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Tekninen lautakunta

Karviatalon vuokranalennus pyyntö

Karvian 4H-yhdistyksen hallitus on kokouksissaan 12.10.2019 ja 21.1.2020 käsitellyt Karviatalon 4Hkerhotiloja ja vuokralla olevia Nelis Cafeén toimitiloja.
Kokouksissa käsiteltiin seuraavia asioita.
Elokuussa, kun kerhotyö piti alkaa kävi ilmi, että 4H-kerhotiloihin karviatalon alakertaan ei ollut enää asiaa,
tilat oli annettu koulun erityisluokan käyttöön. Yllättävää oli, että asiasta ei informoitu mitenkään 4Hyhdistystä, eikä mitään toimitiloja oltu ajateltu 4H-kerhojen pitopaikaksi.
Kerhoja on kuitenkin paljon, joka eri ikäryhmälle ja niissä käy paljon lapsia ja nuoria.
Lisäksi yhdistys on hakenut Ely keskukselta avustusta tiettyyn kerhoryhmätoimintaan.
Jotenkin saimme soviteltua kerhot alkamaan Nelis Cafeén toimitiloissa ja keittiössä.
Nuorisotilaa ylätasanteella voimme myös käyttää, mutta se on havaittu vähän rauhattomaksi tilaksi, koska
lapset tahtovat karata ” väliverhoista” huolimatta .
Tilanne on se, että monesti kerho pidetään kahvilan asiakastilassa ja keittiöllä.
4H-yhdistys maksaa näistä tiloista vuokran ja sähkön ja tila on tarkoitettu kahvilatoimintaan.
Näistä syistä haluamme, että kunta tulee vastaan vuokrakuluissa.
Asiasta olemme olleet yhteydessä sähköpostitse 15.10.2019 Tarja Hosiasluomaan, Jaakko Kallioniemeen,
Sirpa Ala-Rämiin ja Tiina-Kaisa Aro-Heinilään.
Päätöstä ei ole vaan asiassa tehty.
Toisena asiana ilmoitamme, että haluamme sanoa irti vuokrasopimuksen kunnantalolla sijaitsevasta
toimistotilasta, taloudellisista syistä.

Karvian 4H-yhdistyksen hallitus

Tiedoksi myös s-posti 15.10.2019

YLEISOHJE
Hyväksytty: KH § 67, 14.4.2020

YLEISOHJE MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMISESTA
Kukin lautakunta huolehtii ao. hallinnonalan luottamushenkilöiden ja henkilökunnan
merkkipäivien muistamisesta.
Kunnanhallitus huolehtii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston luottamushenkilöiden
sekä keskushallinnon henkilökunnan merkkipäivien muistamisesta.
Merkkipäiviä ovat työmerkkipäivä, ikämerkkipäivä ja palvelussuhteen päättymispäivä.
Luottamushenkilöitä muistetaan ainoastaan ikämerkkipäivänä.
Työmerkkipäivä huomioidaan Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkisäännön
mukaisesti 20 ja 30/40 palveluvuoden jälkeen (www.kuntaliitto.fi).
Ikämerkkipäiviä ovat 50- ja 60-vuotispäivät. Esimiehen tehtävänä on huomioida
merkkipäivä kukkakimpulla ja lahjaesineellä, jonka arvo voi olla
ohjeellinen palveluaika
lahja €
0-10 vuotta
50 €
10-30 vuotta
100 €
yli 30 vuotta
200 €
Lisäksi voidaan luovuttaa kunnan viiri (pöytästandaari), jos henkilö on ollut kunnan
palveluksessa vähintään 10 vuotta.
Luottamushenkilön ikämerkkipäivän muistamisessa noudatetaan soveltuvin osin em.
ohjeita.
Palvelussuhteen päättymisellä tarkoitetaan henkilön jäämistä eläkkeelle tai
irtisanoutumista kunnan palveluksesta. Palvelussuhteen päättymispäivänä
järjestetään vähintään vuoden kunnan palveluksessa olleelle lähimmän työyhteisön
piirissä kahvitilaisuus, harkinnan mukaan voidaan järjestää kunnantalon koko
henkilökunnan kahvitilaisuus. Kukkien ja lahjan antamisessa noudatetaan soveltuvin
osin samaa käytäntöä kuin ikämerkkipäivinä.
Kunnan viiri voidaan harkinnan mukaan luovuttaa jo ennen kuin 10 palvelusvuotta on
täynnä, ei kuitenkaan alle 3 vuotta palveluksessa olleelle.
Itsenäisyyspäivän valtiolliset merkit
Kunniamerkkitoimikunta tekee esitykset ja huolehtii valtiollisten kunniamerkkien
hakemisesta luottamushenkilöiden ja keskushallinnon henkilökunnan puolesta.
Lisätietoja www.ritarikunnat.fi.

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia

Puh. (02) 5727 90

karvia@karvia.fi
www.karvia.fi
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Hallintosääntö

§

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden
toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, e ttä sähköiseen kokoukseen
ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat
käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun
turvaamiseksi.
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla
laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa.

Hallintosäännön sitovuus ja voimaantulo
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos esimerkiksi hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö
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sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä muuten kuin sitä muuttamalla. Valtuusto ei voi
esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallitukselle.
Tämä hallintosääntö tulee voimaan 24.3.2020:
Sähköinen päätöksenteko § 15 (Kunnanvaltuusto 24.3.2020).
Taksojen korotukset §153 astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen (Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2018).
Hallintosäännöllä kumotaan seuraavat säännöt:
Karvian kunnan hallintosääntö 1.6.2017
Karvian kunnan hallintosääntö 1.6.2014
Kunnanhallituksen johtosääntö 20.3.2000
Valtuuston työjärjestys 1.1.2013
Tarkastussääntö 1.1.2013
Yleis- ja taloushallinnon päävastuualuesääntö 8.11.2003
Sivistystoimen päävastuualuesääntö 26.3.2009
Teknisen toimen päävastuualuesääntö 20.3.2000
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 5.8.2007
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I OSA
Hallinnon ja toiminnan järjestäminen
1 luku
Kunnan johtaminen
Kuntalain 6 §:ssä määritelty kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen tai rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Johtamisessa on kysymys laajemman kokonaisuuden eli kunnan toiminnan johtamisesta.
Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja ohjaamisessa.
Kunnan ylimmän johdon muodostavat valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

1§
Hallintosäännön soveltaminen
Karvian kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.
Perustelut: Kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön.
Esimerkiksi vaalilain 14.3 §:ssä ja 16.3 §:ssä on rajoitettu hallintosäännön määräysten soveltamista keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

2§
Kunnan johtamisjärjestelmä
Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa
hallintosäännön määräyksillä.
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä
valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Perustelut: Määräykset perustuvat kuntalain 7 lukuun, johon on koottu kunnan johtamiseen liittyvät säännökset.

3§
Esittely kunnanhallituksessa
Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii kunnansihteeri.
Hallintosääntö
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4§
Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
1. johtaa kuntastrategian sekä kunnanhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin
2. vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
3. vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut
Perustelut: Kuntalain 40 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota
kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kunnanhallituksen puheenjohtajan muista tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

5§
Kunnan viestintä
Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista.
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan
asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.
Perustelut: Keskeisiä kunnan viestintää koskevia säännöksiä ovat kuntalain 29 ja 109 § sekä julkisuuslain 19
ja 20 §.
Kunnan toiminta kattaa kaiken, missä kunta on mukana. Tiedottaminen, valmistelun avoimuus ja vuorovaikutus ulottuvat myös kuntayhtymiin, kunnallisiin yhtiöihin ja yhteistyöhankkeisiin. Aktiivinen, monikanavainen, riittävä, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä luo edellytyksiä osallistumiselle ja vaikuttamiselle.
Toimiva johto vastaa viime kädessä päivittäisestä palvelu- ja päätösviestinnästä.

Hallintosääntö
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2 luku
Toimielinorganisaatio
Kunnan toimielimet ovat monijäsenisiä kunnan viranomaisia. Kunnassa on oltava valtuusto, kunnanhallitus,
lupa- ja valvonta-asioita käsittelevä toimielin, tarkastuslautakunta sekä vaalilaissa säädetyt vaalitoimielimet.
Valtuusto päättää toimielinten kokoonpanosta ja toimikaudesta. Lautakunnat toimivat kunnanhallituksen
alaisuudessa.

6§
Valtuusto
Valtuustossa on 21 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat 87 §:ssä.
Perustelut: Kuntalain 16 §:ssä säädetään kunnan asukaslukuun perustuvasta valtuutettujen vähimmäismäärästä ja 17 §:ssä varavaltuutettujen lukumäärästä.

7§
Kunnanhallitus
Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen palkkatoimikunnan, johon kuuluu niin monta jäsentä kuin valtuustossa on edustettuna eri puolueita tai valitsijayhdistyksiä. Jäsenistä yhden kunnanhallitus määrää puheenjohtajaksi. Kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus palkkatoimikunnan kokouksissa.

8§
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

9§
Lautakunnat
•
•
•
•

Elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 7 jäsentä.
Teknisessä lautakunnassa on 9 jäsentä.
Vapaa-ajanlautakunnassa on 7 jäsentä.

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.

Hallintosääntö
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10 §
Vaalitoimielimet
Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.
Perustelut: Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Ne eivät hoida kunnan perustehtäviä. Niiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Kuntalain toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan vaalilakia täydentäen. Vaalitoimielinten jäsenet ovat
kunnan luottamushenkilöitä.
Vaalilain 14.3 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.
Vaalilain 16.3 §:n mukaan vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyksiä
pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta, asian jatkokokoukseen siirtämisestä, kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta kokouksissa, viranhaltijaesittelystä, menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eikä kunnan taloudesta.

11 §
Vaikuttamistoimielimet
Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta
ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Vammaisneuvosto on Pohjois-Satakunnan kuntien Karvian, Kankaanpään, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven yhteinen.
Perustelut: Vaikuttamistoimielimistä säädetään kuntalain 26–28 §:ssä. Ne ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Ne eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä,
eivätkä siten kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimivaltaa
tehdä hallintopäätöksiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa.

Hallintosääntö
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3 luku
Henkilöstöorganisaatio
12 §
Henkilöstöorganisaatio
Kunnan henkilöstö jakautuu seuraaviin päävastuualueisiin:
Hallinto-osasto
Yleis- ja taloushallinto
Elinkeino- ja maaseututoimi
Sivistysosasto
Kasvatus- ja opetuspalvelut
Vapaa-aikatoimi
Tekninen osasto
Tekninen toimi
Rakennusvalvonta

13 §
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanvirastoa viraston päällikkönä.
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii kunnansihteeri.
Perustelut: Tämä määräys on tarkoitettu lyhyisiin poissaolotilanteisiin (vuosilomat, sairaslomat jne.)

14 §
Toimialojen organisaatio ja tehtävät
Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.
Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta
määrätty.

15 §
Osastopäälliköt
Hallinto-osaston osastopäällikkönä toimii kunnansihteeri ja hänen ollessa poissa tai esteellinen, kunnanjohtaja.
Sivistysosaston osastopäällikkönä toimii koulutoimenjohtaja ja hänen ollessa poissa tai esteellinen, kunnanjohtaja.
Teknisen osaston osastopäällikkönä toimii kunnanrakennusmestari ja hänen ollessa poissa tai esteellinen,
rakennustarkastaja.
Hallintosääntö

13 (70)
Osastopäällikkö vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.
Pidemmissä poissaoloissa osastopäällikön sijaistamisesta päättää kunnanhallitus.

16 §
Toimintayksiköiden esimiehet
Toimintayksikön esimies vastaa toimintayksikön/ tulosalueen toiminnasta ja taloudesta sekä johtaa ja kehittää toimintaa lautakunnan ja osastopäällikön alaisuudessa.
Päivähoidon esimiehenä toimii päivähoidonohjaaja.
Kirjastotoimen esimiehenä toimii kirjastonhoitaja.
Perus- ja esiopetuksen esimiehenä toimii rehtori.
Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri
Rakennustarkastuksen esimiehenä toimii rakennustarkastaja.
Asianomainen lautakunta määrää toimintayksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa toimintayksikön esimiehen tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. Kunnanhallitus päättää kuitenkin liikuntasihteerin ja nuorisosihteerin sijaisesta.

Hallintosääntö
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4 luku
Konserniohjaus ja sopimusten hallinta
Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on
kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. Talousarvio laaditaan ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa asetetaan toiminnan ja talouden vuosittaiset tavoitteet. Kuntakonsernia tulee johtaa kokonaisuutena kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Valtuusto päättää osana kuntastrategiaa omistajapolitiikasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.
Konsernijohto vastaa kunnassa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä
valtuuston päätösten mukaisesti. Hallintosäännössä määritellään konsernijohto ja määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta konsernijohtoon kuuluvien välillä.

17 §
Konsernijohto
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus sekä kunnanjohtaja.
Konsernijohdolta edellytetään monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta muun muassa kuntakonsernin
johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

18 §
Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako
Kunnanhallitus
1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle
2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan
3. antaa valtuustolle vuosittain raportin tilinpäätöksen yhteydessä yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä
4. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen,
riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
5. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä
6. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa
7. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä
8. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Perustelut: Kunnanhallituksen arviointi on sisällöllistä arviointia eli millä tavoin kunnanhallitus katsoo onnistuneensa omistajaohjauksessa. Tilintarkastaja arvioi konsernivalvonnan asianmukaista järjestämistä.

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa
ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

19 §
Sopimusten hallinta
Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä osana sisäistä valvontaa.
Hallintosääntö
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Sopimusten hallinnasta vastaa kunkin toimielimen esittelijä omalla toimialueellaan. Sopimuksen allekirjoittaja vastaa sopimushallinnasta omalta osaltaan.

5 luku
Toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan jako
Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto tekee päätösvallan eli toimivallan siirtoa koskevat ratkaisut aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa voidaan siirtää toimielimelle, luottamushenkilölle ja viranhaltijalle. Toimivaltaa viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä hallinnollisen pakon
käyttämisessä voidaan siirtää vain toimielimelle.
Jos laissa määrätään, että toimivalta on valtuustolla tai muulla nimetyllä kunnan viranomaisella, valtuusto
ei voi siirtää toimivaltaa. Jos erityislaissa on toimivallan siirtämistä koskevia säännöksiä, ne syrjäyttävät kuntalain 91 §:n.

20 §
Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.
Asiat ratkaistaan kunnanhallituksessa kunnanjohtajan esittelystä. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt taikka viran ollessa avoinna esittelijänä toimii kunnansihteeri. Mikäli sekä kunnanjohtaja että kunnansihteeri ovat esteellisiä tai poissa, asia ratkaistaan ilman esittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Kunnanhallituksen tehtäväalueet
1.
2.
3.
4.

Kunnan hallinnon ja organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen.
Seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista ja annettujen ohjeiden noudattamista.
Seurata ja ohjata kunnan yleistä kehitystä.
Ohjata ja valvoa kunnan hallintoa, talouden ja omaisuuden hoitoa, suunnittelutoimintaa, elinkeinopolitiikkaa, kaavoitus- ja maapolitiikkaa, henkilöstöpolitiikkaa, tiedottamista ja arkistotointa
5. Kunnanvaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano
6. Asettaa alaisilleen toimielimille ja henkilöstön toiminnalle yleisiä tavoitteita
7. Huolehtia yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
8. Valvoa, että kunnan toimielimet ja henkilöstö noudattavat voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä ja
toimivat kunnan edun mukaisesti
9. Valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei
tässä hallintosäännössä ole muuta määrätty.
10. Kunnan etua valvoessaan;
määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa sekä tekemään oikeustoimia kunnan puolesta
antaa valtuuston puolesta selitys valtuuston päätöksestä koskevan valituksen johdosta, jos
kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava
seurata ja valvoa niiden yhteistoimintaelinten toimintaa, joissa kunta on osallisena
11. Huolehtia muista kunnan toimialaan kuuluvista tehtävistä, joita ei ole määrätty muun toimielimen tai
viranhaltijan tehtäväksi.
Hallintosääntö
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Kunnanhallituksen ratkaisuvalta
Kunnanhallitus päättää seuraavista asioista:
1. Kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto on
mahdollisesti määrärahan myöntäessään antanut.
2. Asemakaava-alueiden tonttien myymisestä ja niistä laadittujen kauppakirjojen hyväksymisestä kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet.
3. Asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta kunnanvaltuuston antamien määrärahojen rajoissa.
4. Maa-alueiden vuokralle antamisesta ja ottamisesta noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto mahdollisesti on antanut.
5. Kaavojen laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannusten perimisestä rakennuslain nojalla.
6. Lykkäyksen myöntämisestä tonttien tai muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä.
7. Tekniselle lautakunnalle vuosittain määritellyn hankintarajan ylittävissä rakennustöissä rakennustöiden
pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen hyväksymisestä, rakentamisen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta päättämisestä valtuuston hyväksymien huonetilaohjelman,
kunnallisteknillisten töiden rakennusohjelman, luonnospiirustusten ja alustavan kustannusarvion sekä
rakennustapaselvityksen taikka valtuuston muutoin antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Rakennusluvan hakijana toimiminen kunnan omissa rakennushankkeissa.
9. Vapautuksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua tai lykkäyksen myöntämisestä tällaisen maksun
suorittamiselle, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt lykkäysoikeutta asianomaiselle osastopäällikölle.
10. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta
johdu.
11. Kunnan omistamiin kiinteistöihin kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen panttaamisesta kunnan ottamien lainojen vakuudeksi.
12. Lainan ottamisesta kunnalle valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemällä päätöksellä asettamassa
rajoissa.
13. Etuosto-oikeuden käyttämisestä etuostolain tarkoittamassa kiinteistökaupoissa.
14. Kunnan sisäisen joukkoliikenteen järjestämisen perusteista.
15. Myöntää Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeuksen ao. lain tai sen nojalla annetuista
rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Kunnanhallitus voi siirtää päätösvaltaa tässä asiassa tekniselle lautakunnalle.
16. Päättää MRL 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja 128 §:ssä tarkoitetusta toimenpiderajoituksesta.
17. Suorittaa kaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin ja päättää kaavojen laatimis- tai muuttamistarpeesta.
18. Päättää MRL 191 §:n ja 193 §:n mukaisen valituksen tekemisestä.
19. Päättää MRL 105 §:n mukaisesta katualueen korvauksesta.
20. Päättää valtuuston päättämälle suunnittelutarvealueelle tapahtuvan rakentamisen edellytyksistä
MRL:n 137 §:n mukaisesti.
21. Hyväksyy MRL 79 §:n mukaisen erillisen tonttijaon valtuuston hyväksymän asemakaavan pohjalta.
22. Päättää MRL:n 97 §:n mukaisesta rakentamiskehotuksen antamisesta ja vastaa rakentamiskehotusten
luotteloinnista.
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21§ Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta
Kunnanjohtajan tehtävät on määritelty johtajasopimuksessa, ja niiden painopistealue tarkastetaan vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa.
Kunnanjohtaja päättää
•
•
•
•
•

Tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien sekä kunnassa pidettävien koulutustilaisuuksien järjestämisestä.
Kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin.
Tilapäisluoton ottamisesta valtuuston enintään toimikaudekseen vahvistamaan enimmäismäärään
asti.
Kunnan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi säädetystä ja muusta vakuuttamisesta. Kunnanjohtaja tuo vakuutusten kilpailuttamisen tuloksen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Kunnan omistuksessa olevien rakennusten ja alueiden tilapäisestä vuokraamisesta, jos kunnanhallitus on vahvistanut vuokraamisen perusteet.

22 § Palkkatoimikunnan tehtävät ja toimivalta
Kunnanhallituksen nimeämän palkkatoimikunnan esittelijänä toimii palkka-asiamies.
Palkkatoimikunta päättää
• virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta
• virka- ja työehtosopimusta koskevien neuvotteluiden vahvistamisesta
• virka- ja työehtosopimusten mukaisesta harkinnanvaraisesta palkkaluokkiin sijoittelusta
• työnvaativuuden arvioinnin vahvistamisesta
• palkkaluokkiin kuulumattoman henkilöstön palkkauksesta lukuun ottamatta kunnanjohtajaa, jonka
palkkauksesta päättää kunnanhallitus
• virka- ja työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja suurempien palkkojen maksamisesta
(alle 6 kuukauden tilapäisissä työsuhteissa palkan määrittää osastopäällikkö)
• henkilökohtaisen lisän maksamisesta lukuun ottamatta vuosisidonnaista osaa, jonka maksamisesta
päättää palkka-asiamies
Palkka-asiamies johtaa virka- ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluita.
Palkkatoimikunta saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi.

23 §
Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävät ja toimivalta
Kasvatus- ja opetuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on säädettyjen ja muualla määrättyjen tehtävien
lisäksi huolehtia kunnan kasvatus- ja opetustoimen sekä kirjastotoimen, kansalaisopistotoiminnan ja muun
koulutuksen järjestämisestä sen mukaan kuin jäljempänä määrätään.
Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Asiat ratkaistaan
kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa koulutoimenjohtajan esittelystä.
Lautakunta päättää
• esiopetuksen, päivähoidon, koulutoimen ja kirjastotoimen järjestämisessä noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista
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esiopetuksen, päivähoidon ja perusopetuksen opetussuunnitelmien sekä opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien, joita kutsutaan työsuunnitelmiksi, sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmien hyväksymisestä
koulutuksen järjestäjän suorittamasta arviointitoiminnasta
lukuvuoden työ- ja loma-ajoista
koulujen tuntikehyksestä
järjestettävästä lisäopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta
oppilaan määräaikaisesta erottamisesta
kokeilulupien hakemisesta
päivähoitomaksujen määräytymisperusteista, päivähoidon maksualennuksista ja maksuvapautuksista
leikkikenttätoiminnasta
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista
oman ratkaisuvaltansa ja vastuunsa siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille
koulukuljetuksen periaatteista
kasvatus-, opetus- ja oppilashuoltopalveluista
Kirjaston aukioloajoista
kirjaston asiakasmaksuista
kansalaisopistotoiminnasta
muun koulutuksen hankinnasta

24 §
Koulutoimenjohtajan tehtävät ja toimivalta
Koulutoimenjohtaja päättää
• opetussuunnitelmiin perustuvien lukuvuosittaisten suunnitelmien (työsuunnitelmien) ja toimintasuunnitelmien muutosten hyväksymisestä
• oppilaiden kuljetuksen järjestämisestä, mikäli tämä tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti
• koulunkäynnin aloittamisen siirtämisestä sekä pidennetystä oppivelvollisuudesta
• yli 30 vrk tilapäisestä opiskeluvapautuksesta
• erityisopetuksen ostamisesta lautakunnan hyväksymien sopimusten perusteella
• vastaa kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösten toimeenpanosta

25 §
Rehtorin tehtävät ja toimivalta
Rehtori päättää
• yksikön työsuunnitelmasta
• tuntikehyksen valmistelusta
• opetuksen poikkeavasta aloittamis- ja päättymisajankohdasta
• valitun aineen muuttamisesta toiseksi
• oppilaiden ottamisesta
• oppilaan/opiskelijan vapauttamisesta opetuksesta erityisestä syystä
• ns. kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymisen valvomisesta
• erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä ja erityisopetuksesta siirtämisestä
• oppilaan tai opiskelijan vapauttamisesta oppiaineen opetuksesta huoltajaa kuultuaan
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oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai valitun aineen opetusta
ei voida järjestää,
oppilaan arvioinnin uusimisesta yhdessä kyseisen luokan- tai aineenopettajan kanssa
enintään 30 vrk tilapäisen opiskeluvapautuksen myöntämisestä
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman hyväksymisestä erityisopettajaa
kuultuaan
opetuksen seuraamisen rajoittamisesta perustellusta syystä
kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle
luokanvalvojan määräämisestä
koulun järjestyssäännön hyväksymisestä
oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan valinnasta

26 §
Päivähoidonohjaajan tehtävät ja toimivalta
Päivähoidosta vastaavan viranhaltijan tehtävänä on tuottaa ja kehittää päivähoitolain mukaisia päivähoitopalveluja paikallisten olojen edellyttämällä tavalla.
Päivähoidonohjaaja päättää
• alle kouluikäisen lapsen hoitopaikkaan sijoituksesta
• päivähoitomaksuista lautakunnan päätösten mukaisesti
• alle kouluikäisen lapsen kasvatuksen ja opetuksen erityisistä järjestelyistä
• erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuljetuksen järjestämisestä
• päivähoitoyksiköiden aukioloajoista
• päivähoidon kesäpäivystyksestä
• henkilökunnan tehtävistä
• kodin ja päivähoitoyksikön yhteistyön järjestämisestä
• yksityisten perhepäivähoitajien ja kotien hyväksymisestä lastenhoitotarkoitukseen
• päivähoitopalvelujen ostamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti

27 §
Opettajan tehtävät ja toimivalta
Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää koulutyötä. Opettajakunnan tulee osallistua koulun
työrauhan ylläpitämiseen
Opettajakunta päättää yhdessä rehtorin kanssa
•koulun järjestyssääntöjen laatimisesta,
•koulua koskevista toimintaperiaatteista ja suunnitelmista
•välituntivalvonnan järjestämisestä,
•vuosiluokalle jättämisestä
•todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa
•oppikirjojen ja muun oppimateriaalin käyttöönotosta,
•oppilaskunnan sääntöjen vahvistamisesta,
•kodin ja koulun yhteistyön järjestämisestä,
•stipendeistä.
Opettajan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää:
•oppilaan arvioinnista oppiaineen/opintokokonaisuuden osalta
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•tukiopetuksen antamisesta
•opetusta häiritsevän oppilaan poistamisesta luokasta
•kasvatuskeskusteluun ja jälki-istuntoon määräämisestä
•oppilaan kotitehtävien suorittamisesta valvonnan alaisena
•luokanvalvojana/ luokanopettajana toimiessaan luvan myöntämisestä oppilaalle enintään kolmen työpäivän poissaoloon koulusta.

