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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KH § 22

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KH § 23

Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä
pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaskimäki Veijo ja Vainionpää Joni.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS
KH § 24

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen perjantaina 24.1.2020 ja toimittanut sen
kunnanhallitukselle tiedoksi.
Liitteet:
•

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 24.1.2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

TIEDONHALLINTALAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON KÄYNNISTÄMINEN
KH § 25

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Tiedonhallintalaki) tuli voimaan 1.1.2020.
Tiedonhallintalain tarkoituksena on
-

-

varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta
tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi ja mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota palvelunsa hallinnon asiakkaille hyvää
hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja laadukkaasti
edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta ja tietoturvallisuutta.

Tiedonhallintalaki on yleislaki ja sitä sovelletaan tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien
käyttöön, kun viranomaiset käsittelevät tietoaineistoja, jollei muualla laissa toisin säädetä. Asiankäsittelyssä ja palvelujen tuottamisessa noudatettavista menettelyistä, salassapidosta ja tiedonsaantioikeudesta viranomaisten asiakirjoihin sekä asiakirjojen
arkistoinnista säädetään erikseen. Tiedonhallintalain lisäksi tiedonhallintaa säätelevät
siis mm. arkistolaki, julkisuuslaki, digipalvelulaki, hallintolaki, EU-tietosuoja-asetus
ja kansallinen tietosuojalaki. Uusi tiedonhallintalaki kumoaa tietohallintolain, julkisuuslain 18 §, julkisuusasetuksen, valtion tietoturva-asetuksen sekä laista sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa pykälät 13, 21 ja 22.
Uusi laki tuo tullessaan uusia määritelmiä, kuten tiedonhallintayksikkö, jolla tarkoitetaan viranomaista, jonka tehtävänä on järjestää tiedonhallinta tämän lain vaatimusten
mukaisesti. Tässä laissa tarkoitettuja tiedonhallintayksikköjä ovat valtion virastot ja
laitokset, tuomioistuimet ja valitusasioita käsittelemään perustetut lautakunnat, eduskunnan virastot, valtion liikelaitokset, kunnat, kuntayhtymät, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset, yliopistolaissa tarkoitetut yliopistot ja ammattikorkeakoululaissa tarkoitetut ammattikorkeakoulut sekä muu yksityinen toimija siltä osin, kun se hoitaa julkista hallintotehtävää.
Tiedonhallintayksikön johdon on huolehdittava siitä, että tiedonhallintayksikössä on:
-

-

-

määritelty tässä ja muussa laissa säädettyjen tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut,
ajantasaiset ohjeet tietoaineistojen käsittelystä, tietojärjestelmien käytöstä, tietojenkäsittelyoikeuksista, tiedonhallinnan vastuiden toteuttamisesta, tiedonsaantioikeuksien toteuttamisesta, tietoturvallisuustoimenpiteistä sekä poikkeusoloihin varautumisesta,
tarjolla koulutusta, jolla varmistetaan, että henkilöstöllä ja tiedonhallintayksikön
lukuun toimivilla on riittävä tuntemus voimassa olevista tiedonhallintaa, tietojenkäsittelyä sekä asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskevista säädöksistä, määräyksistä ja tiedonhallintayksikön ohjeista,
asianmukaiset työvälineet tiedonhallintaa koskevien velvollisuuksien toteuttamiseksi,
järjestetty riittävä valvonta tiedonhallintaan liittyvien säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisesta.

Tiedonhallintayksikön on siis järjestettävä tiedonhallinta ja asianhallinta tiedonhallintalain mukaisesti, ylläpidettävä tiedonhallintamallia, arvioitava suunniteltujen muutosten vaikutukset tiedonhallintaan, tunnistettava luotettavuutta edellyttävät tehtävät, seurattava toimintaympäristöä, varmistettava tietojärjestelmien ja tietoaineistojen tietoturvallisuus, arvioitava tietojen käsittelyyn kohdistuvat riskit sekä ylläpidettävä asiarekisteriä.
Tiedonhallintayksikössä on ylläpidettävä sen toimintaympäristön tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia. Tiedonhallintamallia ylläpidetään palvelujen, asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi,
tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamiseksi, moninkertaisen tietojen keruun vähentämiseksi, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden
toteuttamiseksi sekä tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi.
Tiedonhallintalaki velvoittaa myös viranomaisen toteuttamaan tiedonsiirto yleisessä
tietoverkossa salattua tai muuten suojattua tiedonsiirtoyhteyttä tai -tapaa käyttämällä,
jos siirrettävät tiedot ovat salassa pidettäviä. Lisäksi tietojensiirto on järjestettävä siten, että vastaanottaja varmistetaan tai tunnistetaan riittävän tietoturvallisella tavalla.
Tietojärjestelmästä vastuussa olevan viranomaisen on määriteltävä tietojärjestelmän
käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet on määriteltävä käyttäjän tehtäviin liittyvien käyttötarpeiden mukaan, ja ne on pidettävä ajantasaisina.
Viranomaisen on huolehdittava, että sen tietojärjestelmien käytöstä ja niistä tehtävistä
tietojen luovutuksista kerätään tarpeelliset lokitiedot.
Jos asiakirja saapuu viranomaiselle muussa kuin sähköisessä muodossa, on se muutettava sähköiseen muotoon, jos asiakirja on säädetty pysyvästi säilytettäväksi taikka
lailla tai lain nojalla arkistoitavaksi. Viranomainen vastaa siitä, että sähköiseen muotoon muutetun asiakirjan luotettavuus ja eheys varmistetaan. Viranomaisen laatimat
asiakirjat säilytetään sähköisesti.
Tiedonhallintalaki säätää myös tietoaineistojen säilytystarpeen määrittämisestä ja rekisteröinnistä asiarekisteriin. Tiedonhallintalaissa on siirtymäsäännöksiä esim. seuraavasti: tiedonhallintamalli on laadittava12 kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta, §:n 12 – 16 säädetyt vaatimukset luotettavuudesta, tietoturvallisuudesta, tietojen
siirtämisestä tietoverkossa, tietoaineistojen turvallisuuden varmistamisesta ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinnasta 36 kuukauden kuluessa, 19 §:n tietoaineistojen
sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta sovelletaan 24 kuukauden kuluttua ja 20 §:ää toisen viranomaisen tietoaineistojen hyödyntämisestä sovelletaan 12
kuukauden kuluttua. Tämän lain 17 ja 22–24 §:n säännöksiä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen hankittaviin tietojärjestelmiin. Ennen tämän lain voimaantuloa hankittuihin tietojärjestelmiin sovelletaan 22–24 §:ssä säädettyjä tietojen sähköistä luovutustapaa koskevia vaatimuksia päivitettäessä tietojärjestelmien teknisiä rajapintoja tai katseluyhteyksiä, kuitenkin viimeistään 48 kuukauden kuluttua lain voimaantulosta, ja 17
§:ssä edellytettyjä lokitietojen keräämistä koskevia vaatimuksia 24 kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta.
Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinta on järjestettävä 24 kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta 26 ja 27 §:ssä säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Tämän

