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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä  
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  
 Tyyster Maria Jäsen  
 Simula Kari Kvalt pj  
 Nieminen Ismo Kvalt:n I vpj  
 Laaksonen Jari Kvalt:n II vpj  
 Kauppi Kullervo Kvalt:n III vpj  
 Mäenpää Teijo Kunnanjohtaja/Esittelijä  
 Österman Päivi Sivistysjohtaja/Pöytäkirjanpitäjä  
    
 Markku Simula Asiantuntija läsnä §:n 3 ajan 
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 
  Pertti Huitu  Päivi Österman 
  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Käsitellyt asiat 1 - 21 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 26.1.2023 
 
 
 
 
  Maria Tyyster Irmeli Henriksson 
  pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 
  

26.1.2023 klo 9-15 kunnanvirasto. Julkaistu Säkylän kunnan nettisivuilla 
26.1.2023. 
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1 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
KHALL 23.1.2023 § 1 
 
 
 

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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2 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
KHALL 23.1.2023 § 2 
 
 
 

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 Mika Männistö ja Irmeli Henriksson. 
 
Päätös Pöytäkirja tarkastetaan 25.1.2023 ja tarkastajiksi valittiin Maria Tyyster ja 

Irmeli Henriksson. 
 
 ====== 
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3 
Aurinkoenergian mahdollinen tuotanto Säkylässä 
 
KHALL 23.1.2023 § 3 
14.01.00 
 

Säkylän kunta on käynyt keskusteluja neuvotteluja muutamankin alalla toimi-
van yhtiön kanssa aurinkovoimalakentän rakentamiseksi Säkylään. Kunnan 
omistamista maa-alueista mahdollisena sijoituspaikkana kyseeseen tulisi 
Vankilantien varrella sijaitseva n. 70 ha;n maa-alue. 
 
Säkylän kunta on edistänyt aurinkovoimahankkeita myös sellaisten yksityis-
ten maanomistajien alueille, jotka ovat hankkeista kiinnostuneita. Säkylän 
kunta järjesti Vankilantien varrella sijaitsevan kunnan maa-alueen läheisyy-
dessä oleville maanomistajille tilaisuuden 27.9.2022, jossa kunnanjohtaja se-
losti mm. kunnan positiivista suhtautumista hankkeisiin. 
 
Kunnan käymien neuvottelujen sisältöä selostetaan kokouksessa. 
 
Varatuomari Markku Simula saapuu kokoukseen asiantuntijana. 

 
Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
  
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja evästää jatkovalmistelua. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
    Varatuomari Markku Simulaa kuultiin kokouksessa asiantuntijana. 
 

====== 
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4 
Katismaan saaren vuokraaminen kunnalle / Maanvuokrasopimuksen jatkaminen 
 
KH 23.01.2023 § 4 
10.00.02 

Säkylän kunta ja Isosäkylän osakaskunta ovat aiemmin allekirjoittaneet 
maanvuokrasopimuksen, jolla Katismaan saari on vuokrattu Säkylän kun-
nalle 31.12.2035 saakka. 

Nyt on neuvoteltu uusi, täydennetty vuokrasopimus, joka korvaa vanhan so-
pimuksen. Vuokra-aika on 30 vuotta. 

Esityslistan liitteenä maanvuokrasopimus Säkylän kunnan ja Isosäkylän osa-
kaskunnan välille. 

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen maanvuokrasopimuk-
sen Säkylän kunnan ja Isosäkylän osakaskunnan välille. 

   Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

====== 
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5 
Katismaan saaren vuokraaminen Lauttaravintola Rauma Oy:lle 
 
KHALL 23.1.2023 § 5 
10.00.02 

Säkylän kunta ja Lauttaravintola Rauma Oy ovat aiemmin allekirjoittaneet 
maanvuokrasopimuksen, jolla Katismaan saari on vuokrattu Lauttaravintola 
Rauma Oy:lle 31.12.2022 saakka. Sopimuksessa on optioaika, jolla sitä 
voidaan jatkaa. Tällä hetkellä vuokrasopimus on voimassa helmikuun 2023 
loppuun saakka kunnanjohtajan väliaikaisella viranhaltijapäätöksellä. 
 
Nyt neuvottelussa oleva sopimus jatkaisi vanhaa sopimusta ja korvaa sen. 
Vuokralaisella on suunnitelmia investoida alueelle. 
 
Kunnanjohtaja neuvottelee asiasta 20.1.2023. 
Asiaa selostetaan ja esitellään kokouksessa. 

 
Lisätietoja      Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
 
Esittelijä      Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus                 Päätösehdotus tehdään kokouksessa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyy maavuokrasopimuksen Lauttaravintola Rauma 

Oy:n kanssa.  
 