28 §
Kirjastonhoitajan tehtävät ja toimivalta
Kirjastonhoitajan ratkaisuvaltaan kuuluu
• päättää kirjaston aineistohankinnoista ja poistoista
• päättää Satakirjastojen johtoryhmässä yhteisesti sovittujen käytänteiden noudattamisesta Karvian
kirjastossa
• päättää kirjaston toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista
• päättää kirjaston poikkeuksellisista aukioloajoista

29 §
Vapaa-ajanlautakunnan tehtävät ja toimivalta
Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja tuottaminen liikunta-, raittius-, nuoriso- ja kulttuuritoimen vastuualueella tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden, hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Keskeisinä arvoina ovat kuntalaisten kuuleminen, yhteisöllisyys ja kumppanuus
huomioiden kuntalaisten koko elinkaari. Vapaa-ajanlautakuntaan kuuluu 7 jäsentä.
Vapaa-ajanlautakunnassa asiat ratkaistaan liikunta-raittiussihteerin esittelystä. Hänen ollessa estyneenä tai
esteellisenä, toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty henkilö tai puheenjohtaja.
Sen lisäksi mitä laissa, asetuksissa ja muissa säädöksissä on määrätty vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on
1. luoda edellytyksiä liikunta-, raittius-, nuoriso-, kulttuuri- ja museotoimelle, kehittää, suunnitella ja ideoida
vapaa-ajantoimintaa sekä toimia eri yhteistyötahojen kanssa.
2. päättää vapaa-aikatoimen toiminnan painopistealueista.
3. päättää vastuualueensa yhdistysten ja yhteisöjen vuosiavustusten jakamisesta.
4. päättää vastuualueensa tilojen, välineiden, alueiden ja palveluiden käyttömaksuista.
5. päättää Karviapäivien järjestämisestä.

30 §
Liikunta- ja raittiussihteerin tehtävät ja toimivalta
Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, liikunta-raittiussihteerin ratkaisuvaltaan kuuluu
1. päättää vapaa-aikatoimeen hankittavista välineistä ja muusta aineistosta.
2. päättää vapaa-aikatoimen tilojen käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista.
3. päättää vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jakamisesta.
4. päättää välittömästä vapaa-aikatoiminnasta.
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31 §
Nuorisosihteerin tehtävät ja toimivalta
Pykälä poistettu. (Kunnanvaltuusto 15.11.2018)

32 §
Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta
Teknisen lautakunnan tehtäväalueina ovat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, liikenneväylät, yleiset alueet,
vesi- ja viemärilaitos, yksityistielain ja asetuksen mukaiset tehtävät sekä rakennusvalvonta ja kaavoitus. Lautakunta seuraa rakennustoiminnan ja liikenneturvallisuuden yleistä kehitystä kunnassa ja tekee sitä koskevia aloitteita ja esityksiä.
Tekninen lautakunta koostuu kahdesta sektorista: teknisestä toimesta ja rakennusvalvonnasta. Teknisen
toimen tehtäviin kuuluu
- kunnan oma rakentaminen ja rakennuttaminen
- kiinteistöjen - ja kunnallistekniikan kunnossapito- sekä käyttötehtävät
- vesihuoltolaitoksen käyttö- ja kunnossapito-, rakennuttamis- ja rakentamistehtävistä
- yksityistielain ja asetuksen mukaiset tehtävät
Teknisen toimen tehtävien hoidosta vastaa kunnanrakennusmestari. Rakennusvalvonnan tehtävien hoidosta vastaa rakennustarkastaja.
Teknistä toimea koskevat asiat ratkaistaan lautakunnan kokouksissa kunnanrakennusmestarin esittelystä ja
rakennusvalvontaan liittyvät asiat rakennustarkastajan esittelystä. Näiden ollessa estyneenä tai esteellisenä, toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty henkilö tai puheenjohtaja. Lautakunnalle valitaan vuosittain uusi
sihteeri.
Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä.
Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Lautakunta
• Päättää ja vastaa kunnan toimesta tapahtuvan rakennustoiminnan suunnitelmien laadinnasta,
jotka kunnanhallitus tai –valtuusto hyväksyy.
• Päättää niistä urakkasopimuksista sekä tehtävistä hankinnoista, joiden arvo ei ylitä kunnanhallituksen toimintakaudekseen vahvistamaa euromäärää.
• Päättää kunnan omistamien kiinteistöjen, yleisten alueiden, liikenneväylien, vesi- ja viemärilaitoksen ja jätehuollon kunnossapitoon ja käyttöön liittyvistä tehtävistä.
• Päättää katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapitolain ja jätevesilain kunnalle määräämistä
tehtävistä mukaan lukien jätehuoltomaksun määrääminen.
• Jakaa yksityisteiden kunnossapidon ja silta- sekä peruskorjausavustukset kunnanvaltuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti sekä tekee ehdotuksia näiden jakoperusteista.
• Toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena ja huolehtii yleisistä teistä annetussa
laissa tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä sekä yksityistieverkon suunnitelmallisesta kehittämisestä kunnassa.
• Päättää katujen ja teiden nimistä kunnan alueella.
• Päättää kadunpidon järjestämisestä ja hyväksyy MRL:n 85 §:n mukaisen katusuunnitelman sekä
MRL:n 90 §:n mukaisen yleisen alueen suunnitelman. Päättää kadunpidon aloittamisesta ja lopettamisesta.
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huolehtii rakennus-, toimenpide- ja rakennuksen purkuluvat lukuun ottamatta rakennustarkastajan
päätettäväksi siirrettyjä lupia.
Huolehtii MRL:n 167 § 2 momentin mukaisesta ympäristönhoidon valvonnasta.
Antaa lausunnot rakentamisen poikkeuslupahakemuksista.
Päättää MRL:n 151 §:ssä tarkoitetusta rakennuttajavalvonnasta, asiantuntijatarkastuksesta ja ulkopuolisesta tarkastuksesta.

33 §
Kunnanrakennusmestarin tehtävät ja toimivalta
1. Päättää vähäisistä muutoksista hyväksyttyihin rakennussuunnitelmiin kunnan omissa rakennushankkeissa.
2. Päättää kiireellisistä korjaustöiden suorittamisesta mikäli vahingon estäminen ja toiminnan turvaaminen sitä edellyttää.
3. Päättää vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksujen määräämisestä ja täytäntöönpanosta kunnanvaltuuston hyväksymien taksojen mukaisesti.
4. Hyväksyy taksan mukaiset vesi- ja viemärilaitoksen liittymäsopimukset.
5. Päättää niistä urakkasopimuksista, suunnittelusopimuksista ja hankinnoista, joiden arvo ei ylitä
lautakunnan vuosittain vahvistamaa euromäärää.
6. Päättää tilapäisten työntekijöiden sekä harjoittelijoiden ottamisesta ja irtisanomisesta.
7. Hyväksyy MRL:n 89 §:n mukaisen johdon, laitteen tai rakennelman siirtämisen kunnan omistamille
ja hallitsemille alueille.
8. Toimii tarvittaessa rakennustarkastajan sijaisena esteellisyystapauksissa ja vuosilomien aikana.

34 §
Rakennustarkastajan tehtävät ja toimivalta
1. Myöntää MRL:n 128 §:n ja 130 §:n mukaisen maisematyöluvan ja MRL:n 144 §:n mukaisen töiden
aloittamisoikeuden sekä MRL:n 176 §:n mukaisen rakennusluvan tilapäiselle rakennukselle.
2. MRL 130 §:ssä tarkoitetun rakennusluvan, toimenpideluvan ja purkamisluvan myöntäminen, kun
kyseessä on enintään kaksi huoneistoa käsittävän, asuntotarkoitukseen käytettävän rakennuksen
tai enintään 300m2 talousrakennuksen tai tuotantotilojen rakentaminen, vapaa-ajanasunnon rakentaminen tai luvan myöntäminen peruskorjaamiseen ja enintään 300 m2 laajentamiseen.
3. Myöntää rakennusjärjestyksen mukaiset toimenpide- ja muut luvat.
4. MRL 175 §:n mukaiset vähäistä poikkeamista koskevat päätökset.
5. Päättää rakennusjärjestyksen mukaan tekniselle lautakunnalle kuuluvien lupien ja suostumusten
antamisesta lukuun ottamatta rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa koskevaa määräystä.
6. Päättää rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asennustöiden vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä.
7. Määrää sellaisen toiminnan keskeyttämisestä, joka on rakentamisesta annettujen säännösten vastaista (MRL 180 §).
8. Suorittaa tarvittaessa Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 44 §:ssä tarkoitetun katualueen haltuunottokatselmuksen.
9. Päättää romuajoneuvon siirtämisestä ja haltuun ottamisesta lain 2008/828 (Laki ajoneuvojen siirtämisestä) mukaisesti.
10. Päättää MRL § 163 mukaisen vähäisen laitteen sijoittamisesta ja MRL § 168 mukaisen kevyen rakennelman ja laitoksen käytöstä.
11. MRL 143 §:n mukaisesti luvan voimassaolon jatkamisesta päättäminen.
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12. Laatii kerran vuodessa MRL:n 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen.
13. Hyväksyy rakennusvalvontamaksut kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.
14. Ratkaisee MRA § 84 mukaisen osoitemäärittelyn sekä haja-asutusalueella kiinteistöjen osoitenumeroiden antamisen.
15. Huolehtii MRL:n 181.4 §:n mukaisesta markkinavalvonnasta.
16. Toimii tarvittaessa kunnanrakennusmestarin sijaisena esteellisyystapauksissa ja vuosilomien aikana.

35 §
Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivalta
Elinvoimalautakunnan tehtävänä on kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen
ja yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä lausuntojen antaminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisesta.
Elinvoimalautakunnassa asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä.
Elinvoimalautakunta myöntää toimialallaan avustuksia, yritystukia ja kesätyöllistämistukia määrärahojen
puitteissa sekä järjestää koulutusta.
Elinvoimalautakunnan alaisuuteen voidaan nimetä elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on valmistella elinvoimaisuuden kehittämiseen liittyviä asioita elinvoimalautakunnalle.

36 §
Toimivallan edelleen siirtäminen
Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle
toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Perustelut: Valtuusto voi hallintosäännön määräyksellä antaa kunnan viranomaiselle oikeuden omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. Viranomaista, jolle toimivalta voidaan siirtää, ei tarvitse määrätä
hallintosäännössä. Toimivallan edelleen siirtäminen voidaan rajata niin, että toimivaltaa voidaan siirtää
vain hallintosäännössä määrätylle viranomaiselle. Toimivallan edelleen siirtämistä koskeva päätös voi myös
koskea yksittäisiä asioita tai asiaryhmiä.

37 §
Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta
Valtuuston ja kunnanhallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
Toimielimen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee toimielimen esittelijä.
Keskusarkistosta vastaava viranhaltija antaa tiedon niistä asiakirjoista jotka sijaitsevat keskusarkistossa.
Perustelut: Jos pyydettyjä asiakirjoja tai tietoja ei katsota voitavan antaa, tietoja pyytäneelle tulee kertoa
perustelut sekä tieto siitä, että hän voi halutessaan saada tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi.
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Toimielimen ja viranhaltijan päätökseen tiedon ja asiakirjan antamisessa haetaan muutosta hallintovalituksella suoraan hallinto-oikeudelta. Kun päätösvallan siirto ei perustu kuntalakiin, ei päätöksiin voi käyttää
otto-oikeutta.

38 §
Asian ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.
Perustelut: Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen.
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös on syytä kirjata, jotta otto-oikeuden käyttäminen määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

39 §
Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.
Perustelut: Kuntalain 92 §:ssä annetaan kunnanhallitukselle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle oikeus ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston päättämä asia.
Lautakunnalla on yksittäisessä asiassa otto-oikeus kuitenkin vain siinä tapauksessa, ettei asiaa ole otettu
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

40 §
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista
päätöksistä lukuun ottamatta henkilöstöhallinnollisia päätöksiä, jotka koskevat yksittäistä viranhaltijaa tai
työntekijää tai korkeintaan kolmen kuukauden mittaisia työsopimuksia.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä
lukuun ottamatta henkilöstöhallinnollisia päätöksiä, jotka koskevat yksittäistä viranhaltijaa tai työntekijää
tai korkeintaan kolmen kuukauden mittaisia työsopimuksia.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ilmoitus tehdään sähköpostitse kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.
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Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön,
jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut: Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.

6 luku
Toimivalta henkilöstöasioissa
41 §
Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on
kunnanhallituksella.
Perustelut: Määräyksellä kunnanhallitukselle annetaan yleistoimivalta henkilöstöasioissa tilanteissa, joissa
laissa tai hallintosäännössä ei ole toimivaltamääräystä. Ilman tätä määräystä toimivalta em. tilanteissa olisi
valtuustolla.

42 §
Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä
virkanimikkeen muuttaminen
Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta.
Perustelut: Kuntalain 88 §:n mukaan viran perustamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin.

43 §
Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
Kunnanhallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.
Perustelut: Päätöksenteossa sovelletaan kuntalain 89 §:ää. Kysymys on tilanteesta, jossa viran tehtäviin ei
kuulu julkisen vallan käyttöä.

44 §
Kelpoisuusvaatimukset
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa.
Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa, kelpoisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
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Perustelut: Perustuslain 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, kunnan toimivaltainen viranomainen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset.

45 §
Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Perustelut: Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävään, jossa käytetään julkista valtaa, voidaan perustellusta syystä
ottaa henkilö virkasuhteeseen myös ilman että tehtävää varten on perustettu virkaa.
Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentissa säädetyillä edellytyksillä.

46 §
Palvelussuhteeseen ottaminen
Valtuusto päättää kunnanjohtajan, kunnansihteerin sekä kunnanrakennusmestarin valinnasta.
Kunnanhallitus päättää koulutoimenjohtajan tehtävien hoitamisesta, nuorisosihteerin, liikuntasihteerin ja
rakennustarkastajan valinnasta sekä muidenkin hallinto-osaston viranhaltijoiden ja toistaiseksi otettavien
työntekijöiden valinnasta. Lautakunnat päättävät alaisuudessaan olevien muiden kuin edellä mainitun henkilöstön ottamisesta.
Sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön ottamisesta enintään 3 kuukauden ajaksi päättää toimintayksikön
esimies ja enintään 12 kuukauden ajaksi osaston päällikkö. Tätä pidemmäksi määräajaksi ottamisesta päättää sama elin joka päättää vakinaisen henkilöstön ottamisesta kuitenkin niin, että kunnanhallitus päättää
sijaisuuksista ja määräaikaisuuksista niidenkin virkojen osalta, joiden vakinaisesta täyttämisestä päättää valtuusto. Harjoittelijoiden ja muiden esim. työvoimapoliittisten tukitoimenpiteisiin palkattomasti tulevien
henkilöiden ottamisesta päättää toimintayksikön esimies.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää koeajan määräämisestä ja työsuhteeseen ottava viranomainen sopii koeajasta.
Virka- tai työsuhteeseen sovellettavan hinnoittelutunnuksen toteaa osastopäällikkö. Mikäli hinnoittelutunnukseen sijoittaminen edellyttää harkintaa, tekee päätöksen palkkatoimikunta. Ns. hinnoittelemattomiin
kuuluvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkasta päättää palkkatoimikunta lukuun ottamatta kunnanjohtajaa, jonka palkkauksesta päättää kunnanhallitus.

47 §
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
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Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt
viranomainen.
Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain 7 §:ssä säädetään terveydentilaa koskevan selvityksen vaatimisesta
virkasuhteeseen otettaessa, virkasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen tekemisestä ehdollisena, ehdollisen päätöksen vahvistamisesta sekä toteamisesta rauenneeksi.
Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa säädetään rikosrekisteriotteen
pyytämisestä nähtäväksi, valinnan tekemisestä ehdollisena, ehdollisen päätöksen vahvistamisesta sekä toteamisesta rauenneeksi.

48 §
Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden
joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.
Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan 1 momentista
poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on muu 3 momentissa mainittuihin perusteisiin
rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

49 §
Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä.
Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön esimies ratkaisevat kuitenkin suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön osalta seuraavat asiat:
-

-

Vuosiloman myöntäminen
Harkinnanvaraisen virkavapauden tai työloman myöntäminen enintään 30 kalenteripäivän ajaksi
Myöntävät enintään 3 päivän sairauspoissaolon työntekijän omalla ilmoituksella enintään 5 kertaa
vuodessa.
Myöntävät sairauspoissaolot lääkärintodistuksen perusteella.
Myöntävät tilapäisen hoitovapaan työntekijän/ viranhaltijan alle 10 –vuotiaan lapsen hoitamiseksi
työntekijän omalla ilmoituksella enintään 5 kertaa vuodessa tai lääkärintodistuksen perusteella
KVTES:n mukaisesti.
Koulutukseen osallistumisesta päättäminen.
Myöntävät vapautuksen luottamustoimen hoitamiseksi.

Kunnanjohtajan virkavapaushakemuksen ratkaisee kunnanhallituksen puheenjohtaja.

50 §
Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat
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Virkavapaan, johon viranhaltijalla on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä,
keskeyttämisestä ja peruuttamisesta päättää Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön esimies suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön osalta. Viranhaltijan virkavapaushakemukset ratkaistaan
hallintopäätöksellä.
Sellaisen työvapaan, johon työntekijällä on lain tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä päättää Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön esimies suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön osalta.
Tätä pykälää sovelletaan myös TSL 4 luvun 4 § mukaiseen osittaiseen hoitovapaaseen.

51 §
Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten
määräysten soveltaminen
Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää palkkatoimikunta.
Määräyksen lisä- yli, lauantai-, sunnuntai, ilta- ja yötyöstä antaa toimintayksikön esimies alaiselleen henkilökunnalle.

52 §
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kunnanhallitus.
Perustelut: Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen voidaan toteuttaa vain, mikäli kunnallisen viranhaltijalain 24 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Viranhaltijan asema toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei saa muuttua. Siten esimerkiksi määräajaksi otettua viranhaltijaa ei voida siirtää
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

53 §
Sivutoimet
Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta päättää kunnanhallitus.
Sellaisesta sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen,
viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Ilmoitus annetaan kunnanjohtajalle.

54 §
Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kunnanjohtajalta sekä kunnanjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
Osastopäällikkö ja osastopäälliköiden osalta kunnanjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
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55 §
Virantoimituksesta pidättäminen
Kunnallisen viranhaltijalain 48 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Valtuuston puheenjohtaja voi ennen valtuuston kokousta päättää kunnanjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
Muun viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen.
Kunnanjohtaja voi ennen kunnanhallituksen kokousta päättää kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
Osastopäällikkö voi ennen lautakunnan kokousta päättää lautakunnan alaisen viranhaltijan väliaikaisesta
virantoimituksesta pidättämisestä.
Perustelut: Virantoimituksesta pidättämisen edellytyksistä säädetään kunnallisen viranhaltijalain 47 §:ssä
ja toimivallasta ja menettelystä 48 §:ssä.

56 §
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

57 §
Lomauttaminen
Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.
Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää osastopäällikkö.

58 §
Palvelussuhteen päättyminen
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Perustelut: Palvelussuhteen päättymisellä tarkoitetaan virka- ja työsuhteen irtisanomista sekä purkamista
laissa säädetyillä perusteilla sekä työsuhteen purkautuneena pitämistä työsopimuslain 8 luvun 3 §:n nojalla.
Virkasuhde ja työsuhde päättyvät myös viranhaltijan ja työntekijän irtisanoessa virka- tai työsuhteensa. Ilmoitus irtisanomisesta merkitään tiedoksi.
Kunnallisen viranhaltijalain 34 §:ssä säädetään virkasuhteen päättymisestä ilman irtisanomista.

59 §
Menetettyjen ansioiden korvaaminen
Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää osastopäällikkö.
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60 §
Palkan takaisinperiminen
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä
päättää osastopäällikkö.
Perustelut: Takaisinperinnän edellytyksistä säädetään kunnallisen viranhaltijalain 56 §:ssä.
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7 luku
Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista. (TihL 2 §)
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan kunnan hankkimaan, tuottamaan, käyttämään ja säilyttämään tietoon kohdistuvia toimenpiteitä. Tällaista tietoa tulee hallinnoida ja käsitellä siten, että tieto on luotettavaa, tehokkaasti hyödynnettävää ja tuottavuutta edistävää kaikissa toiminnan tarpeissa ja erilaisissa käyttötarkoituksissa.
Hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän tietojenkäsittelytavan lähtökohtana on korkeatasoinen asiakirjahallinto,
jonka avulla tietoaineistojen saatavuus, käytettävyys, suojaaminen ja eheys varmistetaan.
Kunnat ja kuntayhtymät ovat tiedonhallintalaissa tarkoitettuja tiedonhallintayksikköjä. Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallinta vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallintayksikön johtona toimii
pääsääntöisesti kunnanhallitus. Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on määritelty. (TihL)
Tietohallinto turvaa kunnan tehtävien hoitamisen tieto- ja viestintäteknisiä menetelmiä ja keinoja hyväksikäyttäen.
Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatietojen tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti saatavilla.
Asiakirjatiedolla tarkoitetaan eri muodoissa olevia asiakirjoja ja asiakirjatietoja.
Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja niiden salassapidosta säädetään lailla. Tietosuojasääntelyn Henkilötietolain velvoitteilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja
käsiteltäessä.

61 §
Kunnanhallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät
Kunnanhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4.2 §:n vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty
kunnassa.
Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat:
1. Vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta (tiedonhallintamalli 5
§), muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §),
2. Vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta,
3. Vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteentoimivuudesta sekä
tietovarantojen yhteentoimivuudesta (2 §:n 13 kohta, 5 §, 12-17 §, 22 – 24 §) ja
4. Vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 – 27 §).
Hallintosääntö

32 (70)
Kunnan tiedonhallinnan toteutusta johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja ja yleisestä ohjauksesta vastaa kunnansihteeri.
Osastopäälliköt vastaavat siitä, että tiedonhallinnassa noudatetaan tiedonhallintalain 4 luvussa määriteltyjä
tietoturvallisuuden perustason vaatimuksia sekä siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Osastopäälliköt huolehtivat resurssoinnista ja vastuuttaa tehtävät niin, että tietojärjestelmien tietoturvallisuus-, lokitus-, rajapinta- ym. tiedonhallintalain vaatimukset hoidetaan kuntoon siirtymäsäännösten rajoissa.
Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtava viranhaltija vastaa asianhallintaan sekä tietoaineistojen arkistointiin ja tuhoamiseen liittyvistä asioista. Kunnansihteeri ja asiakirjahallintoa johtava viranhaltija vastaavat
yhdessä tiedonhallintamallin ylläpitämisestä ja päivittämisestä vastuualueidensa mukaisesti. Tietosuojaasetuksen mukaisen selosteen sisällöstä vastaa tietosuojavastaava.
Perustelut: Tiedonhallintalain 4 §:n mukaan tiedonhallintayksikön johdon tulee määritellä tiedonhallintaan
liittyvät vastuut. Vastuut voi määritellä yksilötasolle, esimerkiksi tietoturvapäällikölle tai vaihtoehtoisesti
ryhmälle kuten tiedonhallintaryhmälle.
Tiedonhallintalain 4 §:n mukaan tiedonhallintayksikön johdon tulee huolehtia, että tiedonhallintayksikössä
on ajantasaiset ohjeet tietoaineistojen käsittelystä, tietojärjestelmien käytöstä, tietojenkäsittelyoikeuksista,
tiedonhallinnan vastuiden toteuttamisesta, tiedonsaantioikeuksien toteuttamisesta, tietoturvallisuustoimenpiteistä sekä poikkeusoloihin varautumisesta. Johdon tulee myös huolehtia riittävästä valvonnasta koskien tiedonhallinnan säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista. Tiedonhallinnan vaatimukset tulee ottaa huomioon hankinnoissa ja sopimuksissa.
Tiedonhallintayksikön johdon tulee huolehtia asianmukaisista työvälineistä. Tiedonhallintayksikössä tulee
olla tarjolla koulutusta tiedonhallintaa, tietojenkäsittelyä sekä asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskevista säädöksistä, määräyksistä ja tiedonhallintayksikön ohjeista. Koulutusta tulee olla tarjolla henkilöstölle ja tiedonhallintayksikön lukuun toimiville.
Kunnanhallitus vastaa siitä, että arkistotoimen asiakirjahallinnon ohjeistus, vastuut käytännöt ja valvonta
on määritelty kunnan viranomaisen eri tehtävissä sekä
Kunnanhallituksen tulee huolehtia arkistolaina 7-9 §:n mukaisista velvoitteista:
1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta
2. määrää kunnan asiakirjahallintoa, arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtava viranhaltija
3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä
4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (AMS, TOS) arkistonmuodostussuunnitelman yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä
5. nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty
rekisterinpitäjää.
Perustelut: Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.
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Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Arkistolaissa
ei suoraan edellytetä virkasuhdetta, mutta mallisäännön 58 §:n 1, 3 ja 4 kohdissa asiakirjahallintoa johtavalle viranhaltijalle määrätyt tehtävät edellyttävät virkasuhdetta.
Asiakirjahallinnon hoito tulee organisoida selkeästi ja yksilöidysti. Tehtävien hoidon tuloksena muodostuvien
asiakirjojen säilytysaikojen ja -tapojen määritteleminen edellyttää asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen kokonaisvaltaista suunnittelua. Asiakirjahallinnon suunnittelu- ja ohjaustehtävistä vastaavilla tulee olla
tehtävän edellyttämä koulutus. Kunnan arkistonmuodostajia ja rekisterinpitäjiä voivat olla viranomainen,
toimiala tai tehtävä.
Tiedonohjaussuunnitelmalla hallitaan sekä paperisessa muodossa olevaa että sähköistä aineistoa.

