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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KVAL § 25

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.
Tällä kertaa valtuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 10.6.2020.
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

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
KVAL § 26

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös

Harri Penttilän ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Nieminen ja Ari Perämaa.
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TILINPÄÄTÖS 2019
KHAL § 60

Kunnanhallituksen on kuntalain 113 § mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan 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.
Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. 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 ja kunnanjohtaja.
Vesilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 §59 hyväksynyt talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021. Talousarviossa
tilikauden tuloksen ennakoitiin olevan -1 354 425 euroa ja 39 100 euron
poistoerojen vähennyksen jälkeisen tilikauden alijäämän - 1 315 325 euroa.
Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 aikana kolme käyttötalouden talousarviomuutosta. Kunnanvaltuusto hyväksyi 23.9.2019 §27
20 000 euron suuruisen lisämäärärahan hallinnon toimialalle ja 45 000 euron suuruisen lisämäärärahan teknisen toimen toimialalle. Hallinnon toimialan lisämääräraha kohdennettiin yleishallinnon tehtäväalueelle ja teknisen toimen toimialan lisämääräraha kiinteistötoimen tehtäväalueelle. Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi 2.12.2019 §44 30 000 euron suuruisen lisämäärärahan liikenneväylät ja yleiset alueet -tehtäväalueelle. Muutetun
talousarvion mukainen tilikauden tulos oli -1 449 425 euroa ja poistoerojen
vähennysten jälkeinen alijäämä -1 410 325 euroa.
Tilinpäätöksen 2019 mukainen tulos oli -25 021,43 euroa ja poistoeron
muutoksen jälkeinen ylijäämä 14 100,77 euroa. Talouden toteutuminen talousarviota ja ennakkoarvioita paremmin johtuu pääosin seuraavista tekijöistä:
- kunta sai 600 000 euron suuruisen harkinnanvaraisen valtionosuuden
- sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen kulut toteutuivat
739 443 euroa alle budjetoidun
- kustannukset jäivät kaikissa tuloslaskelman tiliryhmissä alle budjetin.
Vuoden 2019 hyväksytyt investointimenot olivat 2 397 490 euroa ja tulot
290 000 euroa. Investointien nettosumma oli 2 107 490 euroa.
Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi 2.12.2019 §44 vuonna 2019 yhden
investointitalousarvion muutoksen, jolla vähennettiin investointitulojen
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määrää 116 991 eurolla. Investointeja toteutui vuoden aikana talousarvioon nähden euromääräisesti vähän.
Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio sisälsi 3,0 miljoonan euron lainannoston ja 1,0 euron lainanlyhennykset. Vuonna 2019 hyväksyttiin yksi
rahoitusosan talousarviomuutos. Kunnanvaltuusto hyväksyi 1,0 miljoonan
euron suuruisen lisälainanoton 23.9.2019 §27.
Liite nro 1/ § 60 Tilinpäätös 2019.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1. esittää valtuustolle tilikauden tuloksen, - 25 021,43 euroa, käsittelyksi seuraavaa:
- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 39 122,20 euroa
- tilikauden ylijäämä 14 100,77 euroa siirretään tilikauden yli/alijäämätilille.
2. että talouspäällikölle myönnetään valtuus tehdä tilinpäätökseen tilintarkastusvaiheessa esille tulevia teknisiä korjauksia
3. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2019, jättää sen tilintarkastajalle
tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Käsittely

Käsittelyn aikana päätettiin, että henkilöstöraportti poistetaan tilinpäätöspykälän liitteistä teknisenä korjauksena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyn aikana tehdyin lisäyksin.
-----

TARLA § 21/ 20.5.20

Vastuunalainen tilintarkastaja Minna Ainasvuori esittelee tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta
-

Päätös

merkitsee tilikauden 2019 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja päättää saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi,
esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätös hyväksytään, ja
esittää valtuustolle, että tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----
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Liitteet:
- liite 1/ § 27 Tilinpäätösasiakirja toimintakertomuksineen 2019
- liite 2/ § 27 Tilintarkastuskertomus 2019

