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   KOKOUSKUTSU 

KARVIAN KUNNANVALTUUSTO         1/2020  

 

  
   

 

 

KOKOUSPAIKKA JA -AIKA:  Kunnantalo, valtuustosali 

 

Torstaina 30.1.2020 klo 19.00  

Käsitellään kokouskutsussa luetellut asiat. 

 

Kahvitarjoilu klo 18:45 
 

 

Ennen valtuuston kokousta pidetään  

Kuntastrategian aloitusinfo: 

 

   Kahvi 16.00 alkaen 

   Ohjelma: 16.10-18.00 

    

Info koskee kutsuttuja:  

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, 

Lautakunnat, viranhaltijat +muut 

kuntastrategian työryhmiin valitut henkilöt 
 

 
 
 
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. Pöytäkirja on nähtävillä 
myös kunnanvirastossa viraston aukioloaikana.  
 
 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: 
 
Merk. Päivi Suominen 

 
Kokouskutsu on julkipantu kuulutusten ilmoitustaululle torstaina 23.1.2020 
 
Ilmoitustaulunhoitaja: Arja Tuuliniemi 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 1 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 § 2 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 
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KUNNALLISTEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN V. 2020 

 
KH 20.1.2020 

§ 3 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2020 kunnalliset kuulutukset 

julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa. 

Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. 

 

Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu 

lehdissä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2020 kunnalliset kuulutukset 

julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa. 

Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. 

 

Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta lehdessä. 

 

 

KV § 3 PÄÄTÖS: 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN JA KOKOUKSISTA 

ILMOITTAMINEN 

 
KH 20.1.2020 

§ 5 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2020 kokouskutsu julkaistaan kunnan 

kotisivuilla. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan 

ilmoitustaululla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. 

 

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville hallintosään-

nön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2020 kokouskutsu julkaistaan 

kunnan kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Tarvittaessa kokouskutsu julkaistaan 

kahdesti ennen kokousta, jotta se voidaan julkaista kokonaisuudessaan. Lisäksi 

kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.  

 

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville hallintosään-

nön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. 

 

 

KV § 4 PÄÄTÖS: 
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KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET VUODELTA 2019 

 
KH 20.1.2020 

§ 13  Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2019 tehdyistä kuntalais- ja 

valtuustoaloitteista. 

 

 Valtuustoaloite: Naisten mammografiakuvaukset Karviaan  

  

Valtuutettu Aarre Välimäki on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että  

naisten mammografiakuvaukset olisivat aiheellista suorittaa Karviassa. Kuvaukset 

suoritetaan Kankaanpäässä terveyskeskuksessa tai rekan kontissa. Tämä on asia, jossa 

valtuutettu toivoo otettavan huomioon myös sen, että osalla kuntalaisistamme voi olla 

taloudellisia ongelmia kuljetuksen järjestämisessä ja muita kiireitä, kuten suunnitellut 

työt. Tällaisista syistä voi kuvaukset jäädä kokonaan suorittamatta.  Huomion arvoista 

on myös, että tämä vahvistaisi oman kuntamme palveluiden käyttöä.  

 

Toimenpiteet: 

 

Kunnanhallitus päätti 4.11.2019 kokouksessaan esittää Posalle, että se selvittää mam-

mografiakuvausten järjestämistä Karviassa. Asia on ollut Posalla käsittelyssä.  

Mammografiatutkimukset PoSassa tuottaa Terveystalo Oy, tarkemmin sanottuna ku-

vausrekan toteuttamana. PoSan mammografiaseulontasopimuksessa kaikkien kehys-

kuntien tutkimuspaikaksi on sovittu Kankaanpää. Kuvaus suoritetaan 50–68-vuotiaille 

naisille joka toinen vuosi. Vuonna kuvattavia on ollut yhteensä 1587 henkilöä, joista 

karvialaisia 151 henkilöä. Vuoden 2020 kuvattavien määrä on jokseenkin samansuu-

ruinen.  

Kuvauksen hinta on Kankaanpäässä 49 euroa / tutkimus. Kuvauksen hinta kokonai-

suudessaan on vuonna 2019 ollut 77 763 euroa, josta Karvian osuus laskennallisesti on 

7756,32 euroa.  

