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 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Huitu Pertti Puheenjohtaja  

 Kuusisto Timo Varapuheenjohtaja  
 Hannula Jarmo Jäsen  
 Henriksson Irmeli Jäsen  
 Järvinen Jaana Jäsen  
 Männistö Mika Jäsen  
 Rautiainen Pekka Jäsen  
 Salo-Kimppa Susanna Jäsen  
 Kotiranta Anna-Maija Varajäsen                                  Tyysterin, 

poissa §:n 
259 ajan 

 Simula Kari Kvalt pj  
 Laaksonen Jari Kvalt:n II vpj  
 Kauppi Kullervo Kvalt:n III vpj  
 Mäenpää Teijo Kunnanjohtaja/Esittelijä  
 Österman Päivi Sivistysjohtaja/Pöytäkirjanpitäjä  
    
Poissa Tyyster Maria Jäsen  
 Nieminen Ismo Kvalt I vpj  
    
    

 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
   Pertti Huitu   Päivi Österman 
   puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat  253 – 270 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 4.1.2023 
 
 
 
 
   Susanna Salo-Kimppa Jaana Järvinen 
   pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 
    
   4.1.2023 klo 9-15 kunnanvirasto. Julkaistu Säkylän kunnan nettisivuilla 
   4.1.2023   
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Kunnanhallitus                                 § 253 19.12.2022 
 
 

 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
KHALL 19.12.2022 § 253 

 
 

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

====== 
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Kunnanhallitus                                § 254 19.12.2022 
 
 

 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 
KHALL 19.12.2022 § 254 

 
 

Hallintosäännön 155 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättä- 
mällä tavalla. 

 
Päätösehdotus Päätetään pöytäkirjan tarkastusajankohdasta ja valitaan pöytäkirjan 

tarkastajat. 
 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Susanna Salo-Kimppa ja Jaana 
Järvinen. 

 
Päätös Pöytäkirja tarkastetaan 4.1.2023 ja tarkastajiksi valittiin Susanna Salo-Kimppa 

ja Jaana Järvinen. 
 

====== 
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Kunnanhallitus                               § 255 19.12.2022 

 
Valtuuston 12.12.2022 pitämän kokouksen päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 

KHALL 19.12.2022 § 255 
515/00. 02.01/2022 

 
 

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 

Päätösehdotus Todetaan valtuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja pää- 
tetään niiden täytäntöönpanosta seuraavaa: 

 
66 § Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2022: Ilmoi- 
tetaan valtuuston päätöksestä sivistyslautakunnalle. 

 
67 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.- 
30.9.2022 ja talousarvion muutokset 2022: Ilmoitetaan valtuuston päätök- 
sestä sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä talous- ja hallintotoimialalle. 

 
68 § Suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi: Ilmoitetaan valtuuston 
päätöksestä sosiaali- ja terveyslautakunnalle, Ikääntyvien neuvostolle sekä 
viedään suunnitelma kunnan nettisivuille. 

 
69 § Ympäristöterveydenhuollon virkojen perustaminen ja virkanimikkeiden 
muuttaminen: Ilmoitetaan valtuuston päätöksestä Etelä-Satakunnan ympä- 
ristölautakunnalle ja ympäristö- toimialalle sekä talouden- ja hallinnon toi- 
mialalle. 

 
70 § Hallintosäännön muutokset/Ympäristötoimiala: Ilmoitetaan valtuuston 
päätöksestä Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnalle ja Säkylän kunnan 
henkilöstölle. 

 
71 § Valtuustoaloite/Nuorisotyöntekijän palkkaaminen: Ilmoitetaan valtuus- 
ton päätöksestä aloitteen tekijöille ja sivistyslautakunnalle. 

 
72 § Valtuustoaloite/Kotimaisten ja erityisesti paikallisten elintarvikkeiden 
käytön lisääminen: Ilmoitetaan valtuuston päätöksestä aloitteen tekijöille ja 
sivistyslautakunnalle. 

 
73 § Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston suunnitellut kokousajankoh- 
dat: Ei jakelua. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

 
====== 
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Kunnanhallitus                                 § 256 19.12.2022 

 
Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2023 

KHALL 19.12.2022 § 256 
1193/02. 02.02/2022 

 
Kunnanhallitus päättää käyttösuunnitelmassaan tehtävien ja niille asetettu- 
jen toimintatavoitteiden toteuttamisesta sekä määrärahojen käytöstä ja tu- 
loarvioiden toteuttamisesta. Käyttösuunnitelmilla määrärahat ja tuloarviot 
jaetaan osamäärärahoiksi ja tuloarvioiksi sekä asetetaan tarkennetut ta- 
voitteet. 

 
Käyttösuunnitelma vahvistetaan sen jälkeen, kun valtuusto on päättänyt 
talousarvion sisällöstä. Kunnanhallitus voi määrätä alaisensa viranhaltijan 
päättämään tulosyksiköitä, kustannuspaikkoja ja investointikohteita koske- 
vista käyttösuunnitelmista. 

 
Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma koostuu Hallinto -tehtäväalueeseen 
sisältyvistä palvelualueista Luottamushenkilöhallinto, Hallinto- ja talouspal- 
velut ja Muu toiminta sekä Elinkeinojen kehittäminen -tehtäväalueeseen 
sisältyvästä palvelualueesta Elinkeinoelämän kehittäminen. 

 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 kunnanhallituksen vuoden 2023 ta- 
lousarvion esitetyssä muodossa muilta osin, mutta lisäsi hyvinvointipalvelu- 
jen vaikuttamiselinten toimintaan 5.000 euroa (Muu toiminta -palvelualue). 

 
Esityslistan liitteet: 
- Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2023 

 
Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen vuoden 2023 käyttösuunnitel- 

man. 
 

Päätös            Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
             ====== 
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Kunnanhallitus                               § 257 19.12.2022 

 
Kunnan pankkitilien käyttövaltuudet 

KHALL 19.12.2022 § 257 
1191/02. 06.00/2022 

 
Säkylän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan 
kunnanhallitus päättää rahatilien käyttöoikeudesta. Päätöksestä ilmenee, 
ketkä virka-asemansa perusteella, yksin tai yhdessä, kunnanhallitus on 
valtuuttanut allekirjoittamaan ottoja ja siirtoja kunnan rahatililtä. 

 
Allekirjoitusoikeudesta lähetetään päätöksen jälkeen ja aina myös viranhal- 
tijamuutosten yhteydessä päätös ja muut tiedot pankeille. 

 
Nimenkirjoitusoikeuden peruuttamisesta esim. tehtäväjärjestelyjen yhtey- 
dessä tai kunnan palveluksesta eroamisen johdosta on välittömästi toimi- 
tettava tieto taloushallinnolle ja rahalaitoksiin. 

 
Päätösehdotuksella poistetaan käyttövaltuudet talous- ja hallintojohtajalta 
sekä perusturvajohtajalta. 

 
Lisätietoja Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa käyttöoikeuden alla mainittuihin pankkitileihin 

seuraaville viranhaltijoille: 
 

Ala-Satakunnan Osuuspankki, Säkylä FI92 5448 0120 0016 06 
Ala-Satakunnan Osuuspankki, Köyliö FI52 5476 2320 0000 45 
Ala-Satakunnan Osuuspankki, Säkylä FI74 5448 0120 0200 69 
- Kunnanjohtaja 
- Sivistysjohtaja 
- Tekninen johtaja 
- Ympäristöpäällikkö 

 
Viroissa toimivien viranhaltijoiden nimet ilmoitetaan erikseen pankeille ja 
viranhaltijan vaihtuessa tieto toimitetaan pankeille. 

