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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KVAL § 13

Valtuuston kokouksen laillisuus edellyttää, että valtuusto on kutsuttu koolle kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen edellyttämällä tavalla.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.
Valtuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 22.5.2019.
Esityslista ja kokouskutsu on lähetetty kutsuna valtuutetuille, kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle.
Esityslista on lähetetty tiedoksi kunnanviraston johtoryhmälle, kaikkien
valtuustoryhmien ensimmäiselle varavaltuutetulle, arkistoon ja tiedotusvälineille.
Lisäksi lyhennetty kokouskutsu ilman asialuetteloa on valtuuston päätöksen mukaisesti julkaistu Lempäälän-Vesilahden Sanomissa.
Paikalla olevien valtuutettujen lukumäärä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 14

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
KVAL § 14

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös

Harri Penttilän ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Lounasranta ja Valto Sorva.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2019

Kunnanhallitus
Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto

25.03.2019
14.05.2019
27.05.2019

§ 72
§ 17
§ 15
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VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA HENKILÖSTÖRAPORTTI
KHAL § 72

Kuntalain 113 §: Tilinpäätös
”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikau-delta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun
mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.”
Kuntalain 115 §: Toimintakertomus
”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät
käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta
kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa
on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.”
Vesilahden kunnan vuoden 2018 tilinpäätös on 1.630.990,72 € alijäämäinen (vuonna 2017 ylijäämä oli 405.475,36 €). Vuosikatteen määrä on 137.616,85 €, joka on -31 €/asukas.
Vuoden 2018 ulkoiset toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,5 % eli 1.156.565 €. Erikoissairaanhoidon osalta menot nousivat
414.791€. Henkilöstömenot kasvoivat 243.774 € / 3,1 %. Lastensuojelun
osalta menot kasvoivat 194.146 €. Kunnanvaltuuston 26.3.2018 / § 12 hyväksymä muutostalousarvio/ elinvoimaohjelma on osassa hallintokuntia
vaikuttanut menoja pienentävästi. Tilinpäätöksessä on selvitetty tasapainottamisen / elinvoimaohjelman toimenpiteiden toteutumista.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2019

Kunnanhallitus
Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto

25.03.2019
14.05.2019
27.05.2019

§ 72
§ 17
§ 15

34

Liitteet:
- Liite nro 1/ § 72 on tilinpäätösasiakirja toimintakertomuksineen 2018
- Liite nro 2/ § 72 on henkilöstöraportti
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen, 1.670.112,92 euroa, käsittelyksi seuraavaa:
1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 39.122,20 euroa
2. edellä mainittujen siirtoerien jälkeen tilikauden alijäämäksi jää
1.630.990,72 euroa siirrettäväksi edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille. Siirron jälkeen tilillä on 655.251,17 euron ylijäämä.
Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen liitteineen tarkastuslautakunnan
valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Lisäksi kunnanhallitus saattaa henkilöstöraportin tarkastuslautakunnalle ja
kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Kunnanhallitus valtuuttaa talouspäällikön ja hallintojohtajan tekemään
tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

TARKltk § 17/ 14.5.19

Liitteet:
- Liite nro 1/ § 17 on tilinpäätösasiakirja toimintakertomuksineen 2018
- Liite nro 2/ § 17 on henkilöstöraportti
Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että
1. tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 merkitään tiedoksi,
2. tilinpäätös 1.1.-31.12.2018 hyväksytään ja
3. tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2019

Kunnanhallitus
Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto

25.03.2019
14.05.2019
27.05.2019

§ 72
§ 17
§ 15
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KVAL § 15/ 27.5.19

Liitteet:
- liite nro 1/ § 15 on tilinpäätösasiakirja toimintakertomuksineen 2018
- liite nro 2/ § 15 on henkilöstöraportti
- liite nro 3 / § 15 on tilintarkastuskertomus

Ehdotus

Tarkastuslautakunta:
Kunnanvaltuusto päättää, että
1. tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 merkitään tiedoksi,
2. tilinpäätös 1.1.-31.12.2018 hyväksytään ja
3. tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös

Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-

talouspäällikkö

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2019

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto

07.05.2019
14.05.2019
27.05.2019

§ 14
§ 18
§ 16
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ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018
TARKltk § 14

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
-----

TARKltk § 18/ 14.5.19

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen valmiiksi, hyväksyy ja allekirjoittaa sen ja esittää arviointikertomuksen edelleen valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää kunnanhallituksen ja lautakuntien selvitykset arviointikertomuksen johdosta siten, että
selvitykset voidaan käsitellä lokakuun 2019 valtuuston kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 16/ 27.5.19

