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PÖYTÄKIRJA

6/2019

Kunnanvaltuusto

02.12.2019

§ 41
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KVAL § 41

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 27.11.2019.
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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Kunnanvaltuusto

02.12.2019

§ 42
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
KVAL § 42

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös

Harri Penttilän ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Velipekka
Saarinen ja Antti Uusi-Rasi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2019

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

11.11.2019
02.12.2019

§ 269
§ 43
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TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2020-2022
KHAL § 269

Vesilahden kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen toimintakate oli -24,0 miljoonaa euroa, kunnan verotulot olivat 16,2 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 7,55 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeinen
vuosikate oli negatiivinen ollen -138 000 euroa. Kuntataloudessa vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen
jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on
vähintään pysyvien vastaavien poistojen suuruinen. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kattaa
poistot, kunnan ei tarvitse velkaantua, realisoida omaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan pitääkseen palveluiden tuotantovälineet toimintakunnossa. Jos vuosikate jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin. Vuoden 2018 poistojen jälkeinen tilikauden tulos oli -1 670
000 euroa, kirjanpidon poistoeroja purettiin 39 000 euroa ja tilikaudesta
muodostui 1 631 000 euroa alijäämäinen.
Vuoden 2018 alijäämäisen tuloksen seurauksena kunnan taseen ylijäämä
väheni 655 000 euroon.
Kunnan vuoden 2019 talousarvion vuosikatteeksi vahvistettiin 237 00 euroa ja alijäämäksi 1,3 miljoonaa euroa. Kunnan taseen ylijäämät tulee
käytettyä loppuun ja taseeseen muodostuu alijäämää. Kuntalain mukaisesti kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta
lukien.
Vesilahden kunnan lainojen määrä on pysynyt edeltävät vuodet 14 miljoonan euron tasossa. Vuonna 2019 kunta on kuitenkin nostanut pitkäaikaista lainaa 4 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lainojen lyhennysmäärä on
ollut noin miljoona euroa. Vuoden 2019 lainannostot johtavat siihen, että
kunnan lainamäärä nousee noin 17 miljoonaan euroon ja asukaskohtainen laina-määrä on jatkossa noin 4 000 euroa.
Talouden tasapainottamisohjelmaa on käsitelty henkilöstön edustajien
kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.
Liite nro 1/ § 269 Talouden tasapainottamisohjelma 2020-2022

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talouden tasapainottamisohjelma hyväksytään liitteen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talouden tasapainottamisohjelma hyväksytään liitteen mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää solmia Rämsöön kyläkerhon kanssa aiesopimuksen Ahtialan kiinteistön luovuttamisesta. Varsinainen kiinteistönluovutussopimus solmitaan, kun valtuusto on päättänyt kunnan talouden tasapainottamisohjelmasta.
-----

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2019

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

11.11.2019
02.12.2019

§ 269
§ 43

KVAL § 43/ 2.12.19

Liite nro 1/ §43 Talouden tasapainottamisohjelma 2020-2022

Ehdotus

Kunnanhallitus:

111

Kunnanvaltuusto päättää, että talouden tasapainottamisohjelma hyväksytään liitteen mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2019

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

06.11.2019
25.11.2019
02.12.2019

§ 44
§ 282
§ 44
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LISÄMÄÄRÄRAN HAKEMINEN LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET TEHTÄVÄ-ALUEELLE
TEKLA § 44

Liikenneväylien ja yleisten alueiden osalta toimintatuottoja on kertynyt 9
700 euroa enemmän kuin on budjetoitu. Toimintakulujen määrä on ylittynyt syyskuun loppuun mennessä noin 19 000 eurolla koko vuoden talousarvioon nähden. Tarkemmassa tarkastelussa tehtäväalueella on ylittynyt
viher- ja muut yleisten alueiden palveluiden ostot. Menojen ylittymisen
syynä on alibudjetointi. Loppuvuodesta on menoja mahdollisesti vielä tulossa yleisten alueiden ja liikenneväylien talvikunnossapidosta.

