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Nimi
Myllymäki Pekka
Vanhanen Juha
Varjonen Petri
Tamminen Ari
Huuskonen Petteri
Kantonen Sari
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Laitinen Taina
Lehtonen Aarne
Vira Anu
Toivonen Tuula
Setälä Marko
Syren Jouni
Iltanen Marko
Österberg Seija
Kärkkäinen Marja
Päiviö-Häkämies Laura
Eura Vesa-Matti

Tehtävä
kh:n pj
kh:n 1. vpj
kh:n 2. vpj
kh:n 3. vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Haanperä)
kv:n 1. vpj
kv:n 2. vpj
kv:n 3. vpj
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
kasvatus- ja sivistysjohtaja
tekninen johtaja

Lisätiedot

Haanperä Kirsi
Alatalo Juuso
Arvio Henri
Eriksson-Tolkki Vilhelmiina
Halminen Petri
Keskinen Päivi
Kontu Aappo
Lehtonen Karri
Maisila Päivi
Randell Miika
Silvaani Hanna
Vänni Hanna

jäsen
kv:n puheenjohtaja
varajäsen (Huuskonen)
varajäsen (Laitinen)
varajäsen (Keskitalo)
varajäsen (Tamminen)
varajäsen (Lehtonen)
varajäsen (Vanhanen)
varajäsen (Myllymäki)
varajäsen (Varjonen)
varajäsen (Kantonen)
varajäsen (Vira)

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

ALLEKIRJOITUKSET
Pekka Myllymäki
puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT

Marja Kärkkäinen
pöytäkirjanpitäjä

244 - 254 §:t

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu 31.10.2018.

Anu Vira

Pöytäkirjan tarkastajat:

Juha Vanhanen
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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on ollut 1.11.2018 nähtävillä kunnan verkkosivulla
www.mynamaki.fi > Kunta ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat
ja pöytäkirjat.

Marja Kärkkäinen
hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 244
Ehdotus
(pj):

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

488

MYNÄMÄEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 245

17/2018

489

29.10.2018

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 245
Ehdotus
(pj):

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aarne Lehtonen
ja Anu Vira.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään keskiviikkona 31.10.2018,
koska pöytäkirja on yleisesti nähtävänä torstaina 1.11.2018.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anu
Vira ja Juha Vanhanen.

MYNÄMÄEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 107
§ 246

17/2018

490

17.10.2018
29.10.2018

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen
Tekninen lautakunta 17.10.2018 § 107
Valmistelija
(ympäristönsuojelusuunnittelija):
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on päivitetty valtuustossa viimeksi 15. päivänä joulukuuta 2014 (§ 81). Sen jälkeen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi taksaa ja sen liitteenä
olevaa maksutaulukkoa on tarpeen päivittää ja lisätä uusia taksakohtia. Hintojen korottaminen on tarpeen henkilöstökulujen ja yleisen hintatason kasvun takia.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaisesti luvan, ilmoituksen tai
muun asian käsittelystä. Vastaava säännös on vesilain (587/2011)
18. luvun 12 §, maa-aineslain (555/1981) 23 § ja jätelain (646/2011)
144 §.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuuksia periä valvontamaksuja lisättiin 1.1.2018 voimaan tulleilla ympäristönsuojelulain ja jätelain muutoksilla.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi jatkossa periä maksun
valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta (168 §) sekä onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilainteiden valvonnasta tietyin ehdoin (169 §). Lisäksi
jätelain muutoksen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi periä maksun roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen, yksittäisen määräyksen sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antamisesta ja valvonnasta (75 §, 125 §,
126 §). Maksun voi myös periä jätelain 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä
valvontatoimista.
Kunnalle perittävän maksun suuruuden määräämisessä keskeisintä
on maksun perustuminen kyseisen suoritteen tuottamisesta kunnalle
aiheutuvien kokonaiskustannusten määrään (omakustannusarvo).
Maksullinen viranomaistoiminta on arvonlisäverotonta. Maksun perusteet tulee määrätä kunnan hyväksymässä taksassa. Maksua ei
voi periä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta
vireille paneman asian käsittelystä. Muiden vaatimuksesta vireille
pannun asian käsittelystä saadaan periä vireille panijalta maksu, jos
vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana.
Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma ja siihen pohjautuva valvontaohjelma ovat edellytyksenä uusien maksujen perimiPöytäkirjan tarkastajat:
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seen. Päivitetty valvontaohjelma ja -suunnitelma tuodaan tiedoksi
ympäristölautakunnalle vuoden 2018 loppuun mennessä.
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan on merkitty punaisella
muutokset. Taksataulukossa on esitetty voimassa oleva maksun
määrä ja ehdotus uudeksi maksuksi.
Liite: ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Lisätietoja:
Ehdotus
(tekninen johtaja):