62 §
Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena asiakirja-hallintoa ja vastaa kunnan
pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
1. vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa,
3. hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen kunnan arkistonmuodostussuunnitelman,
4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista,
5. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.

63 §
Lautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät
Lautakunta/toimiala huolehtii oman toimialansa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja
ohjeiden mukaisesti. Asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii lautakunnan osalta esittelijä ja kunkin toimintayksikön esimies toimintayksikkönsä osalta.
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II OSA
Talous ja valvonta
8 luku
Taloudenhoito
Talousarvio osana taloussuunnitelmaa on valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline sekä kunnan kokonaistalouden suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Talousarvio laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (alibudjetointikielto).
Talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa sekä tuloslaskelma ja rahoitusosa. Talousarvioon otetaan
toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan taloutta koskevat säännökset ovat kuntalain 13 luvussa.

64 §
Talousarvio ja taloussuunnitelma
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet.
Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunkin toimintayksikön esimies valmistelee talousarvion yksikkönsä osalta.
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet
sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon bruttomääräisenä.

Perustelut: Kunnan toimintaa johdetaan kuntastrategian mukaisesti ja tavoitteena on valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttaminen. Talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään omana kokonaisuutenaan kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Tällaisia
voivat olla konserniyhteisöjen investoinnit, yhtiöjärjestelyt, myönnettävät ja realisoituvat takaukset ja muut
vastuut ja velvoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

65 §
Talousarvion täytäntöönpano
Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.
Kunnanhallitus hyväksyy talousarviovuoden alussa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Osastopäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikköjensä määrärahojen käytöstä ja hankinnoista hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden hankintarajat vuosittain. Tilivelvollisia ovat 15 §:ssä mainitut osastopäälliköt ja 16 §:ssä mainitut toimintayksiköiden esimiehet.
Hallintosääntö

35 (70)
Toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa laskutuksen ja laskujen perinnän järjestämisestä sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.
Toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa valtionavustusten hakemisesta ja niitä koskevien selvitysten
tekemisestä.

66 §
Toiminnan ja talouden seuranta
Toimintayksiköt seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.
Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.
Kukin toimielin laatii toimintakertomuksensa.

67 §
Talousarvion sitovuus
Talousarviosta päättäessään valtuusto hyväksyy toiminnan sitovat tavoitteet.
Kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Perustelut: Talousarvion sitovuus todetaan kuntalain 110.5 §:ssä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa
on noudatettava talousarviota. Valtuusto voi talousarviolla ohjata kunnan taloutta sekä asettaa tavoitteita
ja rajoja kunnan muiden viranomaisten toiminnalle. Valtuusto voi päättää muutoksista talousarvioon talousarviovuoden aikana.
Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat
sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa
osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei
saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään
määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan
käyttötarkoitus muutoin toteutuu.

68 §
Talousarvion muutokset
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä
vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.
Hallintosääntö

36 (70)
Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan
talousarviovuoden aikana.
Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys
toimintakertomuksessa.

69 §
Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Kunnan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päättää kunnanvaltuusto lukuun ottamatta asemakaava-alueen tontteja kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat periaatteet. Osakkeiden luovuttamisesta päättää kunnanhallitus. Kunnan muun irtaimen omaisuuden luovuttamisesta päättää se toimielin,
jonka hallintaan kyseinen omaisuus kuuluu. Arvoltaan vähäisen (3000 euroa) irtaimen omaisuuden luovuttamisesta päättää toimintayksikön esimies.
Kunnan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien perusteiden
mukaisesti. Toimintayksikön esimies päättää hallitsemansa tilan tilapäisestä vuokraamisesta esim. kokouskäyttöön kunnanhallituksen määrittämien vuokraehtojen mukaisesti. Kunnan omistamien asunto-osakkeiden vuokraamisesta päättää kunnanjohtaja.

70 §
Poistosuunnitelman hyväksyminen
Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.
Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

71 §
Rahatoimen hoitaminen
Kunnan rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja
rahavarojen sijoittaminen.
Valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto päättää
lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.
Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kunnanjohtaja päättää kuitenkin tilapäisen lainan ottamisesta valtuuston vahvistamaan enimmäismäärään asti.
Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhallitus.
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa kunnansihteeri.

72 §
Maksuista päättäminen
Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.
Hallintosääntö
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Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä ellei tässä hallintosäännössä toisin määrätä.
Perustelut: Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kuntalain 14 § antaa valtuustolle mahdollisuuden siirtää toimivaltaansa alemmalle viranomaiselle maksujen yksityiskohtaisemmassa hinnoittelussa ja määräämisessä. Valtuusto voi
päättää maksujen yleisistä perusteista esimerkiksi talousarvion yhteydessä.

73 §
Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi
sivukohtainen maksu.
Kunnanhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.
Perustelut: Julkisuuslain 34 §:n mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.
Kopiosta ja tulosteista voidaan periä maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien
kustannusten määrää.

Hallintosääntö
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9 luku
Ulkoinen valvonta
Ulkoinen valvonta on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta ja sen tärkein osa on hallinnon ja talouden tarkastus eli tilintarkastus. Tilintarkastuksen tehtävänä on järjestelmällisen, asiantuntevan, riippumattoman ja eri intressitahojen edut huomioon ottavan ulkoisen valvonnan toteuttaminen. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.
Tilintarkastajan tehtävänä on myös tarkastaa, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä
varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Arviointi kohdistuu sekä kunnan omalle toiminnalle että tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Keskeinen arvioinnin
kohde on kunnanhallitus.

74 §
Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

75 §
Tarkastuslautakunnan kokoukset
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 15 luvun määräyksiä.

76 §
Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla

Hallintosääntö
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Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.

77 §
Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.
Perustelut: Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu.
Rekisterinpitäjänä tarkastuslautakunnalla on henkilötietolain mukaan määräytyvät rekisterinpitäjän velvoitteet ja vastuut. Sidonnaisuus- rekisteriin voidaan viedä vain sidonnaisuussääntelyn näkökulmasta tarpeellisia tietoja.

78 §
Tilintarkastusyhteisön valinta
Tilintarkastusyhteisö valitaan valtuuston päättämäksi, enintään 6 vuoden, toimikaudeksi tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.
Perustelut: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä valtuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

79 §
Tilintarkastajan tehtävät
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.

80 §
Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

81 §
Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä.
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Hallintosääntö
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Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla.
Perustelut: Tilintarkastuskertomuksessa otetaan kantaa vastuuvapauden myöntämiseen tilivelvollisille.
Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta.

Hallintosääntö
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10 luku
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään
varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat
turvataan.
Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.
Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä
niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyt.

82 §
Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä
1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Perustelut: Kunnanhallitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmällisen toimintatavan
sekä valvoo sen toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. Ohjeistamisessa tulee huomioida ydintoimintojen ja järjestelmien tunnistaminen, merkittävät ulkoistetut palvelut ja toiminnot sekä hyväksyttävän riskitason ja riittävien hallinnan menettelyiden määritteleminen.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa ja kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella
tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää taloussuunnittelukaudella. Lautakunnat laativat kunnanhallitukselle omaa toimintaansa koskevat osiot, joista kunnanhallitus voi koota toimintakertomukseen koko hallinnon kattavan selvityksen.

Perustelut: Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston toimintakertomusta koskevan yleisohjeen mukaan sisäisen valvonnan selonteossa tulee kuvata sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan järjestäminen, valvonnassa havaitut puutteet sekä toimenpiteet niiden korjaamiseksi.
Lisäksi toimintakertomuksessa on, yleisohjeen mukaan, arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä
sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja.

Hallintosääntö
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83 §
Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Perustelut: Raportointi pitää sisällään tiedot merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden
hallinnasta.

84 §
Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kunnanjohtaja sekä osastopäälliköt ja toimintayksiköiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat
alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

Hallintosääntö
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III OSA
Valtuusto
11 luku
Valtuuston toiminta
85 §
Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Puheenjohtajisto valitaan 2 vuoden toimikaudeksi.
Valtuustossa on kaksi - kolme varapuheenjohtajaa.
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja,
jollei valtuusto toisin päätä.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.
Perustelut: Kuntalain 94.3 §:ssä säädetään valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen menettelytavoista.
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että puheenjohtajiston toimikausi on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia ei tarvitse toimittaa.
Kunnanhallituksen jäsenten toimikausi jatkuu siihen saakka kunnes valtuusto on valinnut uuden kunnanhallituksen. Hallintosäännön 95 §:ssä määrätään kunnanhallituksen läsnäolosta valtuuston kokouksessa. Kokouskutsu valtuuston ensimmäiseen kokoukseen tulee siten lähettää kunnanhallituksen jäsenille.

86 §
Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle
kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen onallekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa
puolueen valtuustoryhmän nimeen.
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87 §
Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa
Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä
eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuuston
puheenjohtajalle.

88 §
Istumajärjestys
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.
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12 luku
Valtuuston kokoukset
Valtuustoasioiden valmistelusta ja käsittelystä sekä valtuuston kokousmenettelyistä säädetään kuntalain
12 luvussa.
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.
Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden
avulla (sähköinen kokous).
Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta kokouskutsussa mainitussa
tilassa.
Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

89 §
Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsussa
on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.
Kokouskutsu on lähetettävä tai saatettava sähköisesti saataville vähintään 7 päivää ennen valtuuston kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien, kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- oikeus tai -velvollisuus. -Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Perustelut: Valtuuston kokoontumisesta ja kokouskutsusta säädetään kuntalain 94 §:ssä. Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto
on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

90 §
Esityslista
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään
kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa
on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
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91 §
Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Kokouskutsu toimitetaan
valtuutetun pyynnöstä postitse.
Perustelut: Kokouskutsun, esityslistan, liitteiden ja oheismateriaalin lähettämisestä sähköisesti otetaan
määräykset hallintosääntöön. Mitä tässä sanotaan lähettämisestä, tarkoitetaan myös asiakirjojen saattamista sähköisesti saataville. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla tietoliikenneyhteydellä.

92 §
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla sen valmistuttua. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan
salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa
julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan
verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

93 §
Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

94 §
Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla- olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 :§n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään.
Perustelut: Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä
kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
Valtuutetun tai varavaltuutetun siirtymisellä toiseen valtuustoryhmään kesken vaalikauden ei ole vaikutusta
varavaltuutettujen kutsumiseen. Varavaltuutetut määräytyvät vaalituloksen mukaan koko vaalikauden
ajan.

95 §
Läsnäolo kokouksessa
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole
samalla valtuutettu.
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Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

96 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat
varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan valtuutettu
saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.
Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
Perustelut: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on puheenjohtajan ratkaistava asia. Kuntalain 103 §:n
mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

97 §
Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntalain 102 §:ssä.
Perustelut: Kuntalain 102 §:n mukaan puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Jos kokouksessa läsnä oleva henkilö käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos kehotusta ei noudateta, puheenjohtaja voi määrätä henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai
lopetettava kokous.

98 §
Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.

99 §
Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
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100 §
Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden
aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia käsitellään suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan.
Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.
Perustelut: Esteellisyyttä koskevat säännökset, mm. esteellisyysperusteet ovat kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27 - 30 §:ssä. Esteellisyyssäännöksiä sovelletaan kaikkiin, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai velvollisuus.
Kuntalain 97.5 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn ja hänen on siirryttävä yleisölle varattuun tilaan ennen
kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellistä henkilöä voidaan kuitenkin kuulla kokouksessa asianosaisena tai asiantuntijana.
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyä asian käsittelystä. Valtuuston päätökseksi riittää tilanteen toteaminen. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteellisenä ja perusteluna kuvataan esteellisyyden synnyttävä tilanne. Tarvittaessa valtuusto ratkaisee esteellisyyden päätöksellään. Päätöksen perusteluvelvollisuus perustuu hallintolain 45 §:ään.
Hallintolain 29 §:n mukaan valtuutettu tai varavaltuutettu saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian
käsittelyyn vain, jos valtuusto ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivästystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

101 §
Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kunnanhallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus.
Jos kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus
on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta.
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Perustelut: Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.
Puheenjohtaja voi päättää kokouksen keskeytyksistä. Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta voi kokoontua kokoustauolla ja käsitellä uudelleen valtuuston esityslistalla olevaa asiaa, josta valtuusto ei ole vielä tehnyt päätöstä. Toimielin voi tällöin päättää muuttaa esityslistalla olevaa päätösehdotustaan tai se voi päättää peruuttaa päätösehdotuksensa.

102 §
Puheenvuorot
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.
Puheenvuoro on selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa:
1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden
mukaisessa järjestyksessä
2. puheenvuoron kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja
tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toimielimen valmistelemaa asiaa
sekä
3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita.
Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai puhujakorokkeelta.
Perustelut: Puheenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä. Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää
häntä jatkamasta puhetta. Jos puhuja ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan.

103 §
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään,
asian käsittely jatkuu.
Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään enemmistöpäätöksellä.
Perustelut: Asian pöydällepano tarkoittaa ”aikalisän” ottamista. Asiaa ei valmistella uudelleen ja asia tuodaan yleensä seuraavaan valtuuston kokoukseen samalla pohjaehdotuksella.
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Pöydällepanon sijasta asia voidaan palauttaa valmisteluun, esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri
päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lisävalmistelun perusteella asia voidaan tuoda valtuustoon muutetulla
pohjaehdotuksella.

104 §
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

105 §
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen valtuuston päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen valtuuston päätökseksi.
Perustelut: Kuntalain 104 §:n mukaan jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen.

106 §
Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.

107 §
Äänestystapa ja äänestysjärjestys
Äänestys toimitetaan nimenhuudolla tai valtuuston päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti.
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:
1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.
2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä.
3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.
Perustelut: Äänestyksestä säädetään kuntalain 104 §:ssä. Äänestys toimitetaan avoimesti, joten äänestyskäyttäytymistä ei voida pitää salassa. Puheenjohtaja saattaa valtuuston hyväksyttäväksi äänestystavan. Pykälässä mainittujen lisäksi äänestystapoja ovat esimerkiksi kädennosto ja seisomaan nousu.
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Jos äänestyksiä on toimitettava useampia, puheenjohtaja saattaa valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus” jaa ”tai” ei ”ilmaisee kannanoton ehdotukseen .

108 §
Äänestyksen tuloksen toteaminen
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen
todetessaan.
Perustelut: Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai äänten mennessä tasan ehdotus, jota
puheenjohtaja on äänestänyt. Puheenjohtaja ei voi äänestää” tyhjää ,”jos aiemmin annetut äänet ovat menneet tasan.
Päätöksen tekemiseen vaaditaan hyvin harvoin määräenemmistöä tai yksimielisyyttä. Kuntalain 43.3 §:n
mukaan kunnanjohtajan irtisanomiseen tai muihin tehtäviin siirtämiseen luottamuspulatilanteessa vaaditaan, että päätöstä kannattaa 2/3 kaikista valtuutetuista. Kuntalain 95.2 §:n mukaan kokouskutsussa mainitsematon kiireellinen valmistelematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi valtuuston yksimielisellä päätöksellä.

109 §
Toimenpidealoite
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä käsiteltyyn asiaan liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan kunnanhallitukselle. Se ei saa olla ristiriidassa valtuuston
päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä.
Perustelut: Toimenpidealoitteella ohjataan valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa tai esitetään kunnanhallitukselle pyyntö selvittää tai ehkä valmistella toimenpidealoitteessa tarkoitettu asia valtuuston päätettäväksi. Aiemmin käytettiin termiä ”toivomusponsi”.

110 §
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 145 §:ssä.
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan
siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

111 §
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. Pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvirastossa.
Perustelut: Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan
päättyessä.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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13 luku
Enemmistövaali ja suhteellinen vaali
Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Suhteellinen
vaali voidaan toimittaa vain luottamushenkilöitä valittaessa ja valittavia täytyy olla vähintään kaksi. Vaali
toimitetaan suhteellisena, jos riittävä osa toimielimen jäsenistä vaatii suhteellista vaalia. Laskukaava on
kuntalaissa. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi.
Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä kuntavaaleista säädetään.

112 §
Vaaleja koskevat yleiset määräykset
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole
näkyvissä.
Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Jos
vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa.

113 §
Enemmistövaali
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia
henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen ja kaikkia
ääniä ei ole pakko käyttää.
Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.
Perustelut: Virkavaalissa äänen voi antaa virkaa hakeneelle ja kelpoisuusvaatimukset täyttävälle henkilölle
riippumatta siitä, onko ko. henkilöä keskustelun aikana ehdotettu ja kannatettu. Tarvittaessa toimielin ratkaisee päätöksellään, onko hakijalla virkaan vaadittava kelpoisuus.
Toimielinten jäsenten vaalissa ääniä voi antaa vain vaalikelpoisille ehdokkaille. Tarvittaessa toimielin ratkaisee päätöksellään ehdokkaan vaalikelpoisuuden.
Äänestyslippuun kirjoitetaan henkilön tai henkilöiden nimet, joille ääni annetaan.
Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten
ääniä. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, varajäseniksi valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Tasatilanteessa arpa ratkaisee.
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114 §
Valtuuston vaalilautakunta
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

115 §
Ehdokaslistojen laatiminen
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja varajäseniä.
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vähintään kahden valtuutetun on allekirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa listan valtuuston
puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 117 §:ssä tarkoitetut oikaisut.

116 §
Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen
nimenhuuto
Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava valtuuston puheenjohtajalle
sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan.

117 §
Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjohtaja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa todetaan virheitä, annetaan
asiamiehelle tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan asettamassa määräajassa.
Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana useammalla listalla, vaalilautakunnan
on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.

118 §
Ehdokaslistojen yhdistelmä
Ehdokaslistojen oikaisuja varten varatun määräajan päätyttyä vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero.
Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan valtuutetuille tiedoksi ja luetaan ääneen valtuustolle.

119 §
Suhteellisen vaalin toimittaminen
Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan .Valtuutetut antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippunsa.

120 §
Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen
Valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee ja
ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään.
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Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka toteaa vaalin tuloksen valtuustolle.
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14 luku
Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus
121 §
Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää,
että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

122 §
Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kunnanhallitukselle kirjallisen kysymyksen kunnan toiminnasta
ja hallinnosta.
Kunnanhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään
kahden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään
kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei asiassa saa tehdä.
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IV OSA
Päätöksenteko- ja hallintomenettely
15 luku
Kokousmenettely
Tässä luvussa on muiden toimielinten kuin valtuuston kokousmenettelyjä ja pöytäkirjan laatimista koskevat
määräykset. Kuntalain 12 luvussa on päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat säännökset.
Kuntalaki mahdollistaa perinteisen kokouspaikalla pidettävän kokouksen, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvan kokouksen (sähköinen kokous) sekä sähköisen päätöksentekomenettelyn ennen kokousta.
Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Kuntalaissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.
Kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla
(sähköinen kokous). Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä
ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

123 §
Määräysten soveltaminen
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä
soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

124 §
Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen
jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
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125 §
Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään
kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 7 päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan
lukien. Edellä mainitusta 7 päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimielimen
enemmistön suostumuksella.
Perustelut: Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen jäsenten tiedonsaantitarpeita.

126 §
Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

127 §
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan
verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät
tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan
poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian
valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan
ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

128 §
Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

129 §
Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.
Perustelut: Varsinaisen jäsenen ollessa poissa tai esteellinen, paikalle saapunut varajäsen voi osallistua kokoukseen tai yksittäisen asian käsittelyyn, vaikka hän ei olisi saanut kutsua kokoukseen.
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130 §
Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
– valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n
mukaan sekä
– kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan
tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Perustelut: Jos toimielin antaa nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston tai vammaisneuvoston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden lautakunnan kokouksessa, läsnäolo-oikeus on syytä rajata siten, että läsnäolo-oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

131 §
Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä
Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen
varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan
eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

132 §
Kokouksen julkisuus
Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä.

Perustelut: Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos
toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi.

133 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

134 §
Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta
tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

135 §
Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään
kuntalain 102 §:ssä.
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Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

136 §
Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään
vain perustellusta syystä.

137 §
Esittelijät
Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä.
Kunkin toimielimen esittelijä on määrätty toimielimen ratkaisuvaltaa koskevassa pykälässä.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.
Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 75 §:ssä.

138 §
Esittely
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään
toimielimelle päätösehdotuksen.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut
esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.
Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä
vaadi kannatusta.
Perustelut: Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän velvollisuus on tehdä valmistelun perusteella päätösehdotus toimielimelle. Päätösehdotuksessa esittelijä ottaa asiallisen kannan päätettävänä olevaan asiaan. Päätösehdotuksen on oltava niin täsmällinen, että toimielin voi hyväksyä sen päätökseksi. Jos päätösehdotus ei ole riittävän täsmällinen, esittelyn lainmukaisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
Pääsääntöisesti esittelijän päätösehdotukset ovat kokouskutsun mukana lähetettävässä esityslistassa. Esittelijä voi kuitenkin tehdä päätösehdotuksen vasta kokouksessa. Tällöin esittelijä tekee päätösehdotuksen
ennen kuin puheenjohtaja avaa keskustelun asiasta.
Erityinen syy käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä kirjataan pöytäkirjaan. Tavanomaisin erityinen syy on se, että sekä esittelijä että hänen sijaisekseen määrätty ovat esteellisiä asiassa.
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139 §
Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden
aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Perustelut:
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

Kuntalain 97.5 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä asian käsittelyssä. Esteellisen henkilön
on poistuttava kokouksesta ennen kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellistä henkilöä voidaan kuitenkin kuulla kokouksessa asianosaisena tai asiantuntijana.
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyä asian käsittelystä. Toimielimen päätökseksi riittää tilanteen toteaminen. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteellisenä ja perusteluna kuvataan esteellisyyden synnyttävä tilanne. Tarvittaessa toimielin ratkaisee esteellisyyden päätöksellään. Päätöksen perusteluvelvollisuus perustuu hallintolain 45 §:ään.
Hallintolain 29 §:n mukaan luottamushenkilö saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain,
jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivästystä
saatavissa esteetöntä henkilöä.

140 §
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään,
asian käsittely jatkuu.
Perustelut: Asian pöydällepano tarkoittaa ”aikalisän” ottamista. Asiaa ei valmistella uudelleen ja asia tuodaan yleensä seuraavaan kokoukseen samalla pohjaehdotuksella.
Pöydällepanon sijasta asia voidaan palauttaa valmisteluun, esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri
päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lisävalmistelun perusteella esittelijä harkitsee uudelleen päätösehdotuksensa.
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141 §
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

142 §
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Perustelut: Kuntalain 104 §:n mukaan jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen.

143 §
Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.

144 §
Äänestys ja vaali
Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12 luvussa määrätään äänestysmenettelystä valtuustossa. Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat 13 luvussa.

145 §
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:
Järjestäytymistietoina
• toimielimen nimi
• merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään
päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)
• kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
• kokouspaikka
• läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
• kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Asian käsittelytietoina
• asiaotsikko
• selostus asiasta
• esittelijän päätösehdotus
• esteellisyys ja perustelut
• tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
• äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta
• vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos
• asiassa tehty päätös
• eriävä mielipide
Muuna tietoina
• salassapitomerkinnät
• puheenjohtajanallekirjoitus
• pöytäkirjanpitäjänvarmennus
• merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä
• merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.
Perustelut: Pöytäkirjaa laadittaessa tulee ottaa huomioon hallintolain 44 ja 45 §, joissa säädetään päätöksen sisällöstä ja perustelemisesta. Laissa on eräitä poikkeuksia päätösten perusteluvelvollisuuteen. Päätöksen perustelut ovat usein esityslistalla asian selostusosassa. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia, että
päätösten perustelut tulevat kirjatuksi pöytäkirjaan silloin kun ne eivät ilmene esityslistasta.
Jos asia on poistettu esityslistalta, pöytäkirjaan merkitään asiaotsikko ja merkintä asian poistamisesta esityslistalta.
Kun asian käsittely on keskeytetty pöydällepanon tai palauttamisen vuoksi, pöytäkirjaan merkitään vain
kannatettu ehdotus pöydällepanosta tai palauttamisesta, ei mahdollisia muita keskustelun aikana tehtyjä
ehdotuksia.