 
Päätös            Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

 
====== 
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Kunnanhallitus                              § 258 19.12.2022 

 
Ympäristöterveydenhuollon taksa 

KHALL 19.12.2022 § 258 
1181/02. 05.00/2022 

 
Säkylä vastuukuntana järjestää Euran, Huittisten, Kokemäen ja Säkylän 
lisäksi Rauman ympäristöterveydenhuollon palvelut 1.1.2023 alkaen. 
Etelä-Satakunnan ja Rauman ympäristöterveydenhuollon palvelujen yhdis- 
tyessä on tarpeen yhtenäistää myös taksa ja maksut uudella yhteistoi- 
minta-alueella. 

 
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä eli elintarvike- terveydensuo- 
jelu- ja tupakkalaissa säädetään, että kunnan valvontaviranomaisen tulee 
periä toiminnanharjoittajalta maksu kunnan valvontasuunnitelmaan sisälty- 
vistä tarkastuksista, näytteenotosta, tutkimisesta ja muista suoritteista. 
Eläinlääkintähuoltolain ja lääkelain mukaan eräistä suoritteista voidaan pe- 
riä maksua. Maksullisia ovat myös mm. elintarvikelain mukaisten pakkokei- 
nojen ja sanktioiden valvonta silloin, kun määräysten antaminen perustuu 
säännösten noudattamatta jättämiseen. Maksujen määrittelyssä tulee nou- 
dattaa suoritteen kustannusvastaavuuden periaatetta. 

 
Esityslistan liitteenä olevassa taksaehdotuksessa yhtenäistettävä taksa pe- 
rustuu pääasiassa aiempaan Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston ympä- 
ristöterveydenhuollon taksan rakenteeseen. Taksan maksutaulukon kohtia 
on kuitenkin vähennetty ja yhdistetty. Maksutaulukkoon on lisätty Raumalla 
toteuttavien laivatarkastusten maksut. Etelä-Satakunnan maksutasoa on 
ehdotuksessa nostettu mutta maksut ovat jonkin verran Rauman v. 2022 
maksutasoa pienemmät. 

 
Vuoden 2023 ympäristöterveyslautakunnan talousarviossa toimintamenot 
ovat -1.950.707 €, poistot -150 € ja laskennalliset erät -87.450 €. Yhteen- 
lasketuista 2.038.307 €:n arvioiduista menoista 352.000 € (17,3 %) kate- 
taan taksan mukaisilla maksutuotoilla ja 215.000 € (10,5 %) valtiolta saata- 
villa myyntituotoilla. Kuntien maksuosuudet kattavat loput menot. Talousar- 
viota laadittaessa on suunniteltu, että ympäristöterveydenhuollon taksaa 
muutetaan ja yhtenäistetään liitteenä olevan esityksen mukaisella tavalla. 

 
Taksaehdotus on esityslistan liitteenä. Vuonna 2022 voimassa olevat 
Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston ja Rauman kaupungin taksat löytyvät 
Säkylän ja Rauman internet-sivuilta. 

 
Lisätietoja Hygieenikkoeläinlääkäri Mia Puisto puh 0440 594 711 

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko puh 044 3302 492 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
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Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan 1.1.2023 voimaan tu- 

levan ympäristöterveydenhuollon taksan. 
 

Päätös                       Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 

Pöytäkirjan liitteenä ympäristöterveydenhuollon 1.1.2023 voimaantuleva                          
taksa. 

 
====== 
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Oikaisuvaatimus / Kunnanhallituksen päätös 7.11.2022 § 217 Muutos Linjatien tienpitoon 

Kunnanhallitus on kokouksessa 7.11.2022 § 217 käsitellyt asiaa seuraa- 
vasti: 

”Muutos Linjatien tienpitoon 

Linjatien maantie 12793 on Liikenneviraston 18.9.2018 hyväksymässä 
sekä Liikenne- ja viestintäviraston 26. 8.2020 hyväksymässä valtatien 12 
parantamista koskeneissa tiesuunnitelmissa määrätty lakkaamaan maan- 
tienä oheiselle kartalle merkityillä tieosilla. Tieosat ovat lakanneet maan- 
teinä, kun Linjatien maantien 12793 uusi linjaus valtatien 12 pohjoispuo- 
lella on luovutettu yleiseen liikenteeseen 2.7.2021. Valtion kunnossapito- 
vastuu maanteinä lakanneisiin tieosiin on päättynyt 1.10.2022. Lakannut 
maantie muuttuu yksityistieksi. 

 
Linjatien kunnossapitoa koskevat kysymykset on erotettu valtatien 12 pa- 
rantamista koskevasta maantietoimituksesta nro 2017-553465 käsiteltä- 
väksi alueellisessa yksityistietoimituksessa. Yksityistietoimitus pidettiin 
kunnanviraston valtuustosalissa 3.10.2022. 

 
Yksityistietoimituksen tarkoituksena oli määrätä yksityistieksi muuttuville 
tieosille osakkaat, päättää missä suhteessa osakkaat vastaavat jatkossa 
tien kunnossapidosta sekä perustaa tien hallinnoimista varten tiekunta. Ko- 
kouksessa valmisteltiin alustavaa tieyksikkölaskelmaa ja pidettiin tiekunnan 
perustava kokous. Toimitusta tullaan jatkamaan myöhemmin erikseen il- 
moitettavalla kokouksella lopullisen tieyksikkölaskelman laatimiseksi. 

 
Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä olevan kirjauksen mukaan Säky- 
län kunta on sitoutunut ottamaan ko. yksityistien kunnossapidettäväkseen. 
Säkylän kunta on ilmoittanut näkemyksenään, että kirjaus on virheellinen, 
jonka jälkeen ELY-keskus on myöntänyt, että kirjausvirhe johtuu hyväksy- 
mispäätöksen valmisteluvaiheessa tapahtuneesta inhimillisestä erehdyk- 
sestä. 

 
Säkylän kunnassa yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat järjestäyty- 
neet tai järjestäytymättömät tiekunnat tai yksityiset kiinteistöjen omistajat. 
Jos Säkylän kunta omistaa yksityistien varrelta kiinteistön, niin kunta on 
siltä osin yksi tiekunnan osakkaista. Kunta avustaa kaikkia järjestäytyneitä 
tiekuntia kunnossapitoavustusten muodossa vuosittain. 

 
Säkylän kunta on ilmoittanut, että se tulee virheestä johtuen luopumaan 
tienpidosta viipymättä ja siirtämään vastuun tien kunnossapidosta toimituk- 
sessa perustetulle tiekunnalle. ELY-keskus on kuitenkin tiekunnan rekiste- 
röinnin ja valmistelujen vuoksi esittänyt, että kunta huolehtisi 
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talvikunnossapidosta. ELY-keskus on ilmoittanut korvaavansa kunnalle tal- 
vihoidosta syntyvät kustannukset kevääseen 2023 asti. 