lain 28 §:ssä säädetyt kuvaukset on ajantasaistettava 12 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.
Kuntaliiton tekemä kooste ” Johdon vastuut ja velvoitteet ja tietoturvallisuus” on
oheismateriaalina.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet tiedonhallintalain täytäntöönpanon
käynnistämiseksi:
1. Todetaan, että Karvian kunnanhallitus on tiedonhallintayksikkö.
2. Kartoitetaan nykytilanne ja dokumentoidaan tietojärjestelmät sekä niissä olevat
tietovarannot ja tiedon käyttö vuoden 2020 aikana tehdään tiedonhallintamalli,
jonka tulee olla valmis 1.1.2021 mennessä.
3. Nimetään työryhmä, joka osallistuu tiedonhallintamallin tekemiseen ja vastaa
sen ylläpidosta sekä päivittää tiedonhallintayksikön tiedonhallintaohjeistuksen
lainsäädännön mukaiseksi. Työryhmään nimetään seuraavat henkilöt:
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma, vs. kunnansihteeri Kaisamaija Ronkainen,
Rakennusmestari Jaakko Kallioniemi, palkanlaskija-arkistonhoitaja Miia
Salonen, rehtori Arimo Koivisto, päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö,
kirjastonhoitaja Minna Hautaluoma sekä toimistosihteeri Sanna Ojala.
4. Osastopäälliköt vastaavat siitä, että tiedonhallinnassa noudatetaan
tiedonhallintalain 4 luvussa määriteltyjä tietoturvallisuuden perustason
vaatimuksia sekä siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
5. Osastopäälliköt huolehtivat resurssoinnista ja vastuuttaa tehtävät niin, että
tietojärjestelmien tietoturvallisuus-, lokitus-, rajapinta- ym. tiedonhallintalain
vaatimukset hoidetaan kuntoon siirtymäsäännösten rajoissa.
6. Vuoden 2020 aikana tehdään tarvittavat muutokset hallintosääntöön.
Kuntaliitto on valmistelemassa mallia hallintosäännön muutoksiin. Lisäksi
Kuntaliitto on valmistellut tiedonhallintamallin.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyi seuraavat toimenpiteet tiedonhallintalain täytäntöönpanon
käynnistämiseksi:
1. Todetaan, että Karvian kunnanhallitus on tiedonhallintayksikkö.
2. Kartoitetaan nykytilanne ja dokumentoidaan tietojärjestelmät sekä niissä olevat
tietovarannot ja tiedon käyttö vuoden 2020 aikana tehdään tiedonhallintamalli,
jonka tulee olla valmis 1.1.2021 mennessä.

3. Nimetään työryhmä, joka osallistuu tiedonhallintamallin tekemiseen ja vastaa
sen ylläpidosta sekä päivittää tiedonhallintayksikön tiedonhallintaohjeistuksen
lainsäädännön mukaiseksi. Työryhmään nimetään seuraavat henkilöt:
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma, vs. kunnansihteeri Kaisamaija Ronkainen,
Rakennusmestari Jaakko Kallioniemi, palkanlaskija-arkistonhoitaja Miia
Salonen, rehtori Arimo Koivisto, päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö,
kirjastonhoitaja Minna Hautaluoma sekä toimistosihteeri Sanna Ojala.
4. Osastopäälliköt vastaavat siitä, että tiedonhallinnassa noudatetaan
tiedonhallintalain 4 luvussa määriteltyjä tietoturvallisuuden perustason
vaatimuksia sekä siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
5. Osastopäälliköt huolehtivat resurssoinnista ja vastuuttaa tehtävät niin, että
tietojärjestelmien tietoturvallisuus-, lokitus-, rajapinta- ym. tiedonhallintalain
vaatimukset hoidetaan kuntoon siirtymäsäännösten rajoissa.
6. Vuoden 2020 aikana tehdään tarvittavat muutokset hallintosääntöön.
Kuntaliitto on valmistelemassa mallia hallintosäännön muutoksiin. Lisäksi
Kuntaliitto on valmistellut tiedonhallintamallin.