Päätös:

ympäristösihteeri Katja Holttinen, puh 044 797 1700
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
1

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksymistä siten, että maksuja korotetaan esityksen mukaisesti 10 prosenttia.

2

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksymistä siten,
että se tulee voimaan 1.1.2019 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Keskustelun yhteydessä tehtiin kaksi muutosehdotusta.
Marko Setälä ehdotti, että kohdassa "muu toiminta, ulkona sijaitseva
ampumarata" taksa säilytetään nykytasolla. Kimmo Karkoinen
kannatti ehdotusta.
Kimmo Karkoinen ehdotti, että taksassa esitetyt hinnoittelut
pyöristetään lähimpään viiteen euroon. Sirpa Lainio kannatti
ehdotusta.
Tekninen lautakunta hyväksyi muutosehdotukset yksimielisesti .
Muutettu taksa hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 29.10.2018 § 246
Valmistelija
(hj):
Lisätietoja:
Ehdotus
(kj):

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 044 783 7300
Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura, puh. 050 585 6772
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteen mukaisesti. Taksa tu-
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lee voimaan 1.1.2019 edellyttäen, että valtuuston päätös on lainvoimainen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Palveluasuntojen rakentaminen
1782/10.03.02.00/2018
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 247
Valmistelija
(kj, tj):

Kunnanvaltuusto on 19.03.2018 § 10 päättänyt käynnistää välittömästi hankesuunnittelun palveluasumispaikkojen rakentamiseksi siten, että saadaan fyysinen yhteys nykyisten sote-rakennusten välille.
Työryhmä on selvittänyt eri vaihtoehtoja ja kunnanvaltuusto on
15.10.2018 § 40 päättänyt jatkaa palveluasumishankkeen valmistelua Kuivelakodin laajennuksen osalta ja varata sen toteuttamiseksi
talousarvioon tarvittavan määrärahan. Hankkeen suunnittelussa tulee STM:n suosituksen mukaisesti huomioida integraation toteutuminen kunnan muiden sote-toimintojen kanssa siten, että palvelusasuminen ja korjauksen alla oleva terveyskeskus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Lisärakentaminen korvaa Lizeliuskodin laitoshoitopaikkoja ja vastaa vanhuspalvelulain edellytyksiin palvelurakenteen osalta.
Sosiaali- ja terveysministeriöstä on saatu kunnanhallituksen
8.10.2018 pyytämä ennakkokannanotto laissa kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun
lain (1057/2017) poikkeusluvan tarpeesta hankkeelle, koska samaan
aikaan on aloitettava terveyskeskuksen tilojen rakentaminen viranomaisen määräyksestä käytöstä poistetun terveyskeskuksen tilalle.
Esityslistan mukana lähetetään alustava suunnitelma palveluasumishankkeen etenemisestä. Valmistelun etenemisaikataulussa on
otettava huomioon hankintojen vaatima aika (hankintalaki ja -ohjeet)
sekä tarvittavat hallinnolliset päätökset.
Suunnittelu ja rakentaminen tulee toteuttaa niin, että tiloista tulee
kustannustehokkaat, niissä otetaan huomioon tulevaisuuden palvelukonseptit sekä palvelujen integraatio ja tilat ovat muunneltavissa
tarpeiden mukaan.