Ehdotus

Tarkastuslautakunta:
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Kunnanvaltuusto päättää, että
1. tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 merkitään tiedoksi,
2. tilinpäätös 1.1.-31.12.2019 hyväksytään ja
3. tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- talouspäällikkö
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ARVIOINTIKERTOMUS 2019
TARLA § 18

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida ovatko valtuuston asettamat
toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta antaa kultakin vuodelta valtuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään
valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kunnanhallitus antaa valtuustolle
lausunnon toimenpiteitä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnosta ja jatkaa sen
laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----

TARLA § 22/ 20.5.20
Ehdotus

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2019 valmistelua, hyväksyy kertomuksen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätettiin, että joitakin kertomuksen kohtia vielä tarkennetaan ja näillä
muutoksilla arviointikertomus hyväksytään ja esitetään valtuustolle, että
se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Lopullinen arviointikertomus
liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.
-----

KVAL § 28/ 15.6.20

Liite 1/ § 28 Arviointikertomus vuodelta 2019.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta:
Kunnanvaltuusto käsittelee liitteenä ilmenevän arviointikertomuksen vuodelta 2019 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja muiden toimielinten käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- hallintokunnat
- talouspäällikkö
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HENKILÖSTÖRAPORTTI 2019
KHAL § 61

Vesilahden kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2008 lähtien.
Henkilöstöraportti antaa tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista.
Tietolähteinä on kunnan oman henkilöstönohjausjärjestelmän lisäksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Tilastokeskuksen ja Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja ja tiedotteita, osin myös muita tietolähteitä. Kertomuksessa tiedot esitetään koko kunnan tasolla, osastoittain tai ammattiryhmittäin
ja keskeiset tunnusluvut esitetään mahdollisuuksien mukaan erikseen
miehistä ja naisista tasa-arvolainsäädännön mukaisesti.
Henkilöstöraportti laaditaan, jotta raportin tietoja käytettäisiin hyödyksi
suunniteltaessa tai arvioitaessa henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä. Erityisesti raportista tulisi olla perustietoa henkilöstövoimavarojen suunnittelun
pohjaksi sekä henkilöstövoimavarojen ennakointiin.
Raporttiin on tehty joitakin muutoksia aiempiin vuosiin nähden, ja raportin
kehittämistä jatketaan tulevina vuosina. Isoimpia uudistuksia tänä vuonna
ovat henkilötyövuosien määrien tuomien raporttitasolle, työtapaturmien tilastointi ja henkilöstötyytyväisyyden kokonaisuus.
Liite nro 1/ § 61 Henkilöstöraportti 2019.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus saattaa henkilöstöraportin tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 29/ 15.6.20

Liite 1/ § 29 Henkilöstöraportti 2019.

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuuston merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2020
KHAL § 119

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2§:n mukaan toimielimet
seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 25.11.2019 §281 hyväksymien vuoden
2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammihuhtikuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien
näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä
mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisten tehtäväalueiden toteuma.
Aikaväliltä tammi-huhtikuu on laadittu osavuosikatsaus (liite 1/ § 119),
joka sisältää käyttötalouden ja investointien toteumatiedot sekä alkuvuoden tietojen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen 1.1-30.4.2020 tiedoksi ja antaa sen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 30/ 15.6.20

Liite 1/ § 30 Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2020.