KARVIAN KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUKSIEN POISTAMINEN JA
MYÖNTÄMINEN
KH § 26

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että entiseltä Karvian kunnan kirjanpitäjältä Raija
Jokiniemeltä poistetaan pankkitilien käyttöoikeudet. Samalla myönnetään kunnan
pankkitilien käyttöoikeudet apulaiskirjanpitäjä Tuire Aholle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että entiseltä Karvian kunnan kirjanpitäjältä Raija Jokiniemeltä
poistetaan pankkitilien käyttöoikeudet. Samalla kunnanhallitus myönsi kunnan
pankkitilien käyttöoikeudet apulaiskirjanpitäjä Tuire Aholle.

____________________

SATAKUNTALAISEN OSAKUNNAN AVUSTUSPYYNTÖ ABITURIENTTI- JA
FUKSITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN
KH § 27

Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta järjestää abiturienteille suunnattuja
infotilaisuuksia Satakunnan lukioissa. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä Helsinkiä
opiskelukaupunkina, Helsingin korkeakouluja sekä Satakuntalaisen Osakunnan
toimintaa. Infotilaisuudessa osakuntalaiset tarjoavat lukiolaisille käytännön tietoa
opiskelusta korkeakouluissa ja osakuntaelämästä. Abiturienteilla on myös
mahdollisuus vierailla Osakunnan tiloissa Helsinkiin suuntautuvaan luokkaretken tai
opintomatkan puitteissa ja osallistua infotilaisuuteen.
Lisäksi osakunta järjestää syksyisin ja keväisin toimintaa Osakunnan uusille jäsenille,
kuten illanviettoja, kaupunkikierroksen ja tutustumiskierroksen Osakunnan mökille.
Tavoitteena on innostaa uudet opiskelijat mukaan Satakuntalaisen Osakunnan
opiskelijayhteisöön ja toimintaan ja tarjota yhteisöllisyyttä muiden Satakunnasta
lähtöisin olevien opiskelijoiden kanssa.
Satakuntalainen Osakunta toivoo Karvian kunnan avustavan abi- ja fuksitoiminnan
järjestämistä 50,00 eurolla.
Liitteet:
•

Avustushakemus vuodella 2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää myöntää 50,00 euron avustuksen abi- ja fuksitoiminnan
järjestämiseen.
Avustus maksetaan kustannuspaikalta muu hallinto, avustukset yhteisöille.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti myöntää 50,00 euron avustuksen abi- ja fuksitoiminnan
järjestämiseen.
Avustus maksetaan kustannuspaikalta muu hallinto, avustukset yhteisöille.

VALTUUSTOALOITE: MUOVIJÄTTEEN KERÄYSPISTE KARVIAAN
KV 30.1.2020
§7

Valtuutettu Jari Kannisto jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
Kuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä erilaisten muovien keräyksestä. Ensisijainen vastuu
jätelain 47 § mukaan on tuottajalla. Kunnalla on toissijainen oikeus täydentää
tuottajan keräystä.
Tällä hetkellä pakkausjäteasetuksen mukaan muovipakkausten keräyspisteitä on
oltava yksi vähintään kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa. Esimerkiksi Kihniön
kunta on tehnyt Etapin kanssa sopimuksen muovien keräyksestä.
Muoviroskaa kertyy talouksiin merkittäviä määriä ja muovinkeräyksen kuntoon saanti
olisi tärkeää myös Karviassa. Kunnollinen jätteiden keruu on myönteistä imagoa
luova osa-alue, joka tukisi myös Geopark-luontomatkailun asiaa.
Esitämme, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin muoviroskien keräilytapojen ja
kustannusten selvittämiseksi.
Kustannuksiltaan tämä ei ole lopulta kovinkaan iso juttu. Etapin tiedottajan mukaan
oma jätepiste maksaisi muutamia tonneja.
Karviassa 30.1.2020
Voitto Raita-aho
Jari Kannisto
Kari Aalto
Aarre Välimäki

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
KH § 28

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus siirtää asian tekniselle lautakunnalle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti siirtää asian tekniselle lautakunnalle.

VALTUUSTOALOITE: SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE KARVIAAN
KV 30.1.2020
§7

Valtuutettu Jori Louhisuo jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
Nyt kun kokouksessa päätettiin myydä katuvaloverkosto Vatajankosken Sähkölle,
esitän, että sähköyhtiön kanssa neuvoteltaisiin samaan sopimukseen, että sähköyhtiö
asentaisi Karviaan sähköauton latauspisteen veloituksetta. Latauspiste voisi sijaita
esimerkiksi huoltoasemalla. Yrittäjän kanssa sopien käyttökuluista.
Perustelut: Lisääntyvä ohikulkuliikenne ja tulevaisuudessa sähköautot lisääntyvät.