Liite nro 1/ § 16 Arviointikertomus vuodelta 2018

Ehdotus

Tarkastuslautakunta:
Kunnanvaltuusto käsittelee liitteenä nro 1/ § 16 ilmenevän arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja muiden toimielinten käsiteltäväksi siten, että selvitykset voidaan käsitellä lokakuun 2019 valtuuston kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- hallintokunnat
- talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2019

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

25.03.2019
06.05.2019
27.05.2019

§ 81
§ 104
§ 17
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VESILAHDEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSITTAINEN RAPORTTI VUODELTA 2018 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2019
KHAL § 81

Lainsäädäntö (Kuntalaki § 1 ja Terveyden huoltolaki § 12) edellyttää, että
kunnan on edistettävä ja tuettava asukkaidensa hyvinvointia. Asukkaiden
terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä on seurattava väestöryhmittäin. Kunnan tulee myös seurata kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain hyvinvointikertomuksen muodossa, minkä lisäksi kerran valtuustokaudessa on valmisteltava valtuustolle
laajempi hyvinvointikertomus. Vesilahden kunnan laaja hyvinvointikertomus 2013 - 2017 ja hyvinvointisuunnitelma 2018 - 2021 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.2.2018.
Tavoitteena on, että kunnassa vallitsee hyvinvointijohtamisen kulttuuri ja
kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tuetaan poikkitoiminnallisesti. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen välinen luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.
Hyvinvointikertomus kuvaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Hyvinvointikertomuksessa tulee esittää
suunnitelma keskeisistä hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävistä toimenpiteistä kuluvana vuonna. Lisäksi lautakuntien tulee huomioida hyvinvointikertomuksessa esitetyt kehittämishaasteet talousarvioin valmistelussa.
Hyvinvointikertomuksen vuosittaisessa valmistelussa on huomioitu Vesilahden kunnan strategian painopisteet ja tavoitteet. Hyvinvointikertomuksen on valmistellut kunnanhallituksen nimeämä hyvinvointityöryhmä, jossa
on edustus eri hallinnon aloilta.
Liite nro 1/ § 81 Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti vuodelta
2018 ja suunnitelma vuodelle 2019

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
ole-van Vesilahden kunnan laajan hyvinvointikertomuksen vuosittaisen
raportin vuodelta 2018 ja suunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KHAL § 104/ 6.5.19

Kunnanhallitus hyväksyi Vesilahden kunnan hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin vuodelta 2018 ja suunnitelman vuodelle 2019 25.3.2019
kokouksessaan.
Vammaisneuvosto käsitteli hyväksyttyä raporttia 29.3.2019 kokouksessaan. Vammaisneuvosto esitti kokouksessaan hyvinvointisuunnitelman

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2019

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

25.03.2019
06.05.2019
27.05.2019

§ 81
§ 104
§ 17
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uudelleen käsittelyä kunnanhallituksessa ja vammaisnäkökulman lisäämistä raporttiin.
Liite nro 1/ § 104 Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti vuodelta
2018 ja suunnitelma vuodelle 2019 (päivitetty).
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan Vesilahden kunnan laajan hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin vuodelta 2018 ja suunnitelman vuodelle 2019.
Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään teknisluontoisia korjauksia raporttiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 17/ 27.5.19

Liite nro 1/ § 17 Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti vuodelta
2018 ja suunnitelma vuodelle 2019.

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan Vesilahden
kunnan laajan hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin vuodelta 2018
ja suunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- hyvinvointikoordinaattori

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2019

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

20.05.2019
27.05.2019

§ 121
§ 18

39

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI
KHAL § 121

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta
lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Hallintosääntö 10 luku 1 §:
”Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva
valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.”
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittava samassa vaalitoimituksessa. Varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Vaali voidaan kuitenkin
vaatia 105 § mukaisesti toimitettavaksi suhteellisena, jolloin varmistetaan
suhteellisuusperiaatteen toteutuminen. Jos vaali toimitetaan enemmistövaalina, kullakin valtuutetulla on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on
valittavia henkilöitä.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 18/ 27.5.19
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Valtuusto päättää, että se valitsee kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Päätös

Valtuustoryhmien yhteisesti laatiman ehdotuksen pohjalta kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mervi Lumia, kunnanvaltuuston
1. varapuheenjohtajaksi Marko Lounasranta ja 2. varapuheenjohtajaksi
Laura Kekäläinen kahden vuoden toimikaudeksi.