     ====== 
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6 
Katismaan vanhan saunarakennuksen myyminen / Irtaimen kauppa 
 
KHALL 23.1.2023 § 6 
10.03.02.02 

Osana Katismaan vuokrasopimusta on alueella vuokralaisena toimiva yri-
tys neuvotellut mahdollisuudesta ostaa alueella sijaitseva vanha saunara-
kennus. Yrityksellä on suunnitelmia laajentaa kyseistä saunarakennusta, 
jolloin olisi johdonmukaista, että rakennus olisi kokonaan samalla omista-
jalla. 
Kyseessä on rakennuksen kauppa, ilman maapohjaa. Kyse on siis irtaimen 
kaupasta. 
 

Lisätietoja    Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
  
Esittelijä    Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myydä Katismaan saaressa sijaitsevan vanhan 

saunarakennuksen Lauttaravintola Rauma Oy:lle kauppahintaan 5.000 eu-
roa.  

 
Kauppakirja voidaan allekirjoittaa sen jälkeen, kun alueen maanvuokraso-
pimus Lauttaravintola Rauma Oy:n kanssa on allekirjoitettu.  

 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään rakennuksen myyn-
nin/kauppakirjan muista yksityiskohdista. 
 

Päätös       Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
       ====== 
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7 
Koivukodon palveluasuntorakennuksen vuokrasopimuksen irtisanominen 
 
KHALL 23.1.2023 § 7 
10.03.02.02 
 
 Säkylän kunnan perusturva on huhtikuussa 2019 vuokrannut Köyliön 

vanhustenkotiyhdistykseltä käyttöönsä Koivukodon palveluasunto-
rakennuksen. Hyvinvointialue on tammikuussa 2023 ilmoittanut, että he 
eivät ota rakennuksen vuokrasopimusta itselleen, näin ollen 
vuokrasopimus tulee irtisanoa. Vuokralaisina olevat yksityishenkilöt 
siirtyvät omilla vuokrasopimuksillaan Köyliön vanhustenkotiyhdistyksen 
vuokralaisiksi. 

 
 Esityslistan liitteenä vuoden 2019 vuokrasopimus. 
 
Lisätietoja    Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
    Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 
   
Esittelijä    Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää irtisanoa Koivukodon vuokrasopimuksen. Kunnan    

hallitus valtuuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan ja sopimaan vuokraso-
pimuksen päättymisen ajankohdan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 Kunnanhallituksen jäsen Mika Männistö ilmoitti olevansa esteellinen ja 

poistui kokouksesta ko. pykälän ajaksi. 

 ====== 
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8 
Varirannan asemakaava 
 
KHALL 23.1.2023 § 8 
10.02.03 

Maanomistaja on esittänyt asemakaavan laatimista omistamilleen kahdelle 
kiinteistölle. Laadittavan asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelu-
alueelle yksi loma-asuinrakennuspaikka jo rakennetun erillispientalon raken-
nuspaikan rinnalle. 
 
Suunnittelualue koskee kiinteistöjä 783-401-208-2 Variranta ja 783-401-208-
1 Variranta II sekä osaa yleistä tietä 783-895-1-2691 Säkylän pt 12691 (Ran-
tatie). Asemakaavalla muodostuu kortteli 427 ja maantien aluetta. 

 
 Suunnittelualue sijaitsee Pyhäjärven rannalla Säkylässä, noin 5 kilometriä 

Säkylän keskustasta luoteeseen ja on pääosin puustoista asuinpientalon pi-
hapiiriä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,75 hehtaaria. Suunnittelualue 
rajautuu lounaassa Pyhäjärveen, joka on kokonaisuudessaan Natura 2000-
aluetta. 

 
 Suunnittelualue on Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimin-

tojen alueeksi, kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeksi, matkailun kehittä-
misvyöhykkeeksi sekä pohjavesialueeksi. 

 
 Suunnittelualueella on voimassa Säkylän osayleiskaava, joka on hyväksytty 

kunnanvaltuustossa 19.9.2016. 
 
 Kiinteistöjen Variranta ja Variranta II omistaja maksaa kaikki kaavoittami-

sesta aiheutuvat kustannukset. 
 
 Esityslistan liitteet: 
 - Selostus 31.10.2022 
 - Kaavakartta ja määräykset 31.10.2022 
 - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.10.2022 
  
Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
 Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 
 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Varirannan asemakaavan osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman ja luonnosvaiheen aineistot (31.10.2022). 
 
 Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitetaan osallisille. Luonnosvaiheen aineistot 

selostus, kaavakartta ja määräykset sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (31.10.2022) asetetaan nähtäville. 
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 Lausunnot pyydetään Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, 
Satakunnan Museolta ja Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
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9 
Etuosto-oikeuden käyttäminen / Honkanummi (783-401-11-362) 
 
KHALL 23.1.2023 § 9 
10.00.01 
 Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.12.2022 § 270 valtuuttanut 

kunnanjohtajan käynnistämään etuosto-oikeuden valmistelun, koskien 
Broilan Oy:n myymää kiinteistöä Honkanummi (kiinteistötunnus 783-401-
11-362). 

 
 Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja 

ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan 
tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa 
noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja. Etuosto-oikeuden 
käyttöä voidaan pitää kunnan maapolitiikassa lunastuslain tarkoittamaa 
lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Sitä käytettäessä maan myyjän 
oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne 
maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kunnan on korvattava 
ostajalle kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset. Kunnan 
tulee ilmoittaa etuosto-oikeuden käyttämisestä viipymättä 
kirjaamisviranomaille, jotta voidaan varmistaa, ettei saannolle myönnetä 
lainhuutoa tehdyn kaupan perusteella. 

 
 Etuoston tavoitteen toteuttamisen ajankohta jää jossain määrin avoimeksi. 

Lähtökohtana voitaneen pitää sitä, että alue tulee aiottuun tarkoitukseen 
ajassa, joka riippuu maankäytön suunnittelun vaiheesta ja hankkeen 
totutuksesta itsestään. Näin ollen alueen käyttö aiottuun tarkoitukseen voi 
toteutua jopa vasta useamman vuoden kuluttua etuostosta. Kunnan ei 
siten tarvitse toteuttaa hanketta välittömästi etuoston jälkeen. 

  
 Kaikki kaupan ehdot eivät välttämättä ilmene kauppakirjasta. Tieto kaupan 

ehtojen sisällöstä on kuitenkin olennaista, kun kunta harkitsee etuosto-
oikeuden käyttämistä. Tästä syystä etuostolain 2 §:ään on otettu säännös 
siitä, että myyjän tulee kunnan kehotuksesta ilmoittaa kunnalle kaikki 
kaupan ehdot, myös vapaamuotoiseen sopimuksen osaan kuuluvat, 
uhalla, ettei hän tämän laiminlyödessään voi enää kuntaa kohtaan vedota 
ilmoittamatta jättämiinsä ehtoihin, jos kunta ei muutoinkaan ole ollut näistä 
ehdoista tietoinen. Kunnan tulee siten aina kehottaa myyjää ilmoittamaan 
kaikki sellaiset kaupan ehdot, jotka eivät ilmene kauppakirjasta ja siihen 
liittyvistä muista sopimuksista, ja joista kunnalla ei muutoinkaan ole tietoa 
EOL 2 §. 

 
 Kunnanjohtaja on sähköpostilla tiedustellut ostajan (Broilan Oy) edustajalta 

kauppakirjassa mainitun kauppahinnan lisäksi mahdollisesti sovittuja muita 
kaupan ehtoja. Yhtiön edustaja on ilmoittanut, että kaupan kaikki ehdot on 
kirjattu kauppakirjaan. Kaupanvahvistajan ilmoituksessa kohteen aiotuksi 
käyttötarkoitukseksi on merkitty maa- ja metsätalous. 
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 Se, että etuosto-oikeutta käytetään yhdyskuntarakentamista tai virkistys- ja 
suojelutarkoituksia varten on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena 
olevat pääasialliset tosiseikat ja selvitykset sekä asianomainen etuostolain 
säännös hallintolain 45 §. Perusteluina voi olla esim. kaava tai muu 
suunnitelma, mutta muukin vasta etuosto-oikeuden käyttötilanteessa esille 
tuotava kunnan esittämä asianmukainen peruste tulee kysymykseen. 
Etuostolaissa ei ole asetettu perusteeksi esitettävän maankäytöllisen 
suunnitelman tasolle erityisiä vaatimuksia. Etuostolain muutoksella 
654/1990 pyrittiin vahvistamaan kuntien maapoliittista asemaa ja poistettiin 
laista viittaukset hyväksyttyyn yleiskaavaan, vahvistettuun asema- tai 
rakennuskaavaan ja rakennuskieltoon. Hallituksen esityksessä lain 
muutokseksi katsottiin, että "kuntien olisi pyrittävä hankkimaan maata 
ennen kuin kaavoitus on päässyt vaikuttamaan sen hintaa nostavasti". 
Näin ollen myös kaavassa maa- ja metsätalousalueeksi osoitettu alue voi 
olla etuoston kohteena. Tällöin etuosto perustuu kuitenkin muuhun 
maankäytölliseen suunnitelmaan kuin kaavaan. Milloin etuoston kohteena 
olevan maan käyttötarkoituksen peruste ei suoraan ilmene esim. 
asemakaavasta tai yleiskaavasta, on huolehdittava siitä, että etuoston 
käytön perusteet ilmenevät riittävän kattavasti kunnan päätöksestä KHO 
26.3.1980 taltio 1717, KHO 1984 II 126 ja 1984 II 127. 