Kuvausaika on ollut noin kuukauden mittainen, joka on mahdollistanut aikojen sopi-

misen ja vaihtamisen, kuvausaikoja on ollut tarjolla myös iltaisin ja lauantaisin.  

 Kuvausten järjestäminen Karviassa:  

Terveystalon mukaan koska kutsuttavien määrä Karvialla on pieni, aiheutuu siirrosta 

suhteellisen iso lisäkulu tutkimusta kohden, noin 10€. Täten hinta tutkimukselle olisi 

Karviassa kuvattuna 58 euroa / tutkimus.  

Mikäli tutkimukset toteutetaan Karviassa aiheutuu tästä lisäkuluja mammografiavau-

nun ylimääräisen siirron vuoksi 1200 euroa. Lisäksi kunnan tulee järjestää mammogra-

fiavaunulle sopiva kuvauspaikka, riittävän laaja tasainen alusta asianmukaisella sijain-

nilla (esimerkiksi Terveysaseman pihassa). Sijaintipaikassa tulee olla käytettävissä 

langaton verkko tai verkkoyhteys on pystyttävä muulla tavoin järjestämään (esimer-

kiksi kaapelilla kunnan tietoverkosta). Lisäksi kunnan tulee järjestää vaunua varten 

ulos 63A sähköliittymä, johon vaunu kytketään kuvausten ajaksi.  
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Terveystalon mukaan Karvian kutsuttavien määrä on vähäinen, joten kuvausaika sen 

vuoksi on vain 2-3 päivää, jolloin ajanvaihtomahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. 

Kokonaiskustannukset Karvian osalta olisivat tällöin laskennallisesti (151 tutkittavaa á 

58 euroa ja siirtokulu 1200 euroa) 9958 euroa.  

Kuntalaisaloite: Paikallisliikenne Pohjois-Satakunnan kuntien kesken  

  

 Jonna Haavisto on jättänyt kuntalaisaloitteen, jossa hän esittää, että Karvian kunta 

lähtisi selvittämään mahdollisuutta muiden Pohjois-Satakunnan kuntien kesken 

järjestää paikallisliikennettä. Näin saataisiin liikkuvuutta kuntalaisten kesken eri 

kuntien välillä myös loma-aikoina. Paikallisliikenne toisi myös mahdollisia kävijöitä 

enemmän alueelle, kun Geopark-statuksen myötä turismi toivottavasti lähtee kasvuun. 

 

 Kuntarajat ylittävä joukkoliikenne on ELY-keskusten, mahdollisesti yhteistyössä 

kuntien kanssa, hankkimaa. Hankittu liikenne on säännöllistä, kaikkien käytettävissä 

olevaa joukkoliikennettä, jonka hoitaminen perustuu ELY-keskuksen ja liikennöitsijän 

väliseen käyttöoikeussopimukseen. Kunnat itse voivat hankkia täydentävää, kunnan 

sisäistä liikennettä. 

 

 Toimenpiteet: 

  

Kunnanhallitus päätti 25.11.2019 kokouksessaan järjestää kuntalaisille verkkokyselyn 

tarpeista ja toiveista paikallisliikenteelle alkuvuodesta 2020. Kyselystä informoidaan 

kuntatiedotteessa. Kyselyn tulosten perusteella kunta tarvittaessa selvittää muilta 

Pohjois-Satakunnan kunnilta sekä ELY-keskukselta mahdollisuutta uusien 

joukkoliikenne-yhteyksien saamiseen alueelle. Kysely on julkaistu kunnan nettisivuilla 

10.1.2020 ja kysely on avoinna helmikuun 2020 loppuun. 

 

Valtuustoaloite: Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite Karvian kunnan talouden 

tervehdyttämiseksi 

  

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuutetut Jukka Ohrankämmen, Jaakko Hietaluoma 

ja Jyrki Koivumäki ovat jättäneet 18.12.2019 valtuuston kokouksessa valtuustoaloit-

teen Karvian kunnan talouden tervehdyttämiseksi. 