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT
TEKNINEN LTK § 45

Arvioiden mukaan meneillään olevan koronakriisin vuoksi Suomen BKT:n
lasku on vuonna 2020 viidestä kymmeneen prosenttia. Tämä vaikuttaa
myös kuntatalouteen. Suomen Kuntaliitto tuottaa veroennustekehikkoa,
jota käytetään kunnan verotulojen budjetointiin ja ennakointiin. Tuoreimman huhtikuun alussa julkaistun verokehikon mukaan Vesilahden vuoden
2020 verotulot jäisivät 1,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Veroennustekehikon ennuste on laadittu käyttäen 5 prosentin laskua bruttokansantuotteeseen.
Vesilahden kunnanvaltuuston joulukuussa 2019 vahvistaman vuoden
2020 talousarvion mukainen alijäämä on 823 000 euroa. Vuonna 2020
tehtyjen 210 000 euron suuruisten kulunlisäysten jälkeinen alijäämä on 1
033 000 euroa. Jos kunnan verotulot toteutuvat 1,2 miljoonaa euroa alle
talousarvion, muodostuu kunnan vuoden 2020 alijäämäksi yli 2,2 miljoonaa euroa.
Käyttötalouden rahavirrat vaikuttavat kunnan rahoitukseen. Jos kunnan
käyttötalous on alijäämäistä, ei rahaa jää investointeihin, vaan ne joudutaan rahoittamaan lainanotolla. Lainanotto taas vaikuttaa edelleen käyttötalouteen korkokuluja nostaen. Investoinneilla on vaikutuksia kunnan talouteen myös poistojen kautta.
Muuttuneen taloustilanteen vuoksi kunnan vuodelle 2020 hyväksyttyjä investointeja on aiheen priorisoida.
Nyt meneillään oleva kiinteistöjen salkutus tulee tarkentamaan kiinteistöille tarvittavia investointeja ja tyhjillään oleviin tiloihin ei investointeja ole
tarpeen tehdä, vaan niistä on järkevää pyrkiä eroon.

Ehdotus

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarviomuutosta siten, että seuraavia investointeja ei tehdä
vuoden 2020 aikana, vaan niiden suoritusvuodet katsotaan tulevien talousarvioiden suunnittelun yhteydessä.
Kiinteistöhankkeet
- Narvan teknisen toimen katto
45 000 euroa
- Yhtenäiskoulun lukituksen uusiminen
110 000 euroa
Kaavateiden rakentamiskohteet
- Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta
100 000 euroa
- Kalalahden, Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka
20 000 euroa
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Vesihuoltolaitos
- Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta (Vesi- ja
viemäri)
100 000 euroa.
- Kalalahden, Rimmintien kunnallistekniikka,
10 000 euroa.
- Vesi- ja viemäröintiyhteys Kurjen tilalle.
110 000 euroa.
Käsittely

Käsittelyn aikana lautakunnan jäsenet pitivät tärkeänä yhtenäiskoulun
lukituksen uusimista.
Kunnaninsinööri teki käsittelyn aikana muutetun päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarviomuutosta siten, että seuraavia investointeja ei tehdä
vuoden 2020 aikana, vaan niiden suoritusvuodet katsotaan tulevien talousarvioiden suunnittelun yhteydessä.
Kiinteistöhankkeet
- Narvan teknisen toimen katto
45 000 euroa
Kaavateiden rakentamiskohteet
- Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta
100 000 euroa
- Kalalahden, Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka
20 000 euroa
Vesihuoltolaitos
- Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta (Vesi- ja
viemäri)
100 000 euroa.
- Kalalahden, Rimmintien kunnallistekniikka,
10 000 euroa.
- Vesi- ja viemäröintiyhteys Kurjen tilalle.
110 000 euroa.
Lisäksi tekninen lautakunta päättää ohjeistaa tekniselle toimelle, että Yhtenäiskoulun ulko-ovien ja kriittisten väliovien lukitukset uusitaan.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn aikana muutettu päätösesitys.
-----

KHAL § 117/ 25.5.20
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarviomuutosta siten, että seuraavia investointeja ei tehdä vuoden 2020 aikana, vaan niiden suoritusvuodet
katsotaan tulevien talousarvioiden suunnittelun yhteydessä.
Kiinteistöhankkeet
- Narvan teknisen toimen katto
45 000 euroa
Kaavateiden rakentamiskohteet
- Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta
100 000 euroa
- Kalalahden, Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka
20 000 euroa
Vesihuoltolaitos
- Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta (Vesi- ja
viemäri) 100 000 euroa.
- Kalalahden, Rimmintien kunnallistekniikka,
10 000 euroa.
- Vesi- ja viemäröintiyhteys Kurjen tilalle.
110 000 euroa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 31/ 15.6.20
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että talousarviomuutosta siten, että seuraavia
investointeja ei tehdä vuoden 2020 aikana, vaan niiden suoritusvuodet
katsotaan tulevien talousarvioiden suunnittelun yhteydessä.
Kiinteistöhankkeet
- Narvan teknisen toimen katto
45 000 euroa
Kaavateiden rakentamiskohteet
- Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta
100 000 euroa
- Kalalahden, Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka
20 000 euroa
Vesihuoltolaitos
- Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta (Vesi- ja
viemäri) 100 000 euroa.
- Kalalahden, Rimmintien kunnallistekniikka,
10 000 euroa.
- Vesi- ja viemäröintiyhteys Kurjen tilalle.
110 000 euroa.