 
Esityslistan liitteet: 
- Liitekartta alueesta 
- Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 18.9.2018, Liikennevirasto 
- Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 26.8.2020, Traficom 

 
Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Säkylän kunta luopuu Linjatien maantienä lak- 

kautetun osan tienpidosta 1.5.2023 alkaen ja siirtää samasta ajankohdasta 
alkaen vastuun tien kunnossapidosta yksityistietoimituksessa perustetulle 
tiekunnalle. Kunta huolehtii tien kunnossapidosta 30.4.2023 asti ELY- 
keskuksen maksaessa talvikunnossapidosta aiheutuvat kustannukset kun- 
nalle. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

 
======” 

 
KHALL 19.12.2022 § 259 
1086/10.03 01.01/2022 

 
Kunnanhallituksen 7.11.2022 § 217 tekemään päätökseen ”Muutos Linja- 
tien tienpitoon” on jätetty yhdeksän oikaisuvaatimusta. 

 
Kaikissa oikaisuvaatimuksissa on sama teksti: 

 
”Liikennevirasto 18.9.2018, tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä ole- 
van kirjauksen mukaan Säkylän kunta on sitoutunut ottamaan kyseisen yk- 
sityistien kunnossapidettäväkseen. 

 
Koko projekti on käynnistetty ja kaikki muut päätökset tehty näillä ehdoilla. 
Kunta on hyväksynyt nämä ehdot. 
Tieosakkaat ovat hyväksyneet koko projektin ja päätökset näillä nimen- 
omaisilla ehdoilla. 

 
Sinänsä epäonnistunut projekti on juuri siitä syystä, että kunta hoitaa kun- 
nossapidon, hyväksytty tieosakkaiden toimesta. 
Linjatien liikenne ei ole vähentynyt yhtään, ei edes raskasliikenne. 

 
Ei ole mitään syytä muuttaa tätä kunnan itsensä hyväksymää velvoitetta, 
varsinkaan yksipuoleisesti. 

 
Kunnan toimeliaisuuden kohteena tulisikin olla ELY-keskuksen kanssa teh- 
tävä sopimus, eli mikäli ELY on tehnyt virheen (kunta kuitenkin 
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hyväksynyt), niin ELY:n tulee vastata tien kunnossapidosta rahallisesti ja 
kunta hoitaa sen käytännössä. 

 
Maantielaki § 93 
Tässä määritellään mm. yksityisteiden kunnossapidosta ja Linjatien ta- 
pauksessa suora lainaus laista ”..toisin määrätty.” 
” 
Kunnanhallitus on 25.3.2019 kirjoittanut lausuntonaan nähtävillä olleeseen 
tiesuunnitelmaan ELY-keskuksen lausuntopyynnön mukaisesti mm.: 
Säkylän kunta tiedostaa, että kun maantie M8 on rakennettu, niin maantie 
12793 (Linjatie) muuttuu yksityistieksi välillä Hiljasentie - vt 12 ja välillä vt 
12 - mt 2140 (Kokemäentie). 

 
Liikenneviraston valtatien 12 perusparantamista koskevassa aikaisem- 
massa tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä 18.9.2018 on virheellisesti 
kirjattu, että Linjatie-niminen maantie 12793 lakkaa maantienä välillä valta- 
tien 12 liittymä – Hiljasentien liittymä sekä valtatien 12 liittymä – Kokemä- 
entien liittymä ja muuttuvat Säkylän kunnan ylläpitämäksi yksityistieksi. 

 
Traficom on mm. Linjatien aluetta koskevassa tiesuunnitelman hyväksy- 
mispäätöksessä 26.8.2020 on oikein kirjattuna, että Maantie 12793 lakkaa 
maantienä parantamistoimenpiteiden jälkeen välillä Hiljasentie - M8 (Linja- 
tien kääntökohta) ja muuttuu yksityistieksi sekä syrjään jäävältä osin pure- 
taan. 

 
Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) ja ELY-keskus ovat Linjatien kääntö- 
osuuden rakentamisella teettäneet vaihtoehtoisen maantieyhteyden ja sa- 
massa yhteydessä päättäneet lakkauttaa em. Linjatien osuudet maantienä. 

 
Maantie siirtyi em. osuuksiltaan Säkylän kunnalle 1.10.2022 alkaen ja ELY- 
keskus on ilmoittanut korvaavansa talvihoidosta syntyvät kustannukset ke- 
vääseen 2023 asti. 

 
Säkylän kunnassa kaikki yksityisten kiinteistöjen omistajien alueilla sijaitse- 
vat tiet, kaavakatuja lukuun ottamatta ovat järjestäytyneiden tai järjestäyty- 
mättömien tiekuntien tai yksityisten kiinteistöjen omistajien kunnossapidet- 
tävinä. Kunnan roolina on avustaa järjestäytyneitä tiekuntia kunnossapito- 
avustusten muodossa vuosittain. 

 
Kunnanhallitus päätti 7.11.2022, että Säkylän kunta luopuu Linjatien maan- 
tienä lakkautetun osan tienpidosta 1.5.2023 alkaen ja siirtää samasta ajan- 
kohdasta alkaen vastuun tien kunnossapidosta yksityistietoimituksessa pe- 
rustetulle tiekunnalle. Kunta huolehtii tien kunnossapidosta 30.4.2023 asti. 

 
Kuntalain 134 § mukaan: 
"Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä nii- 
den alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikai- 
sua. 
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Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen ja- 
oston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimieli- 
melle. Oikaisuvaatimus kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan 67 §:n 3 mo- 
mentissa ja liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan 67 §:n 5 momentissa tar- 
koitetusta päätöksestä tehdään päätöksen tehneelle johtokunnalle. Jos 
hallintosäännössä on 92 §:n nojalla määrätty, että päätös voidaan ottaa 
liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi, oikaisuvaatimus johtokunnan ja 
sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdään johtokunnalle. Oikaisuvaa- 
timus on käsiteltävä kiireellisenä." 

 
Kuntalain 137 § mukaan, "Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen." 

 
Kunnallishallinnossa ei sovelleta ns. toisen asteen jääviä, joten osallistumi- 
nen saman asian käsittelyyn sen eri vaiheissa ei aiheuta esteellisyyttä. Oi- 
kaisuvaatimuksella jatketaan saman asian käsittelyä hallintoasiana eikä 
oikaisuvaatimuksen käsittelyä pidetä lainkäyttönä. Jos päätös on oikai- 
suvaatimuksella saatettu toimielimen käsiteltäväksi, asiaa aiemmin käsitel- 
lyttä luottamushenkilöä tai viranhaltijaa ei pidetä esteellisenä. 

 
Esityslistan liitteet: 
- Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 18.9.2018, Liikennevirasto 
- Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 26.8.2020, Traficom 

Oikaisuvaatimukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
Tekninen johtaja Tarmo Saarinen puh. 044 5171 014 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus lausuu jätettyihin oikaisuvaatimuksiin seuraavasti: 

 
Liikenneviraston valtatien 12 tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä 
18.9.2018 on ELY-keskuksen myöntämä kirjausvirhe, jonka mukaan 
lakkautettu maantieosuus Hiljasentieltä alkaen ja päättyen valtatien 12 
etelä-puolella Kokemäentien liittymään asti siirtyi kunnan ylläpitämäksi 
yksityis-tieosaksi. 

 
Traficomin mm. Linjatien aluetta koskevassa tiesuunnitelman hyväksymis- 
päätöksessä 26.8.2020 on oikein kirjattuna, että Hiljasentiestä Linjatien 
uuteen kääntökohtaan asti maantieosuus muuttui yksityistieksi. 