Ehdotus

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle
30.000 euron lisämäärärahan myöntämistä liikenneväylät ja yleiset alueet
tehtäväalueelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KHAL § 282/ 25.11.19
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 30.000 euron lisämäärärahan
myöntämistä liikenneväylät ja yleiset alueet tehtäväalueelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 44/ 2.12.19
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää myöntää 30.000 euron lisämäärärahan liikenneväylät ja yleiset alueet tehtäväalueelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2019

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

06.11.2019
25.11.2019
02.12.2019

§ 46
§ 283
§ 45
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MYYTÄVIEN KIINTEISTÖJEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS
TEKLA § 46

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 17.12.2018 talousarvion investointiosan,
investointiosassa on myytäviin kiinteistöihin budjetoitu 130 000 euron
määräraha. Vanhasta kirjastosta on saatu 105 500 euroa ja kirjastosta on
hinnanalennuksena maksettu ostajalle 39 600 euroa. Kirjastosta on tällöin
saatu 65 900 euroa. Rakennuksen ja tontin tasearvo on yhteensä ollut 52
891 euroa. Täten myyntivoiton määräksi jää 13 009 euroa. Teknisellä lautakunnalla ei ole suunnitelmissa vuodelle 2019 enempää myytäviä kiinteistöjä.

Ehdotus

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle myytävien
kiinteistöjen kohdelle määrärahamuutosta. Tekninen lautakunta esittää
myytävien kiinteistöjen määrärahaksi vuodelle 2019 13.009 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KHAL § 283/ 25.11.19
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle myytävien kiinteistöjen kohdelle määrärahamuutosta. Tekninen lautakunta esittää myytävien kiinteistöjen määrärahaksi vuodelle 2019 13.009 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 45/ 2.12.19
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää muuttaa myytävien kiinteistöjen määrärahaksi
vuodelle 2019 13.009 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2019

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

11.11.2019
25.11.2019
02.12.2019

§ 270
§ 280
§ 46
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TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
KHAL § 270

Kuntalain 410/2015 110 §;n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
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. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan,
miten rahoitustarve katetaan.
Vesilahden kunnanhallitus hyväksyi 24.6.2019 §164 talousarviokehyksen
vuodelle 2020. Kehyksen ulkoisten toimintatuottojen määrä oli 2,7 miljoonaa euroa, ulkoisten toimintakulujen 28,1 miljoonaa euroa ja toimintakate
-25,4 miljoonaa euroa. Kehyksen mukainen verotulojen määrä oli 17,7
miljoonaa, valtionosuuksien 8,1 miljoonaa ja rahoituskulujen määrä oli 150
000 euroa. Talousarviokehyksen mukaisilla luvuilla talousarvion mukainen
vuosikatteen määrä oli 261 000 euroa ja poistojen jälkeiseksi tilikauden
alijäämäksi muodostui 1,4 miljoonaa euroa. Kunnanhallituksen päätöksen
mukaisesti toimialojen tuli talousarviota laadittaessa pidättäytyä kaikista
menoja lisäävistä esityksistä ja palvelutarpeen muu mahdollinen kasvu tuli
rahoittaa talousarviokehyksen sisäisin siirroin. Lisäksi alijäämän kattamista varten lautakuntia ja henkilöstöä kehotettiin vielä etsimään pysyviä, vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia menojen vähennyksiä ja tulojen lisäyksiä.
Talousarviossa 2020 kunnan ulkoisten toimintatuottojen määrä on 2,8
miljoonaa euroa ja ulkoisten toimintakulujen määrä noin 27,8 miljoonaa
euroa, joka on 300 000 euroa vähemmän kuin talousarviokehysvaiheessa. Toimintakate on täten 400 000 euroa parempi ollen -24 950 191 euroa. Talousarvion sisäisten tuottojen ja kulujen määrä on noin 3 miljoonaa
euroa. Talousarvion 2020 vuosikate on 770 049 euroa, joka on 509 000
euroa parempi kuin talousarviokehysvaiheen vuosikate. Tilikauden alijäämä on 822 751 euroa ja alijäämää syntyy 570 000 euroa vähemmän kuin
kehys-vaiheen luvuilla. Kunnan taloustilannetta kehykseen verrattuna parantavat kunnanvaltuuston päättämä tuloveroprosentin ja yleisen sekä
muiden asuinrakennusten kiinteistöveron korotus. Verojen korotuksen lisäksi kunnassa on tehty talouden tasapainotustyötä, jonka yhteydessä on
käyty yt-neuvottelut kunnan henkilöstön kanssa. Tasapainotustoimenpiteet vähentävät kunnan toimintakuluja. Tasapainotusohjelman mukaiset
euromääräiset vaikutukset on viety talousarvioon samoin kuin kunnanvaltuuston 28.10.2019 §35-36 päättämien veroprosenttien vaikutus.
Kunnalle muodostuu taseeseen alijäämää tilikaudelta 2019 ja alijäämän
määrä kasvaa vuosina 2020 ja 2021. Vuodelle 2020 on suunniteltu kaavoitushankkeita ja kunnallistekniikan rakentamista, joilla pyritään väestömäärän ja yritysten lukumäärän kasvattamiseen. Sekä väestömäärän
kasvulla, että yritysten lukumäärän lisäyksellä pyritään nostamaan kunnan