 

Toimenpiteet: 

 

 Asia on siirretty kunnanhallituksen käsittelyyn 20.1.2020.  

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2019 

tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2019 

tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista. 



71414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä    

 Kunnanvaltuusto 30.1.2020   7 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta               Hallitus                      Valtuusto   

 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .         

                                ______________________ 
                                Pöytäkirjanpitäjä / Arkistonhoitaja   

Kunnanhallitus päätti kuitenkin mammografiakuvausten käyttöasteen ja 

kuvauspaikkaan liittyvien vaatimusten selvittämisestä ennen kuvausten siirtämistä 

Karviaan.  

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys käsiteltiin loppuun §:ssä 11. 

 

 

KV § 5 PÄÄTÖS: 
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VALAISTUSVERKON OMISTUSJÄRJESTELY 

 
Tekn. ltk. 3.12.2019 § 66 

 

Vatajankosken Sähkö Oy on lähestynyt omistajakuntiaan katuvalojen ja kuntoratojen 

valaistuksiin liittyvällä asialla, jossa Vatajankosken Sähkö Oy tarjoutuu ostamaan 

kunnan omistaman valaistusverkon.  

Valaistusverkoston myymisen hyötynä kunnalle olisi perusparannusinvestointien ja yl-

läpidon siirtyminen ostajan vastattavaksi sekä järjestelystä syntyvä kertaluonteinen 

myyntivoitto. Lisäksi alustavien laskelmien perusteella kunnalle muodostuisi kyseisen 

omistajärjestelyn myötä myös valaistusverkoston investointi- ja ylläpitokuluissa jon-

kin verran säästöä 20 vuoden aikajaksolla. 

Omistusjärjestelyn toteutuessa ostaja sitoutuisi saneeraamaan ja rakentamaan valais-

tusverkostoa sovitun palvelusopimuksen mukaisesti. Kunta ostaisi kaupan jälkeen va-

laistuksen palveluna Vatajankosken Sähkö Oy:lta. Palvelumaksu sovittaisiin ennakol-

ta. Vatajankosken Sähkölle kauppa toisi synergiaetuja työvoiman käyttöön ja verkon 

valvontaan. Yhtiö hyötyisi myös volyymieduissa hankintojen osalta. Kunta voi halu-

tessaan lunastaa valaistusverkon takaisin 10 - 20 vuoden kuluttua tasearvolla.   

Kauppahinnasta (n. 300 tuhatta euroa) pyydetään vielä lausunto Inspira Oy:ltä. Kaup-

pahinta maksettaisiin yhtiön uusina K-sarjan osakkeina.  

Oheismateriaalina lautakunnalle on Vatajankosken Sähkön laatima esitys mahdolli-

sesta omistajajärjestelystä sekä kunnanrakennusmestarin laatima taulukko, johon on 

koottu kunnan valaistusverkoston perustietoja sekä arvioitu tulevaisuuden investointi-

tarpeita. 

Lisäksi lautakunnalle toimitetaan myöhemmin Vatajankosken sähkön laatima palvelu-

sopimusluonnos.    

 

KUNNARAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Kunnan katuverkkoa ja siihen liittyvää valaistusta hallinnoivana toimielimenä tekni-

nen lautakunta keskustelee valaistusverkon omistuksen uudelleenjärjestelemiseksi 

tehdystä tarjouksesta ja sen vaikutuksista kunnan toimintaan ja talouteen. Tekninen 

lautakunta esittää kunnanhallitukselle näkemyksen hankkeen vaikutuksista ja kannat-

tavuudesta.  

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta suhtautuu Vatajankosken Sähkö Oy:n ehdotukseen uudesta omis-

tajajärjestelystä lähtökohtaisesti myötämielisesti. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä, 

kun asiasta saadaan lisätietoa. 

Tekninen lautakunta esittää asian tiedoksi kunnanhallitukselle. 
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Vltk 4.12.2019 § 52 

Vatajankosken Sähkö Oy on lähestynyt omistajakuntiaan katuvalojen ja kuntoratojen 

valaistuksiin liittyvällä asialla, jossa Vatajankosken Sähkö Oy tarjoutuu ostamaan 

kunnan omistaman valaistusverkon. 