Yritysvaikutukset:

Rakentaminen työllistää yrityksiä ja palvelut tuovat työpaikkoja ja
elinvoimaa kunnalle ja alueelle.

Lapsivaikutukset:

Palveluasumishankkeella itsestään ei ole suoria vaikutuksia lasten
ja nuorten elinoloihin.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 044 783 7300
Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura, puh. 050 585 6772

Ehdotus
(kj):

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus hyväksyy oheisen palveluasumisen lisärakentamisen
ohjeellisen aikataulun valmistelutyön pohjaksi.
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelman hyväksyminen
1878/02.02.00/2018
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 248
Valmistelija
(hj):

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 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.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Mynämäen talousarvio on käyttötalouden osalta bruttositova talousarviokirjassa esitetyllä tavalla. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Sote- ja maakuntauudistus tulee tämän hetken tiedon mukaan voimaan vuoden 2021 alusta. Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia, että
suunnitelmavuoden 2021 talousarvio laaditaan nykyisen organisaation mukaan, koska uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat vielä
alustavia eikä yhtään uudistusta koskevaa lakia ole vielä hyväksytty.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.
Vuonna 2015 voimaan tulleessa kuntalaissa alijäämän kattamisvelvollisuuden sääntelyä on tiukennettu. Taloussuunnitelman on oltava
tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on
kytketty tilinpäätöksen osoittamaan kertyneeseen alijäämään ja se
on katettava viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alijäämän kattamista ei
voida enää siirtää vuodesta toiseen. Taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä on katettava. Erillistä pidemmän aikavälin toimenpideohjelmaa ei enää vaadita. Taloussuunnitelma on laadittava vähintään neljäksi vuodeksi
sen tilinpäätöksen jälkeen kun alijäämää on kertynyt.
Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisessä kunnalle kirjattiin tilinpäätökses-
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sä 2017 noin 11,0 milj. euron myyntivoitto. Edellisten tilikausien ylijäämä huomioiden kunnan taseessa on noin 12,0 milj. euroa ylijäämää. Myyntivoitto ei ole kunnan kassaan tulevaa rahaa vaan kirjanpidollinen kirjaus.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 kunnan strategian vuoteen
2025. Strategian tavoitteet ja toimenpiteet konkretisoidaan vuosittain
talousarviossa.
Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018 31.3.2020. Toukokuun 2018 yleiskorotus oli 1,25 % Vuoden 2019
sopimuskorotukset noin 2,5 % on huomioitu talousarviossa.
Suunnitelmavuosien 2020 - 2021 korotuksista ei ole vielä tietoa,
palkankorotusvaraus on noin 0,5 %.
Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on sairaanhoitopiirin esityksen mukainen. Määrärahavaraus on noin 354.000 € enemmän kuin
sairaanhoitopiirin ennuste vuoden 2018 toteumaksi.
Perusturvakuntayhtymä Akselin määrärahavaraus on yhtymähallituksen 24.10.2018 esityksen mukainen. Varaus on saman suuruinen kuin kuntayhtymän ennuste vuoden 2018 toteumaksi.
Verotuloarvio on Kuntaliiton lokakuun ennustekehikon mukainen.
Verotuloja vähentää veronkevennykset, joista suurin yksittäinen on
ansiotasoindeksin tarkistus. Myös kunnallisverotuksen perusvähennys, työtulovähennys ja eläketulovähennys nousee.
Valtionosuudet ovat Kuntaliiton laskelman 14.9.2018 mukaisesti
14.988.706 € (noin 450.000 € vähemmän kuin kuluvana vuonna).
Valtionosuuksia vähentää mm. valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Valtionosuuksia lisää veroperustemuutoksista aiheutuvien verotulomenetysten korvaaminen. Tästä huolimatta valtionosuudet vähenevät.
Vuoden 2019 vuosikate on noin 1,5 milj. euroa miinuksella. Myös
suunnitelmavuosien 2020 - 2021 vuosikate on miinuksella.
Investoinnit ovat vuonna 2019 yhteensä 5.458.000 euroa (netto).
Koska vuosikate on miinuksella, osa käyttötaloudesta ja kaikki investoinnit ja lainanlyhennykset joudutaan kattamaan lainalla.
Vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmaa on käsitelty kunnanvaltuuston iltakoulussa 15.10.2018.
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 12.11.2018. Tarkoituksena on, että kunnanhallitus tekisi esityksensä valtuustolle 5.11.2018.
Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelma
Pöytäkirjan tarkastajat:
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lähetetään esityslistan mukana tässä vaiheessa sähköisesti. Talousarviokirjaan tulee vielä täydennyksiä ja mahdollisesti korjauksia. Lopullinen talousarviokirja lähetetään kunnanhallitukselle myös paperisena.
Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies ja tekninen johtaja Vesa-Matti Eura ovat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn
ajan.
Lisätietoja:

