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Aika

Maanantai 7.12.2020 klo 18.00 – 19.13

Paikka

Etäyhteydellä, Microsoft - Teams

Läsnä

Ervelä Mari
Hietaluoma Jaakko
Huhdanmäki Tuire
Kangas Kaija
Kaskimäki Veijo
Raita-aho Voitto
Vainionpää Joni
Ylilammi Tomi

jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen

Poissa

Hietikko Tarja

jäsen

Muut saapuvilla olleet
Suominen Päivi
Huhtaluoma Heikki
Koivumäki Jyrki
Kannisto Jari
Hosiasluoma Tarja
Ronkainen Kaisamaija

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kunnanvaltuuston I varapj
kunnanvaltuuston II varapj
kunnanvaltuuston III varapj
kunnanjohtaja
kunnansihteeri, ptk-pitäjä

Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 8.12.2020

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä verkkosivuilla 8.12.2020
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222 §

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

223 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä
pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Huhdanmäki Tuire ja Kangas Kaija.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

224 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS
Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen perjantaina 20.11.2020 ja toimittanut sen
kunnanhallitukselle tiedoksi.
Liitteet:
•

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 20.11.2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

225 §

UUDEN VARAVALTUUTETUN NIMEÄMINEN VALTUUSTOON

KH 12.10.2020
§ 179

Kunnanvaltuusto totesi 1.10.2020 § 44 varavaltuutetun Juha Rinteen (SDP) nousevan
valtuustoon Aarre Välimäen tilalle. Näin ollen varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja
kuntalain 17 §:n mukaisesti. Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 75 §:ssä.
Keskusvaalilautakunta määrää varavaltuutetun vaalilain 93 §:n mukaisesti.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston puheenjohtaja pyytää
keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun SDP:n varavaltuutetuksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun SDP:n ja varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------KV 12.11.2020
54 §

PÄÄTÖS:
Valtuuston puheenjohtaja pyysi keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden
varavaltuutetun SDP:n varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kevlk 1.12.2020
4§

SDP:lle +Vasemmistoliitolle on määrättävä varavaltuutetuksi vuonna 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa valitsematta jääneistä ehdokkaista Malle Niemelä (SDP), äänimäärä 8, vertausluku 33,222. Uusi varavaltuutettu tulee sijaantulojärjestyksessä viimeiseksi.
Varavaltuutettujen järjestys on seuraava:
1. Järvinen Tiina (SDP)
2. Lintoja Turkka (SDP)
3. Virtanen Rauni (SDP)
4. Niemelä Malle (SDP)

PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta päättää määrätä SDP:n 4. varavaltuutetuksi Malle Niemelän.
Keskusvaalilautakunta vie asian tiedoksi kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:
Keskusvaalilautakunta päätti määrätä SDP:n 4. varavaltuutetuksi Malle Niemelän.
Keskusvaalilautakunta vie asian tiedoksi kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KH 225 §

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian edelleen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.

PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

226 §

POSAN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Kankaanpään ja Honkajoen kuntaliitos astuu voimaan 1.1.2021. Yhdistymisen vuoksi
Posan perussopimusta pitää tarkistaa. Perussopimuksen muutosta on valmisteltu Posan jäsenkuntien luottamusmiesten toimesta ja sitä on käsitelty myös kuntajohtajien
kokouksessa.
Neuvotteluja käytiin viimeksi 24.11.2020. Neuvotteluissa keskusteltiin muistakin
muutostarpeista. Perus sopimuksessa on aiemmin soteuudistusten valmistelun ja tämän syksyn prosessin aikana huomattu olevan muitakin kuin kuntaliitoksesta johtuvia
muutostarpeita. Muutos- ja selkeytystarpeita on ainakin eroamista ja kiinteistövuokria
koskevien pykälien osalta. Perussopimus näiltä osin on palautettava uudelleen valmisteluun.
Jotta kuntayhtymän päätöksenteko voidaan turvata vuodenvaihteen jälkeen, sopimusta
muutetaan ensin niiltä osin, joista on käydyissä neuvotteluissa sovittu.
Kuntaliitoksen vuoksi perussopimukseen on tulossa seuraavat muutokset:
Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu perussopimuksen pykälässä 2 § ja 5 §:ssä
on määritelty yhtymävaltuuston jäsenmäärä, johon tulee muutos. Yhtymävaltuuston
puheenjohtaja tulee Kankaanpäästä ja äänileikkuri poistuu käytöstä 1.1.2021 alkaen.
Yhtymähallituksen kokoonpanoa käsitellään 10§:ssä. Yhtymähallituksen jäsenmäärä
on 1.1.2021 alkaen aiemman yhdeksän sijaan kahdeksan ja 4 jäsentä tulee Kankaanpäästä ja 1 jokaisesta musta jäsenkunnasta. Puheenjohtaja valitaan muista jäsenkunnista. Jäsenkuntien kunnanjohtajilla tai hänen sijaisekseen määrätyllä on läsnäolo-oikeus.
Ympäristö- ja terveyslautakunnan jäsenmäärä kasvaa siten, että Kankaanpäästä tulee
yksi jäsen lisää (13§) ja oikaisuvaatimuslautakunnan jäsenmäärä kasvaa samoin yhdellä Kankaanpään osalta. (14§) Tarkastuslautakuntaa koskevaan pykälä 24 muuttuu
siten, että Kankaanpään kaupungista tarkastuslautakuntaan valitaan kolme jäsentä
aiemman yhden sijaan.
Muutoksia tulee myös peruspääomasijoituksia ja äänivaltaa käsittelevään pykälään
(15§) ja 20 §:ssä käsitellään investointien rahoitusta. Ne rahoitetaan palvelutoimintojen maksun kautta, elleivät jäsenkunnat yhtäpitävin päätöksin toisin päätä.
Pykälässä 27 määritellään muutosten voimaantulo. Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokoonpano muuttuu 1.6.2021.
Liitteet:
•

Luonnos muutetuksi perussopimukseksi

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
perussopimuksen muutoksen sekä esittää valtuuston edellyttävän, että Posan perussopimus ajantasaistetaan muilta osin ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä.
PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

227 §

TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2022-2023

KH 12.10.2020
§ 186

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto
hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan
tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee
antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi.
Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 10.8.2020 § 139.
Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi ennustetaan 2,07 % vuoteen 2020 verrattuna. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020-28.2.2022
saakka. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysynevät vuoden 2020 tasolla. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista.
Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia.
Liitteet:

•
•
•
•
•
•
•

talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa
rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua)
tuloslaskelma (poistojen osuus arvioitu)
Teknisen lautakunnan 29.9. hyväksymä talous- ja investointiarvio
Kasvatus- ja opetuslautakunnan 30.9. hyväksymä talousarvio
Elinvoimalautakunnan 6.10. hyväksymä talousarvio

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja
opetuslautakunnan sekä elinvoimalautakunnan viranhaltijat esittelevät oman
hallinnonalansa talousarvioehdotukset. Teknisen lautakunnan viranhaltija esittää
investointisuunnitelmat.
Talousarvion 2021 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.
Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi aluksi, että jokaista talousarvion osaa on
viilattu. Positiivista tässä vaiheessa, että verotulokertymä on kasvanut. Vuosikate on
plussalla. Posa on tarkentanut talousarviotaan. Tuulivoimaa ei ole suunnitteilla ensi
vuonna. Yleishallinnossa on nousua vaaleissa. Elinvoimalautakunnassa ei ole
muutoksia, hyvällä tasolla.
Kunnanhallitus kävi yleisraamikeskustelua.
Teknisen lautakunnan investoinnit käytiin kokouksen alussa läpi. Kunnanhallitus
päätti, että investoinneissa kattona pidetään 625.000 euroa.
Kunnanhallitus kävi yleiskeskustelua veroprosenteista. Veroprosentteja ei nosteta.
Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.
---------------------------------------------------------------------------------------KH 2.11.2020
§ 200