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2019

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

11.11.2019
25.11.2019
02.12.2019

§ 270
§ 280
§ 46
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verotulojen määrää. Samaan aikaan jatketaan aktiivista kunnan toimintojen ja palveluiden tarkastelua ja kehittämistä.
Talousarvion vuoden 2020 investointimenot ovat 2 294 749 euroa ja investointituotot 400 000 euroa. Investointien nettosumma on -1 894 749
euroa.
Rahoituslaskelman mukaisesti kunta maksaa pois 10 000 000 euron suuruisen lyhytaikaisen kuntatodistuslainan ja korvaa sen pitkäaikaisella lainalla. Lyhytaikaisen lainan muuttaminen pitkäaikaiseksi vähentää lainaan
liittyvää riskiä, jolloin lainan korko saadaan sidottua pidemmäksi ajaksi.
Lisä-lainaa kunta ottaa rahoituslaskelman mukaisesti 2 000 000 euroa ja
lainoja lyhennetään 1 530 000 euroa.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä nro
1/ § 270 olevan ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 202022 taloussuunnitelmaksi.

Käsittely

Käsittelyn aika kunnanjohtaja muutti päätösesitystään.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus palauttaa valmisteluun liitteenä nro 1/ § 270 olevan ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020-22 taloussuunnitelmaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KHAL § 280/ 25.11.19

Liite nro 1/ § 280 Ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020-22
taloussuunnitelmaksi
Talousarviokirjaan on tehty kunnanhallituksen käsittelyn 11.11.2019 §270
jälkeen seuraavat muutokset:
- sivu 4: lisätty valkohäntäkauris-sanan oheen sana valkohäntäpeura
- sivu 22: korjattu näppäilyvirhe palvelukeittiöiden lukumäärässä (1 palvelukeittiö)
- sivut 56-57: korjattu etumerkkivirhe v. 2021 kohteiden Suomelantien
asemakaavatien ja rakentamisen ja Huhtatien päällystäminen luvuissa.
Etumerkkivirheen korjaaminen vaikuttaa v. 2021 kaavatiet yhteensä,
kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä ja investoinnit yhteensä -riveille.
- sivu 60: muutettu v. 2021 investointimenojen määrä vastaamaan korjattua investointien määrää. Investointimenojen määrän korjaaminen
vaikuttaa riveihin toiminnan ja investointien rahavirta, vaikutus maksuvalmiuteen, rahavarojen muutos ja rahavarojen määrä.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja:
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§ 270
§ 280
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Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 1/ § 280 olevan ehdotuksen
vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020-22 taloussuunnitelmaksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 46/ 2.12.19