 
 Etuostolaki 9 §: 
 ”Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen 

tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille 
kirjaamisviranomaiselle, jonka toimialueella kiinteistö on. Päätös on 
tehtävä ja siitä ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen kuukauden 
kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Päätös on annettava 
viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle 
siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.” 

 
 Etuostolaki 15 §: 

”Siihen saakka kun etuosto on loppuun saatettu, ostajan tulee huolehtia 
luovutuksensaajalle kauppakirjan mukaan tai muutoin kuuluvien 
velvoitteiden täyttämisestä. Kun etuosto on loppuun saatettu, on kunnan 
korvattava ostajalle, mitä tämä on sitä ennen suorittanut, ei kuitenkaan 
ostajan laiminlyönnistä aiheutuneita suorituksia. Lisäksi kunnan on 
korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut 
tarpeelliset kustannukset. Sama koskee kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja 
kunnossapidosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia. 

 
 Etuostolaki 20 §: 

”Aika, jonka kuluessa kunnan on huudatettava etuostolla hankittu kiinteistö, 
luetaan siitä, kun etuosto on loppuun saatettu. Kunnan saantokirjaksi 
katsotaan ostajan kappale luovutuskirjaa tai julkisen kaupanvahvistajan 
siitä oikeaksi todistama jäljennös.” 

 
 Ostajan 1 momentissa tarkoitetuille suorituksille kunnan on maksettava 

kunkin suorituksen maksupäivästä lukien korkolain (633/1982) 3 §:n 2 
momentin mukaista korkoa. 
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 Kunnan on suoritettava ostajalle korvaus 1 momentissa mainituista 
kustannuksista sekä niille ja maksetuille kauppahinnan erille 2 momentissa 
säädetty korko vain siltä osin kuin ne ylittävät ostajan kiinteistöstä saaman 
tuoton tai muun taloudellisen hyödyn. 

 
 Jos myydyn omaisuuden arvo on ostajan toimenpiteiden tai laiminlyöntien 

johdosta vähentynyt, on kunnalla oikeus saada tästä kohtuullinen korvaus.” 
 
 Käsittelyn kohteena sijaitseva kiinteistö sijaitsee alueella, johon Säkylän 

kunta joitakin vuosi sitten laati asemakaavan ja kunta on myös hankkinut 
alueelta aktiivisesti alueita omistukseensa. Säkylän kunta teki vuoden 2022 
loppupuolella nyt etuoston kohteena olevasta kiinteistöstä (Honkanummi) 
8.160 euron suuruisen ostotarjouksen, mutta kunnan tarjous ei ollut 
korkein. 

 
 Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maanhankinnasta ja maa-

alueiden myynnistä. 
 
 Kauppakirja ja kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus toimitetaan 

kunnanhallituksen piirille. 
 
Lisätietoja    Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
  
Esittelijä    Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää käyttää Etuostolain mukaista Säkylän kunnan etu-

osto-oikeutta kiinteistökauppaan, jossa Broilan Oy on myynyt Varastoho-
telli Erkkilä Oy:lle kiinteistön Honkanummi (kiinteistötunnus 783-401-11-
362), pinta-ala 1,0644 ha ja kauppahinta 9.160 euroa. 

 
 Tällä päätöksellä Säkylän kunta astuu kyseisessä kiinteistökaupassa osta-

jan sijaan. 
 

Perusteena etuosto-oikeuden käyttämiselle kunnanhallitus toteaa seuraa-
vaa: 
- Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 3.8.2015 § 37 hyväksymä tuore 
teollisuuden ja yritystoiminnan asemakaava, jonka toteutumista Säkylän 
kunta haluaa edelleen edistää, hankkimalla alueelta maa-alueita myymällä 
niitä rakentamiseen soveltuvina kokonaisuuksina yhdyskuntarakentami-
seen. 
- Säkylän kunnalla on ollut ja on edelleen neuvottelukontakteja, joiden pe-
rusteella alueelle saattaa sijoittua yritystoimintaa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
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10 
Kunnanhallituksen vastine kanteluun 
KHALL 23.1.2023 § 10 
11.03.01 

Aluehallintovirasto on pyytänyt kunnanhallituksen selvitystä Mika Nissin 
hallintokanteluun. 
 