Ehdotus
(kj):
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 044 783 7300
Hallintojohtaja, Marja Kärkkäinen, puh. 0440 784 670
Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh. 044 783 7285
Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura, puh. 050 585 6772
Kunnanhallitus käynnistää talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Klash-haastekilpailuun osallistuminen
1947/14.00.01/2018
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 249
Valmistelija
(tj, kj):

Kunta-alan isot toimijat ovat käynnistäneet täysin uudenlaisen haastekilpailun löytääkseen ratkaisuja ja uusia avauksia kuntien elinvoiman vahvistamiseksi. Klash-haastekilpailun ja ideakiihdyttämön tavoitteena on auttaa kuntia ratkaisemaan tämän hetken ja tulevaisuuden ongelmia. Kilpailun avulla pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin sekä talouden kehittämiseksi.
Hankkeen rahoittajina ja yhteistyökumppaneina ovat Suomen Kuntasäätiö, Kuntaliitto, Keva, Kuntarahoitus, KL-Kuntahankinnat,
KL-Kustannus sekä FCG Finnish Consulting Group.
Kilpailu on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kunnista etsitään ongelmia, joihin halutaan ratkaisuja. Kunnat voivat ilmoittaa kilpailuun alueelleen merkityksellisen, ratkaisua vaativan ongelman
31.10.2018 mennessä. Kilpailun järjestäjäkumppaneita edustava
tuomaristo valitsee kuntien ehdotuksista 4 - 6 ongelmaa, joihin etsitään ratkaisua haastekilpailun avulla.
Haastekilpailu avataan erilaisille organisaatioille ja työryhmille, kuten
pk-yrityksille, start up -yrityksille, yhdistyksille ja opiskelijoille
15.1.2019. Toisen vaiheen päätteeksi valitaan jatkoon 8 - 12 kilpailijaa ratkaisuvaihtoehtoineen.
Kolmannessa vaiheessa Klash-yhteistyökumppanit tarjoavat loppukilpailuun valituille kilpailijoille mentorointia ideoiden jalostamisen
tueksi. Voittajat julkistetaan joulukuussa 2019. Voittaneiden ratkaisujen jatkokehittämiseen ja käyttöönottoon on varattu jopa miljoonan
euron tuki.
Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten viranhaltijat yhdessä Pkty Akselin viranhaltijoiden kanssa ovat pohtineet alueellisesti yhteistä merkityksellistä ongelmaa, joka esitetään Klash-haastekilpailuun.
Klash-haastekilpailuun osallistumisesta on keskusteltu myös elinkeinotyöryhmässä.