Liite nro 1/ §46 Ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020-22
taloussuunnitelmaksi

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020-22 taloussuunnitelmaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- hallintokunnat
- talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2019

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

25.11.2019
02.12.2019

§ 286
§ 47
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VESILAHDEN KUNTASTRATEGIA 2030
KHAL § 286

Kuntalain 37 §:n mukaisesti ”kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa
valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
omistajapolitiikka;
henkilöstöpolitiikka;
kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
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.”
Keväällä 2019 havaittiin, että kunnan toimintaympäristön muutokset sekä
analyysi aikaisemman kuntastrategian vaikutuksesta kunnan johtamiseen
ja toiminnan ohjaukseen aiheuttivat päivityspainetta kuntastrategialle.
Strategiatyö käynnistyi nykyisen strategian toteutumisen arvioinnilla ja
toimintaympäristön muutosten analysoinnilla. Jo työn alussa havaittiin, että ollakseen vuonna 2030 menestynyt kunta, Vesilahden tulee keskittyä
toiminnassaan erityisesti asukas- ja yrityshankintaan. Työpajoissa tutkittiin
mm. asumisen ja yrittämisen kehityssuuntia, kunnalle luontaisia ja aitoja
vahvuuksia sekä visioitiin sitä, mitä tulee tehdä, jotta asukas- ja yrityshankinnan tavoite täytetään ja erottaudutaan aidosti ja positiivisesti muista
kunnista.
Strategiaprosessin aikana eri toimijat on otettu valmisteluun mukaan seuraavasti:
9.5.2019
10.10.2019
5.11.2019
20.11.2019

Kunnanvaltuuston strategiapaja
Henkilöstön strategiapaja
Kunnanvaltuuston strategiapaja
Kuntalaisten strategiapaja