Valaistusverkoston myymisen hyötynä kunnalle olisi perusparannusinvestointien ja yl-

läpidon siirtyminen ostajan vastattavaksi sekä järjestelystä syntyvä kertaluonteinen 

myyntivoitto. Lisäksi alustavien laskelmien perusteella kunnalle muodostuisi kyseisen 

omistajajärjestelyn myötä myös valaistusverkoston investointi- ja ylläpitokuluissa jon-

kin verran säästöä 20 vuoden aikajaksolla. 

Omistusjärjestelyn toteutuessa ostaja sitoutuisi saneeraamaan ja rakentamaan valais-

tusverkostoa sovitun palvelusopimuksen mukaisesti. Kunta ostaisi kaupan jälkeen va-

laistuksen palveluna Vatajankosken Sähkö Oy:lta. Palvelumaksu sovittaisiin ennakol-

ta. Vatajankosken Sähkölle kauppa toisi synergiaetuja työvoiman käyttöön ja verkon 

valvontaan. Yhtiö hyötyisi myös volyymieduissa hankintojen osalta. Kunta voi halu-

tessaan lunastaa valaistusverkon takaisin 10 - 20 vuoden kuluttua tasearvolla. 

Kauppahinnasta (n. 300 tuhatta euroa) pyydetään vielä lausunto Inspira Oy:ltä. Kaup-

pahinta maksettaisiin yhtiön uusina K-sarjan osakkeina. 

Oheismateriaalina lautakunnalle on Vatajankosken Sähkön laatima esitys mahdollises-

ta omistajajärjestelystä sekä kunnanrakennusmestarin laatima taulukko, johon on koot-

tu kunnan valaistusverkoston perustietoja sekä arvioitu tulevaisuuden investointitar-

peita. Lisäksi lautakunnalle toimitetaan myöhemmin Vatajankosken sähkön laatima 

palvelusopimusluonnos. 

LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSESITYS: 

Kunnan kuntoratoja ja siihen liittyvää valaistusta hallinnoivana toimielimenä va-

paaajanlautakunta keskustelee valaistusverkon omistuksen uudelleenjärjestelemiseksi 

tehdystä tarjouksesta sekä sen vaikutuksista kunnan toimintaan ja talouteen. Lautakun-

ta esittää kunnanhallitukselle näkemyksen hankkeen vaikutuksista ja kannattavuudesta 

ottaen huomioon kuntoradoista tehdyt suunnitelmat ja investointivaraukset vuosille 

2019 ja 2020. 

PÄÄTÖS: 

Vapaa-ajanlautakunta suhtautuu epäilevästi ehdotetun valaistusverkon omistusjärjeste-

lyjen kustannustehokkuuteen. Mahdolliseen sopimukseen tulisi ensimmäiselle vuodel-

le sisällyttää jo olemassa olevat ja suunnitellut vapaa-ajanlautakunnan investoinnit, 

koskien Sarvelan kuntoradan ledvalaistusta (2019) ja Kirkonkylän kuntoradan valais-

tusverkon uudelleen rakentamista maakaapelein (2020) Lautakunta ottaa asian käsitte-

lyyn uudelleen, kun sopimusehdot ovat täsmentyneet. 

KH 9.12.2019 § 200 

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan päätökset 

tiedoksi. 
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 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi teknisen lautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan päätökset tie-

doksi. 

