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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 24 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava 

yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston 

työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää 

ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.  

   

 Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä 

sekä kunnan nettisivuilla. 

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KV § 25 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 
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TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 

 
KH 9.4.2018 

§ 67 

 Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä, ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös 

on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun 

mennessä (Kuntalaki 113 §). 

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot 

sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 

 

 Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää 

tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen 

taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. 

Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa 

annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 

aikana (Kuntalaki 114 §). 

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

 

 Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvi-

tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 

kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on 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 kunnan 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä 

(Kuntalaki 115 §).  

 

 Lautakunnat ovat käsitelleet kokouksissaan omien hallintokuntiensa talousarvion ja 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2017. 

 

 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 

käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 

 

 Tilikauden 2017 vuosikate on + 1.017.342,66 euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat 

798.427,20 euroa. Tilikauden ylijäämä 218.915,46 euroa.  

 

 Toimintamenot ovat 15.704.430,76 euroa ja toimintatuotot 1.365.648,89 euroa. 

Investoinnit ovat yhteensä 3.441.666,42 euroa ja niihin saadut tulot 337.575,68 euroa. 

 

 Kunnan verotulot olivat yhteensä 6.725.909,71 euroa ja valtionosuudet 8.224.298,00 

euroa. Verotulot kasvoivat 464.814 euroa eli n. 7,4 % verrattuna vuoden 2016 

verotuloihin. Valtionosuudet vähenivät 78.472 euroa eli 1 % verrattuna vuoteen 2016. 

 

 Liitteet:  

 Tasekirja 2017 
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VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää 

tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen 

tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen anta-

misen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapai-

nottamista koskevista toimenpiteistä. 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 218.915,46 euron tuloksen 

käsittelystä seuraavaa: 

 

Tilikauden ylijäämä 218.915,46 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman 

aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä –tilille. Koska tilikauden tulos on ylijäämäinen, 

eikä taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää 

talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen 

tilintarkastajalle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen 

tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen anta-

misen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapai-

nottamista koskevista toimenpiteistä. 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 218.915,46 euron tuloksen 

käsittelystä seuraavaa: 

 

Tilikauden ylijäämä 218.915,46 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman 

aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä –tilille. Koska tilikauden tulos on ylijäämäinen, 

eikä taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää 

talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen 

tilintarkastajalle. 

 

KV § 26 PÄÄTÖS: 
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ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 

 
Tark.ltk 18.5.2018 

8 §  

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta 

järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa 

esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen 

yhteydessä. 

 

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa 

aihetta (KunL 121.5 §). 

 

 Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 

2017 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan 

tuloksellisuutta vuodelta 2017. 

 

Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään 

kokouksessa.  

 

 Ehdotus:  
Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston 

käsiteltäväksi. 

 

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 § mukaisen 

lausunnon 1.9.2018 mennessä. 

 

 Päätös:  

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen ja päätti antaa sen kunnanval-

tuuston käsiteltäväksi.  

 

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 § mukaisen 

lausunnon 1.9.2018 mennessä. 

 

 

 Liitteet: 

 Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomus, 

18.5.2018 

  

KV § 27 PÄÄTÖS:  
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VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE 

 
Tark.ltk 18.5.2018 

7 § 

KunL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 

kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 

onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen 

toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää 

vastuuvapaus. 

 

Tilintarkastaja esittelee vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa. 

 

Ehdotus: 

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös 

hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 

tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–

31.12.2017. 

 

Päätös: 

 

Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös 

hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 

tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–

31.12.2017. 

 

Liitteet: 

 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

 

KV § 28 PÄÄTÖS: 

 

 

 

  



71616 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä    

 Kunnanvaltuusto 26.6.2018    7 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta               Hallitus                      Valtuusto   
 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .         

                                ______________________ 
                                Pöytäkirjanpitäjä / Arkistonhoitaja   

SIDONNAISUUSILMOITUSTEN TIEDOKSIANTAMINEN KUNNANVALTUUSTOLLE 
18.5.2018 

 
Tark.ltk 18.5.2018 

10 § 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä 

sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa 

harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä 

muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien 

hoitamisessa.  

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja 

rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, 

valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, 

pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu 

tehtäväänsä. 

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvol-

lisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 

 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja 

päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.  

 

Hallintosäännön 77 § mukaan tarkastuslautakunnan on annettava 

sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. 

 

Ehdotus:  

 

Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle 

hallintosäännön 77 § mukaisesti. 

 

Päätös:  

 

Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle 

hallintosäännön 77 § mukaisesti. 