 
Säkylän kunta luopuu Linjatien maantienä lakkautettujen tieosuuksien 
tienpidosta 1.5.2023 alkaen ja siirtää samasta ajankohdasta alkaen 
vastuun tien kunnossapidosta yksityistietoimituksessa perustetulle 
tiekunnalle. Yksityistien ylläpitomenettely on sillä tavalla järjestettynä 
vastaavanlainen, kuin Säkylän muilla yksityisteillä. Kunta tulee avustamaan 
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kaikkia hakemuksen lähettäneitä järjestäytyneitä yksityisteitä 
kunnossapitoavustusten myöntämisperusteiden mukaisesti. 

 
ELY-keskus teettää kustannuksellaan yksityistietoimituksen tiekunnan 
perustamisineen ja yksiköinteineen Maanmittauslaitoksella, eikä näin ollen 
tiekunnan osakkaat joudu osallistumaan em. kustannuksiin. 

 
Tiekunta voi vähentää Linjatien säännöllistä läpikulkuliikennettä 
asentamalla tieosuuksien tuloliittymiin yksityistiemerkit ja opastaulut. 
Säännöllistä läpikulkua tekeviltä tiekunta voi periä tiemaksua. Satunnainen 
läpikulku tiekunnan tulee sallia. Kunnan avustamisperiaatteissa on 
kunnossapitoavustusten ehtona, että kuntaa ei laskuteta 
läpikulkuliikenteestä. Yleensä sallitaan julkisten kulkuvälineiden läpikulku. 
Tiekunnan hallinnollisten asioiden helpottamiseksi tiekunta voi halutessaan 
palkata tieisännöitsijän. 

 
Väyläviraston tiesuunnitelman kirjausvirheen korjaus edellyttäisi 
tiesuunnitelman uudelleen hyväksymistä ja vastuu tien kunnossapidosta 
tulisi siltikin siirtymään tiekunnalle. 

 
Maantielaki § 93, 4. mom. koskee toimituksessa tehtävän väliaikaisen 
tieyksiköinnin päättymishetkeä, eli milloin aletaan noudattaa 
maantietoimituksen lainvoimaista tieyksiköintiä toimituksessa tehdyn 
väliaikaisen tieyksiköinnin sijaan. 

 
Oikaisuvaatimukset eivät aiheuta muutosta kunnanhallituksen päätökseen 
7.11.2022 § 217. Oikaisuvaatimuksissa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa 
tai perusteluja, jonka vuoksi kunnanhallituksen aiempaa päätöstä tulisi 
muuttaa. 

 
Kunnanhallitus päättää oikaisuvaatimuksista seuraavasti: 

 

1. Kunnanhallitus hylkää xxxxx 29.11.2022 
saapuneen oikaisuvaatimuksen 
2. Kunnanhallitus hylkää xxxxx1.12.2022 
saapuneen oikaisuvaatimuksen 
3. Kunnanhallitus hylkää xxxxxx 2.12.2022 
saapuneen oikaisuvaatimuksen 
4. Kunnanhallitus hylkää xxxxxx 2.12.2022 
saapuneen oikaisuvaatimuksen 
5. Kunnanhallitus hylkää xxxxxx 2.12.2022 
saapuneen oikaisuvaatimuksen 
6. Kunnanhallitus hylkää xxxxxx 5.12.2022 
saapuneen oikaisuvaatimuksen 
7. Kunnanhallitus hylkää xxxxxx 5.12.2022 
saapuneen oikaisuvaatimuksen 
8. Kunnanhallitus hylkää xxxxxx 5.12.2022 saapuneen 
oikaisuvaatimuksen 
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9. Kunnanhallitus hylkää xxxxxx 5.12.2022 
saapuneen oikaisuvaatimuksen 

Päätös             Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

             Anna-Maija Kotiranta poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

====== 
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Säkylän kunnan varautuminen mahdollisiin sähkökatkoksiin ja sähköpulaan 

KHALL 19.12.2022 § 260 
777/09. 06.00/2022 

 
Säkylän kunta on yleisen varautumisensa kautta ollut jo aiempinakin vuo- 
sina valmiudessa sähkönjakelun häiriöiden varalta. Valmiutta on ylläpidetty 
mm. suunnitelmilla, laitehankinnoilla sekä henkilöstön koulutuksella. 

 
Euroopan heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi Säkylän kunta on en- 
nakoivasti parantanut valmiuttaan mm. pidempiin sähkökatkoksiin merkittä- 
villä kalustohankinnoilla ja muilla menetelmillä heti helmi-maaliskuun vaih- 
teessa 2022. Hankintoja on jatkettu ja jatketaan edelleen. 

 
Säkylän kunnan valmius sähkön (varavoiman) syöttämiseen sähkönjakelun 
lyhyemmissä tai pitkäkestoisissa häiriötilanteissa rajoittuu kunnan palveluja 
tuottaviin kiinteistöihin, infraan ja järjestelmiin. Kunnalla ei ole resursseja 
tuottaa sähköä kotitalouksien tai yritysten tarpeisiin. 

 
Säkylän kunta toimii kaikissa turvallisuuden ja varautumisen asioissa tii- 
viissä yhteistyössä paikallisen sähköyhtiön kanssa sekä muiden paikallis- 
ten ja alueellisten viranomaisten ja kumppanien kanssa. 

 
Sähköpulan mahdollisesti uhatessa tai toteutuessa Säkylän kunnalla on 
valmius erittäin nopeasti reagoida toimenpiteillä, joilla sähkönkulutusta vä- 
hennetään. Tällaisissa tilanteissa on mahdollista, että jouduttaisiin ennalta 
ilmoittamatta mm. sammuttamaan katujen ja julkisten alueiden ja raken- 
nusten valaistusta, ilmanvaihto ja lämmitystä. Kunnan toimenpiteillä pyri- 
tään osaltaan ehkäisemään kaikkia sähkönkäyttäjiä koskevia sähkökatkok- 
sia ja lyhentämään mahdollisten katkosten kestoa. 

 
Säkylän kunta toivoo, että sähköpulan mahdollisesti uhatessa myös sekä 
asukkaat että yritykset sitoutuisivat aktiivisesti vähentämään sähkönkulu- 
tustaan. 

 
Osa kunnan varautumiseen liittyvistä asiakirjoista, järjestelyistä ja menetel- 
mistä ovat salassa pidettäviä. (Julkisuuslaki 24 § / ”asiakirjat, jotka koske- 
vat onnettomuuksiin tai poikkeusoloihin varautumista, väestönsuojelua 
taikka …, jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi turvalli- 
suutta tai sen kehittämistä, väestönsuojelun toteuttamista tai poikkeusoloi- 
hin varautumista”) 

 
Varautumista selostetaan kokouksessa. 

 
Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 
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Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee katsauksen tiedoksi. 

Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

====== 
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Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

KHALL 19.12.2022 § 261 
1217/01.04 02.00/2022 

 
Työterveyshuoltolain 21.12.2001/1383 11 § ensimmäisen momentin mu- 
kaan työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunni- 
telma, jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpai- 
kan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Työ- 
paikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin pe- 
rustuen toimintasuunnitelmaa tulee tarkistaa vuosittain. 