146 §
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
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Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.
Perustelut: Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa
pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan muun kuin
1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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16 luku
Muut määräykset
147 §
Aloiteoikeus
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä
aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

148 §
Aloitteen käsittely
Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa
asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista -toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.
Perustelut: Kunnanhallitus voi valmistella aloitteessa tarkoitetun asian valtuuston käsiteltäväksi omana
asianaan tai viedä valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja aloitteiden johdosta suoritetut toimenpiteet valtuuston tiedoksi listauksena vähintään kerran vuodessa.
Kun valtuustolla on toimivalta aloitteessa tarkoitetussa asiassa, kunnanhallitus ei voi omalla päätöksellään
todeta, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, vaan valtuuston tulee voida ottaa kantaa asiaan.
Kahden prosentin osuus kunnan asukasluvusta lasketaan väestötietojärjestelmän tietojen mukaan aloitteen
saapumispäivän perusteella.
Valtuutetun aloitteen käsittelystä on määräykset 14 luvussa.

149 §
Aloitteen tekijälle annettavat tiedot
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite
käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.
Perustelut: Kunnan viranomaisen tulee antaa aloitteeseen vastaus. Viranomaisella ei ole velvollisuutta sisällöllisesti tutkia ja ratkaista aloitteessa tarkoitettua asiaa. Aloite ei siten aina johda toimenpiteisiin. Jos
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aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. Päätös ei tällöin sisällä
sellaista sisällöllistä asiaratkaisua, joka voisi olla muutoksenhaun kohteena.
Jos aloitteessa on useampia allekirjoittajia, ilmoitus annetaan aloitteessa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jos
yhdyshenkilöä ei ole ilmoitettu, ilmoitus annetaan ensimmäiselle allekirjoittajalle.

150 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa kunnansihteeri, jollei kunnanhallitus ole päättänyt toisin.
Valtuuston ja kunnanhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa kunnansihteeri.
Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimielimen esittelijä
ja varmentaa puheenjohtaja, jollei toimielin ole päättänyt toisin.
Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimielimen esittelijä ja varmentaa puheenjohtaja.
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Arkistosta annettavat asiakirjat allekirjoittaa arkistonhoitaja.
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.
Perustelut: Pykälään on koottu nimenkirjoitusta koskevat määräykset. Toimielin voi erikseen valtuuttaa
henkilön tai henkilöt allekirjoittamaan toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen tai sitoumuksen.

151 §
Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta vastaanottaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä kunnanjohtajan valtuuttama viranhaltija.
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta lautakunnan toimialalla vastaanottaa lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan toimialan johtava viranhaltija.
Perustelut: Tiedoksiannosta viranomaiselle säädetään hallintolain 58 §:ssä. Todisteellinen tiedoksianto kunnalle toimitetaan kunnanjohtajalle tai kunnan puhevaltaa asiassa käyttävän toimielimen puheenjohtajalle.
Tiedoksianto voidaan toimittaa myös muulle henkilölle, joka on oikeutettu kunnanjohtajan tai toimielimen
puheenjohtajan puolesta vastaanottamaan tiedoksiantoja.
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17 luku
Palkkiot
152 § Soveltamisala
Tätä hallintosäännön lukua sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja kustannusten korvauksiin sekä soveltuvin osin kunnan viranhaltijoille
maksettavien KVTES:n mukaisten kertapalkkioiden maksamiseen.

153 § Kokouspalkkiot
Kuntalain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: Taksojen korotukset
astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen (Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2018).
Valtuusto
- puheenjohtaja 75 euroa
- jäsen 50 euroa
Kunnanhallitus
- puheenjohtaja 75 euroa
- jäsen 50 euroa
Lautakunnat
- puheenjohtaja 75 euroa
- jäsen 50 euroa
Tarkastuslautakunta
- puheenjohtaja 130,00 euroa
- jäsen 130,00 euroa
Toimikunnat ja muut toimielimet
- puheenjohtaja 52,50 euroa
- jäsen 35 euroa
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin äänestyksen toimituspäivältä lautakunnan kokouspalkkiona 130,00 euroa. Palkkioihin sisältyy kultakin
toimituspäivältä palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä.

154 § Viranhaltijan palkkio
Viranhaltijan osallistuessa toimielinten kokouksiin toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla, hänelle
maksetaan KVTES:n II luvun 14 §:n mukainen kertapalkkio toimielimen jäsenen kokouspalkkion suuruisena.
Toimielimen sihteerille ja kunnanhallituksen esittelijänä toimivalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.
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Kertapalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija osallistuu toimielimen kokoukseen muulloin
kuin säännöllisenä työaikanaan (säännölliseksi työajaksi katsotaan arkipäivät klo 8-16)

156 § Palkkio lisätunneilta
Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta. Tarkastuslautakunnan ja vaalitoimielinten päiväpalkkioita ei kuitenkaan koroteta edellä mainitun säännön mukaisesti.

157 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta
Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai katselmus tai
toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa samaksi kokoukseksi.

158 § Vuosipalkkiot
Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä
seuraavat vuosipalkkiot:
Valtuusto
- puheenjohtaja 825,00 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 220,00 euroa/vuosi
Kunnanhallitus
- puheenjohtaja 1.320,00 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 220,00 euroa/vuosi

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa
kuukausi- tai vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta
on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
Lisäksi kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvausta oman puhelimen
käytöstä luottamustehtävässä 20 euroa kuukaudessa.

159 § Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen
Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen puheenjohtajuuden tai
jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen osallistumisesta toimielimen jäsenen kokouspalkkio.
Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana kutsuttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen.
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160 § Muut kokoukset ja tilaisuudet
Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä muiden vastaavien kokousten kokoontumisesta maksetaan puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä luvussa, kunnanhallitus määrää tarvittaessa korvauksen erikseen.

161 § Palkkio toimituksista
Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta maksetaan kokouspalkkio. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimerkiksi, rakennus- ja katukatselmukset sekä tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet.
Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä perustuu toimielimen päätökseen.

162 § Kokouksen peruuntuminen
Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida pitää, maksetaan paikalle
tulleille luottamushenkilöille kokouspalkkio.

163 § Luottamushenkilön palkkio sihteerin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50%:lla korotettuna.

164 § Palkkion maksamisen edellytykset
Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä koko kokouksen keston tai
vähintään puolet kokousajasta, lukuun ottamatta peruuntunutta kokousta.
Puheenjohtajan, esittelijän ja sihteerin korotetun kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että hän toimii
tehtävässään koko kokouksen ajan lukuun ottamatta lyhytaikaisia poissaoloja kokouksesta esim. esteellisyyden vuoksi.
Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin,
johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden kesto, läsnäolijat ja sekä saapumiset ja poistumiset.
Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.

165 § Palkkioiden maksaminen
Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.
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166 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä.
Korvaus maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Korvauksen
määrä muodostuu todistetusta ansionmenetyksestä tai kustannuksista. Korvauksen enimmäismäärä on 17
euroa /tunti.
Luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus, josta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta
siltä ajalta palkkaa. Elinkeinonharjoittajien tulee antaa vastaava kirjallinen selvitys ja vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Selvitystä ei kuitenkaan vaadita,
jos todellinen ansionmenetys on enintään 10 euroa /tunti.
Luottamustehtävien hoitamiseen katsotaan ansionmenetyksen korvauksia laskettaessa kuuluvan kokousaika mahdollisine kokoustaukoineen, kohtuullinen matka-aika kokoukseen ja takaisin kotoa tai työpaikalta
sekä kokousmenettelyyn liittyvät tarpeelliset ryhmien väliset neuvottelut.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus on esitettävä
kolmen kuukauden kuluessa toimielimen sihteerille.
Kunnan palveluksessa olevan luottamushenkilön tulee ilmoittaa hyvissä ajoin luottamustehtävän edellyttämästä poissaolosta esimiehelle. Esimiehen tehtävänä on, työtilanne huomioon ottaen, antaa lupa luottamustehtävän hoitamiseen. Luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta ei suoriteta palkanpidätystä.

167 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat matkakustannukset korvataan kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti luottamushenkilön ilmoittamien kilometrien perusteella..

168 § Tarkemmat ohjeet
Kunnanhallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän luvun soveltamisesta.

169 § Erimielisyyden ratkaiseminen
Kunnanhallitus on toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioiden ja korvausten määrän,
mikäli niistä on syntynyt erimielisyyttä.

Hallintosääntö
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HAKEMUS
Arvoisa Karvian kunnanhallitus,
Kuten Satakuntaliiton kuntajohtajatapaamisessa 23. tammikuuta esittelimme, haemme
osakuntahuoneistomme peruskorjaukseen ja -parannukseen rahaa kanta-alueemme
Satakunnan kunnilta. Tarvitsemme kunnilta 150 000 € tuen. Esitämme Pomarkun
kunnanjohtajan Eero Mattssonin ehdotuksen mukaisesti, että vastuu tuesta jaettaisiin
Satakunnan kunnille asukaslukuun suhteuttaen. Tämä tarkoittaisi 0,686 €/asukas, eli
Karvialle (asukasluku 2 390 Satakuntaliiton mukaan) yhteensä 1 638,95 € tukisummaa.
Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta on perinteikäs satakuntalaistaustaisten
korkeakouluopiskelijoiden järjestö. Tärkein toimintaedellytyksemme on
osakuntatalomme, Satakuntatalo, Helsingin Kampissa. Talossa sijaitsevat
osakuntatilamme, ja lisäksi noin 70 opiskelija-asuntoa satakuntalaistaustaisille
opiskelijoille. Talo on kipeästi peruskorjauksen tarpeessa: Tuleva remontti on
ensimmäinen mittava talotekninen päivitys sitten valmistumisen vuonna 1952.
Talosta huolehtii Osakuntamme hallinnoima Satalinnan Säätiö, joka vastaa talon
peruskorjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Peruskorjauksen laajuudesta ja
Säätiön taloudellisesta tilanteesta johtuen osakuntatilojemme remontointi on kuitenkin
Osakunnan vastuulla. Osakuntatilojen remontin hinta-arvio tarvittavista töistä on
250 000 €. Pystymme käyttämään 40 000€ omia varojamme, mikä vastaa noin neljän
vuoden toimintabudjettiamme.
Peruskorjauksen kokonaistilanne on päivittynyt sitten kuntajohtajatapaamisen. Satalinnan
Säätiön hallitus päätti siirtää töiden aloitusta vuoden 2020 kesäkuusta vuoden 2021
alkuun. Siirron syynä on Säätiön hakema yleishyödyllisyysstatus, joka mahdollistaisi
monipuolisen ARA-rahoituksen saamisen peruskorjausta varten. ARA suhtautui vakavasti
ja positiivisesti Satakuntatalon korjaustarpeeseen ja Satalinnan säätiön yleishyödylliseksi
tunnustamiseen. Lisäaika tarvitaan ARA-prosessin loppuunsaattamiseen. Muuttuvasta
rahoitustilanteesta huolimatta Osakunta vastaa yhä osakuntahuoneistonsa
remontista täysimääräisesti, ARA-rahoituksen kuluessa talotekniikkaan ja asuntolan
perusparannukseen. Siirron myötä kuntien on mahdollista järjestää Satakuntalaisen
Osakunnan tukeminen osaksi vuoden 2021 budjettia.
Satakuntalainen Osakunta on yhdistänyt Satakuntalaiset korkeakouluopiskelijat
kotimaakuntaansa jo vuodesta 1654. Jäseniämme ovat olleet monet maamme
merkkihenkilöt, kuten presidentti Risto Ryti, pääministeri Edwin Linkomies sekä nobelisti
Frans Emil Sillanpää. Maakuntahengen ylläpitäminen on johtanut konkreettiseen
edistykseen maakunnassamme. Esimerkkeinä mainittakoon Satalinnan sairaala,
joka perustettiin Satakuntalaisen Osakunnan keräämillä varoilla vuoden 1925
keuhkotautiepidemian taltuttamiseksi. Kulttuurin saralla idea Pori Jazz -festivaaleista on
syntynyt Satakuntatalolla.
Haluamme olla osa myös Satakunnan tulevaisuutta. Maakunnan huoltosuhde
heikkenee, ja pula osaavasta työvoimasta syvenee. Jäsenemme edustavat kaikkia
pääkaupunkiseudun korkeakouluja, joten tarjoamme yhteyden jokaisen alan
asiantuntijoihin. Osakunnan valmistuvat ammattilaiset upseereista lääkäreihin ja
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opettajista diplomi-insinööreihin on helppo houkutella takaisin Satakuntaan.
Teemme kotimaakuntaamme tunnetuksi kaikkien pääkaupunkiseudun opiskelijoiden
keskuudessa tavalla, jota ei pysty ostamaan mainostoimiston julkisuuskampanjoilla.
Kun eri alojen nuoret asiantuntijat kohtaavat talollamme, suuret ideat saavat alkunsa ja
päätyvät hyödyttämään juuri Satakuntaa.
Kaiken tämän mahdollistamiseksi toimintamme kulmakivien, Satakuntatalon ja siellä
sijaitsevan osakuntahuoneiston, on oltava iskussa. Osakuntamme on tehnyt työtä
Satakunnan ja satakuntalaisten puolesta jo yli 300 vuotta – nyt me pyydämme teidän
apuanne.
Pääministeriä ja Osakuntamme inspehtori emeritusta Edwin Linkomiestä lainaten:
“Onhan suorastaan kunnianasia vauraalle Satakunnan maakunnalle, että se pitää huolta
ylioppilaistaan[...]on maakunnan kunniavelvollisuus tukea Osakuntaa”.
Helsingin yliopiston Satakuntalaisen Osakunnan puolesta,

Timo Häivälä						Jan-Erik Engren
Osakunnan kuraattori				
Osakunnan hallituksen puheenjohtaja
VTM							HuK

tel: 040 044 5787					
kuraattori@satakuntatalo.fi

tel: 040 045 0983
hallituksenpuheenjohtaja@satakuntatalo.fi
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MIKÄ OSAKUNTA?
SATAKUNTALAISEN OSAKUNNAN
HISTORIA LYHYESTI
Turun aika (1654–1827)
Osakunnat ovat vanhoja akateemisia organisaatioita, joiden juuret ovat keskiajan
Pariisissa Sorbonnen yliopistossa. Alun perin osakuntien tarkoitus oli valvoa ylioppilaita
ja luoda yhteisö samalta alueelta tuleville opiskelijoille. Nykyisen Suomen alueelle
perustettiin ensimmäinen yliopisto (nyk. Helsingin yliopisto) vuonna 1640 Turkuun.
Vuonna 1643 akatemiaan nimitettiin ensimmäiset inspehtorit, ja niin osakuntien historia
alkoi. Inspehtorit olivat osakuntien perusta: joku yliopiston professoreista määrättiin
pitämään nuhteessa aina yhden maantieteellisen alueen ylioppilaita.
Vuonna 1654 oli Turkuun saapunut opiskelemaan niin paljon satakuntalaisia, että heille
nähtiin hyväksi nimittää oma inspehtori. Tästä alkoi Satakuntalaisen Osakunnan tarina.
Turun ajan osakuntaelämästä ei tiedetä kovin paljoa. Osakuntatoimintaan kuului
(silloinkin) ainakin sanomalehtien lukemista, kokouksissa käyntiä ja oluen juomista.
1680-luvulla osakuntiin valittiin ensimmäiset kuraattorit.
Osana Länsisuomalaista osakuntaa (1846–1904)
Vuonna 1827 Turku paloi niin tuhoisasti, että yliopisto osakuntineen päätettiin siirtää
Helsinkiin. Helsinkiin muuton jälkeen Satakunnasta tuli aiempaa vähemmän ylioppilaita,
joten Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueen osakunnat yhdistettiin vuonna 1846
isommaksi Länsisuomalaiseksi osakunnaksi.
Ylioppilaiden suuri projekti 1800-luvun lopulla oli Vanhan ylioppilastalon rakentaminen
(1870). Ylioppilastalolla oli myös länsisuomalaisten ensimmäinen pysyvämpi koti
Helsingissä. Vuosisadan suosikkihittejä ylioppilaiden keskuudessa olivat mm. Maammelaulu ja Porilaisten marssi.
1800-luvun lopulla ylioppilaiden keskuudessa syntyi kiistoja siitä, tulisiko ensisijaisesti
käyttää suomen vai ruotsin kieltä. Pitkälti kielikysymysten vuoksi satakuntalaiset
irtautuivat Länsisuomalaisesta osakunnasta vuonna 1904 jälleen omaksi osakunnakseen.
Maakuntahenki kukoistaa
1900-luvun alussa osakunnat päättivät rakentaa itselleen oman talon, Osakuntatalon,
joka nykyisin tunnetaan Uutena ylioppilastalona (1910). Satakuntalainen Osakunta sai
myös talosta oman huoneiston. SatO piti majaa Uuden ylioppilastalon neljännessä
kerroksessa vuodet 1910-1952.
1900-luvun alussa myös naisten yliopisto-opinnot alkoivat yleistyä, ja naiset kirjautuivat
toki myös osakuntiin. Osakunnalle valittiin ensimmäinen isäntä vuonna 1911 ja
ensimmäinen emäntä vuonna 1914. Ajan osakuntaelämään kuuluivat muun muassa
kuorolaulu, tanssit ja runonlausunta.
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”Pikkujoulu oli smokkijuhla. Ne, jotka jaksoivat olla siellä aamuun asti, ottivat tavakseen
ajaa ensimmäisellä raitiovaunulla kello 6 niinsanotun kahdeksikon ja mennä sen jälkeen
rautatieasemalle kahville. Laskiaisena taas osakunnassa oli pullansyöntiä, yhteislaulua ja
muuta hilpeätä menoa. Tanssit kuuluivat myös vakiintuneesti laskiaisohjelmaan.”
- 1930-luvun osakuntaelämää
Uuden SatO:n ensimmäinen inspehtori, professori J. J. Mikkola ja inspitär, kirjailija Maila
Talvio muodostuivat merkittäviksi hahmoiksi osakunnan historiassa. Osakunnalla
oli 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä monia hankkeita, joilla pyrittiin
kohentamaan kotimaakunnan oloja. Osakunta oli muun muassa perustamassa LänsiSuomen kansanopistoa, ja maakuntaan suuntautuneilla retkillä kerättiin aineistoa
maakuntaa koskevaa tieteellistä tutkimusta varten. Suuri hanke oli saada Satakuntaan
keuhkotautiparantola. Osakunnan masinoiman rahankeräyksen ja vaikuttamisen myötä
Satalinnan sairaala valmistui Harjavaltaan vuonna 1925.
Sotavuosien jälkeen kuntaliitto osti Satalinnan sairaalan, josta osakunta omisti
merkittävän osuuden. Myyntivoitolla (ja isolla lainalla) päätettiin rakentaa
Helsinkiin Satakuntatalo: monitoimitalo, johon tulivat tilat paitsi osakunnalle, myös
ylioppilasasuntolalle. Helsingissä vallitsi sotavuosien jälkeen suuri asuntopula, ja
erityisesti opiskelijat joutuivat asumaan usein alivuokralaisina.
Iloista opiskelijaelämää Satakuntatalolla
Arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelema modernistinen Satakuntatalo valmistui
Kamppiin Lapinrinteelle vuonna 1952. Talo valmistui juuri vuoden 1952 Helsingin
kesäolympialaisten alla, joten ensimmäiset talossa yöpyneet olivat kansainvälisiä
toimittajia. Ensimmäiset satakuntalaiset ylioppilaat muuttivat taloon syyskuussa, ja talon
vihkijäisiä vietettiin 11.-12.10.1952.

Satakuntatalon vihkijäisissä puheen piti silloinen inspehtori Edwin Linkomies.
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1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla osakuntaelämä joutui murrokseen noustakseen
jälleen uuteen aktiivisuuden aikaan. 1960-luvun lopulla suurten yhteiskunnallisten
murrosten myötä ylioppilaselämä politisoitui. SatO ei ollut politisoitumisen keskipiste,
mutta ajan ilmapiirin myötä perinteet hiipuivat osakunnassakin 1970-luvulla, ja
osakuntatoiminta oli hetken aikaa epäaktiivista. Jo 1980-luvun alussa osakuntatoiminta
lähti elpymään. Osakunnalla järjestettiin jälleen paljon urheilutoimintaa, juhlia ja käyntejä
Sipin mökillä. Osakunnalla toimi muun muassa aktiivinen Luontokerho.
Viime vuosien suurimpia muutoksia satolaisten arjessa on ollut Satakuntatalon
muuttuminen ympärivuotiseksi asuntolaksi. Viimeisen vuosikymmenen aikana myös
yhteistyö Varsinaissuomalaisen osakunnan ja Åbo Nationin kanssa on ollut aktiivista.
Osakunnalla on ollut historiansa aikana niin sekakuoro, mieskuoro kuin orkesteri, jotka
ovat vuosikymmenten saatossa välillä unohtuneet, ja välillä niiden toiminta on taas
herätetty henkiin. Nykyisellään osakunnan sekakuoro on toiminut vuodesta 1999 lähtien.
Satakuntalainen Osakunta on toiminut viidellä vuosisadalla, kahdessa kaupungissa,
kolmen eri valtion alaisuudessa. Osakunta on ollut tärkeä yhteisö tuhansille ja
taas tuhansille pääkaupunkiin saapuneille ylioppilaille. Satakuntatalo on ollut yli
kuudenkymmenen vuoden ajan osakunnan toiminnan kiintopiste ja niin henkisesti kuin
konkreettisesti lukuisten satakuntalaisten ylioppilaiden koti.
Osakuntatoiminta on eri aikoina saanut erilaisia muotoja, ja toisaalta tietyt perinteet
ovat säilyneet samoina vuosisatoja. Kautta historian osakunnan toimintaa ovat kuitenkin
leimanneet nuoruuteen olennaisesti liittyvä ilonpito ja sen ohella aktiiviseksi ja
vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi kasvaminen sekä maakunnan eteen tehtävä työ.

Iloisia opiskelijoita vastavalmistuneen Satakuntatalon osakuntahuoneistossa.
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OSAKUNTAHUONEISTO VIISI PERUSTIETOA
Satakuntalaisen Osakunnan osakuntahuoneisto Viisi on osakuntalaisten olohuone,
joka on jäsenistömme käytössä ympäri vuorokauden. Siellä kohtaavat päivittäin eri
alojen opiskelijat ruuanlaiton, opiskelun, vapaa-ajanvieton ja keskustelun merkeissä.
Viisissä kohtaavat myös arki ja juhla; arkisen pakertamisen vastapainoksi Satakuntatalon
viidennessä kerroksessa tutustutaan myös opiskelijaelämän rennompaan puoleen sitsien
ja muiden akateemisten juhlien muodossa. Kaikkea toimintaa valvovat kotimaakunnasta
muistuttavat muistoesineet, erityisesti satakuntalaisten kuntien vaakunat.

Porin huone. Seinällä vielä aikaisemman inspehtorin muotokuva.
Porin huone ja sen yhteydessä oleva keittiö lienevät Viisin suosituin tila. Kaikki
osakunnan jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään keittiötä, kunhan omat jälkensä
muistaa siivota. Ruokailutilan lisäksi Porin huone sohvineen ja pöytineen toimii
usein lehtien lukemisen, kahvittelun, keskustelun, lautapelien pelailun ja työnteon
keskuksena. Osakuntahuoneistolle tilataan Helsingin sanomien lisäksi kaikkia Satakunnan
maakuntalehtiä, joita monet säännöllisesti lukevatkin kiinnostuneina vanhan kotiseutunsa
ajankohtaisista tapahtumista. Juuri Porin huoneen seinällä riippuvat kanta-alueemme
kuntien vaakunat sekä kunnianarvoisan inspehtorimme muotokuva. Inspehtorihan
tunnetusti on Satakuntalaistaustainen Helsingin yliopiston professori, joka valvoo ja ohjaa
Osakunnan toimintaa.
Kiltahuone sijaitsee Porin huoneen vieressä, ja se on tarkoitettu yleiseen
tapahtumakäyttöön. Tässä tilassa järjestetään Osakunnan kokouksia tai vaikkapa
koulutuksia Osakunnan jäsenistölle. Esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä on erään
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osakuntalaisen toteuttama graafisen suunnittelun kurssi. Pidetäänpä tilassa säännöllisesti
tieteellisiä esitelmiäkin, esimerkiksi jokakeväinen Satosemma-tapahtumasarja, jossa
Satakuntalaisen Osakunnan jäsenet ja Satakuntalaistaustaiset tutkijat pääsevät
vuorollaan kertomaan viimeisimmistä tutkimustuloksistaan tai opinnäytetöistään. Tietysti
tilaa käytetään myös rennompiin tapahtumiin, erityisesti akateemisiin pöytäjuhliin
eli sitseihin, joissa nautitaan kolmen ruokalajin illallinen ja lauletaan juomalauluja.
Osakuntamme elektronisen viihteen ja vapaa-ajan kerho EVVK puolestaan käyttää
tilaa esimerkiksi kisakatsomoiden tai erilaisten pelitapahtumien järjestämiseen.
Erityisesti kiltahuone ei tällä hetkellä täysin palvele tarkoitustaan monikäyttöisenä
tapahtumahuoneena sen pienuuden johdosta, ja tämä on yksi selkeimmistä
kehittämiskohteista osakuntahuoneistossamme.