Karviassa 30.1.2020

Jori Louhisuo

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

KH § 29

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus siirtää asian tekniselle lautakunnalle.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti siirtää asian tekniselle lautakunnalle.

VALTUUSTOALOITE: KIRKKOJÄRVEN RUOPPAUS
KV 30.1.2020
§7

Valtuutettu Jori Louhisuo jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
Saimme lehdestä lukea, että Karvianjärven kunnostusta ja ruoppausta suunnitellaan.
Näkisin, että ensisijaisesti Kirkkojärvi kaipaisi ruoppausta. Kesäisin virkistyskäyttö on
lisääntynyt huomattavasti. Vähintään reunoja ruoppaamalla siitä saataisiin paljon
nätimpi järvi. Mielestäni tähän olisi mahdollista saada tukia esimerkiksi ElyKeskukselta tms.

Karviassa 30.1.2020

Jori Louhisuo

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

KH § 30

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus siirtää asian tekniselle lautakunnalle.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti siirtää asian tekniselle lautakunnalle.

SUULLINEN VALTUUSTOALOITE: HUOLI SUSIEN LISÄÄNTYMISESTÄ
KV 30.1.2020
§7

Valtuutettu Veijo Kaskimäki jätti suullisen valtuustoaloitteen:
Kunnan ja naapurikuntien pitää olla huolissaan susien lisääntymisestä. Susi käy
päälle. Nyt on aika ottaa asiasta kiinni. Pitää ottaa järjestöihin yhteyttä esim. MTK:n
ja ministeriöön. Susia pitää hävittää. Sudet kuuluvat erämaahan.

Karviassa 30.1.2020

Veijo Kaskimäki

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

KH § 31

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää Suomen riistakeskukselle ja Lounais-Suomen poliisilaitokselle
huolensa susien sijoittumisesta lähelle kyläkeskuksia, mikä aiheuttaa pelkoa alueen
asukkaissa.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää Suomen riistakeskukselle ja Lounais-Suomen
poliisilaitokselle huolensa susien sijoittumisesta lähelle kyläkeskuksia, mikä aiheuttaa
pelkoa alueen asukkaissa.

IRTISANOUTUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN VAMMAISNEUVOSTOSTA JA
KARVIAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON YHDISTÄMINEN/PERUSTAMINEN
KH § 32

Karvian kunta päättää irtisanoutua Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvostosta.
Kunnille on tullut uuteen kuntalakiin (410/2015) perustuva velvollisuus perustaa
vammaisneuvosto. Kuntalaki on tullut tältä osin voimaan 1.6.2017.
Kunnan on perustettava vammaisneuvosto ja annettava sille mahdollisuus vaikuttaa
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan.
Vaikuttamismahdollisuus on annettava vammaisten henkilöiden elämään kuuluvien
asioiden kannalta:
• hyvinvointi
• terveys
• osallisuus
• elinympäristö
• asuminen
• liikkuminen
• päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen
• tarvittavat palvelut.
Vammaisneuvostossa tulee olla edustettuina vammaiset henkilöt sekä heidän
omaisensa ja järjestönsä.
Karvian kunta päättää vammaisneuvoston yhdistämisestä Karvian vanhusneuvoston
kanssa. Samalla perustetaan Karvian vanhus- ja vammaisneuvosto. Vanhusneuvoston
kokoonpano pysyy ennallaan, mutta vanhus- ja vammaisneuvostoon nimetään edustajia. Karvian seurakuntaa pyydetään myös nimeämään edustajansa Karvian vanhus- ja
vammaisneuvostoon.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää irtisanoutua Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvostosta. Samalla vammaisneuvosto yhdistetään Karvian vanhusneuvoston kanssa. Perustetaan
Karvian vanhus- ja vammaisneuvosto. Vanhusneuvoston kokoonpano pysyy ennallaan, mutta vanhus- ja vammaisneuvostoon nimetään edustajia. Edustajiksi nimetään
Pirkko Hakola ja Tommi Salonen.
Karvian seurakuntaa pyydetään myös nimeämään edustajansa Karvian vanhus- ja
vammaisneuvostoon.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti irtisanoutua Pohjois-Satakunnan vammaisneuvostosta. Samalla
vammaisneuvosto yhdistetään Karvian vanhusneuvoston kanssa ja perustetaan Karvian vanhus- ja vammaisneuvosto. Vanhusneuvoston kokoonpano pysyy ennallaan,
mutta vanhus- ja vammaisneuvostoon nimetään edustajiksi Pirkko Hakola ja Tommi
Salonen.
Karvian seurakuntaa pyydetään myös nimeämään edustajansa Karvian vanhus- ja
vammaisneuvostoon.

KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KARVIAN KUNNAN TALOUDEN
TERVEHDYTTÄMISEKSI (VALTUUSTOALOITE)
KV 18.12.2019
§ 63

Me allekirjoittaneet olemme erittäin huolestuneita kunnan talouden tilasta. Vuonna 18 kunta teki miljoonan euron edestä alijäämää. Tälle vuodelle on mitä ilmeisemmin
tulossa lähes saman suuruinen alijäämä. Ensi vuoden budjetti näyttää olevan saman
suuntainen. Tulevaisuudessa kunnan nettotulopohja tuskin tulee merkittävästi
kasvamaan, odotukset paremmasta pohjautuvat lähinnä valtion osuuksien kasvuun.
Vaikkakin valtionosuudet saattavat jonkin verran nousta, käyttötalousmenot kuitenkin
kasvavat vuosittain. Näistä syistä johtuen alijäämäkierteelle ja talouden syöksylle
alaspäin ei ole näkyvissä loppua.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että kunta saattaa, ellei korjaavia toimenpiteitä etsitä ja
löydetä, ajautua vakaviin talousvaikeuksiin jo muutaman vuoden sisällä.
Kolmas raskaasti tappiollinen vuosi on alkamassa ja näyttää siltä, että omin avuin
emme tappiokierrettä pysty laukaisemaan. Esitämme, että kunta palkkaa välittömästi
ulkopuolisen selvityshenkilön/konsultin tarkastelemaan kunnan toimintoja,
palvelutuotantoa ja henkilöstörakennetta.
Selvityksessä tulee tarkastella kokonaisuutena kunnan toiminnot ja palvelurakenne
jokaisen hallintokunnan osalta, tulovirrat sekä mahdollisuudet menojen
pienentämiseen.
Tähtäimenä tulee olla suunnitelma jolla mahdollisimman nopeasti, 2-3 vuoden aikana,
kunnan talous pystytään vakauttamaan kestävälle tasolle.
Lisäksi esitämme selvitystä varten perustettavaksi ohjausryhmän jonka tehtävänä on
yhdessä selvityshenkilön kanssa käydä läpi yllä mainitut asiat ja raportoida
havainnoista ja mahdollisista toimenpiteistä valtuustolle sekä kunnanhallitukselle.
Mahdollisten säästötoimenpiteiden tulee näkyä jo vuoden 2021 budjetissa.
Karviassa 18.12.2019
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jukka Ohrankämmen

Jaakko Hietaluoma

Jyrki Koivumäki

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
KH 20.1.2020
§ 11

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuutetut Jukka Ohrankämmen, Jaakko Hietaluoma
ja Jyrki Koivumäki ovat jättäneet 18.12.2019 valtuuston kokouksessa yllä olevan
sisältöisen kirjallisen valtuustoaloitteen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanjohtaja on laatinut yhteenvedon talouden kehittymisestä vuosien 2010-2018
aikana. Kuntatalouden kiristyminen Karviassa johtuu pääosin ostopalvelumenojen
kasvusta ja tulojen vähentymisestä. Ostopalvelut ovat nousseet aikavälillä 2010-2018
n. 2 miljoonaa ja tulot pudonneet 770 000 euroa vuodesta 2017, jolloin ne olivat
korkeimmillaan. Valtionosuuksien lasku on ollut 2014-2018 vuosina 938 000 euroa ja
verotuloissa on ollut heittelyä tilitysten vuoksi viime vuosina ja vuonna 2019 laskua
tulorekisterin ja verokorttiuudistuksen vuoksi. Ennaltaehkäisevä toiminta ja tehdyt
säästöt ovat pitäneet taloutta kuitenkin näiden lukujen tuomaa haastetta paremmassa
kunnossa. Nyt säästöjen haku on muuttumassa haastavammaksi, vaikka edelleen
tehdään paljon sellaista mikä ei ole lakisääteistä.
Kuntatalouden selvityksiä tekeviä konsulttiyhtiöitä on Suomessa useampia.
Talousanalyysin tekeminen maksaa n. 5000 euroa ja sillä saa analyysin talouden
nykytilasta, tulevaisuudennäkymistä sekä esityksiä toimenpiteistä. Analyysin jälkeen
voidaan ostaa lisää ohjausta talouden sopeuttamiseen.
Mikäli konsulttiselvitys päätetään tilata, tulee sen tekemiseen hakea lisämääräraha ja
valtuustoaloitteessa oli esitetty ohjausryhmän nimeämistä. Konsulttiselvitys menee
osin päällekkäin strategiatyön kanssa. Strategiatyössä painopiste on myös
kuntatalouden näkymissä.
Liitteet:
1. Talous 2010-2018
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan laatiman selvityksen taloustilanteesta ja
säästöpotentiaalista sekä päättää valtuustoaloitteessa esitetyistä toimenpiteistä.
PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja esitteli nykyisen taloudellisen tilanteen syyt. Suurimpana syynä
heikkoon taloudelliseen tilanteeseen on sote-kustannusten kasvu ja ostopalveluiden
kustannusten kasvu. Tiedonhallintalaki tuo tarvetta tietojärjestelmien uudistamiselle.
Jaakko Hietaluoma esitti talousanalyysin teettämistä ja mahdollisia kehittämistoimia
konsulttityönä enintään 15 000 euron arvosta. Kaija Kangas, Mari Ervelä ja Tuire
Huhdanmäki kannattivat Hietaluoman esitystä.
Kaskimäki teki vastaesityksen, ettei konsulttipalveluja ostettaisi. Vainionpää Joni ja
Ylilammi Tomi kannattivat Kaskimäen esitystä.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa Hietaluoman esitystä kannattavat äänestivät
JAA ja Kaskimäen esitystä kannattavat äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin neljä
JAA-ääntä ja viisi EI-ääntä.
JAA-äänet: Ervelä Mari, Hietaluoma Jaakko, Huhdanmäki Tuire ja Kangas Kaija.