Päätös
Tiedoksi

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
- talouspäällikkö
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YKSITYISTIEN PERUSKORJAUSAVUSTUS / PYÖRNY-SUONPÄÄNYKSITYISTIE
RAK. JA YMP. LTK § 27
Pyörny-Suonpään yksityistie on jättänyt rakennus- ja ympäristölautakunnalle peruskorjausavustushakemuksen vuodelle 2020 (liite nro 1/ 27§)
10.3.2020. Tiekunta hakee avustusta sillankorjaamiseen, kiireellisyysluokka on 4 eli silta on korjattava kiireellisesti.
Tiekunta anoo kunnalta peruskorjausavustusta 20 % osuudella kokonaiskustannuksista (142.600€) eli 28.520 €.
Tiekunta on hakenut myös ELY-keskuksen valtionavustusta sillan korjaamiseen. Kustannusarvioksi ELY-keskus on päätöksessään (liite nro 2/
27§) hyväksynyt 142.600€. Avustus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 106.950€. Päätöksen voimassaoloaika on
20.02.2020- 30.11.2020. Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten syntyä
päätöksen voimassaoloaikana.
Vesilahden kunnanvaltuuston 8.11.2010 § 56 tekemässä päätöksessä
”Perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden
kunnassa” on määritelty tärkeysjärjestys peruskorjausavustuksien myöntämiselle.
Tärkeimpänä pidetään siltojen korjausta ja uusimista.
Enimmäisavustusprosentti siltojen ja isojen rumpujen korjaamiseen tai
uusimiseen on ollut 20 %.
Valtuuston hyväksymät peruskorjausavustusperiaatteet:
Tärkeysjärjestys avustuksien jakamiseksi
- siltojen korjaus ja uusiminen
- isojen (> 1000 mm tai > 2 x 500 mm) rumpujen korjaus ja uusiminen
- routakohtien parantaminen, tulvavaurioiden korjaus
- liikenneturvallisuuden parantaminen
- tiekunnan päättämät liikenneturvallisuuden parantamistoimet: tien
siirto esim. talouskeskuksista pois, näkemäesteiden poistaminen
- liikenteen lisääntymisestä aiheutuvat tien kuivatustoimenpiteet ja
tien kantavuuden parantaminen, jotka saavat myös valtionapua
- myös muille kohteille mahdollisuus myöntää avustusta
- kiireellisiin korjauksiin varaudutaan -> peruskorjausmäärärahaan lisätään varaus, jota ei jaeta kuin kiireellisiin korjauksiin
Enimmäisavustusprosentit eri toimenpiteisiin
- sillat ja isot rummut 20 %
- routa- ja tulvavahingot 10 – 15 %
- liikenneturvallisuus 5-15 %
- kuivatus ja kantavuus 5 – 15 %
Kiireelliset korjaukset
- avustusta enintään 2000 €; samat jakoperusteet kuin avustuksissa
muutenkin
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Sillat
- oheismateriaalina selvitys Vesilahdessa yksityisteillä olevien siltojen
kunnosta vuonna 2018
Peruskorjausavustukset haettava vuosittain elokuussa
- talousarvioon varataan määräraha hakemusten perusteella
- laaditaan tärkeysjärjestys hakemuksista
- mikäli määrärahaa ei kaikille saada, noudatetaan jaossa tärkeysjärjestystä
Yksityisteillä tapahtuva kohtuullinen liikennöitävyys, liikenneturvallisuus ja
elinkeinojen tukeminen ovat myös kaavateiden ja valtion teiden lisäksi tärkeää koko kunnan hyvinvoinnin kannalta. Tärkeää on varmistaa kaikkien
liikenneväylien sujuva päivittäinen liikennöitävyys. Ne palvelevat kaikkia
kuntalaisia mm. arjen sujuvuuden, turvallisuuden, elinkeinotoiminnan ja
virkistyksen osalta (palo- ja pelastuslaitos, koulukuljetukset, posti, kotisairaanhoito, ateriapalvelut ym.). Kunta vastaa maankäytön suunnittelusta ja
ohjauksesta myös haja-asutusalueella, joten se on vastuussa myös olemassa olevasta liikenneverkosta ja asukkaiden tasapuolisuuden turvaamisesta sekä haja-asutus- että taajama-alueilla.
Oheismateriaali
1. Perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa (Kvalt 8.11.2010 § 56)
2. Selvitys Vesilahdessa yksityisteillä olevien siltojen kunnosta vuonna
2018
Ehdotus

