassa ja
samaan aikaan Varsinais-Suomen elinkeinopoliittinen tilanne on
elpynyt merkittävästi. Tämä saattaa heijastua muuttovirtojen ja
mahdollisten uusien asukkaiden myötä myös Vakka-Suomeen ja
Vehmaalle.
Margareeta-kodin kiinteistön ympäristö on paloasemaa lukuun
ottamatta kaavaltaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialuetta tai asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialuetta. Saman kaavan laajentaminen
koko korttelialueeseen, paloasemaa lukuun ottamatta, palvelisi
parhaiten kunnan tavoitteita.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ryhtyä muuttamaan Vinkkilän
asemakaavaa korttelissa 37b (liite) ja valtuuttaa viranhaltijat
hankkimaan kaavoitustyön toimittajan.
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Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
______
Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Ari Koskinen
puh. 4393701
fax 4331389
sähköposti ari.koskinen@vehmaa.fi
rakennustarkastaja Taina Heinonen
puh. 050 405 2850
fax 4331389
sähköposti taina.heinonen@vehmaa.fi

Khall 199 §

______
MRL:n 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Vehmaan kunnassa
on tullut vireille Vinkkilän asemakaavan muutos, joka koskee
osaa korttelista 37b. Suunnittelualueella sijaitsee Margareetakoti sekä siihen liittyviä rivitaloja ja piha-alueita. Asemakaavaa
koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on
nähtävillä kunnanvirastolla kaavan laatimisen ajan.
Samalla ilmoitetaan, että asemakaavan muutoksen
valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan valmisteluvaiheen
kuulemista varten nähtäville 1.8. – 30.8.2017 väliseksi ajaksi
(MRL 62 §, MRA 30 §). Nähtävillä olon aikana osallisilla on
mahdollisuus esittää kaavaa koskevia mielipiteitä kirjallisesti
Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella, Saarikontie 8, 23200
Vinkkilä.
Ohessa sähköisenä liitteenä ko. asiaan liittyvät asiakirjat.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että MRL:n 63 §:n mukaisesti
Vehmaan kunnassa on vireillä Vinkkilän asemakaavan muutos,
joka koskee osaa korttelista 37b. Suunnittelualueella sijaitsee
Margareeta-koti sekä siihen liittyviä rivitaloja ja piha-alueita.
Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) on nähtävillä kunnanvirastolla kaavan laatimisen ajan.
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26.06.2017
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Kunnanhallitus
23.10.2017
654
Kunnanhallitus
11.12.2017
780
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (kaavaluonnos)
asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 1.8. –
30.8.2017 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §). Nähtävillä
olon aikana osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaa koskevia
mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle,
osoitteella, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
______
Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Ari Koskinen
puh. 050 386 6142
fax 4331389
sähköposti ari.koskinen@vehmaa.fi

Lisätietoja antaa:
rakennustarkastaja Taina Heinonen
puh. 050 405 2850
fax 4331389
sähköposti taina.heinonen@vehmaa.fi

______
Khall 334 §

Ohessa sähköisenä liitteenä kaava-asiakirjat: (kartta ja
kaavaselostus; Vehmaan kunta Margareeta- kodin asemakaavan
muutos korttelin 37 B osa, osallistumis- ja arviointisuunnitelma;
Vehmaan kunta Margareeta- kodin asemakaavan muutos osa
korttelista 37 B, asemakaavan seurantalomake/asemakaavan
perustiedot ja yhteenveto, poistuva kaava; Vehmaan kunta
Margareeta- kodin asemakaavan muutos osa korttelista 37 B).
Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa nähtäville MRL:n 65 §:n ja
MRA 27 §:n mukaisesti Vehmaan Vinkkilän/Margareeta- kodin
asemakaavan muutoksen ehdotuksen korttelin 37 B osa ajalle
27.10. – 27.11.2017.
Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutuksia kaavaehdotuksesta
nähtävillä oloaikana.
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Kunnanhallitus päättää lisäksi pyytää asemakaavan muutoksesta
lausunnot Varsinais-Suomen Liitolta, Varsinais-Suomen Elykeskukselta, Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ja Vehmaan
kunnan tekniseltä lautakunnalta.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
_______
Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Ari Koskinen
puh. 050 386 6142
sähköposti ari.koskinen@vehmaa.fi