 

KV § 29 PÄÄTÖS: 
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OLOHUONEHANKE 

 
KH 28.5.2018 

§ 94 Olohuonehankkeella on tarkoitus tarjota kuntalaisille uusia yhteisöllisyyttä lisääviä 

toimintamalleja. Karviassa on vireää harrastustoimintaa, mutta aivan kaikki kuntalai-

set eivät ole löytäneet niitä, eivätkä halua sitoutua pitkäjänteisesti johonkin harrastuk-

seen. Hankkeen tavoitteena on torjua yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä ja tarjota mah-

dollisuus kokoontua vapaamuotoisesti joko vain juttelemaan tai sitten harrastamaan 

yhdessä. Tavoitteena on luoda myös lapsiperheille kokoontumispaikka, missä voisivat 

esim. kotona lasten kanssa olevat vanhemmat kohdata toisiaan. Nuoriso kaipaa myös 

omaa soppea, johon voisi kokoontua pelaamaan tai viettämään aikaa yhdessä. Hanke 

on kuntastrategian mukaista toimintaa. Kunta panostaa ennaltaehkäisevään hyvinvoin-

tityöhön.  

 

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa hankitaan entisen Kirkonkylän koulun ti-

loihin lapsiperheiden kokoontumista varten lasten leikkinurkkaus, leikkivälineitä ja 

lapsille sopivat kalusteet. Leikkinurkkauksessa lapset viihtyvät ja vanhemmat voivat 

keskustella ja jakaa kokemuksiaan omassa rauhassaan. Tämän lisäksi hankitaan I Wall 

peli, joka soveltuu kaikenikäisille. I Wall tarjoaa tavan motivoida liikkeelle leikin var-

jolla. Peleissä liikutaan erilaisissa ympäristöissä ja pelaajat ohjaavat pelin etenemistä 

omilla liikkeillään. Nuorisotilaan hankitaan nuorten toivomia välineitä.  

 

Kirkonkylän Koulun tiloihin on tarkoitus tulla olohuoneen ja nuorisotilojen lisäksi 

harrastustiloja, mm. Petäjä-opiston toimintaa. Tiloissa on käynnistetty tarvittava pe-

ruskunnostus kunnan omana toimintana ja tilat ovat valmiina syksyllä. 

 

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen kokonaiskustannukset ovat 44.750 euroa. 

Hankkeen rahoittamiseksi haetaan Leader - tukea 50 % hankkeen kokonaiskustannuk-

sista, eli 22.375 euron avustusta. Karvian kunnassa määrärahat ovat bruttomääräisesti 

sitovia, joten tarvittava lisämääräraha on hankkeen kokonaiskustannuksen suuruinen. 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on päättänyt kokouksessaan 17.5.2018 myöntää avus-

tuksen hakemuksen mukaisesti. Kunnan tulee toimittaa edellä mainitulle vielä päätös 

kunnan sitoutumisesta hankkeeseen.  

 

Liitteet: 

 

 Hankesuunnitelma 

 Hankebudjetti 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS 

 

Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta sitoutuu hankkeen 22.375 euron omarahoi-

tusosuuteen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää hankkeelle 44.750 

euron lisämäärärahan. Lisämääräraha varataan Vapaa-ajanlautakunnan investointei-

hin.  

 

 

 

PÄÄTÖS: 
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Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta sitoutuu hankkeen 22.375 euron omarahoi-

tusosuuteen ja päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää hankkeelle 44.750 eu-

ron lisämäärärahan. Lisämääräraha varataan Vapaa-ajanlautakunnan investointeihin.  

 

KV § 30 PÄÄTÖS: 
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SARAN METSÄSTYSSEURA RY:N AVUSTUSANOMUS 

 
KH 18.6.2018 

§ 115  Saran metsästysseura ry pyytää Karvian kunnalta avustusta lahtivajan rakentamiseen. 

 

 Tarkoituksena on rakentaa 10 * 6 metrin kokoinen lahtivaja Saran kylätalon tontille. 

 

 Lähialueella ei ole hyvää hygienisiä tilavaatimuksia täyttävää paikkaa teurastukselle, 

joka tila olisi käyttövalmiina ympäri vuoden. Karjatilat voisivat käyttää lahtivajaa 

tarvittaessa hätäteurastukseen ja tilaa voitaisiin käyttää myös kolarieläinten 

käsittelyyn. Myös villisika, jonka metsästys tietyin edellytyksin on ympärivuotinen, 

on levittäytymässä alueelle, joten teurastustilaa tarvitaan muunakin kuin hirvieläinten 

metsästysaikana. Rakennuksen huonetilan puhdistuksen helppous on ollut 

suunnittelun lähtökohta ja ulkoapäin rakennus tulee sopimaan ympäröivään 

miljööseen. Rakennus voidaan ilmoittaa elintarvikehuoneistoksi ja 

suunnitteluratkaisujen johdosta se on pitkäikäinen. 

 

 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 105.403 euroa. Hankkeelle on saatu Leader-

avustusta 50.593 euroa. Kunnalta anotaan hankkeen rahoitussuunnitelman mukaisesti 

10.000 euron avustusta, mikä vastaa n. 9,5 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Rakennuslupapiirustukset ovat oheismateriaalina.  