Rakennustarkastaja:
Lautakunta toteaa, että Pyörny-Suonpääntien avustushakemusta ei ole
jätetty ennen talousarvion 2020 laatimista. Yksityistieavustukset- tehtäväalueelle tieavustuksiin on varattu vuodelle 2020 talousarvioon 78.700€.
Vuoden 2020 talousarvioon ei ole varattu rahaa siltojen korjausavustuksiin.
Pyörny-Suonpään yksityistien hakema avustus sillan korjaamiseen on
tärkeä ja perusteltu hanke, perusteella että myös ELY-keskus on myöntänyt avustuksen.
Vesilahden kunnanvaltuuston 8.11.2010 § 56 hyväksytyn ”Perusteet ja
periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa” jakoperusteena on enimmäisavustus yksityisteiden silloille ja isoille rummuille
on 20 %. Tässä tapauksessa tasapuolisen kohtelun ja hankkeen
tärkeyden vuoksi avustusprosentti on 20 % toteutuneista kustannuksista,
kuitenkin enintään 28.520€, ELY-keskuksen hyväksymän kustannusarvion
142.600€ mukaan.
Lautakunta toteaa. että Vesilahden kunnanhallitus on 3.2.2020 §25 päättänyt, että Saastojärven yksityistien parantamishankkeeseen osallistutaan
16.798€ avustuksella. Summa on maksettu 25.3.2020.
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Jo maksettuun Saastojärven yksityistien parantamisavustukseen tarvitaan
16.798€ lisämääräraha. Lisäksi Pyörny-Suonpääntien yksityistien parantamisavustukseen tarvitaan 28.520€.
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ehdollisesti päätetään PyörnySuonpääntien avustus eli jos valtuusto myöntää kuluja lisäävän määrärahamuutoksen, voidaan avustus myöntää.
Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
se myöntää yksityisteiden parantamishankkeisiin yhteensä 45.318€ suuruisen kuluja lisäävän määrärahamuutoksen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KHAL § 105/ 11.5.20

Liite 1/ §105 Pyörny-Suonpään yksityistie peruskorjausavustushakemus
vuodelle 2020
Liite 2/ §105 ELY-keskuksen päätös
Selvyyden vuoksi päätösesitykseen tulee kirjata, että mahdollinen avustus
myönnetään yksityisteiden tehtäväalueelta ja että kuluja lisäävä määrärahamuutos hyväksytään yksityisteiden tehtäväalueelle.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus

Päätös

-

ehdollisesti päättää Pyörny-Suonpääntien avustuksen eli jos valtuusto myöntää kuluja lisäävän määrärahamuutoksen, voidaan
avustus myöntää yksityisteiden tehtäväalueelta

-

esittää valtuustolle, että se myöntää yksityisteiden parantamishankkeisiin yhteensä 45.318 € suuruisen kuluja lisäävän määrärahamuutoksen. Kuluja lisäävä määrärahamuutos hyväksytään yksityisteiden tehtäväalueelle.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 32/ 15.6.20

Liitteet:
- Liite 1/ §32 Pyörny-Suonpään yksityistie peruskorjausavustushakemus vuodelle 2020
- Liite 2/ §32 ELY-keskuksen päätös