Kirjasto.
Rauman huone on omistettu viihde-elektroniikalle. Sinne on sijoitettu suuri televisio,
kotiteatterijärjestelmä sekä pelikonsoleita. Löytyvätpä sieltä myös karaokelaitteet,
mikäli sellaiselle tuulelle jäsenistömme edustajat joskus äityvät. Tänne osakuntalaiset
kokoontuvat usein katsomaan elokuvia, urheilutapahtumia tai suosittuja sarjoja.
Viimeisenä, joskaan ei todellakaan vähäisimpänä, Viisissä sijaitsee kirjasto. Tämä tila
on pyhitetty hiljaiseksi tilaksi työnteolle ja opiskelulle. Kirjaston pöytien äärestä voikin
jatkuvasti löytää eri alojen opiskelijoita uppoutumassa tenttikirjoihin, lähdeanalyysiin
tai laskuharjoituksiin – opintoalasta tietenkin riippuen. Nimensä mukaisesti
kirjastohuoneessa säilytetään myös osakuntamme kirjastoa, johon kuuluu runsain
mitoin sekä kevyempää että vakavamielisempää luettavaa jäsenistömme lainattavaksi.
Perinteisten kirjojen lisäksi kirjastohuoneen nurkasta löytyy kaksi tietokonetta ja tulostin
osakuntalaisten arjen helpottamiseksi.
Viidennessä kerroksessa sijaitsevan Viisin lisäksi osakuntalaisten käytössä on myös
pienempi oleskelutila C6. Tämä tila sijaitsee nimensä mukaisesti kuudennessa
kerroksessa, ja se toimii usein ns. ”vara-Viisinä” kun itse osakuntahuoneisto on jonkin
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tilaisuuden takia poissa käytöstä. Tässä pienehkössä tilassa on keittonurkkaus, sohvia,
lautapelejä, televisio sekä pelikonsoleita. Erityisen tärkeää tehtävää C6 pääsee
täyttämään, kun ystävyysosakuntiemme edustajat Ruotsista ja Virosta ovat vierailulla,
sillä silloin tämä tila toimii heidän majoitushuoneenaan. Kesäisin C6 on hyvin suosittu, sillä
tilan yhteydessä on myös suuri kattoterassi grilleineen ja sohvineen, jotka niin ikään ovat
osakuntalaisten vapaassa käytössä.

OSAKUNTAHUONEISTON
PERUSKORJAUKSEN JA -PARANNUKSEN
TYÖKUVAUS
Satakuntatalon yhteiskäytössä olevat osakuntatilat ovat jäseniemme ankarassa käytössä
rakastettu ja kulutettu puhki. Rakennusvuodesta 1952 tilojen käyttö on muuttunut siten,
että tietyt tilamuutokset, sekä yleinen päivittäminen ja kunnostaminen ovat välttämättä
tarpeen. Seuraavassa kuvaamme osakuntatiloillemme suunnitellut korjaus- ja
muutostyöt tila kerrallaan.
Porin huone
Porin huone toimii talon asukkaiden yleisenä olohuoneena, keittiön ruokailutilana, sekä
juhlatilana. Se on ympärivuorokautisessa käytössä.
Porin huoneen kaikki pinnat ovat kuluneet loppuun ja ne korjataan. Tila palautetaan
rakennushistoriaselvityksen perusteella lähemmäs alkuperäistä asuaan.
Aikojen saatossa vähän kerrallaan tehdyt korjailut ja lisäykset esimerkiksi
sähköratkaisuihin ja kiinteisiin kalusteisiin yhtenäistetään ja modernisoidaan. Sohva- ja
pöytäkalusto, sekä valaistus uusitaan.
Keittiö
Keittiökalusteet ja laitteisto, sekä valaistus uusitaan. Keittiö järjestellään uudelleen
toimivammaksi ja modernimmaksi. Jatkossa keittiö palvelee paremmin sekä
arkiruuanlaittajia, että mittavia juhlajärjestelyjä. Keittiön pinnat korjataan ja
talotekniikkakorjauksista aiheutuvat avaukset paikataan.
WC-tilat
Viisin nykyiset WC:t puretaan talon putkiremontin yhteydessä. WC:t siirretään
nykyiseltä paikaltaan eteisväliköstä Viisin kirjastoon. Näin saadaan etuhuoneelliset WC:t
intiimimmällä sijainnilla, ja eteiseen saadaan juhlatilanteita varten riittävän suuri narikka.
Kiltahuone
Kiltahuonetta, eli juhlasaliamme on laajennettava, sillä tällä hetkellä emme pysty
järjestämään riittävän suuria tapahtumia kaikille halukkaille.
Laajennusta varten puretaan tilaa jakava lasiseinä ja suljetaan alakertaan johtava
porrasaukko.
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Aukon sulku myös vähentää osakuntailojemme ja alakerran tilausravintolan välillä
kantautuvaa melua, ja helpottaa kumpaakin osapuolta.
Tila on pintaremontoitava laajennuksen tuottamien ja muiden vaurioiden osalta, ja
muutoin huonon kunnon vuoksi. Lattia, seinät ja katto uusitaan ja tilan tekniikka ja
valaistus modernisoidaan ja uusitaan.
Kiltahuoneesta avataan uusi ovi porrashuoneeseen, jotta tilasta saadaan nykymittapuulla
paloturvallinen. Näin Kiltahuonetta voidaan käyttää ja vuokrata myös Porin huoneesta
erillisenä tilana.
Rauman huone
Rauman huoneen, eli TV-olohuoneen ovi siirretään Kiltahuoneen puolelta kirjaston
puolelle. Nykyinen oviaukko Kiltahuoneeseen suljetaan. Näin Rauman huonetta voidaan
käyttää myös Kilta-huoneen tapahtumien aikana.
Tila on pintaremontoitava oven siirron ja huonon kunnon vuoksi. Lattia, seinät ja katto
uusitaan ja tilan tekniikka uusitaan. Kerrassaan puhki kulunut sohvakalusto uusitaan.
Kirjasto
Kirjaston lattia- ja seinäpinnat korjataan. Maalipintojen lisäksi tilassa on puupaneloituja
seiniä, sekä alkuperäisiä kiintokalusteita, jotka on huollettava ja entisöimällä. Tila
palautetaan rakennushistoriaselvityksen perusteella lähemmäs alkuperäistä asuaan.
Kirjaston valaistus ja sähkötekniset ratkaisut päivitetään vastaamaan nykyaikaisen
kirjasto- ja opiskelutilan tarpeita esimerkiksi pistorasioita lisäämällä.
WC:t siirretään kirjaston alueelle, ja Rauman huoneen uusi ovi avataan kirjaston puolelle,
joten kirjastoon tulee paikattavia ja korjattavia alueita.
Lisäksi kirjastossa tehdään lisä-ääneneristystöitä.
Olohuone C6
Osakuntalaisten toiseen oleskelutilaan, C6een, kuljetaan tällä hetkellä soluasunnon läpi,
asuntolan kapean huoltoportaan kautta. Jotta tila olisi saavutettavampi, ja paremmin
käytettävissä, siihen avataan uusi sisäänkäynti suoraan B-porrashuoneesta.
C6:een rakennetaan oma WC. Näin tilan käyttäjät eivät joudu käyttämään asuntolan WCtiloja, mikä häiritsee asukkaita.
C6:ssa on kattoterassi, jonka pinnoitus ja vedenpoistojärjestelmä ovat huonossa
kunnossa. Ne korjataan vesivahingon välttämiseksi.
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Peruskorjauksen suunnittelija
Satakuntalaisen Osakunnan jäsen
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OSAKUNTAHUONEISTON
REMONTIN KUSTANNUSARVIO
Satakuntatalon peruskorjaus		
Lapinrinne 1, Helsinki
		
Viisin kustannusarvio (ei sisällä yleisiä koko talon LVIS-kustannuksia)		
25.4.2019

Pr
Selite									Euroa (alv 0%)
117
Porraskaiteen purku						1 500,00
117
Lasiseinän purku 						1 200,00
117
Alakattojen purku							2 540,00
117
Vanhan parketin purku
					
3 625,00
117
WC:n ja keittiön lattian pintarakenteiden purku
750,00
117
Avoportaan suojaukset 					1 500,00
117
Purkujätteitten poisvienti 					750,00
		
33
Uusi välipohja VP 1 						14 000,00
		
43
Puuovien hankinta 						3 200,00
43
Ovien asennus							1 700,00
43
Ovien helotus
						2 500,00
43
Vanhojen ovien kunnostus
				
1 500,00
		
45
Seinien liitos kattoon
					500,00
45
KaHi väliseinäpontti
					2 000,00
45
Kirjaston db-seinä 						2 250,00
		
50
Etuputsi
							1 000,00
50
Haalaukset 							1 000,00
		
52
Kirjaston kalusteiden ja seinäpaneleiden irrotus,
kunnostus ja takaisinasennus
				
10 000,00
52
WC-tilojen seinälaatoitus 					8 560,00
		
53
Alaslasketut katot 						9 000,00
		
56
Lattiatasoitukset
						8 370,00
56
Keittiön lattialaatoitus
					1 150,00
56
Kalustevälitilan laatoitus 					800,00
56
uusi parketti 							8 670,00
56
WC-tilojen vesieristys
					400,00
56
WC-tilojen lattialaatoitus 					800,00
56
Jalkalistat
							1 760,00
		
58
Tasoite- ja maalaustyöt
					
4 000,00
		
61
Keittiön kiintokalusteet
					18 000,00
14

		
62
Keittiön koneet ja varusteet
				
		
7074 Tilamuutosten aiheuttamat LVIS-työt 			
		
8090 Käyttö- ja yhteiskustannus Viisin osuus 			

3 000,00
10 000,00
35 000,00

		 _____________
Kustannus yhteensä alv 0%
				
159 525,00
Palkkio 10% 							15 952,50
Rakentaminen yhteensä alv 0% 				
175 477,50
		
Suunnittelu 							25 000,00
		
Rakentaminen ja suunnittelu yhteensä alv 0% 		
200 477,50
Arvonlisävero 24% 						48 114,60
		
Viisin kustannus yhteensä alv 24%
			
248 592,10
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PALUUMUUTTOKYSELYN
TULOKSIA
Satakuntalainen Osakunta järjesti tammi-helmikuussa 2020 jäsenistölleen kyselyn,
jossa kartoitettiin paluumuuttoa Satakuntaan. Tällä hetkellä opiskelevan jäsenistön
lisäksi kysely jaettiin myös seniorijäsenillemme, eli jo työelämässä oleville entisille
osakunta-aktiiveille. Kyselyn tavoitteena oli selvittää tarkempaa tietoa osakuntalaisten
paluumuutosta Satakuntaan sekä mielipiteitä paluumuuton tiimoilta. Vastauksia saatiin
yhteensä 123 kappaletta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suuri osa jäsenistöstämme
on jo nyt valmis muuttamaan takaisin Satakuntaan, ja Osakuntamme rakentaa positiivista
kuvaa maakunnastamme pääkaupunkiseudun opiskelijoiden keskuudessa. Ilmiselvää
on, että tiiviimmällä yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa suurta potentiaalista hyötyä
Satakunnalle.

Mistä kunnasta/kaupungista olet kotoisin?

Opintojen jälkeen olen...

16

Mihin kuntaan/kaupunkiin olet muuttanut,
jos olet muuttanut takaisin?

Miten Osakunta on vaikuttanut mielikuvaasi Satakunnasta?

Kyselyn kommentteja:
Vaikea keksiä muuta instituutiota, jossa olisi yhtä aitoa ja positiivista yhteen
hiileen puhaltavaa maakuntahenkeä kuin osakunnassa. Taloon muuttaessani
maakunta ei merkinnyt mitään,mutta mieli kääntyi nopeasti. Satakuntatalo
pääkaupungin ytimessä on ainutlaatuinen maakunnan näkyvä ja tunnettu
maamerkki. Minkään muun opiskelijajärjestön jäsenillä ei ole mahdollisuutta asua
pääkaupungin ydinkeskustassa. Se on jo arvo sinänsä.”
Mielestäni Osakunnalla on merkittävä rooli maakunnalle. Jotta opiskelijat
voivat keskittyä opintoihin he tarvitsevat edullisia asuntoja. Näin he voivat
valmistua nopeammin ja palata Satakuntaan hyvin koulutettuina. Osakunnalla
on itselleni ollut valtava merkitys maakuntahenkisyyden vahvistumisessa. Suurinta
osaa meistä yhdistää lapsuus Satakunnassa tai ainakin on siteitä sinne. Itse arvostan
paljon enemmän Osakunnan myötä maakuntaamme ja olen harkinnut muuttavani
takaisin Poriin tulevaisuudessa.”
17

Vasta muutettuani Helsinkiin ja liityttyäni osakuntaan tajusin mikä merkitys on
sillä, että saa olla ihmisten parissa, jotka tietävät kysymättä missä kotipaikkasi
sijaitsee ja jakavat muistot alueen tapahtumista ja paikoista. Moni samaan
aikaan opiskelleista oli pääkaupunkiseudulta ja jouduin uudestaan ja uudestaan
käymään keskustelun teemalla “Niin siis missä sellainen paikka on, en ole ikinä
kuullutkaan?” Osakunnalla ihmiset ymmärsivät mitä on kasvaa Satakunnassa ja
muuttaa sieltä pois ja monet yhteiset tapahtumat ja paikat yhdistivät. En tiennyt
olevani satakuntalainen tai tuntevani “kotiseuturakkautta” ennen kuin muutin pois
sieltä opiskelemaan ja huomasin eron opiskelukavereiden ja osakuntalaisten kanssa
keskustelun välillä. Tällä hetkellä teen töitä pääkaupunkiseudulla, mutta lapsen
haluaisin kasvattaa Satakunnassa, en osaisi kasvattaa lasta pääkaupunkiseudulla.
Jos joku kysyy mistä olen, vastaan vieläkin asuvani Helsingissä, mutta olen kotoisin
Satakunnasta.”

TUKISUMMAN JAKAUTUMINEN
SATAKUNNAN KUNTIEN KESKEN
Kunta			
Väkiluku (Satakuntaliitto) Tukisumma €		
€ / kuntalainen
			
EURA			11748				8056.21			0.686
EURAJOKI		9454				6483.10
HARJAVALTA

7018				4812.61

HONKAJOKI		1666				1142.46
HUITTINEN		10091				6919.92
JÄMIJÄRVI		1809				1240.53
KANKAANPÄÄ

11585				7944.44

KARVIA		2390				1638.95
KOKEMÄKI		7226				4955.24
MERIKARVIA

3115				2136.12

NAKKILA		5437				3728.43
POMARKKU

2146				1471.62

PORI			84403				57879.52
RAUMA		39360				26991.19
18

SIIKAINEN		1458				999.83
SÄKYLÄ		6811				4670.66
ULVILA		13021				8929.18

Yhteensä		218738			150000

HAKEMUKSEN LIITTEET
Liite 1: kuntajohtajatapaamisen powerpoint-esitys
Liite 2: Satakuntatalon rakennushistoriaselvitys
Liite 3: Satakuntalaisen Osakunnan toimintasuunnitelma 2019

19

SATAKUNTALAINEN
OSAKUNTA
23.1.2020

Mikä on Osakunta?
Satakuntalainen Osakunta on Helsingin seudulla
opiskelevien satakuntalaisten ja satakuntalaismielisten
korkeakouluopiskelijoiden yhteisö.

Juuremme ovat syvällä Satakunnassa, ja olemme
merkittävä tekijä maamme huippuosaajien
paluumuuton mahdollistamisessa.
Osakunta ylläpitää opiskelijoiden yhteyttä
Satakuntaan.

Mikä on Osakunta?
Satakuntalainen Osakunta on perustettu vuonna 1653 Turun
Akatemian alaisuuteen.
Osakunnan historiaa ovat värittäneet Suomen historian
merkittävät henkilöt kuten presidentti Risto Ryti, pääministeri
Edwin Linkomies, Helsingin yliopiston rehtori Zachris Topelius,
taiteilija Emil Cedercreutz ja kulttuurivaikuttaja Maila Talvio.
Osakunnalla on tiiviit yhteydet ystävyysosakuntiimme,
Ruotsissa Uppsalassa toimivaan Gästrike-Hälsinge Nationiin ja
Virossa Tartossa toimiviin EYS Veljestoon ja ÜS Raimlaan.

Olemme tehneet työtä maakuntamme eteen jo useamman
vuosisadan ajan. Ilman meitä ei olisi esimerkiksi näitä:

Satalinnan sairaala

Pori Jazz
...porilainen

Pääkaupunkiseudulta valmistuu lähes kaikkien alojen
osaajia: lääketieteestä tekniikan osaajiin ja opettajista
upseereihin.
Osakuntamme jäsenistöstä löytyy kaikkien
pääkaupunkiseudun yliopistojen tiedekuntien
opiskelijoita.

Me olemme paras linkki heidän tavoittamisekseen.

Satakuntatalo
● Valmistunut 1952

Asuntola
satakuntalaisille
opiskelijoille

● Arkkitehtonisesti
merkittävä
● Noin 70 asuntoa
○ 8-30 m2

Satakuntatalo tarvitsee remontin.
Peruskorjauksen arvioitu hintalappu on 4-4,5 miljoonaa
euroa sisältäen ainoastaan talotekniikan päivittämisen.

Osakunta joutuu vastaamaan opiskelijoiden yhteisten
tilojen remontoinnista.

Satakuntatalo tarvitsee remontin.
Porin huone
Rauman huone

Satakuntatalo tarvitsee remontin.
-

Kirjasto
Kilta-huone
Sauna
Kuntosali
Bändikämppä

Osakuntahuoneiston remontin kokonaiskustannus on
250 000 €.
Osakunnalla on varaa käyttää 40 000€, joka on
nelinkertainen osakunnan vuosittaiseen budjettiin.

Haemme avustusta kunnilta ja yrityksiltä.
Sijoitus meihin on sijoitus Satakunnan tulevaisuuteen.

Satakuntalainen Osakunta on tehnyt paljon
maakuntamme eteen.

Olemme myös tulevaisuudessa osa
Satakunnan haasteiden ratkaisua, mutta
nyt tarvitsemme apuanne.

Kiitos
mielenkiinnostanne!

Johannes Pessi
Mikael De Meulder
Ester Sundström

https://satakuntalainenosakunta.fi/fi/
hallitus@satakuntatalo.fi
paasihteeri@satakuntatalo.fi

Helsingin yliopiston
Satakuntalaisen Osakunnan
toimintasuunnitelma
vuodelle 2019
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1. YLEISTÄ
Satakuntalainen Osakunta (SatO) kokoaa yhteen satakuntalaisia ja satakuntalaishenkisiä
pääkaupunkiseudulla asuvia opiskelijoita. Se on kaksisataajäseninen, poikkitieteellinen
opiskelijajärjestö. Osakunta toteuttaa tarkoitustaan muun muassa tarjoamalla jäsenilleen
erilaisia toiminnan muotoja: vapaa-ajan tilaisuuksia, monipuoliset toimintatilat ja
opintoneuvontaa. Yhteiskunnallista ja järjestöteknistä kokemusta voi hankkia osallistumalla
osakunnan kokouksiin, virkojen hoitoon, toimikuntiin ja kerhoihin. Lukuisat toimikunnat ja
kerhot järjestävät jäsenille monipuolista toimintaa vuoden mittaan ja vastaavat muun muassa
osakuntailtojen järjestelyistä. Osakuntailta on merkittävin viikoittainen osakuntalaisia yhteen
keräävä tapahtuma.
Osakunta ylläpitää suhteita Satakuntaan ja tutustuttaa Satakunnasta pääkaupunkiin
muuttavia uusia opiskelijoita sekä satakuntalaisia abiturientteja opiskelijaelämään.
Järjestötoimintaan kannustamisen ohella osakuntalaisia innostetaan opiskelemaan jakamalla
erilaisia apurahoja.
SatO:n toiminnan keskus on Kampissa sijaitseva vuonna 1952 valmistunut Satakuntatalo.
Satakuntatalolla on yhteisen osakuntahuoneiston ja pienempien toimitilojen lisäksi noin 70
soluasuntoa satakuntalaisille korkeakouluopiskelijoille.
Osakunnan toiminnan tavoite on olla lähellä jäseniään ja tukea heitä. Tarjoamme jäsenillemme
loistavat puitteet opiskeluun, asumiseen ja elämään, sekä uusien ihmissuhteiden ja
verkostojen kehittämiseen. Satakuntatalo on ainutlaatuinen konsepti; missään muualla
osakuntahuoneisto ei ole osakuntalaisten kotien ympäröimä oikea olohuone.
Toiminnan keskittyminen yhteen paikkaan on samanaikaisesti etu ja haitta. Satakuntatalon
asukkaille kynnys tulla mukaan osakunnan toimintaan on matala, mutta ydinyhteisön
ulkopuolelta voi olla vaikea päästä mukaan toimintaan. Haasteena onkin aktivoida erityisesti
Satakuntatalon ulkopuolella asuvia osakuntalaisia toimintaan mukaan entistä paremmin.
Satakuntalaisessa Osakunnassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota toiminnan avoimuuteen
ja kaikkien jäsenten tasapuoliseen huomioimiseen.
Jatkuvuuden kannalta on erityisen tärkeää, että fuksit kokevat osakunnan mielekkäänä
yhteisönä, jossa toimiminen on helppoa ja merkityksellistä. Jäsenten rekrytointi ja
osakunnassa toimimisen kynnyksen madaltaminen ovat haasteita, joihin ei ole olemassa
suoraviivaisia ratkaisuja.

Helsingissä 28.2.2019

Johannes Vihervirta
Hallituksen puheenjohtaja
Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta
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2. TOIMITILAT JA IRTAIMISTO
Osakunta toimii Satakuntatalossa, Satalinnan Säätiön sille osoittamissa tiloissa ympäri
vuoden.

2.1 Osakuntahuoneistoa valmistellaan peruskorjaukseen 2019
Osakuntahuoneisto Viisi on 200 neliötä kattava viiden huoneen muodostama osakuntalaisten
olohuone ja monitoimitila. Viisissä on keittiö, monipuolinen kirjasto, noin 50 hengelle
suunniteltu kokous- ja juhlatila ja televisiohuone. Osakuntahuoneisto on ollut osakunnan
keskeisin kehityskohde viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Vuoden 2002 jälkeen sinne
on rakennettu kokonaan uusi keittiö, kirjastoa ja sisustusta on uudistettu. Remontin myötä
myös Satakunnan olemassa olevien kuntien vaakunat saatiin seinälle ja viime vuosina
vaakunoita on päivitetty.
Osakuntahuoneistossa ovat osakuntalaisten käytettävissä muun muassa konserttipiano, kaksi
televisiota, videotykki, stereolaitteet, langaton lähiverkko ja Xbox One. Osakuntahuoneisto
palvelee tällä hetkellä hyvin osakuntalaisten tarpeita ja se näkyy myös kävijämäärissä.
Osakuntahuoneistosta vastaa isäntä.
Vuonna 2018 ei tehty suuria korjauksia, sillä tilaan on tulossa peruskorjaus, minkä vuoksi
osakuntahuoneistoon ei odoteta muutoksia myöskään vuonna 2019. Peruskorjauksen oli
suunnitelmien mukaan tarkoitus alkaa kesäkuussa 2019, mutta tammikuussa sitä päätettiin
siirtää vuodelle 2020.

2.2. Tiloja jäsenten käytössä ympäri vuorokauden
2.2.1 Kirjasto ja lehtitilaukset
Kirjaston tiloissa on osakuntalaisten käytössä kaksi tietokonetta ja tulostin ympäri
vuorokauden.
Kirjastossa on laaja kokoelma kaunokirjallisuutta, tieto- ja maakuntakirjallisuutta sekä
käsikirjasto. Kirjastotoimikunta järjestää säännöllisesti kirjastopäivystyksiä, ja ylläpitää
kirjastoa. Kirjastoon tilataan vuosittain osakuntalaisten valitsemat lehdet, tänä vuonna
Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti, National Geographic ja Time. Lisäksi
osakuntahuoneistoon toimitetaan suurin osa maakuntamme paikallislehdistä.
2.2.2 Keittiö
Keittiötä käytetään ensisijaisesti osakuntailloissa ja juhlissa. Osakuntalaiset saavat käyttää
keittiötä aina, kun sitä ei tarvita järjestettyyn tilaisuuteen. Se onkin käytössä joka päivä.
2.2.3 Toimisto
Osakunnan toimisto on Satakuntatalon kahdeksannessa kerroksessa sijaitseva virkailijoiden
työtila. Toimistolla sijaitsee myös neuvotteluhuone, jossa osakunnan hallitus kokoontuu.
Toimisto on yhteiskäytössä Satalinnan Säätiön kanssa. Virkailijoiden käyttöön toimistolta löytyy
6

kopiokoneskanneri-tulostin-yhdistelmä, tasokas skanneri, kaksi tietokonetta, osakunnan
asiakirjoja sekä pienet keittiötilat.
Osakunnan toimisto on virkailijoiden käytössä ympäri vuorokauden.
2.2.4 Kerhotila
Osakunnalla on kerhohuone C6, joka on osakuntalaisten vapaassa käytössä esimerkiksi
vieraiden majoittamiseen, musiikin harjoitteluun ja erilaisena kokoontumispaikkana. C6
palvelee lukukausien aikana vara-osakuntahuoneistona silloin, kun Viisi on muussa käytössä.
C6 on remontoitu viihtyisämmäksi ja tilan käyttöä toisena osakuntahuoneistona on pyritty
kehittämään. Huoneesta löytyy televisio sekä pelikonsolit Nintendo Wii ja Playstation 3.
Kerhotilan terassilla vietetään vappua sekä pidetään pienimuotoisia grillijuhlia.
2.2.5 Bändikämppä
Osakunnalla on käytössään kellarikerroksessa sijaitseva musiikkihuone, jossa Satakuntalaisen
Osakunnan jäsenet ja muutkin musiikinharrastajat ja bändit voivat harjoitella asuntolan
asukkaita häiritsemättä. Bändikämpällä on rummut ja äänentoistolaitteet, jotka ovat
käytettävissä myös osakunnan tilaisuuksissa. Bändikämpästä huolehtivat
musiikkihuoneenhoitajat.
2.2.6 Kuntosali
Kuntosali on Satakuntatalon kellarissa sijaitseva huone, joka toimi ennen varastotilana. Kesän
2009 aikana huone kunnostettiin ja nykyään se toimii osakunnan kuntosalina ja urheilutilana.
Kuntosali on osakuntalaisten vapaassa käytössä ja tilassa järjestetään viikoittaiset
kuntoilupiirit, jotka eritellään tarkemmin kohdassa 5.1.4.
Urheilutoimikunta jatkaa vuoden 2010 alussa valmistuneen kuntosalin kehittämistä.
Toimikunta selvittää parhaillaan uusien hankintojen tarpeita tilaan.
Kuntosali on avoin ympäri vuorokauden kaikille osakuntalaisille.