_______
Khall 405 §

Ohessa sähköisenä liitteenä Margareeta-kodin asemakaavan
muutos korttelin 37 B osa, kaavan laatijan vastine, kaavakartta
Margareeta-kodin asemakaavan muutos kortteli 37 B osa,
asemakaavan seurantalomake, poistuva kaava ja OAS
Margareeta-kodin asemakaavan muutos kortteli 37 B osa.
Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi
Vehmaan Vinkkilän/Margareeta- kodin asemakaavan muutos
korttelin 37 B osa.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
______
Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Ari Koskinen
puh. 050 386 6142
sähköposti ari.koskinen@vehmaa.fi

_______
Valt 81 §

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen
ehdotuksen.
_______
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82 § Vammaisten päivätoiminnan ohjaajan toimen muuttaminen vammaisten
sosiaaliohjaajan viraksi
Sos ja terv ltk 94 §

Vammaisten päivätoimintaan on perustettu (kh 19.10.2015
§277) päivätoiminnan ohjaajan toimi, joka on yhdessä
päivätoiminnan hoitajan kanssa vastannut kehitysvammaisten
päivätoiminnan järjestämisestä.
Päivätoiminnan ohjaaja Jonna Marelalla on vankka kokemus ja
tietämys kehitysvammaisuudesta ja hänen asiantuntemustaan ja
tietämystään on käytetty hyödyksi laajemminkin
kehitysvammaisten palveluja järjestettäessä. Hän on mm.
osallistunut hoitoneuvotteluihin KTO:n erityisneuvolan
kuntoutussuunnitelmien laadinnassa, laatinut
kehitysvammaisten palvelusuunnitelmat ajan tasalle ja
osallistunut palvelujen kehittämiseen.
Koska sosiaalitoimistoon ei ole saatu palkattua pätevää
sosiaalityöntekijää, on peruspalvelujohtajan työhön kuuluvia
tehtäviä mm. vammaispalveluiden osalta tarpeen siirtää muille
työntekijöille. Jonna Marelalla on sosionomin (AMK) pätevyys
ja hän on kiinnostunut vammaispalveluiden työtehtävistä
laajemminkin kuin päivätoiminnan ohjaajan tehtävät.
Vammaisten päivätoiminnan ohjaajan toimi voitaisiin muuttaa
vammaisten sosiaaliohjaajan viraksi, jolloin viran toimenkuvaan
kuuluisivat:
- päivätoiminnan ohjaaminen ja kehittäminen
- avotyön kehittäminen ja työntekijöiden ohjaaminen
- kehitysvammaisten palvelusuunnitelmien päivittäminen ja
päätösten tekeminen tarvittavista palveluista
- kehitysvammaisten omaishoidon tuen päätösten ja
vapaapäiväjärjestelyistä huolehtiminen sekä siihen liittyvien
palvelupäätösten tekeminen
- kehitysvammaisten palveluohjaus ja asiantuntemuksen
tuominen vammaispalveluihin.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
18.10.2017
191
Kunnanhallitus
6.11.2017
690
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7.12.2017
232
Kunnanhallitus
11.12.2017
783
Vammaisten sosiaaliohjaaja vastaisi yhdessä
peruspalvelujohtajan kanssa kehitysvammaisten palveluiden
kehittämisestä. Sosiaaliohjaajan virkaan sisältyy hallinnollisten
päätösten tekemistä, joten viran perustaminen on perusteltua.
Päivätoiminnan ohjaaja Jonna Marelalla on sosionomin (AMK)
tutkinto ja hänellä on monivuotinen työkokemus
kehitysvammaisten parissa. Jonna Marela on antanut
suostumuksensa ja on kiinnostunut toimimaan vammaisten
sosiaaliohjaajan virassa.
Vammaisten sosiaaliohjaajan viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi
esitetään 3 070 €/kk. Kustannusvaikutus palkkausmenojen
osalta on noin 7 500 €/ vuosi.
Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
 että vammaisten päivätoiminnan ohjaajan toimi muutetaan
vammaisten sosiaaliohjaajan viraksi,
 että Jonna Marela siirretään suostumuksensa mukaisesti
sosiaaliohjaajan virkaan 1.1.2018 lukien
 että sosiaaliohjaajan tehtäväkohtaiseksi kuukausipalkaksi
hyväksytään 3 070 €/kk (KVTES 04SOS050).
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Khall 353 §