Käsittely

Valtuutetut Ari Arvela ja Harri Penttilä jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn
ajaksi (intressijäävi).
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Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että se myöntää yksityisteiden parantamishankkeisiin yhteensä 45.318 € suuruisen kuluja lisäävän määrärahamuutoksen. Kuluja lisäävä määrärahamuutos hyväksytään yksityisteiden tehtäväalueelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- rakennus- ja ympäristölautakunta
- talouspäällikkö
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KEHITTÄMISKORVAUKSEN PERIAATTEET VESILAHDELLA
KHAL § 116

Kehittämiskorvausta voidaan soveltaa tilanteessa, kun kunta haluaa viedä
eteenpäin yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeän alueen asemakaavoittamista, mutta maanomistajan kanssa ei päästä maankäyttösopimukseen.
Kehittämiskorvausmenettely on sopimiseen nähden aina toissijainen keino periä maanomistajalta yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Kehittämiskorvausmekanismi varmistaa muun muassa sen, että kunta voi
kohdella kaikkia maanomistajia tasapuolisesti sekä saman kaava-alueen
sisällä, että eri kaava-alueita toteutettaessa riippumatta siitä ovatko kaikki
maanomistajat halukkaita yhteistyöhön maankäyttösopimusmenettelyn
pohjalta.
Kehittämiskorvaus määrätään, kun asemakaava on hyväksytty. Kehittämiskorvauksen hyväksyminen tapahtuu samassa yhteydessä, kun asemakaava hyväksytään. Kehittämiskorvaus määräytyy samalla tavalla kuin
maankäyttösopimusten korvaukset, perustuen yhdyskuntarakentamisen
kustannuksiin. Kehittämiskorvausmenettelyä voidaan soveltaa rinnan
muiden maapoliittisten toimintamallien kanssa. Se ei sulje pois kunnan
mahdollisuutta tarvittaessa lunastaa alueita.
Jotta kunnan toiminta kaavoituksen, maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen osalta olisi läpinäkyvää ja jotta kunnan edunvalvonta kehityshankkeissa voitaisiin paremmin turvata, on kun kunnanvaltuuston syytä määrittää tarkemmat kehityskorvauksen periaatteet Vesilahden kunnassa.
Liite 1/ § 116 Kehittämiskorvauksen periaatteet Vesilahden kunnassa

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättä esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kehittämiskorvauksen periaatteet Vesilahden kunnassa liitteen mukaisesti.

Käsittely

Käsittelyn aikana todettiin, että teknisenä korjauksena kehittämiskorvauksen liitteen sanat ”kaupunki” korjataan ”kunnaksi”.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 33/ 15.6.20

Liite 1/ § 33 Kehittämiskorvauksen periaatteet Vesilahden kunnassa.

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy kehittämiskorvauksen periaatteet Vesilahden kunnassa liitteen mukaisesti.

Käsittely

Käsittelyn aikana varavaltuutettu Henri Marttila esitti asian palauttamista
valmisteluun.
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Valtuuston puheenjohtaja Mervi Lumia totesi, että valtuustoryhmät ovat
neuvotelleet asiasta ja yksimielisesti päättäneet, että kehittämiskorvaus
palautetaan takaisin valmisteluun ja tuodaan tarvittaessa uudestaan päätöksentekoon maapoliittisen ohjelman päivityksen yhteydessä.
Päätös

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
KHAL § 125

Tampereen kaupunki, Ikaalisten kaupunki, Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki ja
Ylöjärven kaupunki ovat 1.1.2013 alkaen sopineet kuntien yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa.
Sopimuksen tarkoituksena on järjestää sopijakunnissa voimassa olevan
lainsäädännön mukaista ammatillista koulutusta Tampereen kaupungille
myönnetyssä järjestämisluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti.
Sopijakunnat ovat muodostaneet ammatillisen koulutuksen yhteistoimintaalueen ja alueen kuntien yhteisenä toimielimenä on toiminut Tampereen
kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta laajennetussa kokoonpanossa. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Tampereen kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana. Sopimus on
kuntalain 52:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä.
Sopimus yhteisestä toimielimestä on tarpeen päivittää ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Sopimuksen
perustarkoitus säilyy ennallaan. Yhteistoimintasopimuksen uudistamisesta
ja vanhan sopimuksen korvaamisesta on neuvoteltu sopijakuntien kesken
8.1.2020 kuntajohtajatapaamisessa. Tampereen kaupungin hallintosäännössä tullaan huomioimaan yhteistoimintasopimuksen sisältämät muutokset.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 1/ § 125 olevan ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-aluetta
koskevan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 34/ 15.6.20

Liite 1/ § 34 Ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus.