Aluerakenteen isoja muutosvoimia vuosina 2020-2030 katsottiin olevan ainakin seuraavat: 1) kaupungistuminen, 2) keskittyminen, 3) käytävät ja
vyöhykkeet, 4) liikkuvuus, 5) demografinen muutos ja 6) eriytyminen. Vesilahden luontaisiksi ja aidoiksi vahvuuksiksi koettiin mm. yhteisöllisyys,
luonto, nopea ja ketterä palvelu, vastakohta hektiselle elämälle, sijainti,
laadukkaat sivistyspalvelut, turvallisuus ja asuinympäristön terveellisyys.
Lisäksi pajoissa todettiin, että maankäytön kehittämisessä ja kunnan asukas- ja yritysalueiden kaavoituksessa tulee ottaa jatkossa paremmin huomioon em. muutostekijät. Asuminen ja yrittäminen on mahdollistettava
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lähelle käytäviä ja vyöhykkeitä. Vesilahden erinomaista sijaintia voidaan
siis hyödyntää vielä elinvoiman kasvattamisessa entistäkin tehokkaammin.
Strategia kertoo Vesilahden kehittämisen suunnasta ja sisältää näkemykset kunnan kehittämisestä vuoteen 2030 mennessä. Vesilahden visio on
olla vuonna 2030 kiireettömän läsnäolon kunta. Jotta tämä tavoitetila eli
visio toteutuisi, on strategiaan määritetty viisi tavoite -tasoa: 1) et ole yksin, 2) kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta, 3) 4500 asukasta
vuonna 2024, 4) vetovoimainen ympäristö, ja 5) Pirkanmaan Rovaniemi.
Tavoitetasojen on tarkoitus vaihtua neljän vuoden välein. Näiden tavoitetasojen alle on listattu konkreettisia vuoden aikana toteutettavia toimenpiteitä. Kunnan toimialat toteuttavat toimenpiteitä kunnan strategisen johdon
eli johtoryhmän ohjauksen alaisina. Toimenpiteiden seuranta ja määritys
on tarkoitus jatkossa järjestää talousarvio- ja tilinpäätös asiakirjoilla.
Kunnan arvoiksi ollaan esittämässä strategiatyön pohjalta seuraavia: 1)
Asiakas on nro. 1, 2) Yhteisöllisyys, ja 3) Luonnon arvostus
Strategian toteutuessa Vesilahti on vuonna 2030 Tampereen kaupunkiseutuun nitoutuva 4500 asukkaan kiireetöntä läsnäoloa huokuva koti. Vesilahti tarjoaa hektistä kaupunkielämää välttäville muuttajille ylivertaisen
asuinympäristön ja laadukkaat lähipalvelut, kuitenkin lähellä ison kaupungin hulinaa. Järjestelmällisen maankäytön ja asiakaslähtöisyyden kautta
yritykset sijoittuvat Vesilahteen enenevissä määrin ja kunta pystyy tarjoamaan asukkailleen ja yrityksilleen yksilöllistä palvelukokemusta.
Lisäksi strategialla pyritään positiivisella tavalla vaikuttamaan kunnan ja
kuntalaisten yhteistyöhön mm. tilojen ja ympäristön yhteiskäyttöä lisäämällä sekä ohjaamalla rakastettavasti kuntalaisia ”Islannin mallin” ja ”mitä
sinulle kuuluu” -kyläkulttuurin luomisessa. Tavoitteena on, että jokainen ja
kaikenikäinen kuntalainen voi aidosti toteuttaa kuntastrategiaa käytännössä.
Vesilahden kuntastrategia-asiakirjan rakenne on pyritty tekemään siten,
että se ilmentää kunnan kykyä ajatella asioita uudella tavalla ja pienen
kunnan mukaisesti sopivan konkreettisesti sekä maanläheisesti. Voidaan
ajatella, että yhden sivun strategia-asiakirja on helppo ymmärtää ja jalkauttaa, mutta se myös jaksetaan lukea loppuun saakka. Kuntaorganisaation rohkea uudistuminen mahdollistaa strategian toteuttamisen. Uudistumiskyky koostuu varsinkin asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä. Lisäksi
se koostuu toimintaympäristön muutosten ymmärtämisestä, osaavasta ja
hyvinvoivasta henkilöstöstä, vaikuttavasta verkostokumppanuudesta sekä
tasapainoisesta taloudesta.
Pykälän liite nro 1/ § 286 ”Vesilahden kuntastrategia 2030” on tarkoitus
hallituksen/valtuuston kokouksen jälkeen vielä päivittää visuaalisesti. Itse
asiakirjan ei tehdä muutoksia, mikäli hallitus tai valtuusto ei tällaisista päätä.
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Vesilahden kuntastrategia 2030 hyväksytään ja se korvaa voimassa olleen kuntastrategian.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vesilahden strategia 2030
hyväksytään ja se korvaa voimassa olleen kuntastrategian.
Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalle annetaan valtuudet päivittää
strategia-asiakirjan visuaalinen ilme ja tehdä teknisiä korjauksia strategiaan hallituksen esityksen mukaisesti.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se ohjeistaa kunnanhallitusta valmistelemaan strategian toimenpiteet kerran vuodessa valtuuston tarkastettavaksi.
-----

KVAL § 47/ 2.12.19

Liite nro 1/ § 47 Vesilahden kuntastrategia 2030

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että Vesilahden strategia 2030 hyväksytään ja
se korvaa voimassa olleen kuntastrategian.
Lisäksi valtuusto ohjeistaa kunnanhallitusta valmistelemaan strategian
toimenpiteet kerran vuodessa valtuuston tarkastettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

-
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ILMOITUSASIAT
KVAL § 48

Kunnanvaltuustolle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
1. Vesilahden kunnan väkiluku 25.11.2019 oli 4.383 asukasta
(22.10.2019 / 4.402).
2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 10/2019.
Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta lokakuun
lopussa 2019 oli 5,6% (syyskuun 2019 tilanne 5,5 %), Pirkanmaalla
8,7% (8,8 %) ja koko maassa 8,6% (8,6 %). Vesilahden lukema on
Pirkanmaan neljänneksi alhaisin.

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