2.3 Taideomaisuuden kartoitusprojekti saatetaan päätökseen vuonna
2019
Osakunta kunnostaa ja tarvittaessa deponoi erinäisiin museoihin omistamiaan vanhoja,
arvokkaita esineitä. Tällaisia ovat esimerkiksi matrikkelit viime vuosisadan alkupuolelta, sekä
varastoidut maalaukset. Arkistoinnin periaatteita ja käytäntöjä selkiytetään entisestään.
Osakunta päätti viime vuonna 40 vuotta kestäneen deponoinnin Satalinnan sairaalassa ja
kyseiset teokset siirettiin Emil Cedercreutzin museoon.
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3. TOIMINNANOHJAUS 2019
3.1 Osakunnan kokoukset
Osakunnan ylin päätösvalta kuuluu osakunnan kokoukselle. Kokous pidetään kerran kuussa
tai tarpeen vaatiessa useammin. Kokouksessa käsitellään laajakantaisia periaatteellista
ratkaisua vaativia asioita, joita mikään muu taho ei voi yksinään päättää. Osakunnan kokous
mm. valitsee kaikki osakunnan virkailijat. Osakunnan kokousten puheenjohtajana vuonna
2019 toimii kuraattori Timo Häivälä.

3.2 Hallitus
Hallituksen tehtävä on edistää osakunnan toimintaa ja suhteita ulkopuolisiin yhteisöihin sekä
seurata ja valvoa osakunnan toimijoiden varainkäyttöä ja toimintaa. Hallitus kokoontuu
keskimäärin joka toinen viikko, tarvittaessa useamminkin. Se jakaantuu yleis- ja
talousvaliokuntiin, jotka tarvittaessa valmistelevat asioita hallitukselle sekä huolehtivat
monista käytännön toteutuksista.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2019 on seuraava:
Hallituksen puheenjohtaja Johannes Vihervirta
Yleisvaliokunnassa:
Yleisvaliokunnan puheenjohtaja, hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Johannes Pessi
Pääsihteeri Ari Kamppikoski
Tiedotussihteeri Aada Hakakoski
Emäntä Lempi Haapala
Talousvaliokunnassa:
Talousvaliokunnan puheenjohtaja, hallituksen toinen varapuheenjohtaja Valtteri Lasonen
Isäntä Iikka Terho
Jäsen Jan-Erik Engren
Jäsen Miliza Paloviita
Neuvoa-antavana jäsenenä taloudenhoitaja Pia Isolähteenmäki

3.3 Virkailijat ja toimikunnat
Osakunnan varsinaiset virkailijat on esitelty liitteessä 1. Näiden lisäksi valitaan vuosittain
emännän ja isännän apuhenkilöstö ja toimikuntien jäsenet. Virkailijoilla on kullakin oma
vastuualueensa, ja osa virkailijoista toimii samalla myös toimikunnan puheenjohtajana.
Toimikuntien jäseniä osakunnalla on yhteensä viitisenkymmentä. Lisäksi on erilaisia
väliaikaisia toimikuntia sekä erityisiä luottamustehtäviä.
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Virkailijoista jäsensihteeri pitää joka viikko päivystyksen, jolloin osakuntalaiset voivat tulla
hoitamaan asioitaan tai kysymään neuvoja.

4. TALOUS
Osakunnan taloudesta huolehtivat taloudenhoitaja ja hallituksen talousvaliokunta. Istuva
hallitus valmistelee seuraavan vuoden talousarvion hyväksyttäväksi varsinaiselle kokoukselle
loka-marraskuussa 2019. Nykyinen talousarvio hyväksyttiin joulukuussa sillä oletuksella, että
Satakuntatalon peruskorjaus alkaa kesäkuussa 2019. Vuoden alussa tilanne kuitenkin
muuttui, ja peruskorjaus siirtyy vuodelle 2020. Tämän vuoksi osakunnan hallitus valmistelee
maaliskuun osakunnan kokoukselle lisätalousarvion, jossa huomioidaan, että osakunnan tilat
ovat käytössä koko vuoden 2019.
Perinteisesti tilinpäätös käsitellään huhtikuussa pidettävässä osakunnan kokouksessa, joten
tilintarkastuskertomus on toimitettu HYYlle vasta huhtikuun kokouksen jälkeen. Osakunnan
taloudenhoitajan opintokiireiden vuoksi myös edellisen vuoden tuloslaskelman ja taseen
valmistelu venyy lähemmäs osakunnan sääntöjen määrittämää määräpäivää. Ne toimitetaan
ensi tilassa niiden valmistuttua.
Osakunnalla on stipendejä jakavia erikoisrahastoja, jotka luetellaan tarkemmin kohdassa
11.1. Stipendit jaetaan helmi-maaliskuussa.
Osakunta on voittoa tavoittelematon yhteisö ja osakunnan varainkäyttö on nähtävissä
talousarviosta. Viime vuoden taloudesta saa lisää tietoa tilinpäätöksestä. Talousrahasto on
perustettu turvaamaan osakunnan taloudelliset toimintaedellytykset.
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5. ILMOITETTU OHJELMATOIMINTA 2019
Vuoden päätapahtumat ovat vuosijuhla maaliskuussa, Satakuntalainen Ehtoo lokakuussa ja
itsenäisyyspäivän juhla joulukuussa. Viikoittaisia tapahtumia ovat keskiviikkoisin
osakuntahuoneistossa järjestettävät osakuntaillat. Muita juhlallisuuksia ja tapahtumia on
säännöllisen epäsäännöllisesti. Tapahtumia järjestävät toimikunnat, virkailijat, kerhot ja
riviosakuntalaiset. Tästä syystä ohjelmatoiminnassa on tiedossa satunnaisista tapahtumista
vain kevään tapahtumia.

5.1 Toimikunnat
Toimikuntien vastuulla on valtaosa osakunnalla järjestettävästä toiminnasta. Pyrkimyksenä on
järjestää mahdollisimman monipuolisia ja korkeatasoisia tilaisuuksia, jotka kiinnostavat
osakunnan jäseniä. Tapahtumien järjestäminen vaatii suunnittelua, joten toimikunnat
järjestävät useita kokouksia vuoden mittaan.
5.1.1 Opastustoimikunta
Opastustoimikunnan tehtävänä on perehdyttää uusia opiskelijoita osakunnan toimintaan sekä
auttaa opintojen aloittamiseen liittyvissä vaikeuksissa. Fuksitoimintaa ja abi-infoa käsitellään
tarkemmin kohdassa 6.1 Opastustoiminta. Opastustoimikunta on vastuussa myös
itsenäisyyspäivän juhlan järjestämisestä.
Opastustoimikunnan toiminta ajoittuu pääosin syksyyn, jolloin valtaosa uusista fukseista
aloittaa opiskelun, mutta huomionarvoinen osa työstä tehdään jo aiemmin. Keväällä
toimikunta järjestää osakuntaillan. Lisäksi toimikunta järjestää Uusien Ehtoo II:en eli
fuksisitsien kaltaiset sitsit, joihin kutsutaan erityisesti sellaisia uusia osakuntalaisia, jotka eivät
osallistuneet syksyn fuksitapahtumiin. Juhlat ovat kesäteemaiset.
Opastussihteeri hoitaa yhdessä toimikunnasta nimetyn rekryvastaavan kanssa yhteydenpitoa
maakunnan lukioihin ja osallistuu lukiovierailuihin (mukaan lukien Satakuntatalolla pidettävät
vierailut). Vierailuihin toivotaan osallistumista ja apua myös muilta osakuntalaisilta.
5.1.2 Juhlatoimikunta
Juhlatoimikunnan puheenjohtajana toimii juhlamestari ja virkansa puolesta siihen kuuluvat
myös emäntä ja isäntä. Lisäksi toimikunnassa on osakunnan valitsemia muita jäseniä.
Juhlatoimikunta järjestää vuosijuhlan keväällä, Satakuntalaisen ehtoon syksyllä ja avustaa
lisäksi tarvittaessa muiden juhlien järjestämisessä, esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlassa.
5.1.3 Yhteiskunnallinen toimikunta
Yhteiskunnallisen toimikunnan tarkoituksena on saada osakuntalaiset kiinnostumaan
yhteiskunnallisista asioista ja kannustaa heitä vaikuttamaan yhteisiin asioihin.
Yhteiskunnallinen toimikunta on valinnut keskuudestaan osakunnan ympäristövastaavan.
Toimikunta huolehtii osaltaan myös yhteyksistä maakuntaan järjestämällä kesäretken – tänä
vuonna Merikarviaan. Päivät ja ohjelma täsmentyvät myöhemmin, kun niistä on keskusteltu
kunnan edustajien kanssa.
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Yhteiskunnallinen toimikunta järjestää nyt vaalikeväänä aiheeseen liittyvää toimintaa.
Toimikunta on järjestänyt jo ekskursion Tiedekulman keskustelutapahtumaan sekä 13.2.
osakuntaillan, jossa aiheena oli leikkimielinen väittelykilpailu.
5.1.4. Urheilutoimikunta
Urheilutoimikunnan tehtävä on virittää ja kehittää osakuntalaisten urheiluharrastusta ja
erityisesti kiinnostusta kuntourheiluun. Viikoittaiseen toimintaan kuuluvat maanantaisin 10 km
lenkki, tiistaisin keskivartalotreeni, torstaisin vaihtuva ohjelma tai 5 km lenkki ja sunnuntaisin
kuntopiiri. Toimikunnan ja satolaisten mielenkiinnon mukaan pyritään järjestämään
liikuntakokeiluja eri lajien pariin.
Toimikunnan tavoitteena on aktiviteettien järjestämisen jakaminen kaikille toimikunnan
jäsenille motivaation ja kiinnostuksen mukaan. Toimikunta kokoustaa useamman kerran
vuoden aikana.
Laskiaistiistaina urheilutoimikunta järjestää yhteislähdön pulkkamäkeen ja tarjoaa pullaa ja
kaakaota. Urheilutoimikunnan vastuulla on osakunnan joukkueiden kokoaminen ja
organisoiminen erilaisiin urheilutapahtumiin kuten Karhu-viestiin ja Jukolan viestiin.
Suurempia urheilutapahtumia vuoden aikana ovat:
Helmikuussa: Laskiainen ja karhuhiihto. Karhuhiihto 22.-24.2.2019
Huhtikuu: Karhu-viesti 6.4.2019, johon toivotaan 7 juoksijaa.
Kesäkuu: Jukolan viesti 15.-16.6.2019, johon toivotaan 7 juoksijaa.
Urheilutoimikunta aikoo järjestää myös esimerkiksi teemakuukausia, jotka kannustavat
osakuntalaisia liikkumaan ja palkitsevat osallistujia. Tänä vuonna on jo järjestetty
Tammilankku ja Hissitön helmikuu, joiden lisäksi järjestetään ainakin Maraton marraskuu.
Lisäksi toimikunnan tavoitteena on järjestää vuoden aikana urheilukilpailu Uppsalassa
toimivan ystävyysosakunnan Gästrike-Hälsinge Nationin kanssa.
5.1.5. Kirkkoraati
Kirkkoraadin eli kraadin tehtävänä on edistää hengellistä hyvinvointia ja katsomuksellista
toimintaa osakunnassa. Kraati järjestää vuoroviikoin uskonnollisesti sitoutumattomia
”punkkupiirejä” sekä teehartauksia, joihin kuka tahansa voi tulla hetkeksi rauhoittumaan ja
keskustelemaan. Punkkupiirit ja teehartaudet vaihtelevat joka toinen viikko. Alkuvuodesta
keskusteluaiheita ovat olleet esimerkiksi itsensä rakastaminen, stressi ja kulutusvalinnat.
Laskiaisen jälkeisenä keskiviikkona alkava pääsiäispaasto kannustaa osakuntalaisia
paastoamaan vapaavalintaisista paheista, ja huipentuu pääsiäisen jälkeen järjestettävään
paaston päätösateriaan.
Kraati järjestää lisäksi vierailuja erilaisiin ilmaistapahtumiin, jotka liittyvät sen toimialaan.
Kohteita valitaan sitä mukaa, kun niitä ilmaantuu. Kraati järjestää myös osakuntaillan keväällä
ja syksyllä.
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5.1.6 Kirjastotoimikunta
Kirjastotoimikunta huolehtii osakunnan kirjaston aukiolosta, kirjahankinnoista ja
lehtitilauksista.
Kirjastopäivystykset järjestetään joka keskiviikko kello 18-19, paikkana Viisin kirjasto. Muina
aikoina kirjaston saa auki ottamalla yhteyttä kirjastonhoitajaan. Kevätlukukaudella päivystys
pidetään noin 20 kertaa.
Uusia kirjahankintoja tehdään toimikunnan harkinnan mukaan. Kirjasto tiedottaa uusista
hankinnoistaan osakunnan tiedotuslistalla.
5.1.7 Kulttuuritoimikunta
Kulttuuritoimikunnan tehtävänä on edistää osakuntalaisten kulttuuriharrastusta järjestämällä
erilaisia tilaisuuksia ja kulttuurivierailuja. Ekskursioiden ja tapahtumien tarkoituksena on
tutustuttaa osakuntalaisia opiskelukaupungin mahtavaan kulttuuritarjontaan. Toimikunta
järjestää vierailuja muun muassa teatteriin ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin.
Toimikunnan suunnitelmana on järjestää bändikatselmus yhteistyössä
musiikkihuoneenhoitajan kanssa. Bändikatselmuksessa esiintyvät Satakuntatalolla
harjoittelevat bändit.
Syyslukukaudella järjestetään SatO Open Stage, jonka ohjelma koostuu osakuntalaisten
esityksistä. Monipuolisen ohjelmansa ansiosta tapahtuma on kohonnut yhdeksi vuoden
suosituimmista osakuntailloista. Lisäksi toimikunta järjestää osakuntaillat sekä keväällä että
syksyllä.
Kulttuuritoimikunnan suunnitelmana on järjestää myös Kulttuurimatka johonkin läheiseen
ulkomaankohteeseen.

5.2 Kerhot
Seuraavassa on esitelty tänä vuonna toimintaa järjestävät kerhot. Osakunnan jäsenet voivat
perustaa kerhoja omien harrastustensa kehittämiseksi ja tukemiseksi. Osakunnan kokous
päättää kerhon perustamisesta ja lakkaamisesta.
5.2.1 Salakerho
Salakerho eli Satakuntalaisen Osakunnan lampaanvaihtajien kerho on kokonaisvaltaiseen
pelaamiseen erikoistunut kerho. Sen tehtäviin kuuluu osakunnan pelivalikoimasta
huolehtiminen, uusien pelien hankinta ja osakuntalaisten tutustuttaminen olemassa olevien
pelien saloihin. Kerho järjestää osakuntaillan lisäksi myös joka toinen sunnuntai RaHanPeSun,
eli rakkaudella hankittujen pelien sunnuntain. Salakerhon pelit ovat kaikkien osakuntalaisten
käytössä osakuntahuoneistossa.
5.2.2 Juristikerho
Juristikerho on perustettu vuonna 1947. Sen jäseniksi voivat liittyä oikeustieteen opiskelijat ja
kaikki oikeustieteestä kiinnostuneet. Kerho edustaa osakuntaa yhteisosakunnallisissa
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juristikerhojen tapahtumissa sekä Pykälä ry:n fuksiaisissa ja vuosijuhlassa. Kerho suunnittelee
vierailuja oikeuspoliittisesti merkittäviin instansseihin.
5.2.3 Satakuntalainen Olutseura (SOS)
Kerhon tarkoituksena on edistää olutkulttuuria Satakuntalaisessa Osakunnassa. Kerho
järjestää ekskursioita mm. suomalaisiin pienpanimoihin ja esimerkiksi eksoottisempien
oluiden maistelutilaisuuksia.
5.2.4 Kulinaarikerho
Kulinaarikerho vaalii monipuolisesti ruokakulttuuria järjestämällä esimerkiksi
kokkailutapahtumia, ruokaexcuja ja maistelupiirejä. Keväällä 2019 se aikoo järjestää
excursion ainakin Kakkugallerian kakkubuffettiin sekä joitakin teemailtoja Satakuntatalolla,
kuten tuorepastan valmistamista.
5.2.5 EVVK
Elektronisen Viihteen ja Vapaa-ajan kerho keskittyy nimensä mukaisesti elekronisen viihteen
arvostamiseen, varsinkin vapaa-ajalla. Kerhon tavoitteena on järjestää erityisesti
urheilukisakatsomoita ja elokuvailtoja.
Kerho järjesti Super Bowl -kisastudion 3.-4.2. ja osakuntaillan 27.2. Oscar-gaalan hengessä.
Tulevana ohjelmana on NHL-turnaus huhtikuussa, jääkiekon MM-kisastudiot toukokuussa ja
muut jäsenistön mieltymysten tai yleisen kysynnän mukaiset myöhemmin ilmenevät
tapahtumat.
5.2.6 Satakunnan Turva (SaTu)
Satakunnan Turva järjestää toimintaa kaikille jollakin tavalla maanpuolustuksesta
kiinnostuneille osakunnan jäsenille.
Kerho aikoo järjestää pienoispistooliammunnat keväällä tai kesällä sekä ekskursion
Panssarimuseoon tai Salpalinjan museoon. Lisäksi on suunniteltu yhteistoimintaa HORESin ja
ARU:n kanssa, sillä molemmat ovat osoittaneet kiinnostustaan yhteistoiminnalle. Syksyllä on
tarkoitus järjestää SaTun osakuntailta.
Kerhon vie perinteisesti myös kukat itsenäisyyspäivänä Mannerheimin sekä osakunnan
kunniajäsenten, Edwin Linkomiehen ja Risto Rytin haudoille.
5.2.7 Kiva Kerho (KiKe)
Kiva Kerho järjestää kaikenlaista kivaa toimintaa. Kerho on esimerkiksi järjestämässä keväällä
2019 lukumaraton-tapahtuman, Euroviisujen kisakatsomon sekä vuosijuhlaviikolla Aito-gaalan,
jossa palkitaan edellisen vuoden parhaimpia osakuntamuistoja, kuten parhaat juhlat ja vuoden
”kuolematon” lausahdus. Osakuntalaiset saavat äänestää suosikkejaan etukäteen.

5.3 Kuoro
Osakunnan kuoro on vakiinnuttanut asemansa tasokkaana ja monipuolisena ohjelman
tarjoajana monessa osakunnan juhlassa vuosittain ja aina yhtä suurin suosionosoituksin.
Kuoro esittää niin perinteistä kuin kevyttäkin musiikkia. Vuodesta 2013 lähtien kuoron
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taiteellisena johtajana on toiminut MuT Sakari Ylivuori. Kevätlukukaudella 2019 kuoroa johtaa
MuM Juha Aalto-Setälä.
Kevätkaudella 2019 kuoro esiintyy ainakin kuraattorinvaihtokaronkassa, SatOn vuosijuhlassa,
seniorijärjestömme Satakunnan Killan vuosijuhlassa ja osakunnan vapputapahtumassa.
Syksyllä kuorolla on tapana esiintyä ainakin Uusien ehtoossa, Satakuntalaisessa ehtoossa ja
Itsenäisyyspäivän juhlassa. Kuoro järjestää myös oman joulukonsertin ja muitakin esiintymisiä
on tiedossa.

5.4 Osakuntaillat
Osakuntailta, tuttavallisemmin oki, järjestetään joka keskiviikko osakuntahuoneistossa. Illan
ohjelmasta vastaa toimikunta, kerho tai jokin muu osakunnan sisäinen taho. Osakuntailloista
tiedotetaan tiedotuslistalla, nettisivujen tapahtumakalenterissa ja Satakuntatalon
ilmoitustauluilla.
Ohjelmassa voi olla esimerkiksi vierailijoita, pelihetkiä, teemaillanviettoa tai jotain muuta
toimintaa. Järjestäjillä on aina vapaat kädet ohjelman suunnittelussa. Illan lopuksi tarjotaan
kahvia ja teetä sekä apuemäntien valmistamaa ruokaa. Kerran kuussa osakuntaillan paikalla
on osakunnan kokous. Osakuntaillat jaetaan aina lukukaudeksi kerrallaan, joten syksyn
keskiviikkoiltojen aiheita ei ole vielä tiedossa.
Kevään 2019 osakuntailtojen teemat on esitelty liitteessä 2.