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan ammatillisen
koulutuksen yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- Tampereen kaupunki
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ RIITTA RANTALALLE
KHAL § 140

Kunnanvaltuuston jäsen Riitta Rantala on 31.5.2020 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa Vesilahden kunnan kaikista luottamustehtävistä
paikkakunnalta muuton vuoksi.
Rantalan luottamustehtävät:
- valtuuston jäsen
- kunnanhallituksen jäsen
- valtuuston vaalilautakunnan jäsen
- Pirkkalan hyvinvointilautakunnan varajäsen
- Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän varajäsen
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kotikunnan muuttuessa menettää vaalikelpoisuutensa vanhaan kotikuntaan.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava
luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee aina valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Valittaessa kunnan toimielimiä, tulee valinnassa ottaa huomioon mm. alla
mainitut vaalikelpoisuutta koskevat kuntalain määräykset ja tasa-arvolaki.
Tämän lisäksi on eräiden toimielinten kohdalla olemassa myös erityissäännöksiä, mitkä on esitetty ao. pykälän kohdalla.
71 § Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna,
jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
72 § Vaalikelpoisuus valtuustoon
Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen
tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa
tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
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4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen
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
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.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa
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yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä
73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole.
Suomen Kuntaliiton yleiskirjeessä 11/2017 on todettu tasa-arvolain soveltamisesta mm. seuraavaa:
"Kunnalliset toimielimet
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi
- kunnanhallitus ja sen jaostot
- lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot
- johtokunnat ja niiden jaostot sekä
- toimikunnat.
Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoonpanossa
on huomioitava tasa-arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja.
Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja
hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.
Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia
asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. Erityiset syyt oikeuttanevat varsin harvoin poikkeamaan kiintiöstä
kunnallisia toimielimiä valittaessa. Lähinnä poikkeaminen voinee tulla kysymykseen johtokunnassa ja toimikunnassa.
Valtuusto voi päättää, että kunnanhallitukseen ja lautakuntaan voidaan
valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Tarkoituksena on antaa vaaleilla valituille valtuutetuille ja varavaltuutetuille vastuuta myös kunnan
muussa hallinnossa ja lisätä poliittista vastuuta. Jos valtuustoon ei ole
vaaleissa valittu riittävästi kummankin sukupuolen edustajia, valtuutettujen
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ja varavaltuutettujen aseman korostaminen säännöksessä mainitulla tavalla on ilmeisesti erityinen syy poiketa tasa-arvolain mukaisesta kiintiöstä.
KHO 1999:20: Kun valtuutetuista ja varavaltuutetuista 34 % oli naisia, johtosääntömääräys ei ollut erityinen syy poiketa kiintiöstä.
KHO 19.4.2002/931: Koska valtuustoon oli vaaleilla valittu niin monta
naista, että valinnoissa voitiin noudattaa kiintiösäännöstä, johtosäännön
määräyksillä jäsenten valinnan rajoittamisesta valtuutettuihin ja varavaltuutettuihin ei ollut merkitystä.
Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. Vaatimuksen toteutumista laskettaessa on syytä ensin laskea, kuinka paljon 40 % on toimielimen jäsenmäärästä. Jos luvuksi tulee
murtoluku, se on korotettava ylempään kokonaislukuun, joka osoittaa
naisten tai miesten vähimmäismäärän toimielimessä. Erikokoisissa toimielimissä on oltava naisia ja miehiä seuraavasti:
Jos toimielimen jäsenmäärä on neljä, naisia ja miehiä on oltava kumpiakin
kaksi. Vastaavasti toimielimen jäsenmäärän suurentuessa luvut ovat 5
(jäsenmäärä) – 2 (naisia ja miehiä vähintään), 6–3, 7–3, 8–4, 9–4, 10–4,
11–5, 12–5, 13–6, 14–6,15–6, 16–7, 17–7, 18–8, 19–8, 20–8, 21–9 jne.
Kolmejäsenisessä toimielimessä kiintiö ei voi toteutua, vaan yksi toisen
sukupuolen edustaja on riittävä.
Puheenjohtajan on ennen vaalia syytä todeta toimielimen kokoonpanoa
koskevat vaatimukset. Jos toimielimen kokoonpano vaalin jälkeen ei vastaa lain vaatimuksia, vaali on toimitettava uudelleen. Lisäksi kunnanhallituksella on kuntalain 96 §:n nojalla velvollisuus valvoa valtuuston päätösten laillisuutta ja tarvittaessa asia tulee viipymättä viedä valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksen jäsen Riitta Rantala jääväsi itsensä asian käsittelyn
ajaksi (osallisuusjäävi).
Käsittely