EI-äänet: Hietikko Tarja, Kaskimäki Veijo, Raita-Aho Voitto, Vainionpää Joni ja
Ylilammi Tomi
KH 20.1.2020
§ 13

Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2019 tehdyistä kuntalais- ja
valtuustoaloitteista.
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 valtuustoaloitteen 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.
Kunnanhallitus päätti kuitenkin mammografiakuvausten käyttöasteen ja
kuvauspaikkaan liittyvien vaatimusten selvittämisestä ennen kuvausten siirtämistä
Karviaan.
Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys käsiteltiin loppuun §:ssä 11.

KV 30.1.2020
§5

Valtuustoaloite: Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite Karvian kunnan talouden
tervehdyttämiseksi
Valtuutettu Jukka Ohrankämmen esitti, että valtuustoaloite Karvian kunnan talouden
tervehdyttämiseksi palautetaan takaisin kunnanhallitukselle. Ohrankämmen esittää
myös, että valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen palkkaamaan nopealla aikataululla
asiantuntijan avukseen tarkastelemaan kunnan toimintoja valtuustoaloitteessa
mainitussa laajuudessa. Lisäksi Ohrankämmen esittää, että rahoitus kyseiseen
hankkeeseen hankitaan jälkikäteen valtuustolta pyydettävältä lisämäärärahalla.
Puheenjohtaja Päivi Suominen antoi puheenvuoroja:
Valtuutettu Jyrki Koivumäki kannattaa Ohrankämmenen esitystä.
Valtuutettu Veijo Kaskimäki ei kannata konsultin palkkaamista. Kaskimäen mielestä
itse meidän pitää päättää omista asioista, ei ulkopuolisen konsultin. Meidät on valittu
tekemään tänne päätökset, ei konsulttia. Selvät faktat mistä kunnan talous johtuu.

Kaskimäki ihmettelee kokoomuksen aloitetta. Itse pitää löytää ratkaisut ja varmasti
siihen pystytään. Viranhaltijat joutuvat tekemään kuitenkin pohjatyöt konsultille, se
maksaa.
Valtuutettu Sami Laitilan puheenvuorossa hän on Kaskimäen kannalla. Itse tiedämme
paremmin mistä pitää leikata.
Valtuutettu Jorma Niskala kannattaa harkita ulkopuolista konsulttia. Kannattaa
Ohrankämmenen esitystä. Konsultti tekee ehdotuksia, meidän ei tarvitse niitä
hyväksyä vaan itse teemme päätökset. Konsultti näkee ulkoapäin mitä pitää tehdä.
Pitää nähdä ulkoapäin asiat.
Valtuutettu Joni Vainionpää ei ole konsultin palkkaamisen kannalla. Eikä liioin
kannata ajatusta siihen, että jälkikäteen haetaan lisämäärärahaa. Itse tehdään päätökset.
Valtuutettu Jukka Ohrankämmen: Laaja kokonaisuus, kun kunnan taloutta
tarkastellaan. Esimerkiksi koulutoimi on kasvanut aika paljon. Ei halua käyttää
konsultti nimeä vaan käyttäisi konsultin sijaan asiantuntija nimeä. Asiantuntija olisi
kunnan johtaville viranhaltijoille apuväline. Asiantuntija hakee tietoa, mitä tarvitaan ja
tuo johtaville viranhaltijoille apua. Tämä tulisi olemaan työkalu helpottamaan
työskentelyä. Kunnanhallitukselle annettaisiin avoimet kädet asiantuntijan
palkkaamiseen. Näin päästäisiin työssä heti alkuun. Aika kuluu. Aloitetaan siis heti.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma: Kolmelta konsultilta on pyydetty tarjouksia
Kuntaliitto, Perlacon ja BDO Oy:n. Hinta 5.000 eurosta 15.000 euroon saakka.
Riippuen analyysin laajuudesta.
Valtuutettu Jari Kannisto ei lähtisi konsulttia palkkaamaan. Konsultin ehdotukset ovat
irtisanomiset, lomautukset ja lopuksi kuntaliitos. Henkilöstömenot ovat suurin kuluerä.
Todellisuudessa konsultin palkkaaminen ei ole 5000 euroa tai 15.000 euroa lisäksi
pitää ottaa huomioon myös viranhaltijoiden palkat.
Valtuutettu Mari Ervelä on konsultin kannalla. Suhtautuu epäilevästi että
luottamushenkilöt lautakunnista pystyisi tekemään lopullisia päätöksiä. Järkeviä
esityksiä ei lautakunnista tule. Asiantuntijan palkkaamisesta ei ole tässä kohtaa haittaa.
Ulkopuolisen näkemys voisi olla hyvä ja saadaan hyödyllistä tietoa sitä kautta.
Valtuutettu Kaija Kangas kannattaa asiantuntijan ottamista. Asiantuntija neuvoo ja
opastaa ja sitten vasta niiden pohjalta toteutetaan. Kannattaa tarttua näihin kaikkiin.
Posassa asiantuntijan käyttäminen koettiin hyväksi. Ei tullut irtisanomisia,
Selkeytettiin kokonaisuuksia helopommin seurattavaksi. Ei ole tullut vastarintaa.
Valtuutettu Jori Louhisuolla on samoja ajatuksia eli asiantuntijan palkkaaminen
otettaisiin taloudellisen tilanteen takia. Otetaan järki käteen ja otetaan selvitysmies ja
myöhemmin mietitään jatkosta. Nyt on aika toimia.
Valtuutettu Esa Pukkila suhtautuu skeptisesti konsulttiin. Ollaanko ala-arvioimassa
omaa työtä. Tehdäänkö päällekkäistä työtä. Strategiatyöryhmillä mieluimmin
jatkettaisiin ja sitten myöhemmin vasta konsulttia apuun.