Selvityspyyntö ja kanteluteksti sekä asiaan liittyvät sähköpostit ja kompos-
tointikehotus on esityslistan oheismateriaalina. 

 
Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492 
 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa asiassa seuraavan selvityksen: 
 

Kukaan Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston terveystarkastaja ei ole hoi-
tanut tai käsitellyt asiaa. 
 
Nissiltä on saapunut asiaa koskeva ensimmäinen sähköpostiviesti ympä-
ristöylitarkastajalle sekä teknisen toimialan joillekin viranhaltijoille 
11.9.2022 pienestä määrästä omenoita, jotka jätetty maastoon Säkylän 
kunnan omistamalle maalle Ohratien ja Ohikulkutien meluvallin läheisyy-
teen. Ympäristöylitarkastaja on tuolloin arvioinut, että omenista ei aiheudu 
ympäristön pilaantumisen vaaraa tai merkittävää roskaantumista. Ympäris-
töylitarkastaja on syyskuussa ympäristönsuojelulain 167 §:n perusteella 
asettanut muut kiireelliset tehtävät tärkeysjärjestyksessä tämän ns. omena-
asian hoitamisen edelle. Tuolloin syys-marraskuussa ympäristönsuojelun 
viranhaltijoilla on ollut runsaasti mm. suunnitelmallisen valvonnan tehtäviä 
sekä muita kiireellisiä tehtäviä, jotka tärkeysjärjestyksessä menevät tällai-
sen vähäistä haittaa aiheuttavan asian valvonnan edelle. 
 
Marraskuussa 2022 Nissi soitti ympäristötarkastajalle. Ympäristötarkastaja 
puhelinkeskustelussa mm. sanoi ottavansa epäiltyyn, omenat maastoon 
jättäneeseen naapuriin, yhteyttä. Ympäristötarkastaja on 9.11.2023 lisäksi 
vastannut Rajamäellä asuvalle Nissille sähköpostilla, että ympäristötarkas-
taja on yhteydessä epäiltyyn omenoiden maastoon jättäjään tilanteen kor-
jaamiseksi. Koska epäillyn puhelinnumeroa ei saatu selville, lähetti ympä-
ristötarkastaja kirjallisen kehotuksen omenoiden kompostoimisesta. Epäilty 
Nissin naapuri otti tämän jälkeen yhteyttä ympäristötarkastajaan ja myönsi 
haravoineensa omenoita tonttinsa reunalle. Naapuri lupasi suullisesti sii-
vota maatumattomat omenat pois ja pahoitteli asiaa. Aikataulusta ei tuol-
loin sovittu, koska vaikutti siltä, että ko. naapuri siivoaisi omenat pois melko 
pian. 
 
Nissi oli joulukuun alussa ilmoittanut omenista ELY-keskukseen, josta 
asian käsittely siirrettiin kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijoiden käsitel-
täväksi. Tämän jälkeen ympäristötarkastaja ilmoitti sähköpostitse Nissille 
seuraavaa: 
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”Ilmoituksenne jälkeen naapuriin on oltu asiasta yhteydessä, mistä teille 
tiedotettiin jo viestillä. Naapuri otti yhteyttä ja pahoitteli tapahtumaa, on il-
moittanut siivoavansa omat omenansa mitkä eivät ole vielä maatuneet, oh-
jeistettiin jatkossa kompostoimaan omassa kompostorissa. Tällaisesta me-
nettelystä teille kerrottiin puhelimitse ennen kuin naapuri otti yhteyttä. Ym-
päristötarkastaja kävi tänään paikan päällä katsomassa tilannetta. Ojassa 
kevyen lumipeitteen alla oli kapea kerros maatuvia omenoita muutaman 
metrin alueella. Ei vaadi tällä hetkellä akuuttia toimintaa, asiaan voidaan 
palata keväällä.” 

Em. ympäristötarkastajan käynnillä oli mukana myös rakennusvalvonnan 
tarkastusinsinööri, joka selvitti Nissin tontilla olevaa luvatonta pressuka-
tosta. Kun Nissiltä tiedusteltiin pressukatoksesta puhelimitse, hän suuttu-
neena lopetti keskustelun tarkastusinsinöörin kanssa. 

Jos se, jota ympäristönsuojelun tai jätehuollon valvonnassa on kehotettu 
tekemään jotain, ei mahdollisista lupauksistaan huolimatta korjaa tilan-
netta, on tavanomaista, että epäkohdan mahdollinen parantaminen kestää 
kuukausia. Em. syystä ja vähäpätöisen asian takia, Nissin kantelu Aluehal-
lintovirastoon on mittasuhteelta ylimitoitettua. 