Tiedoksi

- valitut

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

20.05.2019
27.05.2019

§ 122
§ 19
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KUNNANHALLITUKSEN VAALI
KHAL § 122

Vesilahden valtuuston (24.4.2017 / § 17) hyväksymän hallintosäännön
mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja
muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston
kokouksessa.
Hallintosäännön 2 luku 12 §:n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on
kaksi vuotta.
Poliittisen suhteellisuuden toteutumiseksi puheenjohtajisto valitaan samassa vaalitoimituksessa. Varsinainen vaalitoimitus ei ole tarpeen, jos
puheenjohtajiston valinta on yksimielinen.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Laki ei kuitenkaan vaadi, että
varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava
samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen
koske.
Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seuraavasti:
”Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2019

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

20.05.2019
27.05.2019

§ 122
§ 19
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henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi kunnanhallituksen jäseniksi seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 19/ 27.5.19
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Valtuusto päättää, että se valitsee toimikaudeksi kunnanhallituksen jäseniksi seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuustoryhmien yhteisestä esityksestä valtuusto valitsi yksimielisesti
kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi
seuraavasti:
Jäsen:

Varajäsen:

pj. Pertti Uusi-Erkkilä
vpj. Kristiina Pispala
Tapani Pietilä
Harri Tapanainen
Miia Rajala
Ari Perämaa
Riitta Rantala

Tuulia Niva
Anneli Kesola
Heikki Eronen
Markku Ala-Orvola
Harri Penttilä
Jukka Harjula
Heidi Kuusjärvi

- valitut

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2019

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

20.05.2019
27.05.2019

§ 120
§ 20
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LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERIN NIMIKKEEN MUUTOS
KHAL § 120

Liikunta- ja nuorisihteerin irtisanouduttua tehtävää on hyvä uudistaa vastaamaan kunnan tulevia tarpeita lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänimike vastaa paremmin nykyistä laajaa tehtäväkenttää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liikunta- ja nuorisosihteerin tehtävänimike vaihdetaan hyvinvointikoordinaattoriksi.

Käsittely

Käsittelyn aikana keskusteltiin siitä, että sivistyslautakunnan tulee ottaa
kantaa hyvinvointikoordinaattorin tehtävänkuvaan, mikäli kunnanvaltuusto
päättää tehdä nimikemuutoksen. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko em.
ponsi lisätä yksimielisesti päätökseen ja keskustelun jälkeen totesi, että
voidaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus esittää
valmisteluohjeena viranhaltijoille, että sivistyslautakunnan tulee ottaa kantaa hyvinvointikoordinaattorin tehtävänkuvaan, mikäli kunnanvaltuusto
päättää tehdä nimikemuutoksen.
-----

KVAL § 20/ 27.5.19
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Valtuusto päättää, että liikunta- ja nuorisosihteerin tehtävänimike vaihdetaan hyvinvointikoordinaattoriksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- sivistyslautakunta
- sivistysjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanvaltuusto

20.05.2019
27.05.2019

§ 124
§ 21
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JÄSENEN VALITSEMINEN PIRKAN OPISTON JAOSTOON
KHAL § 124

Pirkan opiston jäsenkunnat ovat yksimielisesti hyväksyneet opiston toimin-taa ohjaavan uuden kuntasopimuksen. Sopimus on astunut voimaan
1.1.2016.
Sopimuksen mukaan Nokian kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen
perustetaan Pirkan opiston jaosto. Jaoston tehtävänä on opiston talouden, strategian ja toiminnan suuntalinjausten valmistelu sekä toiminnan
päälinjauksista päättäminen, lukuun ottamatta talousarviota ja tilinpäätöstä, jotka käsittelee Nokian kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta. Jaosto kuitenkin valmistelee talousarviota koskevan esityksen.
Nokian kaupunki sekä Pirkkalan ja Lempäälän kunnat nimeävät jaostoon
kukin kaksi jäsentä ja Vesilahden kunta yhden jäsenen. Jaostoon valitut
jäsenkuntien jäsenet osallistuvat myös niihin Nokian kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksiin, joissa käsitellään Pirkan opiston asioita. Jaoston
puheenjohtajana toimii vastuukunnan edustaja, jonka Nokian kasvatus- ja
opetuslautakunta nimeää. Jaoston esittelijänä toimii Pirkan opiston rehtori
ja sihteerinä opiston toimistosihteeri. Jaosto on kuntalain tarkoittama yhteinen toimielin.
Pirkan opiston toimikausi on kaksi vuotta.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Pirkan opiston jaostoon toimikaudeksi jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 21/ 27.5.19
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Valtuusto päättää, että se valitsee Pirkan opiston jaostoon toimikaudeksi
jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuustoryhmien yhteisestä esityksestä valtuusto valitsi yksimielisesti
Pirkan opiston jaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
toimikaudeksi seuraavasti:
Jäsen:

Varajäsen:

Tuulia Niva

Anneli Kesola.