 
Säkylän kunta hankkii työterveyspalvelut Terveystalolta. Voimassa oleva 
työterveyshuollon toimintasuunnitelma on hyväksytty vuoden 2022 loppuun 
saakka. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023 on valmis- 
teltu Terveystalon asiakkuuspäällikön, vastaavan työterveyslääkärin ja vas- 
taavan työterveyshoitajan sekä sivistysjohtajan kesken. Suunnitelmaa laa- 
dittaessa on hyödynnetty työterveyshuollon tilastotietoa sairastavuudesta 
ja kertynyttä ennakointitietoa havaituista riskeistä. 

 
Suunnitelmaa tarkistettaessa on otettu huomioon myös sosiaali- ja tervey- 
denhuollon henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle, mikä muuttaa henki- 
löstön työterveyden palvelujen painopistettä jonkin verran. Valtakunnalli- 
sesti psyykkiset ongelmat työikäisillä ovat lisääntyneet merkittävästi ja sa- 
man suuntainen kehitys on nähtävissä Säkylässä. Työterveyshuollon pai- 
nopistettä on siirretty entistä enemmän sairaanhoidosta terveyden ja erityi- 
sesti psyykkisen terveyden tukemiseen ja sairastumisten ennaltaeh- 
käisyyn. Säkylän työterveyspalvelujen valikoimaan otetaan käyttöön edellä 
mainituista syistä lyhytpsykoterapia tukemaan psyykkistä terveyttä sekä 
työpsykologin vetämä sparrausklinikka esimiehille henkilöstön työkykyyn 
liittyvien asioiden tukemiseksi. 

 
Esityslistan liitteenä on työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 
2023. Työpaikkakäynteihin ja työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin pe- 
rustuen toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain. 

 
Työsuojelutoimikunta käsittelee suunnitelmaa perjantaina 16.12.2022 ko- 
kouksessaan. 

 
Lisätietoja Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 

2023. 
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Päätös           Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
                       Pöytäkirjan liitteenä työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2023. 

  
====== 
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2M-IT Oy osakeomistuksen siirto Satakunnan hyvinvointialueelle 
 
KHALL 19.12.2022 § 262 
330/00.04.02/2022 

2M-IT Oy on Suomen suurimpia sote-ICT inhouse-toimittajia. 
Keskeisimmät palvelut ovat sote-ammattilaisjärjestelmien tuotannon 
aikaiset palvelut, infrapalvelut, projektitoiminta ja kehittäminen. Lisäksi 
2M-IT tuottaa erilaisia tukipalveluja. Säkylän kunta omistaa 2M-IT Oy:stä 
30 osaketta. Omistuksen arvo on 1 500 euroa. 
 
Kaikkien kuntien ja kuntayhtymien 2M-IT Oy osakeomistukset tulisi 
siirtää hyvinvointialueille, sillä yhtiön osakassopimuksessa on tästä 
erilliset määräykset: 
 
”Jos tämän sopimuksen nykyinen Osapuoli ei enää toimi sosiaali- ja ter- 
veyspalvelujen tuottaja- tai järjestämisvastuussa, se sitoutuu luopumaan 
Yhtiön osakkeista ensisijaisesti sen julkisoikeudellisen yhteisön hyväksi, 
jolla on Osakkaan sijaan velvollisuus järjestää ja tuottaa sosiaali- ja ter- 
veyshuollon palveluita alueellaan.” 

 
Lisätietoja    Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008 

 
Esittelijä   Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Säkylän kunta luovuttaa 2M-It Oy:n osakeomistuksensa 30 osaketta 

(arvoltaan 1.500 euroa) Satakunnan hyvinvointialueelle. 
 

Päätös               Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 

  ====== 
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Säkylän kunnan sote-henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen liikkeenluovu- 
tuksena 

KHALL 19.12.2022 § 263 
1154/01. 01.00/2022 

Satakunnan hyvinvointialueen Aluehallituksen ptk ote 21 11.2022 § 309: 
 

”Henkilöstön siirtosopimus 
 

Henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Kaisa Harjunpää: 
 

Aluehallitus on 22.8.2022 / 190 § käsitellyt henkilöstön siirtosopimusta. 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä 
hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle 
sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. 

 
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai 
kuntayhtymänpalveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja 
kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. 

 
Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille liikkeen luovutuksen periaatteella, ns. 
vanhoina työntekijöinä. Henkilöstön siirtosopimus on sisällöltään 
vapaamuotoinen asiakirja. KT kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja on 
laatinut siirtosopimuksesta asiakirjapohjan, jota 
hyvinvointialuevalmistelussa on hyödynnetty. 

 
Siirtosopimus laaditaan lähtökohtaisesti saman sisältöisenä jokaisen 
henkilöstöä Satakunnan hyvinvointialueelle luovuttajan kunnan ja 
kuntayhtymän kanssa. 

 
Siirtosopimus tulee laatia henkilöstöä Satakunnan hyvinvointialueelle 
luovuttavien kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Näitä ovat Eura, Eurajoki, 
Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Karvia, Keski –Satakunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, Pomarkku, Rauma, 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Satakunnan 
koulutuskuntayhtymä, Siikainen, Säkylä ja Ulvila. Jämijärven kanssa 
sopimusta ei laadita, sillä kunta on ilmoittanut, ettei sen henkilöstöä siirry 
hyvinvointialueelle. 

 
Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi henkilöstön siirtosopimuksen valmiste- 
lun tilanteen. 
 
----- 
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 Hyvinvointialuejohtaja on käsitellyt siirtosopimusta kuntaorganisaatioiden 
kanssa ns. kuntakierroksella. Käsittelyn yhteydessä siirtosopimukseen ei 
ole esitetty muutostarpeita. Siirtosopimus esitetään kuntiin ja kuntayhtymiin 
hyväksyttäväksi. 

 
Hyvinvointialuejohtajan ehdotus: 
Aluehallitus päättää hyväksyä henkilöstön siirtosopimuksen ja valtuuttaa 
hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 
 
Päätös: 
Aluehallitus päätti yksimielisesti hyväksyä hyvinvointialuejohtajan 
ehdotuksen.” 
 
Säkylän kunnassa siirtyvät henkilöstöryhmät on määritelty keväällä 2022 ja 
asiasta on käyty yt-lain 14 §:n mukaiset neuvottelut, jotka ovat päättyneet 
10.5.2022. Henkilöstön siirron periaatteisiin ei ole tullut muutoksia. 
Lopullinen listaus siirtyvästä henkilöstöstä lähetetään hyvinvointialueelle 
31.12.2022 tilanteen mukaan. 

 
Yhteistoimikunta käsitteli 29.11.2022 § 18 Säkylän kunnan sote-
henkilöstön siirtosopimusta ja siirtymistä hyvinvointialueen palvelukseen 
liikkeenluovutuksena yt-lain 11 §:n (449/2007) mukaisesti. 
 
Yhteistoimikunta hyväksyi yksimielisesti päätöksenään, että Säkylän kunta 
on liikkeen luovuttajana antanut hallussaan olevat Lain työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella 11 
§:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille. 

 
Esityslistan liitteenä on hyvinvointialueen ja kunnan välinen siirtosopimus. 

Lisätietoja    Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008 

Esittelijä   Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstön siirtosopimuksen ja valtuuttaa 

kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen Säkylän kunnan puolesta. 
 
Päätös    Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

====== 
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Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen kumppanuussopimus 

KHALL 19.12.2022 § 264 
1130/02. 09.00/2022 

 
Hyvinvointialueilla ja kunnilla on yhteiset asukkaat sekä asukas- ja 
asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. 
Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä työllisyydenhoidon ja 
elinvoiman edistämisen ja muiden hyvinvointialueiden ja kuntien 
toiminnallista yhteistyötä edellyttävien tehtävien asianmukaista ja 
asiakaslähtöistä toteuttamista tukevat yhteisesti sovitut menettelytavat ja 
toimiva tiedonkulku. 