Lisätietoja:
Ehdotus
(kj):

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 044 783 7300
Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura, puh. 050 585 6772
Kunnanhallitus päättää, että Mynämäen kunta osallistuu yhdessä
Maskun ja Nousiaisten kunnan kanssa Klash-haastekilpailuun.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA
§ 249

29.10.2018

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan Ptky
Akseli -tulosalueelle
1571/02.02.00/2017
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 250
Valmistelija
(hj):

Vuoden 2018 alkuperäisessä talousarviossa määrärahavaraus Perusturvakuntayhtymä Akselin maksuosuuteen on 16.323.000 €.
Määrärahavaraus on Ptky Akselin esityksen mukainen.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.10.2018 osavuosiraportissa Ptky Akselin tulosalueelle 500.000 euron lisämäärärahan. Lisämäärärahan
tarve oli arvio, koska tarkempaa tietoa ei ollut saatavilla.
Ptky Akselin yhtymähallitus käsitteli 24.10.2018 jäsenkuntien maksuosuuksien koko vuoden toteuman. Toteuman mukaan Mynämäen
kunnan vuoden 2018 maksusosuus tulee olemaan 1.570.000 euroa
enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Kunta on
tammi-lokakuussa maksanut kuukausittain 1/12 alkuperäisen talousarvion maksuosuudesta. Ptky Akseli laskuttaa ylityksen kunnalta
puolet marraskuussa ja puolet joulukuussa.
Rahoitusosaan ei esitetä tässä vaiheessa muutosta. Pitkäaikaisen
lainan nostovaltuus tälle vuodelle on rahoituslaskelmassa 8,0 milj.
euroa. Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää lyhytaikaista luottoa.

Lisätietoja:
Ehdotus
(kj):

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 044 783 7300
Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. 0440 784 670
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää
vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan Ptky Akseli
-tulosalueelle 1.070.000 euron lisämäärärahan.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskevan selvityksen päivittäminen
644/00.00.01/2014
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 251
Valmistelija
(kj):

Perusturvakuntayhtymä Akselin omistajakuntien edustajat ja Peruskuntayhtymä Akselin hallituksen puheenjohtajisto päättivät
9.10.2018 pidetyssä neuvottelussa, että vuonna 2014 tehtyä Akselin
toimintaa koskevaa selvitystyötä päivitetään. Perusteena päivittämiselle on Akselin toimintamenojen kasvu kuntien menokasvua nopeammin.
Neuvottelussa sovittiin, että päivittämisestä pyydetään tarjous konsulttiyhtiö FCG:ltä, joka teki myös edellisen selvityksen. FCG:n tarjous on tehty siten, että siinä on 7 eri osa-aluetta, joista voidaan valita selvitettävät kohteet. Valmistelijat esittävät, että kunnat tilaavat
päivityksen seuraavilta osa-alueilta:


Strategian mukainen työskentely, sitoutuminen ja yhteistyö kunnan ja kuntayhtymän välillä (3.500 €)



Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut (5.500 €)



Lastensuojelu (5.500 €)



Kotihoito, palveluasuminen, laitoshoito, dementiahoito (6.000 €)



Projektinhallinta, loppuraportti, yksi yhteinen aloitustilaisuus + tulosten esittelytilaisuus (1.500 €)

Selvitystyön kustannukset ovat yhteensä 22.000 euroa, josta
jokaisen jäsenkunnan osuus on 7.333,33 euroa. Hankintapäätökset
tehdään jokaisessa kunnassa erikseen.
Selvitystyö käynnistetään mahdollisimman nopeasti, jotta tulokset
ovat käytettävissä heti vuoden 2019 alussa.
Lisätietoja:
Ehdotus
(kj):
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 044 783 7300
Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. 0440 784 670
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan FCG Oy:n tarjouksen Perusturvakuntayhtymä Akselin selvityksen päivittämisestä.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Täyttölupa-anomus määräaikaiseen koulunkäynninohjaajan tehtävään
1780/01.01.01/2018
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 252
Valmistelija
(ksj):