Liitteet

•
•
•
•

talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa
rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua)
tuloslaskelma (poistojen osuus arvioitu)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on:
käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus käsitteli tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden käyttötalousosat ja hyväksyi esitykset seuraavin poikkeuksin:
Tulosalueen (1310) Muut yleispalvelut alaisen kustannuspaikan (1270) Vuokrataloyhtiön hoito toimintakulut poistetaan talousarviosta kokonaan.
Tulosalueen (1610) Sosiaali- ja terveyspalvelut toimintakulut jätettiin toistaiseksi hyväksymättä Posan talousarvion käsittelyn ollessa vielä kesken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KH 23.11.2020
209 §

Liitteet

•
•

talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa

•
•

rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua)
tuloslaskelma (poistojen osuus arvioitu)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on:
käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallituksen jäsen Ervelä poistui kokouksesta klo 20.19 ennen pykälän 209
käsittelyä.
Pöytäkirjan tarkastajaksi Ervelän tilalle §:stä 209 eteenpäin valittiin Hietikko.
Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä ja päätti osaltaan hyväksyä talousarvion
2020 ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin:
Käyttötalous:
Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin huomioiden
samassa kokouksessa päätetty Posan talousarvion hyväksyminen Sosiaali- ja
terveyspalveluihin sekä Willi karvia Oy:n avustus tulosalueen Kunnanhallitus ja
kunnanjohtajan alaisena menona.
Elinvoimalautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin esityksen
mukaisesti.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin
Yhtenäiskoulun keittiön tulosalueen budjettia lukuun ottamatta, johon oli virheellisesti
jäänyt tuottoja budjettivuodelle 2021 ja menoja suunnitteluvuosille 2022-2023.
Vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin
esityksen mukaisesti.
Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin esityksen
mukaisesti.
Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.
---------------------------------------------------------------------------------------KH 227 §
Liitteet

•
•
•
•

talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa
rahoituslaskelma
tuloslaskelma

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä.
Talousarvioon on lisätty kuluja luottamustoimipalkkioista (4000) ja matkakuluista
(4420) Satasotehankkeeseen (001510).
Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä ja päätti osaltaan hyväksyä talousarvion
2021 ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman seuraavalla huomiolla:
Käyttötalous
Varhaiskasvatuksen Effica-ohjelmaan on ensi vuoden aikana todennäköisesti
hankittava lisäosia, jota ei nyt huomioida talousarviossa. Lisäosien arvo tullee olemaan
10 000 euroa.
Kunnanhallitus päätti talousarvion käsittelyn.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 talousarvion
ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman.

228 §

MUUT ASIAT
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Tiedoksi tarkastettu Karvian vanhus- ja vammaisneuvoston muistio 15.9.2020
kokouksesta.
2. Tiedoksi vapaa-ajanlautakunnan kokouksen 23.11.2020 pöytäkirjanote 37 §:
Nuorisosihteerin tehtävän osa-aikaistaminen määräajaksi. Oheismateriaalina
listaus nuorisosihteerin 60 % tehtävistä.
3. Leader Ravakka pyytää Karvian kunnalta sitoutumista kalatalouden
toimintaryhmän toiminnan rahoitukseen ohjelmakauden toiminnan 2022-2027
ajan. Karvian kuntarahan osuus on 500 €/vuosi. Kunnanhallitus kannatti
rahoitusosuuteen sitoutumista. Kuntarahan osuus maksettaisiin
elinvoimalautakunnan alaiselta elinkeinoelämän kehittämisen kustannuspaikalta.
4. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä on myöntänyt 25.11. Veljekset
Anttila Ky:lle maa-ainesluvan hakemuksen mukaisesti.