KVTES:n 04SOS050 (Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät)
peruspalkan alaraja on 2.196,92 €.
Ehdotus: Kunnanhallitus palauttaa asian takaisin sosiaali- ja
terveyslautakunnan valmisteltavaksi johtuen epäselvästä
tehtävän vaativuuden arvioinnista.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
______
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
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Kunnanhallitus
11.12.2017
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Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Ari Koskinen
puh. 4393701
fax 4331389
sähköposti ari.koskinen@vehmaa.fi
_________
Sos ja terv ltk 112 §

KVTES:n palkkauksen kohdassa 04SOS050, Sosiaalihuollon
vaativat ammattitehtävät, on määritelty tehtäväkohtainen
vähimmäispalkka. Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävät
muodostuvat sosiaalisen tuen, ohjauksen, kasvatuksen ja
kuntoutuksen tehtävistä. Viranhaltijalta/ työntekijältä
edellytetään korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista
tutkintoa. Tähän ryhmään voivat kuulua esim. sosionomi
(AMK), jota edeltäviä koulutusnimikkeitä ovat olleet
sosiaalialan ohjaaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja ja
kehitysvammaisten ohjaaja, sekä sosiaalityön palveluohjaaja,
koulun kasvatusohjaaja, lastensuojelun perhetyöntekijä,
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja ja johtava/vastaava ohjaaja.
Päivätoiminnan ohjaajan ja perhetyöntekijän palkka on
määräytynyt KVTES:n saman palkkauskohdan mukaan ja tointa
perustettaessa tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi on päätetty 2400
euroa.
Vammaistyön sosiaaliohjaajan työtehtävät ovat oleellisesti
vaativampia ja moninaisempia ja asiakasmäärä on suurempi
kuin työtoiminnan ohjaajan tehtävässä. Vammaistyön
sosiaaliohjaajan työhön kuuluu viranhaltijapäätösten tekeminen,
jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään monin tavoin. Lisäksi työ
edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja erilaisten ihmisten
kanssa toimeen tulemista. Tehtyjen työn vaativuuden arviointien
perusteella palkkauksen pitäisi olla samalla tasolla kuin
vanhusten avopalveluohjaajan palkkaus, joka määräytyy saman
KVTES:n palkkauskohdan mukaan.
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Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
 että vammaisten päivätoiminnan ohjaajan toimi muutetaan
vammaistyön sosiaaliohjaajan viraksi,
 että Jonna Marela siirretään suostumuksensa mukaisesti ko.
virkaan 1.1.2018 lukien
 että vammaistyön sosiaaliohjaajan tehtäväkohtaiseksi
kuukausipalkaksi hyväksytään työn vaativuuden arvioinnin
perusteella 2700,63 €/kk (KVTES 04SOS050).
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
Pöytäkirjamerkintä: Tämän pykälän osalta pöytäkirja
tarkistettiin kokouksessa.
_________
Pöytäkirjamerkintä: Jyrki Susi saapui tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 17.10.
______
Lisätietoja antaa:
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
puh. 050 520 8615
S-posti raija.ketonen@vehmaa.fi