 
Lainsäädäntö edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan 
yhteistyössä. Yhteistyöstä on säädetty muun muassa hyvinvointialueesta 
annetussa laissa (611/2021, ”hyvinvointialuelaki”) sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa (612/2021, ”sote- 
järjestämislaki”). Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta 
työtoiminnasta annetussa laissa. Kuntouttava työtoiminta ei tapahdu 
työsuhteessa, eikä sillä voi korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. 
Kuntouttavan työtoiminnan tehtävät ovat luonteeltaan avustavia ja 
työtoimintaan osallistuvan tulee saada riittävä tuki, ohjaus sekä perehdytys 
niiden suorittamiseen. 

 
Satakunnan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Sen yhtenä 
palveluna on jatkossa kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. 
Kuntouttava työtoiminta on keskeinen kuntien ja hyvinvointialueen 
yhdyspinta ja elinvoimatehtävä. 

 
Kuntouttava työtoiminta hyvinvointialueen palveluna organisatorisesti 
asemoituu aikuisten palveluihin ja sosiaalityön vastuualueelle. 

 
Säkylän kunta on järjestänyt kuntouttavaa työtoimintaa työpajatoimintana. 
Palvelun jatkuvuuden vuoksi Säkylän kunta jatkossakin järjestää 
kuntouttavaa työtoimintaa ja sijoittaa em. asiakkaita kunnan eri 
toimipisteisiin. Kunta määrittää itse, kuinka paljon asiakkaita 
työtoimintapaikkoihin se vuosittain vastaanottaa. Hyvinvointialue tekee 
jatkossa kuntouttavan työtoiminnan asiakaskohtaiset viranomaispäätökset. 

 
Yhteistyön yleisinä tavoitteina ovat saavutettavat ja saumattomat 
palveluketjut ja eri osapuolten kattava yhteistyö yhdyspintatehtävissä. 

 
Esityslistan liitteenä on yhteistoimintasopimus kuntouttavan työtoiminnan 
järjestämisestä. 
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Kunnanhallitus                                § 264 19.12.2022 

 
 

Lisätietoja Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008 
 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy yhteistoimintasopimuksen kuntouttavan työtoi- 

minnan järjestämisestä Säkylän kunnan ja Satakunnan hyvinvointialueen 
kesken sekä valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

 
Päätös             Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

 
====== 
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Kunnanhallitus                             § 265 19.12.2022 

 
Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa 

KHALL 19.12.2022 § 265 
888/00. 00.00/2022 

Vuoden 2023 eduskuntavaalien (2.4.2023) ennakkoäänestys järjestetään 
22.-28.3.2023. 

Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa 
määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkin- 
tansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijain- 
nista kunnassa. Kunnanhallituksen on tehtävä vaalilain 9 §:ssä tarkoitettu 
päätös kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Tiedot on ilmoitettava 
Digi- ja väestötietovirastolle vaalitietojärjestelmän kautta viimeistään 
13. 1.2023 klo 12.00. 

 
VaaliL:n 9 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaik- 
koja ovat: 
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja si- 
jainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi 
3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen 
päätöksellä määrätyt, sosiaalihuollon toimintayksiköt, rangaistuslaitokset 
sekä Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen va- 
ruskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antava yksiköt (lai- 
tos). 

 
VaaliL:n 48 §:n 1 momentin 1, 3 ja 5 kohdan mukaan ennakkoäänestys toi- 
mitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona: 
1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen pää- 
töksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8:aa 
eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää 
eikä kello 18:n jälkeen; 
3) laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikun- 
nan määrääminä aikoina; 
5) kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n 
välisenä aikana. 

 
Valtiollisissa vaaleissa valtio suorittaa kunnalle äänioikeutettujen lukumää- 
rään perustuvan kertakorvauksen äänestyksen järjestämisestä. 

 
Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joissa kuka tahansa äänioikeutettu voi 
äänestää, ovat kotimaassa kunnanhallitusten määräämät kunnan virastot, 
postikonttorit ja muut paikat. 
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Kunnanhallitus                             § 265 19.12.2022 
 
 

Kunta vastaa itse kaikista aiheutuneista kustannuksista riippumatta siitä 
järjestetäänkö ennakkoäänestys omana toimintana vai ostettuna 
palveluna. 

 
Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2023 eduskuntavaalien yleinen en- 

nakkoäänestyspaikka on Säkylän kunnanvirasto (Rantatie 268, 27800 Sä- 
kylä) ja Köyliön seurakuntatalo (Köyliöntie 4, 27710 Köyliö). 

 
Säkylän kunnanvirastolla oleva yleinen ennakkoäänestyspaikka on 
avoinna: 
22.-24.3.2023 (ke-pe) klo 09.00-18.00 
25.-26.3.2023 (la-su) klo 10.00-14.00 
27.-28.3.2023 (ma-ti) klo 09.00-18.00 

 
Köyliön seurakuntatalolla oleva yleinen ennakkoäänestyspaikka on 
avoinna: 
22.-24.3.2023 (ke-pe) klo 15.00-19.00 

 
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että ennakkoäänestys järjestetään Säkylän 
kunnan alueella sijaitsevissa Satakunnan hyvinvointialueen ja yksityisten 
palveluntuottajien yksiköissä (terveyskeskussairaala, hoiva- ja asumispal- 
veluyksiköt: Valkama, Poukama, Suvanto, Helmiina, Wilhelmiina, 
Huurmanni, Jussila, Kepolankoto) ja Säkylän varuskunnassa sekä 
Satakunnan vankilan Köyliön yksikössä. 

 
Päätös            Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

 
====== 
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Kunnanhallitus                                 § 266 19.12.2022 
 
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen eduskuntavaaleja varten 

KHALL 19.12.2022 § 266 
888/00. 00.00/2022 

 
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Vaalien ennakkoäänes- 
tysaika on kotimaassa 22.-28.3.2023. 

 
Vaaleissa noudatetaan vaalilain säännöksiä. Vaalilain 15 §:ssä säädetään 
vaalilautakunnasta ja vaalitoimikunnista seuraavaa: 

 
"Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 

 
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjoh- 
taja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä 
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 

 
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi 
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin 
oltava vähintään kolme. 

 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsen- 
ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä 
edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin 
merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuiten- 
kin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajä- 
senet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdo- 
kas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi 
olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan 
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä pari- 
suhteessa eläviä henkilöitä. 

 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohta- 
jien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle." 

 
Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 
momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös 
siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riit- 
tävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita 
kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä. 

 
Naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan lain 4 a §:n mukaan valtion komi- 
teoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä 
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun 
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muista johdu. 
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Kunnanhallitus                                 § 266 19.12.2022 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsene- 
nä eikä varajäsenenä. 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

 
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 

 
Kunnanvaltuusto päätti 1.4.2019 (3 §), että äänestysalueita on kaksi ja nii- 
den nimet ovat Säkylä ja Köyliö. 

 
Säkylän äänestysaluejako on seuraava: 
01 Säkylä 
02 Köyliö 

 
Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, 
joka perustuu kuntien 31.8.2022 mennessä Digi- ja väestötietovirastolle 
ilmoittamiin äänestysaluejakopäätöksiin. 