 
Tekn. ltk. 15.1.2020 § 3 

 

Vatajankosken Sähkö on lähettänyt kauppakirjaluonnoksen valaistusverkon myynnistä 

sekä palvelusopimusluonnoksen valaistusverkon valaistuspalvelusta. Oheismateriaali-

na lautakunnalle lähetetään sopimusluonnokset, joita käsitellään kokouksessa yhteises-

ti vapaa-ajanlautakunnan kanssa. Päätökset tehdään omissa lautakunnissa. 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee sopimusluonnoksien sisältöä ja tekee tarvittaessa muu-

tos/korjausehdotuksia. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle tarkastamiensa 

sopimusten hylkäämistä tai hyväksymistä sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanra-

kennusmestarin tekemään myöhemmin tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimukseen. 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta käsitteli Vatajankosken Sähkö Oy:n esittämiä sopimusluonnoksia 

ja teki niihin tarkennusehdotuksia; kauppakirjan osalta ehdotettiin avattavan ostajan 

oikeutta pitää valaistusverkon rakenteita ja osia myyjän tai kolmannen osapuolen 

omistamilla kiinteistöillä (kohta 3.1) ja palvelusopimukseen ehdotettiin lisättävän, että 

tehtyjä investointeja ja tasetta seurataan vuosittain ostajan ja myyjän kesken.  

Tarkennusehdotukset kirjataan sopimuksiin ja esitetään kunnanhallitukselle, että se 

hyväksyy tarkennetut sopimukset. Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään, että se val-

tuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanrakennusmestarin tekemään myöhemmin tarvittaessa 

vähäisiä muutoksia sopimukseen.  

Pöytäkirjamerkintä: asian esittelyn ajan paikalla oli teknisen lautakunnan lisäksi va-

paa-ajanlautakunta. Asiaa esiteliin 18:04-19:32, jonka jälkeen vapaa-ajanlautakunta 

siirtyi tekemään päätöstä omiin tiloihinsa ja tekninen lautakunta piti tauon 19:32-

19:38, jonka jälkeen kokousta jatkettiin normaalin esitysjärjestyksen mukaisesti. 

 

Vltk. 15.1.2020 § 3 

 

Vatajankosken Sähkö on lähettänyt kauppakirjaluonnoksen valaistusverkon myynnistä 

sekä palvelusopimusluonnoksen valaistusverkon valaistuspalvelusta. Sopimusluon-

nokset lähetetään oheismateriaalina lautakunnalle, joita käsitellään yhteisesti teknisen 

lautakunnan kanssa. Päätökset tehdään omissa lautakunnissa. 

 

LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Vapaa-ajanlautakunta käsittelee sopimusluonnoksien sisältöä ja tekee tarvittaessa 

muutos/korjausehdotuksia. Vapaa-ajanlautakunta esittää kunnanhallitukselle tarkasta-
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .         

                                ______________________ 
                                Pöytäkirjanpitäjä / Arkistonhoitaja   

miensa sopimusten hylkäämistä tai hyväksymistä sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja 

kunnanrakennusmestarin tekemään myöhemmin vaadittavia muutoksia sopimukseen. 

PÄÄTÖS: 

 

Lautakunta punnitsi tarkkaan kuntoratojen valaistusverkon omistusjärjestelyn 

muutoksen tuomat hyödyt ja haitat sekä päätti yksimielisesti puoltaa myyntiä.  

Vapaa-ajanlautakunta esittää kunnanhallitukselle tarkastamiensa sopimusasiakirjojen 

hyväksymistä sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanrakennusmestarin tekemään 

tarvittaessa myöhemmin vähäisiä muutoksia sopimukseen. 

 
KH 20.1.2020 § 16 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää lähettää tarkennetun palvelusopimuksen ja kauppakirjan val-

tuustolle hyväksytettäväksi. Mikäli sopimusta on tarpeen tarkentaa ennen valtuustokä-

sittelyä, kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnan rakennusmestarin teke-

mään sopimukseen vähäisiä muutoksia. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Kaija Kangas poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi klo 21.21-21.24. 

 

Veijo Kaskimäki nimettiin pykälän käsittelyn ajaksi pöytäkirjan tarkastajaksi. 

 

Kunnanhallitus päätti lähettää tarkennetun palvelusopimuksen ja kauppakirjan valtuus-

tolle hyväksytettäväksi. Mikäli sopimusta on tarpeen tarkentaa ennen valtuustokäsitte-

lyä, kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan ja kunnan rakennusmestarin tekemään so-

pimukseen vähäisiä muutoksia. 

 

 

KV § 6 PÄÄTÖS: 
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ILMOITUSASIAT 

 

 

KV § 7 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 8 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 