Khall 406 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja
terveyslautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen valtuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
______
Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Ari Koskinen
puh. 4393701
fax 4331389
sähköposti ari.koskinen@vehmaa.fi

______
Valt 82 §

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen
ehdotuksen.
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83 § Vehmaan yhtenäiskoulun urakkamuodon valinta
Khall 401 §

Valtuusto on kokouksessaan 24.04.2017, § 18, päättänyt
selvittää myös yhtenäiskouluhankkeen hinnan KVRurakkamuotoisena.
Hankkeen KVR- urakkamuodon hinta kilpailutettiin, laki
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, säädösten
mukaisesti. Tarjousten jättöaika päättyi 30.11.2017 klo 12.00.
Tarjoukset avattiin kunnan konsulttina toimineen
insinööritoimisto HTJ:n tiloissa Turussa 30.11.2017 klo 13.00.
Tilaisuudessa kunnan edustajina olivat kunnanhallituksen
puheenjohtaja Anna Ekström, kunnanjohtaja Ari Koskinen,
rakennustarkastaja Taina Heinonen ja vs. tekninen johtaja Antti
Heinonen.
Asiaa selostetaan lisää kokouksessa.
Ehdotus: Ehdotus tehdään kokouksessa.
Esittelijä teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Vehmaan
yhtenäiskoulun urakkamuodoksi valitaan KVR.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjamerkintä: Vs. tekninen johtaja Antti Heinonen oli
kokouksessa asiantuntijana ko. asiakohdan ajan kello 17:0517:12.
______
Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Ari Koskinen
puh. 050 386 6142
sähköposti ari.koskinen@vehmaa.fi
vs. tekninen johtaja Antti Heinonen
puh. 044 739 3787
sähköposti antti.heinonen@vehmaa.fi
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Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen
ehdotuksen.
Pöytäkirjamerkintä: Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä
pöytäkirjan tarkastetuksi kokouksessa ko. asiakohdan osalta.
______
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84 § Vehmaan yhtenäiskoulun pääurakoitsijan valinta
Khall 402 §

Valtuusto on kokouksessaan 24.04.2017, § 18, päättänyt
selvittää myös yhtenäiskouluhankkeen hinnan KVRurakkamuotoisena.
Hankkeen KVR- urakkamuodon hinta kilpailutettiin, laki
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, säädösten
mukaisesti. Tarjousten jättöaika päättyi 30.11.2017 klo 12.00.
Tarjoukset avattiin kunnan konsulttina toimineen
insinööritoimisto HTJ:n tiloissa Turussa 30.11.2017 klo 13.00.
Tilaisuudessa kunnan edustajina olivat kunnanhallituksen
puheenjohtaja Anna Ekström, kunnanjohtaja Ari Koskinen,
rakennustarkastaja Taina Heinonen ja vs. tekninen johtaja Antti
Heinonen. Asiaa selostetaan lisää kokouksessa.
Ehdotus: Ehdotus tehdään kokouksessa.
Esittelijä teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Vehmaan
yhtenäiskoulun pääurakoitsijaksi valitaan lain julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista pidetyn kilpailutuksen
ja laaditun tarjouspyynnön sekä pisteytyksen perusteella
Rakennustoimisto Laamo Oy.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjamerkintä: Vs. tekninen johtaja Antti Heinonen oli
kokouksessa asiantuntijana ko. asiakohdan ajan kello 17:1217:19.
______
Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Ari Koskinen
puh. 050 386 6142
sähköposti ari.koskinen@vehmaa.fi
vs. tekninen johtaja Antti Heinonen
puh. 044 739 3787
sähköposti antti.heinonen@vehmaa.fi
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Valt 84 §