Aseman koulun 1–2-yhdysluokalla on kaikkiaan 16 oppilasta. Luokassa on erityiseen tukeen kuuluva oppilas, joka tarvitsee ohjaajan
tuen lähes koko ajan päivittäin. Aseman koululla ei tällä hetkellä ole
riittävästi henkilökuntaa, jotta oppilas voi osallistua koulunkäyntiin.
Kasvatus- ja sivistysjohtajalle on esitetty pedagogiset selvitykset ja
lausunnot, jotka tukevat koulunkäynninohjaajan tarvetta Aseman
koulun 1–2-luokalle.
Anon lupaa määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen
1.6.2019 saakka viikkotunneilla 21 h. Toimi täytetään mahdollisimman pian kunnanhallituksen täyttöluvan jälkeen. Määräaikaisuuden
peruste on tarpeen vakiintumattomuus. Kustannus katetaan opetustoimen talousarviosta.

Lisätietoja:
Ehdotus
(kj):

Päätös:

Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh. 044 783 7285

Kunnanhallitus oikeuttaa sivistysosaston täyttämään koulunkäynninohjaajan toimen määräaikaisesti tästä syksystä alkaen 1.6.2019
saakka. Määräaikaisuuden peruste on tarpeen vakiintumattomuus.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Petteri Huuskonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
esteellisyyden vuoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

MYNÄMÄEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 253

17/2018

29.10.2018

Konserni- ja yhteistyöasiat
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 253
Ehdotus
(kj):

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi:
Perusturvakuntayhtymä Akseli

Yhtymähallituksen pöytäkirja 24.10.2018
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri

Hallituksen pöytäkirja 25.10.2018
Turun seudun puhdistamo Oy

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 26.10.2018

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi merkittiin tiedoksi:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Talouarviokortti ja kuntaviuhka tammi–syyskuulta sekä
siirtoviivepäivät syyskuulta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 254
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus syyskuulta 2018:
työttömien työnhakijoiden määrä Mynämäessä 9/2018 218
hlöä = 6,0 % ja 8/2018 236 hlöä = 6,5 %
Kunnallinen työmarkkinalaitos

Yleiskirje 13/2018: Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja
työehtosopimuksen 2018 - 2019 (TS-18) järjestelyerä 1.1.2019
lukien
Ehdotus
(kj):

Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi merkittiin tiedoksi:
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y.

Syyskokoukseen esityslista 16.11.2018
Suomen Kuntaliitto

Yleiskirje 13/2018: Musiikin esityskorvaukset Gramexille
vuonna 2019

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kunnanhallitus/Lautakunta

Kokouspvm

Pykälä

Sivu(t)

29.10.2018

244 - 254

485 - 506

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n (410/2015) mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 244 - 250, 252 - 254
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom (410/2015) mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 251
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä (HallintoL 59 §). Jos asianosainen on antanut luvan
sähköiseen tiedoksiantoon, sähköisesti (sähköpostilla) asiakirja katsotaan annetun
tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §).
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Mynämäen kunnanhallitus
Osoite:Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki tai kunta@mynamaki.fi
Pykälät: 251
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä x § on pöytäkirjassa erikseen.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
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:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika: 30 pv
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika:
pv
Muu valitusviranomainen:
Osoite:
Pykälät:
Valitusaika:
pv
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta
näytetä (HallintoL 59 §). Jos asianosainen on antanut luvan sähköiseen
tiedoksiantoon, sähköisesti (sähköpostilla) asiakirja katsotaan annetun tiedoksi
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Laki sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §).
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle);
nimi ja osoite:
Pykälät:
TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE
Tämä päätös on . .201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta
vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten:
Vastaanottaja:
Tiedoksiantaja:
virka-asema
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 €. Laissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