 

Liitteet: 

 

 Avustusanomus 

 Hankesuunnitelma 

 Hankebudjetti 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää Saran Metsästysseura ry:lle anomuksen mukaisesti 

10.000 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen sillä edellytyksellä, että 

kunnanvaltuusto päättää myöntää avustusta varten 10.000 euron lisämäärärahan 

menokohdalle muu hallinto, avustukset yhteisöille. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää Saran Metsästysseura ry:lle anomuksen mukaisesti 

10.000 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen sillä edellytyksellä, että 

kunnanvaltuusto päättää myöntää avustusta varten 10.000 euron lisämäärärahan 

menokohdalle muu hallinto, avustukset yhteisöille. 

 

KV § 31 PÄÄTÖS: 

 

 

 

  



111616 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä    

 Kunnanvaltuusto 26.6.2018    11 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta               Hallitus                      Valtuusto   
 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .         

                                ______________________ 
                                Pöytäkirjanpitäjä / Arkistonhoitaja   

KUNTARAHAOSUUS KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖN 
ESISELVITYSHANKKEESEEN 

 
KH 18.6.2018 

§ 116 Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö on jättänyt Leader Pohjois-Satakunta ry:lle 

avustusanomuksen esiselvityshankkeesta. Hankkeella selvitettäisiin työpajan ja 

kierrätyskeskuksen yhteistyömahdollisuuksia harrastaja-  ja ammattiteattereiden 

kanssa. Työpajassa voitaisiin tehdä rekvisiittaa ja puvustusta sekä korjata/ vuokrata 

näitä. Myös kierrätyskeskusta voitaisiin tässä hyödyntää.  

 

Esiselvityshankkeelle palkattaisiin työntekijä, joka tekisi kartoituksen 150 kilometrin 

säteellä olevien harrastaja- ja ammattiteattereiden osalta. Hanke koostuu pääasia 

työntekijän palkoista. Muut kulut koostuvat mm. matkakuluista, päivärahoista, 

puhelinkuluista ja postituskuluista. Näiden osalta kustannusmallina hankkeessa on flat 

rate.  

 

Hankkeella on tarkoitus selvittää löytyykö alueelta kiinnostusta ja taloudellisia 

resursseja kyseisen palvelun käyttöön. Rekvisiitan valmistus soveltuisi hyvin työpajan 

nykyisiin toimintoihin, osaamiseen ja konekantaan. Esiselvityshankkeella on tarkoitus 

luoda myös valmis toimintamalli ja tehdä jo aiesopimuksia teattereiden kanssa, jotta 

toiminta voisi heti hankkeen päättymisen jälkeen käynnistyä. Onnistuessaan tämä toisi 

uudenlaisia mielekkäitä töitä työpajalle sekä nostaisi sen profiilia ja vetovoimaa. 

Toiminnan myötä työpajalle voisi syntyä uusia työpaikkoja ja se voisi myös luoda 

uudenlaista pienyrittäjyyttä.  

 

Hankkeelle on realistista saada vähintään 70 % avustusta leaderista.  Loppuosalle 

vaaditaan kunnan 4.654 euron rahoitusosuus. Tähän ei ole varattuna talousarviossa 

määrärahaa ja kuntaosuutta varten tulee hakea valtuustolta lisämääräraha. Määräraha 

haetaan ehdollisena, koska hankehakemus on käsittelyssä 20.6.2018. 

 

Liitteet: 

 

 hankesuunnitelma ja budjetti 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 4.654 euron 

suuruisen lisämäärärahan Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön esiselvityshankkeen 

vaatimaa kuntaosuutta varten, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 

vähintään 70 % avustus leaderista.  Määräraha varataan työllistämistä tukeviin 

palveluihin.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 4.654 euron 

suuruisen lisämäärärahan Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön esiselvityshankkeen 

vaatimaa kuntaosuutta varten, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 

vähintään 70 % avustus leaderista.  Määräraha varataan työllistämistä tukeviin 

palveluihin.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta               Hallitus                      Valtuusto   
 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .         

                                ______________________ 
                                Pöytäkirjanpitäjä / Arkistonhoitaja   

KV § 32 PÄÄTÖS: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta               Hallitus                      Valtuusto   
 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .         

                                ______________________ 
                                Pöytäkirjanpitäjä / Arkistonhoitaja   

 

MUUT ASIAT 

 

KV § 33  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta               Hallitus                      Valtuusto   
 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .         

                                ______________________ 
                                Pöytäkirjanpitäjä / Arkistonhoitaja   

ILMOITUSASIAT 

 

KV § 34 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta               Hallitus                      Valtuusto   
 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .         

                                ______________________ 
                                Pöytäkirjanpitäjä / Arkistonhoitaja   

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 35 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 