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen
ehdotuksen. Rakennustoimisto Laamo Oy:n kokonaishinta
7.440.000,00 € (alv 0 %).
Pöytäkirjamerkintä: Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä
pöytäkirjan tarkastetuksi kokouksessa ko. asiakohdan osalta.
______
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85 § Vehmaan yhtenäiskoulun urakkasopimuksen hyväksyminen
Khall 403 §

Valtuusto on kokouksessaan 24.04.2017, § 18, päättänyt
selvittää myös yhtenäiskouluhankkeen hinnan KVRurakkamuotoisena.
Hankkeen KVR- urakkamuodon hinta kilpailutettiin, laki
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, säädösten
mukaisesti. Tarjousten jättöaika päättyi 30.11.2017 klo 12.00.
Tarjoukset avattiin kunnan konsulttina toimineen
insinööritoimisto HTJ:n tiloissa Turussa 30.11.2017 klo 13.00.
Tilaisuudessa kunnan edustajina olivat kunnanhallituksen
puheenjohtaja Anna Ekström, kunnanjohtaja Ari Koskinen,
rakennustarkastaja Taina Heinonen ja vs. tekninen johtaja Antti
Heinonen.
Asiaa selostetaan lisää kokouksessa.
Ehdotus: Ehdotus tehdään kokouksessa.
Esittelijä teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy tarjoajan
(Rakennustoimisto Laamo Oy) tarjouksen liitteineen,
suunnitelmineen ja asiakirjoineen.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjamerkintä: Vs. tekninen johtaja Antti Heinonen oli
kokouksessa asiantuntijana ko. asiakohdan ajan kello 17:1917:21.
______
Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Ari Koskinen
puh. 050 386 6142
sähköposti ari.koskinen@vehmaa.fi
vs. tekninen johtaja Antti Heinonen
puh. 044 739 3787
sähköposti antti.heinonen@vehmaa.fi
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Valt 85 §

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen
ehdotuksen. Rakennustoimisto Laamo Oy:n kokonaishinta
7.440.000,00 € (alv 0 %).
Pöytäkirjamerkintä: Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä
pöytäkirjan tarkastetuksi kokouksessa ko. asiakohdan osalta.

______
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86 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
-

Ei muita asioita
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VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät 76, 77, 80, 86
Hallintolainkäyttölaki 5§ 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: ___________________________
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2 – 4 , PL 32, 20101 Turku
Kunnallisvalitus, pykälät 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85

valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät _________________________ valitusaika _____ päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
markkinaoikeus@oikeus.fi
pykälät ___ 84, 85_______________________ valitusaika ___14_ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa pöytäkirjan nähtävillä olosta
yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL140 §).
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Hal
lintoL 59 §). Jos asianosainen on antanut luvan sähköiseen tiedoksiantoon, sähköisesti (sähköpostilla) asiakirja katsotaan
annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta nätetä (Laki sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa 19 §).
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
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- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postinumero
______________________________________________________________________ pykälät __________________

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
_______________________________________________________________________ pykälät __________________

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

__________
Tuomioistuinmaksulaki (11.12.2015 /1455) tulee voimaan 1.1.2016. Laki määrittelee hallinto-oikeuden
oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeuteen 1.1.2016 alkaen vireille tulevien asioiden osalta seuraavasti:
Oikeudenkäyntimaksu 250 euroa (§ 2)
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
peritä (§ 9).
Maksu peritään kuitenkin lopputuloksesta riippumatta veroasiassa annettua ennakkoratkaisua koskevassa
muutoksenhakuasiassa (§ 9).
Maksua ei peritä mm. eräissä sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä lastensuojelua koskevissa asioissa,
kansainvälistä suojelua koskevissa ulkomaalaisasioissa, oikeusapua koskevissa asioissa eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta (§ 5).
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija (§ 6). Maksu on valituskirjelmäkohtainen. Samalla kirjelmällä
valittaneilta peritään vain yksi maksu (§ 6).
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