5.5 Juhlat
Vuoden aikana osakunnassa järjestetään kolme suurta iltajuhlaa, joiden lisäksi järjestetään
muita enemmän tai vähemmän muodollisia juhlatilaisuuksia. Alla ovat koottuna perinteiset,
jokavuotiset illanvietot.
VUOSIJUHLA 30.3.2019
Vuoden ykköstapahtuma on osakunnan oma vuosijuhla. Osakunta juhlii tänä vuonna 365.
vuottaan. Juhlat pidetään Kilta-salissa lauantaina 30.3.2019.
Juhla alkaa yhteisellä cocktailtilaisuudella sekä järjestöjen tervehdyksillä, minkä jälkeen
ohjelma jatkuu juhlaillallisella. Vuosijuhlan aikana kuullaan perinteisesti vuosijuhlaesitelmä.
Muita perinteisiä puheita ovat puhe yliopistolle ja puhe rakkaudelle. Vuosijuhlassa luovutetaan
osakunnan ansiomerkit, mahdolliset kunnianauhat, pienoislippu sekä ystävysmerkit. Illallisen
jälkeen tanssitaan juhlatanssit, joiden jälkeen on jatkot osakuntahuoneisto Viisissä. Emännistö
tarjoilee silliaamiaisen seuraavana päivänä 31.3.2019.
SATAKUNTALAINEN EHTOO 26.10.2019
Osakuntamme kakkosjuhla on maakuntajuhla Satakuntalainen Ehtoo, jonka kuntavieraaksi
kutsutaan jokin Satakunnan kunta. Kuntavieras valitaan toukokuun osakunnan kokouksessa.
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Tänä vuonna ehtoo järjestetään mahdollisesti Satakunnassa, jonne järjestetään kuljetus
Helsingistä ja takaisin. Juhlatoimikunta vastaa illan ohjelmasta. Ehtoossa luovutetaan myös
Paluumuuttopalkinto eteenpäin. Juhlassa on perinteisesti nautittu satakuntalaisen pitopöydän
runsaista antimista ja kuultu puhe kuntavieraalle sekä tämän vastaus puheeseen. Fuksit
valmistelevat Ehtooseen jo perinteeksi muodostuneen Piispan surma -näytelmän.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 6.12.2019
Itsenäisyyspäivänä osakunnassa juhlitaan isänmaan lisäksi fuksien kasvamista civiksiksi
luovuttamalla heille osakuntanauhat. Juhlassa luovutetaan myös osakunnan harrastusmerkit,
palkitaan Vuoden Fuksi, ja tulevan vuoden isäntä pitää puheen isänmaalle. Juhla on
vapaamuotoinen pöytäjuhla, joka on viime vuosina ollut osanottajamäärältään jopa Ehtoota
suositumpi. Itsenäisyyspäivän juhla on suurista pöytäjuhlista edullisin, ja sitä markkinoidaan
erityisesti fuksien juhlana. Juhlaan kutsutaan myös abiturientteja Satakunnan lukioista.
VIRKAILIJAINVAIHTOKARONKKA 16.2.2019
Virkailijanvaihtokaronkka on osakuntatiloissa järjestettävä pöytäjuhla, johon kutsutaan uudet
ja vanhat virkailijat vaihtamaan virkojaan ja nauttimaan kolmen ruokalajin illallista. Emäntä ja
isäntä apuhenkilöineen vastaavat järjestelyistä. Vuoden 2019 virkailijanvaihtokaronkka
järjestettiin 16.2.2019 avaruusteemalla.
VIRATTOMIEN KARONKKA 16.2.2019
Hieman epävirallisempaa virattomien karonkkaa vietävät osakuntalaiset, jotka eivät ole
virassa tai ota uutta virkaa vastaan seuraavalle vuodelle. Karonkka ajoittuu samalle päivälle tai
lähipäiviin itse virkailijavaihtokaronkan kanssa ja on järjestetty eri puolella Helsingin
kantakaupungin kuppiloita.
HERRAPÄIVÄLLISET / DAAMI-ILLALLISET
Vuorovuosin järjestettävistä daami-illallisista ja herrapäivällisistä on pidetty taukoa kahtena
vuotena, mutta tänä vuonna vuorossa Daami-illalliset, tuttavallisemmin Daamarit. Juhlaan
kuuluvat perinteisesti näyttävät ja hilpeät esitykset, naamiaispuvut sekä koristeet. Juhlan
järjestäjät kokoontuvat kaikessa hiljaisuudessa ja järjestävät juhlan huhtikuussa 2019. Vaikka
juhlan nimi viittaakin osallistujien sukupuoleen, voi SatOlla halutessaan olla kumpi tahansa,
osallistuja tai järjestäjä. Ideana kuitenkin on, että tänä vuonna järjestelyihin osallistuvat saavat
seuraavana vuonna olla taas osallistujan roolissa.
VAPPU 30.4. - 1.5.2019
Osakunnan vappuun kuuluu perinteeksi muodostunut Arcum Tendit Apollo -patsaan lakitus
Satakuntatalon viereisessä Lastenlehdon puistossa. Lakituksessa esiintyy osakunnan kuoro ja
seniorikuoro, ja lisäksi tapahtumassa pidetään puhe Emil Cedercreutzille. Vapun juhlintaan
kuuluvat lisäksi isännän järjestämät grillijuhlat Satakuntatalolla, emännän valmistamien
munkkien ja siman maistelu, Mantan lakitus sekä jatkot osakuntahuoneistossa. Vapun
päivänä suunnataan piknikille Ullanlinnanmäelle.
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UUSIEN EHTOO SYYSKUUSSA 2019
Uusien ehtoo on osakunnan ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille suunnattu pöytäjuhla,
jossa tutustutaan osakunnan pöytäjuhlaperinteeseen ja pidetään hauskaa hyvässä seurassa.
Juhla järjestetään syksyllä.
UUSIEN EHTOO II 15.3.2019
Jos Uusien Ehtoo jäi alkusyksyllä väliin, on ensimmäisen sekä toisen vuoden osakuntalaisen
mahdollista osallistua Uusien Ehtoo II-iltaan, joka järjestetään vuoden vaihteen jälkeen
alkukeväästä. Osakuntatiloissa järjestettävän letkeä pöytäjuhlan teemana on tänä vuonna
kesäjuhlat.
PIKKUJOULUT JOULUKUUSSA 2019
Pikkujoulut on uusien fuksien toinen taidonnäyte osakunnassa Piispan surma -näytelmän
jälkeen. Naamiaishenkisissä pikkujouluissa tarjolla on glögiä, puuroa ja laadukasta, hiottua
ohjelmaa.
MUUT ILLANVIETOT
Muita osakunnassa järjestettäviä illanviettoja ovat muun muassa osakuntahuoneiston
avajaiset lukukausien alussa. Usein osakuntahuoneistossa juhlitaan osakuntalaisten
syntymäpäiviä tai valmistujaisia. Käytäntö on, että tilan saa ilmaiseksi käyttöön, jos juhlat ovat
avoimet kaikille osakuntalaisille. Näissä tapauksissa suurin osa juhlijoista on osakuntalaisia.
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6. KOULUTUSTOIMINTAAN PANOSTETAAN
6.1 Opastustoiminta
Vuoden 2016 lopulla opastussihteerin virka erotettiin kahdeksi, jolloin syntyi aivan uusi
rekryvastaavan virka. Vuoden 2017 ja 2018 ajan rekryvastaavan viran ja opastustoiminnan
kehittäminen olivat keskeisiä projekteja, ja tämä projekti jatkuu vuonna 2019. Nyt
viisastuneena, rekryvastaava valitaan suoraan opastustoimikunnan sisältä osakunnan
kokouksen sijaan.
Rekryvastaava huolehtii opastustoimikunnan avustuksella uusien fuksien rekrytoinnista ja
opastustoimikunta jatkaa tutustuttamalla uudet jäsenet osakunnan toimintaan. Tätä tehtävää
toteutetaan järjestämällä syksyn aikana monipuolista fuksitoimintaa, joka lähtee käyntiin
syksyn alussa järjestettävällä tutustumistilaisuudella ja päättyy osakunnan
itsenäisyyspäiväjuhlaan, jossa fuksit saavat osakuntanauhansa. Fukseja pyydetään tänäkin
vuonna täyttämään perustietolomake, jossa selvitetään, mistä fuksit ovat saaneet tietoa
osakunnasta ja minkälainen toiminta heitä kiinnostaa.
Toimikunta järjestää myös osakunnan abi-infokiertueen. Lisäksi sovitaan Satalinnan Säätiön
kanssa osakunnan markkinoinnista kaikille, jotka ovat hakeneet asuntoa Satakuntatalon
asuntolasta.
6.1.1 Fuksitapahtumat
Tutustumisillan ja itsenäisyyspäivän juhlan ohella muita tapahtumia ovat opastettu
kaupunkikierros raitiovaunulla (perinteikäs Spåra-oki), fuksiaiset, Uusien Ehtoo (syksyllä) sekä
monenlaiset muut illanvietot. Opastustoimikunnan tehtävä on myös tehdä osakuntaa
tunnetuksi yliopistolla järjestettävissä fuksitilaisuuksissa, avajaiskarnevaaleissa ja uusien
illoissa.
Opastustoimikunta järjestää lisäksi 15.3. Uusien Ehtoo II –sitsit, jonka tarkoituksena on
aktivoida fukseja, jotka eivät syystä tai toisesta olleet kykeneviä osallistumaan syksyn
toimintaan. Lisäksi tapahtuman tarkoituksena on lähentää vanhojen ja uusien osakuntalaisten
välejä tarjoten tilaisuuden tutustumiseen.
6.1.2 Abi-infot
Opastustoimikunnan viimeinen suuri työrupeama on abi-infokiertueen järjestäminen. Tänäkin
vuonna abi-infojen pääpaino tullee olemaan loppuvuodessa, loka-marraskuussa. Infossa
abiturienteille annetaan tietoa osakunnasta ja opiskelusta Helsingin seudun korkeakouluissa.
Lisäksi jaetaan osakunnan abi-infoesitettä, joka kertoo lisää osakunnan toiminnasta.
Infotilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös Satakuntatalolla. Yhdessä
opastustoimikunnan kanssa rekryvastaava ottaa yhteyttä Satakunnan lukioiden alueen opintoohjaajiin kevään aikana. Tämän avulla selvitetään abikiertueen päivämääriä.
Tavoitteena on myös saada Helsingin Yliopiston infokoulutustilaisuus osakunnalle
(aikaisemmin ollut esim. hämiksellä), joka olisi avoin tilaisuus. Tämä helpottaisi
osakuntalaisten rekryämistä abi-infojen vetäjiksi.
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Opastustoimikunta lähettää Satakunnan kunnille raha-anomuksia toimintansa rahoittamiseksi.

6.2 Kansainvälinen toiminta ja ulkoasiainvastaava
SatO:n ystävyysosakuntia ovat Gästrike-Hälsinge Nation Uppsalassa sekä Üliõpilaste Selts
Raimla ja EYS Veljestö Tartossa. Osakuntien välillä käydään kirjeenvaihtoa sekä tehdään
vierailuja lähinnä juhlien yhteydessä. Yhteistyö on ollut vilkasta etenkin Gästrike-Hälsinge
Nationin kanssa. SatOn edustajat vierailevat Uppsalassa ainakin toukokuussa Vårbalissa ja
syksyllä Luccegasque-juhlassa sekä mahdollisesti muissakin tapahtumissa. Myös suhteet ÜS
Raimlaan ovat viime vuosien aikana tiivistyneet. Tartossa on tarkoitus vierailla ainakin
vappuna ja syksyllä Raimlan vuosijuhlassa.
Hallitus valitsee keskuudestaan ulkoasiainvastaavan. Vuonna 2019 ulkoasiainvastaava on
Aada Hakakoski. Ulkoasiainvastaava järjestää varjovuosijuhlan yhdessä hallituksen kanssa
vuosijuhlan alla juhlatoimikunnan kanssa ja huolehtii juhlaan saapuvista ulkomaisista
vieraista. Ulkoasiainvastaava huolehtii hallituksen kirjeenvaihdosta ystävyysjärjestöjen kanssa
ja avustaa vastavierailuille lähteviä osakuntalaisia matkajärjestelyissä.

6.4 Virkailijakoulutus
Hallitus on järjestänyt virkailijoille ja osakunnan toimijoille koulutusillan, jossa on esitelty
asioita, jotka tulee huomioida tapahtumia ja toimintaa järjestettäessä osakunnalla.
Tapahtumassa käytiin läpi myös yleistä perehdytystä, viestintää sekä johtamista ja delegointia.
Lisäksi viime vuoden virkailijat ovat siirtäneet virkakohtaiset tietonsa seuraajalleen
perehdytyksen ja virkailijatestamentin muodossa.
Emäntä ja isäntä järjestivät apuhenkilöille oman koulutuksen vuoden alussa ja järjestävät
illanviettoja tarpeen mukaan. Osakuntalehti Karhunkierroksen päätoimittaja vastaa
toimittajien koulutuksesta. Osakunnan virkailijoille tarjotaan mahdollisuus hankkia koulutusta
oman viran hoitoon liittyvissä asioissa.
Vuoden alussa virkailijoilta kysyttiin heidän toivomistaan virkailijakoulutuksista. Tarkoitus on
järjestää sellaista koulutusta, jota virkailijat toivovat ja josta he kokevat hyötyvänsä
mahdollisimman paljon. Koulutuksia järjestetään vuoden aikana tarpeen ja kysynnän mukaan.
6.4.1 Virkailijoiden ja toimijoiden tukeminen ja motivointi
Virkailijoiden koulutukseen panostetaan erityisen tarmokkaasti vuonna 2019 myös siksi, että
he kokisivat toiminnan mielekkääksi itselleen. Koulutuksien järjestämisessä ja teemoissa
otetaan huomioon virkailijoiden omat toiveet ja tarpeet.
Virkailijoita kannustetaan ja heidän kuulumisiaan kysellään aktiivisesti vuonna 2019.
Virkailijoita on ohjeistettu ottamaan yhteyttä hallitukseen mieltä askarruttavissa kysymyksissä.
Hallituksen yleisvaliokunnan jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja myös kyselevät
säännöllisesti virkailijoiden perään.
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Hallitus pitää kokousten lisäksi virkistäytymisiä ja pitää yllä avointa keskustelukulttuuria
jaksamisesta. Puheenjohtaja painottaa, että niin hallituksen jäsenten kuin muidenkin
toimijoiden jaksaminen on tärkeää. Jaksamisen vähenemisestä voi kertoa puheenjohtajalle
avoimesti, jolloin tämä huolehtii, että asiat tulevat hoidetuiksi. Tarkoitus on, että kenellekään
toimijalle ei kasaudu liikaa tehtävää, eikä kukaan tunne pahaa oloa ylikuormittumisesta tai
vaihtoehtoisesti huonoa omatuntoa liian vähäisestä aktiivisuudesta virassaan, mikäli
esimerkiksi opintokiireet vievät kaiken ajan.
Sekä hallituksen että virkailijoiden kesken järjestetään iltamia, jolloin voidaan
vapaamuotoisesti kerääntyä yhteen tekemään osakuntavirkaa koskevat työt pois alta. Tämän
tarkoitus on saada virkailijat liikkeelle, sillä erikseen asian ääreen saapuminen johtaa asiaan
paneutumiseen. Myös sen, että paikalla on muita samassa tilanteessa olevia, olisi tarkoitus
helpottaa epäselvien asioiden kysymistä.
Hallitus aikoo järjestää myös virkistys- ja kiitosillan virkailijoille jossakin vaiheessa vuotta.
Lisäksi toimikuntien ja kerhojen puheenjohtajia kannustetaan pitämään virkistyksiä, joten
virkistysmomenttiin on tarkoitus myös lisätä käyttövaroja maaliskuun lisätalousarviossa.
Hallituksen puheenjohtaja haastattelee virkailijoita viimeistään vuoden lopussa, mahdollisesti
jo aikaisemmin, jotta kokemuksia voidaan hyödyntää ensi vuonna ja vuoden 2020 toimijat
pääsevät aloittamaan parhaista mahdollisista lähtökohdista.

6.5 Ympäristökoulutus
Yhteiskunnallinen toimikunta valitsee joukostaan ympäristövastaavan. Vuonna 2019
ympäristövastaava on Aada Hakakoski, joka toimii myös tiedotussihteerinä ja istuu osakunnan
hallituksessa. Ympäristövastaava tekee yhteistyötä Satalinnan Säätiön alaisuudessa toimivan,
osakuntalaisista koostuvan asuntolajohtokunnan siivousvastaavan, Lauri Lepistön, kanssa.
Siten osakunta ja säätiö yhteistyössä huolehtivat ympäristöasioiden edistämisestä
Satakuntatalolla. Ympäristövastaava järjestää osakunnan ympäristösuunnitelman mukaisen
koulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi yleiset esimerkiksi tulostamiseen, tarjoiluihin ja
kierrätykseen liittyvät ohjeet. Lisäksi ympäristövastaava suunnittelee yksittäisten virkailijoiden
kanssa heidän toimenkuvaansa liittyvät ekologiset ja kestävät toimintatavat.
Ympäristösuunnitelmassa kuvaillaan tarkemmin osakunnan ympäristöstrategiaa.

7. VIESTINTÄ
7.1 Viestintäsuunnitelma on uudistettu
Osakunnan viestintäsuunnitelman päivitys otettiin käyttöön viime vuonna. Uusi tiedotussihteeri
on laatinut sen pohjalta virkailijoille suunnatun viestintäohjeen. Lisäksi niiden virkailijoiden,
joiden toimialaan viestintä kuuluu, keskustellaan käytännön toteutuksesta ja
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aikataulutuksesta ja varmistetaan se, että virkailijat ovat tietoisia siitä, mitä heiltä odotetaan.
Osakunnan viestintää käsitellään myös toimintakertomuksessa, jonka kuvauksen mukaista
toimintaa jatketaan ja kehitetään vuonna 2019.

7.2 Karhunkierros
Osakunnan oma lehti, Karhunkierros, ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sisällön säilyttämisestä
korkeatasoisena huolehtii päätoimittaja sekä toimituskunta. Lehti on jo usean vuoden ajan
julkaistu sekä paperisena painoksena että pdf-muotoisena osakunnan internetsivulla.
Paperipainoksen määrä on vakiintunut 70 kappaleeseen, jotka lähetetään sidosryhmille, kuten
maakunnan lukioille ja satakuntalaisille kansanedustajille sekä osakuntahuoneistoon
osakuntalaisten vapaasti kotiin vietäväksi, jotta paperinumeron säilyttäminen on edelleen
mahdollista halukkaille.
Lehteä ei enää postiteta kaikille osakunnan jäsenille, minkä tarkoitus on vähentää painokuluja
ja paperin kulutusta, koska on huomattu, että monet lukevat lehden vain kerran ja digitaalinen
versio on helposti saavutettavissa.

7.3 Sosiaalinen media
Vuoden 2019 aluksi osakunnalle perustettiin tiedotussihteerin ja mainossihteerien luotsaama
sometiimi, joka huolehtii säännöllisestä osakunnan viestintäohjeen mukaisesta viestinnästä
sosiaalisen median eri kanavissa.

7.4 Valokuvagalleria
Valokuvaus on tärkeää Satakuntalaisessa Osakunnassa ja osakunnan nettisivujen valokuvaarkisto on monipuolinen, kaunis muisto toiminnasta pitemmältä ajalta. Arkistoon pääsy vaatii
osakunnan jäsenyyden ja kirjautumisen. Uudistettu valokuva-arkisto on helppokäyttöinen ja
osakuntalaisten on mahdollista lisätä sinne ottamiaan kuvia olemalla yhteydessä
valokuvaajiin. Valokuvaaja tekee vuoden aikana otetuista valokuvakansion, joka jää
osakunnan kirjastoon.
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8. MAAKUNTATOIMINTA EDELLEEN AKTIIVISTA
8.1 Kuntavieras ja kesäretki
Osakunta kutsuu jonkin Satakunnan kunnan kuntavieraakseen ja maakuntajuhla
Satakuntalaiseen Ehtooseen. Kuntavieras valitaan toukokuussa.
Edellisen vuoden kuntavieras puolestaan kutsuu osakuntalaiset vieraakseen kesällä, yleensä
elokuussa. Tänä vuonna osakunta vierailee Merikarviassa. Retken järjestelyistä vastaa
yhteiskunnallinen toimikunta yhdessä vastaanottavan kunnan kanssa.

8.2 Karhuhiihto 22.-24.2.2019
Satakuntalainen Osakunta hiihtää helmikuun lopulla edellisestä kuntavieraasta Karviasta
viimeisimpään kuntavieraaseen Merikarviaan. Matkan aikana toimitetaan perille Karhuviesti,
joka on Helsingissä asuvien maakunnan opiskelijoiden terveiset pysähdyspaikkojen
kuntalaisille. Karhuviesti on hyväksytty osakunnan helmikuun kokouksessa. Se luetaan hiihdon
varrelle osuvien kuntien edustajille.

8.3 Sipin mökki
Osakunnan mökki sijaitsee Kokemäen Kauvatsalla. Mökin isäntä, eli Haronmäen isännän
virkaan valittu osakuntalainen, vastaa talkooreissujen järjestämisestä sekä muista
mökkiretkistä. Askeettisesta varustelutasosta ja kulkuyhteyksien heikkenemisestä huolimatta
mökki on edelleen aktiivisessa käytössä, ja sinne on osakuntalaisten voimin rakennettu
sähköä tuottava kuntopyörä.
Mökki on vapaasti osakuntalaisten käytössä milloin vain. Vuonna 2019 siellä järjestettäviä
tapahtumia ovat Sipiäinen pääsiäisenä, Juhannus-Sipi, fuksiaisten jatkojen jatkot syyskuussa,
Marras-Sipi, joulun välipäivät, Hallitus-Sipi hallitukselle ja Ensikertalais-Sipi. Mökki toimii myös
opiskelijoiden biologisena tutkimusasemana. Sipin mökillä on suoritettu lähivuosina
peruskorjaus-ja ympäristön siistimistöitä, ja täm toiminta jatkuu.

8.4 Paluumuuttopalkinto myönnetään Satakuntalaisessa Ehtoossa
Palkinto myönnetään paluumuuttoa Satakuntaan edistäneelle taholle. Katso kohta 11.3.1.

8.5 Abivieraat osakunnan juhlissa
Itsenäisyyspäivän juhlaan ja ylioppilaiden soihtukulkueeseen kutsutaan tavan mukaan myös
abiturientteja Satakunnan lukioista. Osakuntalaisilta on myös kysytty abivuottaan viettävien
sisaruksiensa ilmoittautumisesta juhlaan. Nämä on todettu toimiviksi keinoiksi tehdä
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osakuntaa ja Helsingin yliopistoelämää tunnetuksi myös maakunnan lukioissa. Muutama
nykyinenkin osakuntalainen on käynyt osakunnalla ensimmäistä kertaa abivieraana.
Lisäksi vuonna 2019 hallituksen ja opastustoimikunnan on yhteistyössä tarkoitus järjestää
abisitsit maakunnan täysi-ikäisille abiturienteille joko maakunnassa tai Satakuntatalolla.

8.6 Satakunnan Kansansoutu 5.-7.7.2019
Osakunta osallistuu Satakunnan Kansansoutuun eli 109 kilometrin soututaipaleelle
Sastamalasta Poriin vuosien tauon jälkeen taas tänä vuonna. Soutu on hilpeä kolmen päivän
kuntoa vaativa retkitapahtuma, jossa osakunnalta on ollut aikaisemmin monena vuonna
kirkkoveneen kokoinen edustusjoukko. Soutuun kutsutaan myös ulkomaalaisia vieraita
ystävyysosakunnista.

8.7 Satakuntatalon Peruskorjauksen PR-projekti
Vuonna 2019 osakunta tavoittelee näkyvyyttä maakunnassa yhä enemmän esimerkiksi
erilaisten yhteistyösopimusten muodossa, jotta maakunnan yritykset ja muut toimijat voisivat
osoittaa tukensa Satakuntataloa hallinnoivalle Satalinnan Säätiölle tulevan peruskorjauksen
rahoittamiseksi.

9. EDUSTUKSET
Satakuntalaisen Osakunnan tavoitteena on edustaa mahdollisimman paljon muiden
osakuntien, ylioppilaskunnan sekä seniorijärjestöjensä vuosijuhlissa sekä muissa tilaisuuksissa.
Edustamaan kannustetaan subventioin. Lisäksi osakuntalaiset toimivat airuina yliopiston
avajaisissa, promootioissa ja muissa tarvittavissa tilaisuuksissa. Osakunnalla on myös edustajia
yhteisosakunnallisissa yhteisöissä sekä eri säätiöissä.

9.1 Osakuntien yhteistoiminta
Helsingin yliopiston osakunnilla on mukavasti yhteistoimintaa vuoden mittaan. Näitä
tapahtumia ovat muun muassa osakuntasuunnistus, aktivistipäivälliset sekä osakuntien
esittelyt yliopiston avajaiskarnevaaleissa ja uusien illoissa. Satakuntalainen Osakunta juhli
entistä Länsisuomalaista osakuntaa Topelius-sitseillä yhdessä Varsinaissuomalaisen
osakunnan (VSO) ja Åbo Nationin (ÅN) kanssa tammikuussa SatOlla.

9.2 Edustukset yhteisöissä
HELSINGIN YLIOPISTON OSAKUNTALAINEN UNIONI RY
Osakunta on marraskuussa 2018 valinnut Osakuntalaisen Unionin hallitukseen edustajakseen
Iikka Terhon.
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HELSINGIN YLIOPISTON OSAKUNTIEN YHTEISVALTUUSKUNTA (OYV)
Osakunta osallistuu edustajallaan OYV:n syys- ja kevätkokouksiin. Edustaja valitaan
kokouskohtaisesti. Kevätkokouksessa osakuntaa edustaa kuraattori Timo Häivälä.
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Osakunnalla ei 2019-2020 hyvästä yrityksestä huolimatta ole edustajaa tai varaedustajaa
HYYssä.
SATALINNAN SÄÄTIÖ
Satalinnan Säätiö on perustettu 1950 huolehtimaan Satakuntalaisen Osakunnan taloudesta.
Säätiö on rakennuttanut vuonna 1952 Satakuntatalon, jossa sijaitsevat Säätiön ja osakunnan
toimitilat. Säätiö huolehtii myös osakunnan entisen inspittären, kirjailija Maila Talvion
jäämistöstä. Säätiön hallituksessa vaikuttaa viisi osakunnan edustajaa: Stella Vahteristo, Antti
Torkki, Ville Kopio, kuraattori Timo Häivälä ja inspehtori Jari Yli-Kauhaluoma.
EMIL CEDERCREUTZIN SÄÄTIÖ
Säätiö omistaa Harjavallassa sijaitsevan Emil Cedercreutzin museon ja kulttuurikeskuksen,
johon on deponoitu osakunnan taide-esineitä. Osakunnan inspehtori kuuluu säätiön
hallitukseen.
HELSINGI RAUMLAISTE SEOR
Raumalaisten oma yhdistys pääkaupunkiseudulla, jonka hallituksessa on osakunnan edustaja.
Tällä hetkellä osakunnan edustajana toimii raumalaislähtöinen Jan-Erik Engren.
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11. OSAKUNTA HUOMIOI 2019
11.1 Apurahat
Osakunnan rahastoista jaetaan apurahoja kerran vuodessa vuosijuhlan yhteydessä.
Apurahojen saajista päättää kunkin rahaston puolueeton toimikunta. Jakoperusteet vaihtelevat
hieman rahastosta riippuen. Osakunnan stipendineuvosto päättää myös Satalinnan Säätiön
stipendien myöntämisestä.
Apurahojen hakuaika vuonna 2019 on ollut 15.1.–7.2.2019. Stipendit jaetaan
vuosijuhlaviikolla.
11.1.1 Kaarlo ja Aino Tiisalan muistorahasto
Rahasto tukee osakunnan nykyisiä ja entisiä opinnoissaan menestyneitä jäseniä myöntämällä
5-10 noin 800-1350 euron apurahaa. Lisäksi myönnetään yksi 18 000 euron suuruinen
väitöskirja-apuraha. Rahastosta jaetaan myös noin 300-350 euron suuruisia professori Väinö
Horellin nimikkostipendejä opinnoissaan menestyneille ja osakunnan toiminnassa
ansioituneille osakunnan jäsenille.
11.1.2 Eevan rahasto
Eevan rahasto antaa taloudellista tukea osakunnassa vaikuttaneille ja opinnossaan
menestyneille naisopiskelijoille. Vuosittain jaetaan 1-2 noin 200-500 euron apurahaa. Eevan
rahaston vuosittainen karttuminen on osakunnan emännän vastuulla. Jotta stipendejä
voitaisiin jakaa, järjestää emäntä arpajaiset kaksi kertaa vuodessa, Satakuntalaisessa
Ehtoossa sekä vuosijuhlassa.
11.1.3 Suoma Loimaranta-Airilan rahasto
Osakunnan stipendineuvosto päättää rahaston apurahojen saajista Helsingin yliopiston
rehtorin päätöksellä. Rahastosta jaetaan vuosittain 3000 euron opinnäyteapurahoja sekä
1000 euron vaihto-opiskeluapurahoja lahjakkaille SatOn jäsenille.