Ympäristönsuojelun viranhaltijoiden kesken on sittemmin vielä joulukuussa 
2022 arvioitu em. tarkastuskäynnin jälkeen asiaa. Kantelusta, sekä Nissin 
eri viranhaltijoihin kohdistuneesta epäasiallisesta puhelinkäyttäytymisestä 
huolimatta, ei omena-asiaa ole tarvetta selvittää ennen kevättä, lumien su-
lamisen jälkeen on tilanne paremmin nähtävissä. Kyseessä on ympäristön-
suojelun sekä jätehuollon valvonnan kannalta mitätön asia, joka ei vaadi 
nopeita toimenpiteitä. 

Päätös       Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

       ======  
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11 
Lausunto Kuninkaanmännyn vedenottamon ottoluvasta ja valmisteluluvasta 
 
PJSYMPLK 02.10.2018 § 74 
331/64.644/2018  
 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta on käsitellyt ko. asiaa kokoukses-
saan 2.10.2018 § 74 seuraavasti: 

”Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on käsiteltävänä Kuninkaanmännyn 
pohjavedenottamon vedenottolupa ja vedenoton valmistelulupa. Aluehallin-
tovirasto pyytää hakemuksesta lausuntoa. AVI on myöntänyt ympäristölau-
takunnalle lisäaikaa lausunnon antamiseen 4.10.2018 asti.  

Lupahakemus on nähtävänä Ympäristötoimistossa ja julkiset hake-
mus-asiakirjat internetissä osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/.  

Tukkuvesi Oy on hakenut lupaa ottaa pohjavettä Koomankangas-llmiinjär-
ven pohjavesialueelta llmiinjärven lähistöltä. Vettä johdettaisiin talousve-
tenä käytettäväksi Euran, Laitilan ja Rauman Lapin tarpeisiin. Vedenot-
tamo toimisi myös Kokemäen ja Uudenkaupungin varavedenottamona. Eu-
rassa, Laitilassa ja Raumalla on nykyisillä vedenottamoilla laatuongelmia. 
Eteläisessä Satakunnassa vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti niin, 
että Eurassa ja Laitilassa on vajetta ottamoiden kapasiteetissa. 

Vesimäärä (3000 m3/vrk), johon lupaa haetaan, on noin 2, 7 % Köyliönjär-
ven keskimääräisestä tulovirtaamasta. Kaikki otettava pohjavesi ei kuiten-
kaan ole pois Köyliönjärvestä, sillä hakemuksen mukaan osa ottaman vai-
kutusalueella olevan pohjavesialueen vesistä kulkeutuu kuitenkin luontai-
sesti myös Köyliönjokeen sekä pohjoiseen Pitkäjärven suuntaan. Veden-
oton vaikutuksia on tutkittu v. 2015-16 141 vrk jatkuneilla koepumppauk-
silla, jossa pohjavettä pumpattiin enimmillään 3000 m3/vrk. Pumpatun ve-
den laatu on ollut pumppauksen aikana hyvälaatuista ja pumppauksen ai-
kana ei veden laadussa ilmennyt olennaisia muutoksia.  

Koepumppausten vaikutukset pohjaveden virtaussuuntiin kohdistuivat kai-
von lähiympäristöön, lähinnä koekaivon eteläpuolelle. Köyliönjärven lähei-
sissä havaintoputkissa ei havaittu pohjaveden alenemaa, mistä voidaan 
päätellä, että vedenotolla ei olisi merkittävää vaikutusta Köyliönjärven tulo-
virtaamaan. Köyliönjärven pinnan korkeutta säännöstellään Ehtamossa 
olevalla pohjapadolla, joten järven pinnankorkeuksiin vedenotolla ei ole 
vaikutusta. Köyliönjärven suuresta sisäisestä ja ulkoisesta ravinnekuormi-
tuksesta sekä vähäisestä tulovirtaaman vähenemästä johtuen vedenotolla 
ei ole myöskään vaikutusta järven veden laatuun. Myös vaikutukset 
luonto-arvoihin ja Natura2000-alueisiin arvioidaan vähäisiksi. 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Euran ja Kokemäen terveydensuoje-
luviranomaisen näkökulmasta katsoo, että hyvälaatuisen talousveden 
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saanti normaali- ja poikkeustilanteissa vesilaitosten tarpeisiin on ensiarvoi-
sen tärkeää. Vedenotto Kuninkaanmännyn ottamasta ratkaisee suurelta 
osin Euran vesilaitoksen talousveden laatu- ja riittävyysongelmia.  