Valtuutettu Paavo Tuuliniemi: kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, että työryhmät
perustetaan. Ensin työryhmät, jos siitä ei tule mitään, sitten vasta asiantuntijan
palkkaaminen. Nopealla aikataululla täytyy saada esitykset työryhmiltä.
Valtuutettu Tomi Ylilammi toteaa, että hyviä asioita molemmin puolin on esitetty.
Konsultin ottaminen on hankala asia. Saadaanko hyvä henkilö, työaikaa menee
hukkaan. Konsulttia ei kannata ottaa. Sama työ kuitenkin pitää tehdä, budjetti vuotaa,
tiukempi budjetti kuuri. Jälkeenpäin apua, jos tästä ei tule mitään.
Valtuutettu Voitto Raita-aho ehdottaa, että mentäisiin ensin omilla voimilla kevät.
Sitten vasta mietittäisiin konsultin palkkaamista.
Valtuutettu Jyrki Koivumäki: edelleenkin puhutaan asiantuntijasta. Kunnanhallitus
pyytää tarjouksia ja sieltä tulee hinta-arvio. Kolmesta asiantuntijoista on puhuttu.
Asiantuntija on viranhaltijoille ja valtuutetuille työkalu. Asiantuntija apua kannattaa
käyttää. Koivumäki ei tiedä mistä evästyksiä ja säästöjä saadaan, vaikka kolmeen
kertaan niitä pyydettiin, budjetti on vuotanut kolme vuotta. Työryhmä tekee ja
valmistelee kuitenkin kuntastrategiaa, asioita ei kuitenkaan saa sekoittaa. Viisautta ei
saada työryhmillä.
Valtuutettu Jaakko Hietaluoma toteaa, että paljon on tuotu asioita esille.
Kuntastrategia laaditaan viideksi vuodeksi. Pitää outona, että puoli vuotta valmisteltiin
budjettia, mutta säästöjä ei tuotu esille.
Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen on asiantuntijan kannalla. Aputyöväline
kunnanviranhaltijoille. Siinä voisi säästää työtä. Viranhaltijat keräävät vertailutiedot ja
kysymyksiin on helpompi vastata. Asiantuntija voi tuoda myös positiivisia
kommentteja. Kuntastrategiaa pitää myös tehdä. Toivottavasti ei tehdä päällekkäistä
työtä tai monissa eri työryhmissä. Jos mennään ensin omin voimin, sinä aikana
asiantuntija olisi tuonut jo raportin.
Valtuutettu Kari Aalto kannattaa asiantuntijan palkkaamista. Asiantuntija voi huomata
sellaista mitä me emme voi huomata. Ehdottomasti kannattaa mennä nopealla
aikataululla.
Puheenjohtaja Päivi Suominen julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi näin, että oli
tehty kunnanhallituksen päätöksestä poikkeava esitys, jota oli kannatettu, suoritetaan
nimenhuutoäänestys.
Ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta; (KH 11§/20.1.2020 ”
ulkopuolista asiantuntija-apua Karvian kunnan talouden tervehdyttämiseksi ei
osteta”) äänestävät JAA.
Ne jotka kannattavat valtuutettu Jukka Ohrankämmenen esitystä: ”valtuustoaloite
Karvian kunnan talouden tervehdyttämiseksi palautetaan takaisin kunnanhallitukselle.
Ohrankämmen esittää myös, että valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen palkkaamaan
nopealla aikataululla asiantuntijan avukseen tarkastelemaan kunnan toimintoja
valtuustoaloitteessa mainitussa laajuudessa. Lisäksi Ohrankämmen esittää, että
rahoitus kyseiseen hankkeeseen hankitaan jälkikäteen valtuustolta pyydettävältä
lisämäärärahalla” äänestävät EI.

Äänestystulos:
JAA: 9
(Kannisto,Kaskimäki, Laitila, Pukkila, Raita-aho, Tuuliniemi, Vainionpää, Välimäki,
Ylilammi)
EI: 12
(Aalto, Ervelä, Hautaluoma, Hietaluoma, Huhtaluoma, Kangas, Koivumäki, Louhisuo,
Mustakoski, Niskala, Ohrankämmen, Suominen)
Kunnanvaltuusto päätti palauttaa Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen Karvian
kunnan talouden tervehdyttämiseksi takaisin kunnanhallitukselle. Valtuusto velvoitti
kunnanhallituksen palkkaamaan nopealla aikataululla asiantuntijan avukseen
tarkastelemaan kunnan toimintoja valtuustoaloitteessa mainitussa laajuudessa. Lisäksi
rahoitus kyseiseen hankkeeseen hankitaan jälkikäteen valtuustolta pyydettävältä
lisämäärärahalla.
KH § 33

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus ostaa asiantuntijapalveluja talouden tervehdyttämiseksi Kuntaliitolta ja
selvityksen ostamiseen varataan 10 000 euroa.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus jatkoi asian käsittelyä ja keskusteli ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamisesta. Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle eri konsulttipalveluiden vastauksia
tarjouspyyntöön ja kävi läpi palveluntarjoajien eroja.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asiantuntijapalveluiden ostamisesta kuntaliitolta,
koska kuntaliitolla on palveluntarjoajista laajin kunta-alan tuntemus.