- valitut
- Pirkan opisto

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
§ 125

Kunnanvaltuusto

3/2019
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20.05.2019
27.05.2019

§ 22

JÄSENEN VALITSEMINEN ALUEELLISEEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTAAN
KHAL § 125

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, jonka
vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Toimialueella on
noin 430 000 asukasta ja noin 38 000 vapaa-ajan asuntoa.
Seudullisen jätehuoltoviranomaisen tehtävistä vastaavan Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunnan toimikausi 2019-2021 alkaa
1.6.2019.
Jätehuoltolautakunnassa on 12 jäsentä, joista Tampereen kaupunki valitsee 7 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Sopimukseen yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa perustuen valitsevat kaupunkiseudun kunnat/kaupungit Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi yhteensä 2 jäsentä sekä
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Muut kunnat/kaupungit Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi,
Sastamala ja Virrat valitsevat yhteensä 3 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Tampereen kaupunkiseudun kuntien (2 jäsentä) ja
muiden kuntien (3 jäsentä) osalta sekä jäsen- että varajäsenpaikat vuorottelevat kuntien kesken kahden vuoden välein, siten, että kukin nimeää jäsenen ja varajäsenen vuorollaan aakkosjärjestyksessä.
Kuluneella kaudella 2017-2019 Vesilahtea on jätehuoltolautakunnassa
edustanut
Jäsen: Ari Perämaa
Varajäsen: Martti Koivisto

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee alueelliseen jätehuoltolautakuntaan toimikaudeksi jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen
toimikaudelle 2019-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 22/ 27.5.19
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Valtuusto päättää, että se valitsee alueelliseen jätehuoltolautakuntaan
toimikaudeksi jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudelle
2019-2021.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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§ 125
§ 22

Päätös

Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoryhmien yhteisestä esityksestä valtuusto valitsi yksimielisesti
alueelliseen jätehuoltolautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen toimikaudeksi seuraavasti:
Jäsen:

Varajäsen:

Ari Perämaa

Jukka Niemi

- valitut
- Jätehuoltolautakunta

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2019

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

20.05.2019
27.05.2019

§ 126
§ 23
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JÄSENTEN VALITSEMINEN PIRKKALAN KUNNAN HYVINVOINTILAUTAKUNTAAN
KHAL § 126

Pirkkalan kunta valitsee hyvinvointilautakuntaan 14 jäsentä, joista yksitoista jäsentä on Pirkkalan kunnasta ja kolme jäsentä Vesilahden kunnan nimeämiä. Hyvinvointilautakunnan 1. varapuheenjohtajan nimeää Vesilahden kunta. Hyvinvointilautakunnassa on lisäksi 2. varapuheenjohtaja. Vesi-lahden kunnan nimeämät jäsenet osallistuvat hyvinvointilautakunnassa
Vesilahden ja Pirkkalan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaaluetta koskevaan päätöksentekoon.
Tässä kokoonpanossa hyvinvointilautakunta toimii kuntalain 51 § mukaisena kuntien yhteisenä toimielimenä.
Pirkkalan hyvinvointilautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle,

Päätös

-

että se valitsee Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja

-

että se valitsee Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakuntaan varapuheenjohtajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 23/ 27.5.19
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Valtuusto päättää,

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

-

että se valitsee Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja

-

että se valitsee Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakuntaan varapuheenjohtajan.

Valtuustoryhmien yhteisestä esityksestä valtuusto valitsi yksimielisesti
Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi seuraavasti:
Jäsen:

Varajäsen:

Pertti Uusi-Erkkilä
Mervi Lumia
Lauri Nieminen

Mauri Penttilä
Riitta Rantala
Marko Lounasranta

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

20.05.2019
27.05.2019

§ 126
§ 23
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Hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajaksi valtuusto nimesi yksimielisesti Pertti Uusi-Erkkilän.

Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajat:

- valitut
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Kunnanvaltuusto

27.05.2019

§ 24
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ILMOITUSASIAT
KVAL § 24

Kunnanvaltuustolle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
1. Vesilahden kunnan väkiluku 22.5.2019 oli 4.402 asukasta
(24.4.2019 / 4.397).
2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 3/2019.
Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta maaliskuun lopussa 2019 oli 6,2 % (joulukuun 2018 tilanne 6,4 %), Pirkanmaalla 9,2 % (9,3 %) ja koko maassa 9,1 % (9,7 %). Vesilahden
lukema on Pirkanmaan viidenneksi alhaisin.

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