 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpano aluevaaleissa 2022 il- 
menee esityslistan liitteenä olevasta kunnanhallituksen päätöksestä 
(27.9.2021 § 188). 

 
Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus asettaa vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten: 

 
1. Vaalilautakunnat jäljempänä mainittuihin äänestysalueisiin ja valitsee 
niihin viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä määrää kunkin vaalilautakunnan 
valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 
Äänestysalue 001 Säkylä 
Äänestysalue 002 Köyliö 

 
2. Vaalitoimikunnan Säkylän kunnan alueella sijaitsevia Satakunnan hyvin- 
vointialueen ja yksityisten palveluntuottajien yksikköjä (terveyskeskussai- 
raala, hoiva- ja asumisyksiköt: Valkama, Poukama, Suvanto, Helmiina, 
Wilhelmiina, Huurmanni, Jussila, Kepolankoto) ja Säkylän varuskuntaa 
sekä Satakunnan vankilan Köyliön yksikköä varten sekä valitsee 
vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kuusi varajäsentä sekä määrää yhden 
valituista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen ja asetti 

äänestysalueisiin vaalilautakunnat sekä vaalitoimikunnat Satakunnan 
hyvinvointialueen ja yksityisten palveluntuottajien yksikköjä 
(terveyskeskussairaala, hoiva- ja asumisyksiköt: Valkama, 
Poukama,Suvanto, Helmiina, Wilhelmiina, Huurmanni, Jussila, 
Kepolankoto) ja Säkylän varuskuntaa sekä Satakunnan vankilan Köyliön 
yksikköä varten. 
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Kunnanhallitus                                 § 266 19.12.2022 
 

Äänestysalue 001 Säkylä 
 
pj Ruokoski Torsti 
vpj Tupala Kirsti 
jäsen Aalto Aulis 
jäsen  Hannula Outi 
jäsen  Santanen Kimmo 
 
Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan: 
 
1 Koivisto Antti 
2 Madekivi Kari 
3 Hänninen Jarmo 
4 Lindh Nina 
5 Aromaa Jukka 
 
Äänestysalue 002 Köyliö 
 
pj Männistö Jukka 
vpj Yski Liisa 
jäsen Laine Anneli 
jäsen Linden Ville 
jäsen  Numminen Janika 
 
Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan: 
 
1 Rytsölä Petri 
2 Reunanen Mirja 
3 Salo-Kimppa Susanna 
4 Virtanen Kimmo 
5 Lehtoranta Asser 

 
Vaalitoimikunta 
 
pj Ketola Tapani 
vpj Salmi Matti 
jäsen Sorri Mirja 
 
Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan: 
 
1 Lahti Sirpa 
2 Vuori Veli-Matti 
3 Tuomola Merja 
4 Seppä Sirkka-Liisa 
5 Reko Sirkku 
6 Isotalo-Ojala Marianne 
 
====== 
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Kunnanhallitus                              § 267 19.12.2022 

 
Valtionosuuspäätökset tiedoksi 

KHALL 19.12.2022 § 267 
1162/02.05 01.01/2022 

 
Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu lakisääteisten kunnallisten 
peruspalvelujen rahoitukseen. Valtionosuudet ovat merkittävin osa kuntiin 
kohdistuvaa valtionapujärjestelmää. Valtionosuudet tulevat kunnille lasken- 
nallisin perustein ja maksetaan kunnalle automaattisesti ilman erillistä ha- 
kemusta. Sen lisäksi kunnille voidaan myöntää hakemuksesta valtionavus- 
tuksia. 

 
Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten 
palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että 
kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riip- 
pumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kun- 
tien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjis- 
sa. 

 
Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osas- 
ta: 
- kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta 
- tulopohjan tasauksesta. 

 
Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja 
ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestel- 
män kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen pe- 
rusteella. 

 
Valtionosuusjärjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen ta- 
sauksella, jonka kautta valtion raha ohjataan järjestelmään. Verotuloihin 
perustuva valtionosuuden tasaus puolestaan on kuntien välinen. Järjestel- 
mää täydentää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille 
myönnettävä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. 

 
Myös kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta 
osasta: 
- valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtion- 
osuudesta ja 
- opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta opetus- 
ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriminis- 
teriö. 

 
Valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille yh- 
tenä eränä jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. 
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Kunnanhallitus                              § 267 19.12.2022 

 
Tilintarkastaja on suositellut, että kunnanhallitus käsittelisi saapuneet  
valtionosuuspäätökset ja toteaisi samalla, haluaako kunta valittaa 
päätöksistä. Käydyn keskustelun mukaisesti aiempaa käytäntöä on nyt 
muutettu. Aiemmin saapuneet päätökset merkittiin pelkästään tiedoksi 
kunnanhallituksen ilmoitusasioiden yhteydessä. 

 
Esityslistan liitteet: 
- Kansalaisopistojen vuoden 2023 valtionosuuden perusteena käytettävien 
opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhinnan mää- 
rääminen 
- Lukiokoulutus - yksikköhinnat sekä erityisten koulutustehtävien ja valta- 
kunnallisten kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2023 
- Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2023 

 
Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että Säkylän kunta 

tyytyy saapuneisiin päätöksiin. 
 

Päätös            Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen 
 

====== 
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Kunnanhallitus                               § 268 19.12.2022 
 
 

 
Toimielinten pöytäkirjat 

 
KHALL 19.12.2022 § 268 

 
 

Kuntalain 92 §:n mukaan mm: 
 

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallin- 
tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen 
alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenet- 
telyä koskevia asioita; 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita; 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 
jos asianomaiset kunnat niin sopivat." 

 
Hallintosäännön 45a §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen kä- 
siteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai 
kunnanjohtaja. 

 
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja 
sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä." 

 
Hallintosäännön 45b §:n mukaan: 
"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallituksel- 
le tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita 
tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeut- 
taan. 

 
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemis- 
tään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asia- 
ryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

 
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. 
Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoitta- 
misesta. 
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Kunnanhallitus                                   § 268 19.12.2022 
 

Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheen- 
johtajalle ja esittelijälle. 

 
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden 
estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian 
ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi." 

 
Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. 

 
Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainittujen toi- 
mielimien pöytäkirjat. Pöytäkirjat esitellään tarvittaessa kokouksessa. 

 
Lisätietoja: Hallintosihteeri Satu Minkkinen, puh. 044 7328 102 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavien toimielimien pöy- 

täkirjat: 
 

− Tekninen lautakunta 7.12.2022 
− Sivistyslautakunta 13.12.2022 
− Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2022 

 
Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oi- 
keuttaan. 

 
Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat pöytäkir- 
jat/muistiot, joihin ei ole otto-oikeutta: 

 
− Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 13.12.2022 

 
Päätös            Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

 
====== 
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Kunnanhallitus                              § 269 19.12.2022 
 
 

 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen 

 
KHALL 19.12.2022 § 269 

 
 

Kuntalain 92 §:n mukaan mm: 
 

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallin- 
tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen kä- 
siteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alai- 
sen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asian- 
omainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jos- 
sa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenet- 

telyä koskevia asioita; 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 

asioita; 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 

jos asianomaiset kunnat niin sopivat." 
 

Hallintosäännön 45a §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen kä- 
siteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai 
kunnanjohtaja. 

 
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen 
puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä." 