MUUT ASIAT

KH § 34
Kunnanhallituksen muut asiat:

1. Tuodaan tiedoksi henkilökunnan pitämättömät lomat.
2. Tiedote SATSHP:n alijäämästä Liite: SATSHP:n talousjohtajan tiedote

ILMOITUSASIAT
KH § 35

Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiovarainministeriö
Lausuntopyyntö 24.1.2020: Julkisen hallinnon digitaalinen turvallisuus ja
toimeenpanosuunnitelma 2020-2023. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla
lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c8fd20060f9b-4a44-9213-1c69a8d08be4&respondentId=f2a01a79-791c-4508-9268b4af01a59ecc
Valtiokonttori
Kuntatalouden tiedote 1/2020:
Havaintoja 2020 talousarvio- ja suunnitelmatietojen raportoinnista. Ajantasainen tilanne on tarkasteltavissa tutkihallintoa.fi-palvelussa.
Valtiokonttori selvitti loppuvuodesta 2019 kuntien ja kuntayhtymien valmiutta automatisoituun talousraportointiin. Vastauksia kyselyyn tuli 414. Kyselyn yhteydessä vastaajat esittivät kysymyksiä. Vastauksista on koottu yhteenveto valtiokonttorin verkkosivuilla (ks. kohta ”Kuntien ja kuntayhtymien valmius taloustietojen toimittamiseen”).
Digi- ja väestövirasto
VAHTI-asiantuntijaryhmän asettaminen. Digi- ja väestötietovirasto pyytää
organisaatiotanne nimeämään Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden
asiantuntijaryhmään jäseniä. Pyydetään nimeämään asiantuntijoita täyttämään
ilmoittautumislomakkeen 29.2.2020 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/vahti2020
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto 7.1.2020 aluehallintovirastoille liittyen
rajoittamislain ja Paras-puitelain velvoitteiden jatkumiseen. Sote-ulkoistusten ehtoja
tiukennetaan.
Varsinais-Suomen ELY-Keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa pyytää
lausuntoa ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille
2020–2026, joka muodostaa Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan.
Lisäksi nähtävillä on tähän liittyvä tausta-asiakirja Suomen merenhoidon
seurantakäsikirja 2020–2026. Kuuleminen alkaa 20.1.2020 ja päättyy 20.3.2020.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1e550345aa28-444a-bd25-1d332d3d61c9&respondentId=af4041a9-ce45-4c70-aa50776bbac04716

Satakuntaliitto
Tiedote 24.1.2020: Kohti vetokykyistä väylää – Valtatie 8 Turku-Pori -yhteysvälin
kehittämisselvityksen julkistaminen ja selvityksen linkki. Selvitystyön raportti löytyy:
https://raumankauppakamari.fi/files/vt8_turku-pori_raportti_171219.pdf
Maakuntahallituksen 3.2.2020 kokouksen esityslista on luettavissa sivulla:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1446
Maakuntahallituksen 3.2.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1446
Pöytäkirjanote § 5: Väestönmuutosten vaikutukset kuntien selviytymiseen –hanke
Pöytäkirjanote § 7: Edustajien valitseminen Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja
rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään sekä alkaneen valmistelun
tavoitteiden ja tehtävien hyväksyminen
KT Kuntatyönantajat
KT:n yleiskirje 2/2020:
Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta
Satasairaala
Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 27.1.2020.
Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/
Yhtymähallituksen 27.1.2020 pöytäkirjanote:
§ 4 Toiminnan ja talouden katsaus 1-11 kk/2019 ja tilinpäätösvalmistelu
Tiedoksi Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan päätös 4/2020 uusien hintaryhmien
lisäämisestä vuoden 2019 palveluhinnastoon.
Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelumaksut 2019 ennakkotieto.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan
ohjausryhmä
Ohessa 29.1.2020 ohjausryhmän pöytäkirjanote kokouksesta 29.1.2020.
Kunnan omat toimielimet
Vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirjanotteet 15.1.2020
§ 6, Vapaa-ajan lautakunnan viranhaltijan hankintaraja
§ 8, Kuntastrategian laatiminen
Lautakunta päätti valita uutta kuntastrategiaa työstävään vapaa-aikatoimen
työryhmään lautakunnan jäsenet Mira Hautaluoman, Eija Nevalan ja Esa Pukkilan
sekä lautakunnan viran- ja toimenhaltijat Sirpa Ala-Rämin, Tiina-Kaisa Aro-Heinilän
ja Tiina Kosken.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Pöytäkirjanotteet 28.1.2020
§ 7 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden hankintarajat.
§ 11 Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2020
§ 13 Kuntastrategian laatiminen
Lautakunta nimesi työryhmään lautakunnan jäsenet Jonna Haaviston ja Marko
Lähdekorven sekä viranhaltijat Kaisamaija Ronkaisen, Arimo Koiviston ja Reetta
Lepistön.
Kuulaakeri Oy
Tiedote Kuulaakeri Oy:n liiketoimintakaupasta.
Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KH § 36

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