229 §

ILMOITUSASIAT
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiovarainministeriö
Päätös 19.11.2020: Kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 2020.
Lausuntopyyntö 30.11.2020: Suositus luotettavuuden varmistamisesta (TiHL 12§).
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6de777db-984d4e25-8f3e-a63b9eb87547&respondentId=0b75bd56-191c-45a3-a384-c42ff8ddf186
Lausuntopyyntö 1.12.2020: Suositus tietojen siirtämisestä yleisessä tietoverkossa sekä
vastaanottajan tunnistamisesta (TiHL 14.1§).
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=51ce5dc7-a0ec48ef-8e84-4d9e4a1647e6&respondentId=e6beaf1c-45e2-49fd-a202-3142d5b96d3e
Sosiaali- ja terveysministeriö
STM:n ohjeet ja suositukset 24.11.2020 epidemian leviämisen estämiseksi
Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa. Ohjeet ja
suositukset julkaistaan ministeriön verkkosivuilla: https://stm.fi/stm-ohjeetkoronavirustilanteessa
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Päätös 25.11.2020 LSAVI/11092/2020: Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös
Satakunnan kuntien alueella.
Päätös 2.12.2020 LSAVI/11435/2020: Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös
Satakunnan kuntien alueella.
KT Kuntatyönantajat
Vuoden 2021 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset. Lisää luettavissa:
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/14/vuoden-2021-hyvaksytytammattiyhdistyskoulutukset
Satakuntaliitto
Tiedote 25.11.2020: Satakunnan talous kärsinyt merkittävästi koronasta. Vaikutukset
kuitenkin toistaiseksi lievemmät kuin maassa keskimäärin.
Maakuntavaltuuston kokous järjestetään sähköisenä Teams -etäkokouksena perjantaina 11.12.2020. Valtaosalla valtuutetuista on sähköiseen kokoukseen osallistumiseen
tarvittavat välineet ja tietoyhteydet. Maakuntavaltuuston 15.5.2020 kokouksen tapaan
Satakuntaliitto on ohjeistanut valtuutettuja ottamaan yhteyttä omaan kuntaansa

viimeistään pe 4.12.2020, mikäli he haluavat osallistua kokoukseen kunnan järjestämillä välineillä ja etäyhteydellä klo 10.00 – 12.00.
Maakuntahallituksen 23.11.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/2HBTrU6
Maakuntajohtajan blogi joulukuun alussa 2020:
• Satakunnan teollisuuden uudistaminen ja kehittäminen sekä
elinkeinoelämäperustaisen TKI-toiminnan edistäminen huomioiden vihreä
kasvu ja digitaalisuus
• Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen sekä soveltaminen elinkeinoelämän
tarpeisiin.
• Satakunnan logistiikan kehittäminen huomioiden digitaalinen tieto ja fyysinen
logistiikka sekä huoltovarmuus.
Satasairaala
Tiedoksi jäsenkunnille oheinen valtiovarainministeriön päätös Covid19-epidemiasta
sairaanhoitopiireille aiheutuvien kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi
myönnettävästä avustuksesta vuodelle 2020.
Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään
30.11.2020. Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/
Yhtymävaltuusto 9.11.2020 pöytäkirjanotteet:
•
•
•
•

27 §: Somaattisen sairaanhoidon siirtoviivemaksu vuonna 2021
29 §: Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös ajalle
1.1.2021-31.12.2021
33 §: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma
vuoteen 2017+ seurantaraportti
25 §: Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023
ja vuoden 2021 talousarvio sekä investointisuunnitelma vuoteen 2026

Yhtymähallitus 30.11.2020 pöytäkirjanotteet:
•
•

202 §: Yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon päivystysten toiminnallinen
yhdistäminen 1.1.2021 lukien
203 §: Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsaus 1-10
kk/2020

230 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