Säkylän ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulmasta ympäristölauta-
kunta katsoo, että vedenoton vaikutuksia on selvitetty varsin hyvin mm. pit-
käaikaisilla koepumppauksilla, pumppausten aikaisilla vaikutushavainnoilla 
sekä arvioilla vaikutuksista pinta- ja pohjavesien tilaan. Vaikka vaikutusar-
vioiden mukaan ottamalla ei olisi merkittävää vaikutusta mm. Köyliönjärven 
tilaan eikä hankkeesta aiheudu haittoja muulle vedenotolle, asutukselle tai 
elinkeinoille, on luvan hakija velvoitettava lupaehdoissa velvoitettava ryhty-
mään vedenoton vaikutusten perusteelliseen tarkkailuun. Lupaehdoissa tai 
tarkkailuohjelmaa koskevassa hyväksymispäätöksessä hakijalta pitää edel-
lyttää perusteellista pohjaveden pintojen ja niiden muutosten tarkkailua ot-
tamon arvioidulla vaikutusalueella sekä Köyliönjärven ja llmiinjärven lähei-
syydessä. Ympäristölautakunta on huolissaan vedenoton vaikutuksista pie-
nen ja haavoittuvan llmiinjärven tilaan esimerkiksi kuivina ajanjaksoina. 
Koska vedenotto vähentää virtaamaa llmiinojassa, on mahdollisessa ve-
denottoluvassa asetettava selkeät ja riittävät tarkkailumääräykset säännöl-
lisine mittauksineen llmiinjärven vedenpinnan tarkkailulle sekä 11-miinojan 
virtaamatarkkailuun. Mikäli pidempiaikaisen vedenoton vaikutukset ovat 
odottamattomia, on hakija velvoitettava hakemaan ottoluvan lupamääräys-
ten tarkistamista ja ryhtymään toimiin mahdollisten haittojen korjaamiseksi 
tai vähentämiseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

Asian kiireellisyydestä johtuen pöytäkirja merkittiin tarkastetuksi kokouk-
sessa tämän asian osalta.” 

KHALL 23.1.2023 § 10 
11.02.04 

 

Aluehallintovirasto on 18.1.2023 myöntänyt ”Kuninkaanmännyn Vesi Oy:lle 
luvan hakemuksen 12.4.2021 ja sen täydennysten mukaisesti pohjaveden 
ottamiseen Koomankangas-Ilmiinjärven pohjavesialueelta Kuninkaanmän-
nyn pohjavedenottamosta kiinteistöiltä Tuohiniemi 319-411-1-354 ja Yht. 
soranottopaikka 319-407-878-2 lupamääräyksessä 1 sanotun määrän Sä-
kylän kunnassa käytettäväksi eteläisen Satakunnan ja Laitilan kaupungin 
alueella talousvetenä ja muissa yleisissä käyttökohteissa. Lupa on voi-
massa toistaiseksi. 

Aluehallintovirasto myöntää Kuninkaanmännyn Vesi Oy:lle hakemuksen 
12.4.2021 ja sen täydennysten mukaisesti pysyvän käyttöoikeuden han-
ketta varten tarvittaviin alueisiin Säkylän kunnassa kiinteistöillä Tuohiniemi 
319-411-1-354 ja Yht. soranottopaikka 319-407-878-2. Käyttöoikeuteen 
sisältyvät hakemuksen mukaisten vedenottamon kaivojen, 
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kulkuyhteyksien, veden-, sähkön- ja datansiirtolinjojen sekä havaintoput-
kien sijoittaminen ja käyttäminen lupamääräyksen 8 mukaisesti. 

Aluehallintovirasto myöntää Kuninkaanmännyn Vesi Oy:lle oikeuden poi-
keta Mustaojan töyräällä kiinteistöjen Toivola 319-401-1-724 ja Laidunmaa 
319-407-1-127 rajalla sijaitsevan (koordinaatit ETRS-TM35FIN N 6790345, 
E 247683) luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta.  

Luvanhaltijan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamää-
räyksiä.” 

”Aluehallintovirasto määrää Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n maksamaan kor-
vauksena lupamääräyksestä 8 ilmenevät korvaukset myönnetyistä käyttö-
oikeuksista. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mu-
kaan korvattavaa edunmenetystä.” 

Aluehallintoviraston päätös on esityslistan liitteenä. 