11.2 Kunnianosoitukset
Osakunnan kokous päättää kunnianosoitusten jakamisesta joko kyseisen toimikunnan tai
hallituksen ehdotuksesta.
11.2.1 Kunniajäsenet
Kunniajäsenyys on merkittävin osakunnan yksityishenkilölle antama kunnianosoitus, joka
osoitetaan kunnianauhan luovuttamisella. Kunnianauhan kanto-oikeus ei välttämättä edellytä
kunniajäsenyyttä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua vuosijuhlassa.
11.2.2 Ansiomerkit
Ansiomerkki voidaan myöntää osakuntalaiselle ansiokkaasta toiminnasta osakunnan hyväksi.
Ansiomerkit jaetaan vuosijuhlassa.
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11.2.3 Pienoislippu
Pienoislippu myönnetään henkilölle tai yhteisölle, jolle osakunta haluaa osoittaa
kiitollisuuttaan. Pienoislippu jaetaan vuosijuhlassa.
11.2.4 Harrastusmerkit
Harrastusmerkki voidaan myöntää osakuntalaiselle, joka on osoittanut kiitettävää
harrastuneisuutta osakunnan toiminnassa. Harrastusmerkkejä voidaan myöntää enintään
kahdeksan, ja niiden saajat päätetään marraskuun varsinaisessa kokouksessa.
11.2.5 Ystävyysmerkki
Ystävyysmerkki voidaan myöntää seniorijäsenelle, entiselle ulkojäsenelle tai muulle henkilölle,
joka on toiminut ansiokkaasti osakunnan tai Satalinnan Säätiön hyväksi tai johon osakuntaa
muuten yhdistää pitkäaikainen ystävyyden tai yhteistoiminnan side. Ystävyysmerkki jaetaan
vuosijuhlassa.

11.3 Palkinnot
Osakunnan myöntämiä palkintoja ovat paluumuuttopalkinto, kulttuurihaarikka sekä
urheilupalkinto.
11.3.1 Paluumuuttopalkinto
Mikäli löydetään palkitsemisen aihetta, tänä vuonna jaetaan 14. kertaa paluumuuttopalkinto.
Palkinnon myöntämällä osakunta pyrkii edistämään opiskelijoiden paluumuuttoa maakuntaan
ja vahvistamaan maakunnallista rooliaan. Palkinnon jakamisesta päättää osakunnan kokous
paluumuuttopalkintotoimikunnan esityksestä. Palkinto on Aarikan suunnittelema puinen karhu
ja se luovutetaan Satakuntalaisessa Ehtoossa.
11.3.2 Kulttuurihaarikka
Merkki Oy:n Osakunnalle lahjoittama hopeinen haarikka lahjoitetaan kiertopalkintona
Osakunnan tunnustukseksi osakunnan piirissä suoritetusta kulttuurityöstä. Palkinnosta
päättää osakunnan kokous kulttuuritoimikunnan esityksestä. Vuonna 2019 päätettiin jättää
haarikka jakamatta.
11.3.3 Urheilupalkinto
Urheilupalkinto on kiertopalkinto, joka annetaan aktiiviselle osakuntalaiselle
urheiluharrastuneisuudesta. Palkinnon myöntämisestä päättää urheilutoimikunta ja se jaetaan
maaliskuun aikana pidettävässä osakunnan kokouksessa.
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LIITE 1
Osakunnan virkailijat vuonna 2019
1) hallituksen puheenjohtaja
Johannes Vihervirta

16) urheiluohjaaja
Laura Suominen

2) taloudenhoitaja
Pia Isolähteenmäki

17) kirjastonhoitaja
Marju Monnonen

3) pääsihteeri
Ari Kamppikoski

18) galleristi
Josefina Hietanen

4) isäntä
Iikka Terho

19) valokuvaaja
Reetta Peltonen ja Heini Pohjanpää

5) emäntä
Lempi Haapala

20) laulunjohtaja
Tero Alitalo ja Maria Djakonowsky

6) opastussihteeri
Anna-Kaisa Rajala

21) tietotekniikkavastaava
Arto Rantanen ja Tiera Hirvonen

7) tiedotussihteeri
Aada Hakakoski

22) verkkovastaava
Matti Remes

8) mainossihteeri
Maria Djakonowsky ja Lassi Savolainen

23) musiikkihuoneenhoitaja
Daniel Lammi ja Ilja Pippa

9) juhlamestari (huhtikuuhun saakka)
Pekka Perkiö

24) Haronmäen isäntä
Tuomas Honkanen ja Josefina Hietanen

10) jäsensihteeri
Valtteri Lasonen

25) valvontatilintarkastaja
Heidi Storberg

11) historioitsija
Ester Sundström

26) varavalvontatilintarkastaja
Tiera Hirvonen

12) osakuntalehden päätoimittaja
Saska Suvikas

28) seniorisihteeri
Oleg Grenrus ja Sanna-Mari Artukka

13) kulttuurisihteeri
Eero Hakala

30) kamreeri
Otto Porkka

14) yhteiskuntasihteeri
Patrik Mäkelä
15) kappalainen
Petra Hietanen
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LIITE 2
Kevään osakuntaillat ja osakunnan kokoukset
9.1.

Salakerhon lautapelioki

16.1.

Inspehtorin apurahaoki

23.1.

Tammikuun osakunnan kokous

30.1.

Hallituksen osakuntatoimijaoki

6.2.

Laulukirjan läpilaulantaoki

13.2.

Yhteiskunnallinen toimikunta: Väittelyoki

20.2.

Helmikuun osakunnan kokous

27.2.

EVVK: Oscar-gaala-oki

6.3.

Kiva Kerhon oki

13.3.

Kraadin oki

20.3.

Kulttuuritoimikunnan oki

27.3.

Osakunnan juhlakokous

3.4.

Opastustoimikunnan oki

10.4.

Urheilutoimikunnan oki

17.4.

Huhtikuun osakunnan kokous

24.4.

Kuraattorin kuohuviinioki

1.5.

Vappu

8.5.

Toukokuun osakunnan kokous

15.5.

Satakuntalaisen Olutseuran oki

22.5.

Isännän kevään päätösoki
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YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

MUISTIO

Paikka: Kunnantalo, valtuustosali sekä etäyhteyden välityksellä
Aika: ma 6.4.2020 klo 13.00-14.30
Paikalla: Arja Tuuliniemi, Tiina Koski, Olli Liikala, Reetta Lepistö, Marjo Pihlajaviita, Sanna Ojala, Jaakko
Kallioniemi, Pirkko Välimäki, Sirpa Ala-Rämi, Arimo Koivisto, Kaisamaija Ronkainen, Miia Salonen, Tarja
Hosiasluoma, Voitto Raita-aho pj
Etäyhteydellä: Jaakko Hietaluoma, Katri Lamberg, Päivi Suominen, Jyrki Koivumäki
Neuvottelun aloitus
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho avasi yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanhallitus määräsi kokouksessaan
käynnistää koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelusta laaditaan muistio.
Neuvottelun tarkoituksena on käydä tilanne kartoitus läpi toimialoittain koulu, varhaiskasvatus, tekninen,
vapaa-aika ja keskushallinto. Kunnan taloudellinen tilanne painaa päälle, korona tuo tällä hetkellä omat
paineensa. Sitä ei tiedetä korvataanko kunnille koronasta aiheutuvat menot, joka käsitellään tällä viikolla
kehysriihessä. Kunnalla ei ole irtisanomisiin tavoitteita vaan työntekijöiden siirtämistä muihin tehtäviin.
Toimenpiteiden perusteet
Kunnansihteeri-Koulutoimenjohtaja Kaisamaija Ronkainen: Sivistystoimen osalta varhaiskasvatuksessa on
tapahtunut radikaali muutos. Lapsimäärä vaihtelee. Muutama lapsi ollut hoidossa, nyt on ollut 15 lasta
hoidossa. Joinakin päivinä odotellaan yli 20 lasta, sitten voikin olla alta 10, perumisia tulee viime tipassa.
Tämä tekee työn suunnittelun hankalaksi. Työtä on ollut vähemmän. Osa lastenhoitajista ohjattu siivous
työhön, kuten perussiivousten tekemiseen. Keittiöllä ei ollut ketään, lastenhoitaja siirtyi keittiöön.
Päivähoidon ohjaaja Reetta Lepistö: Päiväkoti on ollut auki myös lauantaisin. Lauantai hoidolle on tarvetta.
Alle 3-vuotiaita lapsia on paljon, jolloin henkilökuntaa tarvitaan kaksinkertainen määrä. Lapsia varten pitää
olla henkilökuntaa klo 17.00 saakka. Avilta on tullut kehotus ettei päiväkoteja saa yhdistellä. Enemmän
jakaannutaan pieniin eri ryhmiin.
Kaisamaija Ronkainen: Kirjasto on tällä hetkellä selkeä. Kirjasto suljettiin 17.3. Kahtena päivänä viikossa oli
kirjakassipäivä, mutta se jouduttiin Avin määräyksestä keskeyttämään. Kirjastossa on tällä hetkellä töitä
mm. syksyn tilauksia tehdään ja työtiloja on laitettu järjestykseen. Jos tilanne jatkuu pitkään koronan
vuoksi, niin silloin töitä ei välttämättä ole. Vuosilomia on pidetty ja myös palkattomia lomia.
Koulupuoli: lähikoulussa on 6 oppilasta paikalla päivittäin. Joskus ollut vähemmänkin. Kaksi opettajaa ollut
paikalla, myös 2 ohjaaja. Aamu ja iltapäiväkerhot toimii koulussa. Opettajat työskentelevät etänä.
Lähiohjaajat ovat tehneet tarvikeinventaariota ja luokkia on laitettu järjestykseen. Ylimääräiset lähiohjaajat
ovat nyt tehneet myös etätyötä. Jotkut oppilaat tarvitsevat etäohjaajaa.
Rehtori Arimo Koivisto: Alku oli hiukan kaaosta nyt tilanne on vakiintunut. Etäopiskelu on ollut alkuunsa
haastavaa, mutta nyt pikkuhiljaa eteenpäin. Kuljetukset on minimissä, yksi auto kuljettaa muutamaa
oppilasta. Erityistuen oppilaat ovat lähiopetuksessa. Koko ajan kehittävät toimintatapaa. Kaikki resurssit
tarvitaan. Valmiudet kodeissa on erilaiset ja erilaiset tarpeet.

Luottamusmies, JHL Pirkko Välimäki: Onko tullut tietoa saako valtiolta ns. korona-avustusta siitä huolimatta
jos lomautuksiin ryhdyttäisiin?
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho: Lomautus ei kuluttaisi työttömyysturvan enimmäisaikaa ( enimmäisaika
300-500 päivää) ja karenssipäivät poistuu. Kehysriihestä on ehkä tulossa avustusta, mutta sitä ei vielä
varmuudella tiedetä.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma: lupailtiin verotulo kompensaatiota. Lomautuksia on tullut esimerkiksi
ravintolat ovat lomauttaneet. Väistämättä verotulot tippuu Todennäköisesti vasta alkua. Resursseja pitää
suunnata oikein. Koulupuolelta osalta vanhemmilta tullut soittoja, että haluavat kotiin opetusta.
Vanhemmat ei osata opettaa. Pitää osata tukea perheitä ja oppilaiden pitää pysyä mukana opetuksessa.
Koronan jälkeen saattaa ilmetä lieveilmiöitä. Kunnan haastava taloustilanne on vielä päällä. Yrittäjiä pitää
tukea. Hetkellisesti voi tuntua siltä, että saadaan säästöjä, mutta se voi olla murto-osa siitä mitä on tulossa.
Kiireelliset terveydenhoitopalvelut, leikkaukset ynnä muuta voi rysähtää kerta heitolla. Kustannukset
kuitenkin juoksevat koko ajan.
Rehtori Arimo Koivisto: Oppilaita jotka tarvitsevat erityistä apua pyydetään käymään koululla ja yritetään
antaa lähiopetusta. Koitetaan auttaa, ohjaajat ovat käyneet kotona. Koteihin on otettu yhteyttä.
Vapaa-aikatoimesta ja luottamusmies (JYTY) Sirpa Ala-Rämi kertoi, että liikuntapuolella on valmistauduttu
poikkeustilanteeseen. Kuntalaisille on tehty jumppavideoita ja terveyskioskista on saanut hakea
liikuntavälineitä. Tiina-Kaisa on etänä tehnyt soitin opetusta koteihin omiin oppilaisiin. Säästö- ja vuosilomia
voi pitää tällä hetkellä pois. Lomautuksia kannattaisi välttää viimeiseen saakka. KVTES:iä pitää noudattaa.
Teknisestä toimesta rakennusmestari Jaakko Kallioniemi: 13 vakituista työntekijää, muutama työkokeilussa.
Töitä on toistaiseksi. Korona työllistänyt Jaakkoa ja Mariannea, josta johtuen vakituiset työt ovat jääneet
taka-alalle. Kiinteistöhuolto on tällä hetkellä supistettu. Siivoojia tällä hetkellä 5. Määräaikainen työntekijä
on tuurannut pitkään vakituista, määräaikaisuus toukokuun loppuun. Vakituinen työntekijä palasi
työkokeiluun 4 tuntia päivässä, jonka johdosta vakuutusyhtiön kustantaa. Siivouspuolella perussiivoukset
on yleensä tehty kesällä. Nyt perussiivouksia on tehty. Mukana perussiivouksissa on ollut mukana
varhaiskasvatuksesta kuin koulupuolelta henkilökuntaa. Kiinteistöjen lämmitykset on laitettu minimiin ja
sähköä ei mene. Työtehtäviä riittää ainakin kevään ja kesän ajan loppuun. Kesäaika on kiireinen vaihe. 2-3
kausityöntekijää ollut lisäksi, niitä ei nyt palkata vaan työt tehdään omalla henkilökunnalla. Silläkin saadaan
säästöä. Siivouksessa perussiivoukset kestää vielä puolitoista kuukautta. Pystytään tekemään paremmin
nyt. Siivoojille on töitä ainakin huhti- ja toukokuulle. Sitten pitää soveltaa. Siivoojat voivat oivat osallistua
myös kiinteistöhuolto tehtäviin kuten pihatöihin. Henkilöstössä on ollut joustavuutta. Kaikki ovat hyvin
asennoituneet.
Jaakko Kallioniemi lisäsi vielä; verotulot tippuu paljon, mikä tulee olemaan terveydenhuollon lisälasku,
valtiolta ei tule apuja. Teknisellä puolen jos lomautukseen mennään niin piltkälti taloudelliset syinä.
Kaisamaija Ronkainen kertoi keskushallinnon tilanteen. Koronan takia työtä on tullut lisää tiedottamisen ja
suunnittelun kanssa. Palkanmaksu kuitenkin pyörii ja kirjanpidossa tilinpäätös kohta valmis. Korona ei ole
vähentänyt työtä.

Toimenpidevaihtoehdot ja toimenpiteiden vaikutukset
Voitto Raita-aho: Työtä on siis toistaiseksi. Jos joku haluaa jäädä vapaaehtoisesti lomaututetuksi niin se
annetaan. Säästö-, pitämättömät lomat, vuosilomat pidetään. Kunnanhallitus kokoontuu pääsiäisen jälkeen
14.4.2020 ja viedään sinne asiaa eteenpäin. Yhteistyötoimikunta voi kokoontua kunnanhallituksen jälkeen.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma: varautumista on pyritty tehdä ja toimintamalleja on mietitty. Jos joku
haluaa vapaaehtoisesti lomautuksen, niin se annetaan. Pitämättömät lomat pidetään.
Jaakko Kallioniemi: jokaisen esimiehen pitää tutkia onko töitä kaikille ja missä määrin järkevää. Pitää ottaa
huomioon myös se, koska mahdollinen korona tänne iskee ja siihen pitää myös varautua. Entä jos käy niin,
että puolet lomautettu ja puolet sairaslomalla. Työntekijöitä ei ole. Lomautukset pitää olla tasavertaisia
mielummin yhteisvastuullisesti, joka koskee koko henkilökuntaa.
Voitto Raita-aho: Kunnanhallitus keskustelee ja sieltä uutta evästystä, yhteistoimintakokous pystyyn, jos
tarvetta.
Jaakko Kallioniemi: varoaika 30 pv, niillä jolla on töitä, syksyllä voi pitää sovittuina päivinä. Kiireelliset
sektorit, kun näkee tilanteen. Siivoojat ovat ensimmäinen työryhmät joilta työt loppuvat.
Rehtorin pyyntö ettei koulun henkilökuntaa lomautettaisi, koska jos siellä joku sairastuu niin silloin ei tiedä
mitä tehdään. Henkilökunta on työllistetty.
Pirkko Välimäki: Säästövapaat ja pitämättömät lomat olisi mahdollista nyt pitää pois. Onko niitä paljon
kerätty , koska ko. asia oli hallituksessa ja yt. toimikunnassa missä niistä keskusteltiin ja laitettiin katto.
Reetta Lepistö: viime kesänä piti palkata lisää väkeä. Tässä tilanteessa toukokuun alussa henkilökunta
pystyy pitämään jo lomaa, oma-aloitteisesti pitävät. Vanhemmat joutuvat palaamaan töihin, epäilee että
kesästä tule täysi. Ylimääräisiä työntekijöitä ei ole. Neljä työsopimusta loppuu, kesä tulee olemaan tiukilla.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma: yhteydenpito on ollut työlästä. Varhaiskasvatuksesta ja koulupuolelta on
oltu yhteydessä koteihin. Tällä hetkellä työllistää yli 70 vuotiaat, koska niihin pitäisi ottaa yhteyttä. Kysyä
heidän kuulumisia, kartoittaa tilannetta ja kertoa heille koronaan liittyvää tietoa. Varhaiskasvatuksessa ja
koulupuolelle jos liukenee aikaa, voisi soitella nimilistaa läpi. Yrittäjiltä tulee puheluja. Oma aika ei riitä
välttämättä.
Kokonaistilannearvio
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho:
Päätettiin seuraavaa: Työtä on siis toistaiseksi. Jos joku haluaa jäädä vapaaehtoisesti lomaututetuksi niin se
annetaan. Säästö-, pitämättämät lomat, vuosilomat pidetään. Kunnanhallitus kokoontuu pääsiäisen jälkeen
14.4.2020 ja viedään sinne asiaa eteenpäin. Yhteistoimintaneuvottelukunta voi kokoontua tarvittaessa
kunnanhallituksen jälkeen.
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho päätti neuvottelun klo 14.30.
Muistion vakuudeksi
Miia Salonen/palkanlaskija-arkistonhoitaja
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Dnro ESAVI/5442/2020

Etelä-Suomi
30.3.2020

Hakija

Vapo Oy

Asia

Alkkian turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 3 muuttaminen, Karvia

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoanne asiakohdassa mainitusta hakemuksesta
6.5.2020 mennessä.
Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun
kautta (www.avi.fi/muistutus). Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro
ESAVI/5442/2020.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Mikäli ette pidä lausunnon antamista tarpeellisena, pyydämme ilmoittamaan siitä kirjaamoomme.

Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438

JAKELU

Pirkanmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon ELY-keskus / kalatalous
Varsinais-Suomen ELY-keskus / kalatalous
Karvian kunta: kunnanhallitus ja ympäristönsuojeluviranomainen
Kurikan kaupunki: kaupunginhallitus ja ympäristönsuojeluviranomainen
Parkanon kaupunki: kaupunginhallitus ja ympäristönsuojeluviranomainen

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016 000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
fax 029 5016661
Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi
PL 150, 13101 Hämeenlinna
PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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Dnro ESAVI/2684/2020

Etelä-Suomi
27.3.2020

Hakija

Uusi-Penttilä Kari

Asia

Haitikeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen, Karvia

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoanne asiakohdassa mainitusta hakemuksesta
4.5.2020 mennessä.
Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun
kautta (www.avi.fi/muistutus). Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro
ESAVI/2684/2020.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

Mikäli ette pidä lausunnon antamista tarpeellisena, pyydämme ilmoittamaan siitä kirjaamoomme.

Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438
sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508
sähköposti: ville.salonen@avi.fi

JAKELU

Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalousviranomainen
Karvian kunnanhallitus
Karvian ympäristönsuojeluviranomainen

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016 000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
fax 029 5016661
Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi
PL 150, 13101 Hämeenlinna
PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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YHTIÖKOKOUSKUTSU
Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.4.2020 klo 13 alkaen osoitteessa Palokunnankatu 26, 3. krs, 13100
Hämeenlinna.
Koronaviruksen aiheuttama epidemia ja sen johdosta jo määrätyt ja mahdolliset myöhemmin määrättävät kokoontumis- ja liikkumisrajoitteet ovat erittäin painavia syitä,
joiden vuoksi yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikasta (Helsinki) poikkeavalla paikkakunnalla Hämeenlinnassa.
Yhtiökokouksessa ei tarjoilla mitään, eikä jaeta mitään kokousasiakirjojen lisäksi.
Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään
mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.
Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.
Yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 25.3.2020, että yhtiökokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden välityksellä. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan voimakkaasti osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta.
Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen ja ilmaisevan ilmoittautumisensa yhteydessä, osallistuuko yhtiökokoukseen
etäyhteyden kautta vai aikooko tulla kokouspaikalle. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään viimeistään 22.4. klo 16 tästä linkistä. Ilmoittautumisen yhteydessä
pyydämme toimittamaan valtakirjan.
Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi ilmoittautuneille osakkeenomistajille toimitetaan ennen kokousta ohjeet ja linkki, jonka kautta
kokoukseen pääsee osallistumaan käyttämällä internetyhteyttä ja selainohjelmalla
varustettua tietokonetta, jossa on mikrofoni ja kaiutin. Etäosallistuminen toteutetaan
Microsoft Teams -ohjelmaa hyödyntäen (etäosallistujalla ei tarvitse olla ohjelmaa
asennettuna; se toimii internetselaimella).
Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja suullisesti ilmaisee äänestyskantansa mahdollisissa äänestyksissä.
Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä päätösehdotukset ovat tämän yhtiökokouskutsun liitteenä sekä
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sarastia.fi/agm2020 viimeistään
14.4.2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 12.5.2020.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla 30 minuuttia
ennen yhtiökokouksen alkamista.

Sarastia Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki
Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
Y-tunnus: 2360731-5
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Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Kokouksen avaaminen

2.

Kokouksen järjestäytyminen

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien) sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka
osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta
kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.
4.2. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä.

5.

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.

Taseen osoittaman tuloksen käsittely
8.1. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan edellisten
tilikausien voitto/tappio -tileille. Todetaan selvyyden vuoksi, ettei osinkoa ei
jaeta.

9.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9.1. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden aikana Pentti Itkonen, Kimmo
Mikander, Jussi Vira, Karoliina Kanerva, Sirkka Lankila, Esa Lunnevuori,
Tommi Vekka, Markku Vehmas ja Timo Kenakkala sekä toimitusjohtajina
Mika Kantola ja Sami Puukari.

10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten toteaminen
10.1. Yhtiötä koskeva osakassopimus sisältää säännöksiä osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinnasta.
10.2. Todetaan nimitysvaliokunnan jäsenet.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 3 ja yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan
hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita varajäsenet. Esityksen hallitusjäsenten lukumäärästä tekee nimitysvaliokunta.
11.2. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään seitsemän ja että varajäseniä ei valita.
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12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
12.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esityksen näistä on tehnyt nimitysvaliokunta.
12.2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.
13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13.1. Pohjana on nimitysvaliokunnan esitys.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14.1. Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.
15. Tilintarkastajan valitseminen
15.1. Tilintarkastajaksi esitetään valittavan BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Eeva Koivula.
16. Yhtiön hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen toteutumisen raportointi ja
sen liitteenä olevan hallintosäännön vahvistaminen
16.1. Yhtiön hallitus hyväksyi hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen, jonka
liitteenä on yhtiön hallintosääntö. Nimitysvaliokunta otti kantaa sidonnaisuuksien määrittelyyn.
16.2. Esitetään vahvistettavaksi selostus hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen toteutumisesta tilikaudella 2019.
17. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen
17.1. Osakassopimuksen mukaan varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain
seuraavaksi vuodeksi yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena
on konsernin substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä.
Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin aina vähintään sulautumisen täytäntöönpanohetken mukainen konsernin substanssiarvon perusteella laskettu
hinta.
17.2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi
vahvistetaan 3,66 euroa osakkeelta.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen

HALLITUS

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Kari Kaartinen
kari.kaartinen@sarastia.fi
p. 0400120660
Palokunnankatu 26, 3 krs
13100 Hämeenlinna
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