 
Hallintosäännön 45b §:n mukaan: 
"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallituksel- 
le tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita 
tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeut- 
taan. 

 
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemis- 
tään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asia- 
ryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

 
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. 
Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoitta- 
misesta. 
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Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheen- 
johtajalle ja esittelijälle. 

 
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden 
estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian 
ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi." 

 
Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. 

 
Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut toimi- 
alajohtajien viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouk- 
sessa. 

 
Lisätietoja Hallintosihteeri Satu Minkkinen, puh. 044 7328 102  

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapää- 
tökset: 

 
Sivistysjohtaja 
Henkilöstöpäätös 
17 § Tietopalvelu- ja arkistosihteerin tehtävän muuttaminen tietopalvelu- 

ja arkistosuunnittelijan tehtäväksi 
Palveluaikapäätös 
59 § Työkokemuslisä / ma. varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

 
Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oi- 
keuttaan. 

 
Päätös            Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

 
====== 
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Ilmoitusasiat 

 
KHALL 19.12.2022 § 270 

 
Kunnanhallituksen tietoon saatettavat asiakirjat: 

 
Digi- ja väestötietovirasto DVV 
- Kirje 2.12.2022; Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteys- 

tietojen ilmoittaminen eduskuntavaaleissa 2023 
 

Maahanmuuttovirasto Migri 
- Muistio 24.11.2022; Tilannekuva Ukrainan sodan aiheuttamasta pako- 

laisuudesta 
 

Väylävirasto 
- Tiedote 2.12.2022; Varautuminen maantievalaistuksen osittaisiin sam- 

mutuksiin 
 

Suomen kuntaliitto 
- Muistio 25.11.2022; Varautuminen tulevaan talveen 

 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 
- Yleiskirje 29/2022; Vuoden 2023 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutuk- 

set 
 

Kuntien takauskeskus 
- Tiedote 14.12.2022; Kunnallisten sähköyhtiöiden viiden miljardin euron 

tukiohjelmalle haetaan jatkoa ja laajennusta 
 

Satakunnan hyvinvointialue 
- Tiedote 28.11.2022; Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto hy- 

väksyi talousarvioesityksen 
- Tiedote 2.12.2022, Aluehallituksessa hyväksyttiin ensihoitopalveluiden 

palvelutasopäätös ja palvelutilojen vuokraaminen kunnilta 
- Aluehallituksen päätöslista, 2.12.2022 
- Tiedote 12.12.2022; Aluehallituksen pöydällä ikääntyneiden, vammais- 

ten, päihde- ja mielenterveyspalveluiden ostopalvelut, asiakasmaksut, 
palvelusetelit sekä korvaukset ja palkkiot 

- Aluehallituksen päätöslista, 12.12.2022 
- Yhteistyöpyyntö 12.12.2022; Sote-ICT-toimintaympäristöjen toiminnan 

varmistaminen 
 

Satakunnan pelastuslaitos 
- Johtokunnan kokouksen 29.11.2022 pöytäkirjanote § 38; pelastuslai- 

toksen talouden kuukausiraportointi 2022, lokakuu 
- Tuloslaskelma 10/2022 
- Varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma 10/2022 
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- Johtokunnan kokouksen 29.11.2022 pöytäkirjanote § 39; Kuntamaksu- 

osuuden nosto; Selvityspyyntö Satakunnan alueen pelastustoimen pal- 
velutasosta / AVI:n määräys / Uhkasakon asettaminen 

- Kuntamaksuosuuden nosto, kuntien lausunnot 
 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 
- Yhtymähallituksen kokouksen 28.11.2022 pöytäkirjanote § 166; Toi- 

minnan ja talouden katsaus 1–10 KK / 2022 
- Yhtymähallituksen kokouksen 19.12.2022 esityslista; Luettavissa lin- 

kistä http://ktweb:60/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm 
 

Satakuntaliitto 
- Maakuntahallituksen kokouksen 22.11.2022 pöytäkirja; Luettavissa lin- 

kistä: http://bit.ly/3gAOQmM 
- Maakuntavaltuuston kokouksen 9.12.2022 esityslista; Luettavissa lin- 

kistä: http://bit.ly/3EBS1Te 
- Tiedote 2.12.2022; Satakunnan talous yhä vahvassa nousussa alku- 

vuonna 2022, näkymät kuitenkin heikentyneet 
- Maakuntavaltuuston kokouksen 9.12.2022 tiedote; Kristiina Salonen on 

uusi Satakunnan maakuntajohtaja 
- Maakuntahallituksen kokouksen 19.12.2022 esityslista; Luettavissa lin- 

kistä: http://bit.ly/3PppG7m 
- Tiedote 14.12.2022; Oikeudenmukaista siirtymää koskevat EU:n toimet 

tuovat Satakuntaan 21,6 miljoonaa euroa vuonna 2023 
 

Säkylän kunta 
- Vastaus 30.11.2022 kyselyyn Satakunnan kunnille; TE-palvelut kuntien 

vastuulle 1.1.2025 alkaen 
 

Säkylän ikääntyvien neuvosto 
- Neuvoston kokouksen 24.11.2022 pöytäkirja (7/2022) 

 
Kiinteistönluovutusilmoitukset¸ 9 kpl 

 

Lisätietoja Tietopalvelu- ja arkistosuunnittelija Aleksi Lahdenmaa, puh. 044 438 6605 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

Päätösehdotus Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. 

Päätös Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi ja valtuutetaan 
kunnanjohtaja käynnistämään etuosto-oikeuden valmistelu Broilan Oy:n 
maapalstasta. 

 
 ====== 

  

http://bit.ly/3gAOQmM
http://bit.ly/3EBS1Te
http://bit.ly/3PppG7m


SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2022 38 

 

 
 
 
Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 253, § 254, § 255, § 260, § 267, § 268, § 269, § 270 
 
 
 
Muutoksenhakukielto 

 
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 
136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 256, § 257, § 258, § 261, § 262, § 263, § 264,  
§ 265, § 266 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 

• kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Säkylän kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Säkylän kunnanhallitus. 

Kirjaamon yhteystiedot: 

Käyntiosoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sakyla.fi  
Puhelinnumero: 02 83281 
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

  

mailto:kirjaamo@sakyla.fi
mailto:mo@sakyla.fi
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. 

 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 
Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Säkylän 
kunnan kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 4.1.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

  



SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2022 41 

 

 
 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 259 
 
VALITUSOSOITUS 
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 
Valitusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä 
päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 
 
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös: 

 
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen), sekä 

 
• kunnan jäsen. 

 
Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
• päätös on muuten lainvastainen. 

 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 
Valitusviranomainen 

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:  PL 32, 20101 Turku 
Käyntiosoite:  Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku 
Sähköpostiosoite:  turku.hao@oikeus.fi 
Faksinumero:  029 56 42414 
Puhelinnumero:  029 56 42400 

 
 

mailto:turku.hao@oikeus.fi
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Valituksessa on ilmoitettava: 

 
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

 
3) vaatimusten perustelut; 

 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös 
ei kohdistu valittajaan. 

 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista 
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

 
Valitukseen on liitettävä: 

 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 
Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Säkylän kunnan 
kirjaamosta. 

 
Postiosoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä 
Sähköpostiosoite:kirjaamo@sakyla.fi 
Puhelinnumero: 02-83281 (vaihde) 

 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 
 
Pöytäkirja on 4.1.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:kirjaamo@sakyla.fi
mailto:mo@sakyla.fi
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