Käsittelyn aikana täsmennettiin päätösehdotukseen Riitta Rantalan jäsenyyttä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokousedustajana.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Riitta
Rantalalle seuraavista jäsenyyksistä:
-

kunnanvaltuusto
kunnanhallitus
valtuuston vaalilautakunta
Pirkkalan hyvinvointilautakunta
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous
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Rantalan tilalle luottamustehtäviin valitaan henkilöt seuraavasti:
-

kunnanhallituksen jäsen
valtuuston vaalilautakunnan jäsen
Pirkkalan hyvinvointilautakunnan varajäsen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen varajäsen

Riitta Rantalan tilalle Vesilahden kunnanvaltuustoon nousee varavaltuutettu Aura Elliott.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 35/ 15.6.20

Riitta Rantala jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että se myöntää eron Riitta Rantalalle seuraavista jäsenyyksistä:
-

kunnanvaltuusto
kunnanhallitus
valtuuston vaalilautakunta
Pirkkalan hyvinvointilautakunta
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous

Rantalan tilalle luottamustehtäviin valitaan henkilöt seuraavasti:
-

kunnanhallituksen jäsen
valtuuston vaalilautakunnan jäsen
Pirkkalan hyvinvointilautakunnan varajäsen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen varajäsen

Riitta Rantalan tilalle Vesilahden kunnanvaltuustoon nousee varavaltuutettu Aura Elliott.
Päätös

Kunnanvaltuusto päättää myöntää eron Riitta Rantalalle em. luottamustehtävistä.
Kunnanvaltuusto kutsuu kunnanvaltuustoon Riitta Rantalan tilalle varajäsen Aura Elliottin.
Kunnanvaltuusto päättää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän
yhtymäkokouksen varajäsenen osalta valinta palautuu kunnanhallituksen
valmisteltavaksi ja päätettäväksi.
Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallituksen jäseneksi Aura Elliottin.
Kunnanvaltuusto valitsi valtuuston vaalilautakunnan jäseneksi Aura Elliottin.
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Kunnanvaltuusto valitsi Pirkkalan hyvinvointilautakunnan jäseneksi Aura
Elliottin.
Aura Elliott on jättäytynyt sivuun Vesilahden kunnan pääluottamusmiehen
tehtävästä valtuustokauden loppuun saakka.

Tiedoksi

- Riitta Rantala
- Aura Elliott
- Pirkkalan hyvinvointilautakunta
- Tampereen kaupunkiseutu, seututoimisto
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ILMOITUSASIAT
KVAL § 36

Kunnanvaltuustolle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
1. Vesilahden kunnan väkiluku 10.6.2020 oli 4.372 asukasta
(29.4.2020 / 4.362).
2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 4/2020.
Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta huhtikuun
lopussa 2020 oli 11,6 % (maaliskuun 2020 tilanne 7,9 %), Pirkanmaalla 16,4 % (11,7 %) ja koko maassa 16,5 % (11,8 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan kolmanneksi alhaisin.
3. Vesilahden kunnan tietotilinpäätös 2019 (liite 1/ § 36).

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