Lisätietoja       Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
       Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 
 
Esittelijä       Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee asiasta. Asian käsittelyä jatketaan kunnanhalli-

tuksen seuraavassa kokouksessa 6.2.2023. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 

 
 ====== 
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12 
Katsaus hyvinvointialueen syntyyn 
 
KHALL 23.1.2023 § 12 
00.04.02 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvas-
tuu siirtyi Satakunnan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Vuodenvaihteessa ja 
alkuvuonna palvelevat toimipisteet ja henkilökunta ovat toistaiseksi pysy-
neet pääosin ennallaan. Hoidon ja palveluiden jatkuvuus on turvattu hyvin-
vointialueelle siirryttäessä. 
 
Esimerkiksi aikuisten toimialueen terveyspalveluiden tiimimallia on kehi-
tetty pitkään osana hyvinvointialueen rakentamista. Rakennemuutos koko 
organisaatiossa etenee vähitellen. 
 
Vuodenvaihteessa henkilöstöjohtaminen ja toiminnan johtaminen toteute-
taan aiemman lähiesihenkilöhierarkian mukaisesti muun muassa henkilös-
töjohtamisen ja palkanmaksun turvaamiseksi. 
 
Vuoden 2023 alkupuolella uusiin esihenkilövirkoihin siirtyminen toteutetaan 
saattaen vaihtaen, mikä tarkoittaa aiemman työn turvaamista samalla, kun 
uusia viranhaltijoita perehdytetään tehtäviinsä. 
 
Satakunnan hyvinvointialueen organisaation suuren koon ja maantieteelli-
sen laajuuden vuoksi toiminnan organisointi on ollut haastavaa, koska ai-
kataulu on ollut todella tiukka. 
 
Satakunnan hyvinvointialueen organisaation rakentaminen etenee edel-
leen ja avoimia ja uusia tehtäviä on täytetty jo vuoden 2022 lopulla sisäi-
senä ilmoittautumismenettelynä. Ilmoittautumismenettelyyn ovat voineet 
osallistua Satakunnan sote- ja pelastuspalveluita tuottavien kuntien ja kun-
tayhtymien palveluksessa olevat hyvinvointialueelle siirtyväksi määritellyt 
henkilöt. 
 
Avattuihin virkasuhteisiin ilmoittaudutaan Kuntarekryn kautta. Sisäisen il-
moittautumismenettelyn avulla nykyisistä työntekijöistä valitaan tehtäviin 
ne, jotka täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja joilla on parhaat edellytykset 
suoriutua uusista tehtävistä. 
 
Satakunnan hyvinvointialue on yksi Suomen 21 hyvinvointialueesta. Aluee-
seen kuuluvat Satakunnan kunnat ja alueen vastuulla on 1.1.2023 alkaen 
seuraavat palvelut: 
-sosiaali- ja terveyspalvelut 
-pelastustoimi 
-erityis- ja sairaalapalvelut 
 
Alue vastaa lain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
järjestämisestä. Niitä ovat muun muassa seuraavat palvelut: 
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-perusterveydenhuolto 
-sairaalapalvelut 
-erikoissairaanhoito (Satasairaalan palvelut) 
-hammashoito 
-mielenterveys- ja päihdepalvelut 
-äitiys- ja lastenneuvolat 
-aikuissosiaalityö 
-lastensuojelu 
-vammaispalvelut 
-ikääntyneiden asumispalvelut 
-kotihoito 
-kuntoutus 
-pelastuspalvelut (Satakunnan pelastuslaitoksen palvelut). 
 
Satakunnan hyvinvointialueen liikevaihto on noin miljardi euroa vuodessa. 
Rahoitus tulee aluksi pääosin valtiolta. Alueella työskentelee lähes 10 000 
työntekijää, joista noin 9 000 on sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijää ja 
noin 300 pelastustyöntekijää. Lisäksi alueen palveluksessa on opiskelu-
huollon kuraattoreita ja psykologeja. 
 
Säkylän kunta on suhtautunut myönteisesti kaikkiin hyvinvointialueen esit-
tämiin resurssi- ja yhteistyöpyyntöihin (mm. tietotekniikka, nettisivut, puhe-
lin- ja toimistopalvelut, lääkkeelliset kaasut). 
 
Tietoaineistojen omistajuuden siirtymisestä hyvinvointialueille on säädetty 
laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk-
sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
(616/2021, 64 §). Laissa todetaan, että kunnan järjestämisvastuulle kuulu-
vassa toiminnassa syntyneet asiakas- ja potilasasiakirjat ja niihin liittyvät 
hallinnolliset asiakirjat sekä kunnan hallinnassa olevat yksityisiltä palvelun-
tuottajilta siirtyneet asiakas- ja potilasasiakirjat siirtyvät sen hyvinvointialu-
een sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaavalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueeseen kunta kuuluu. Kuntayhty-
mien osalta hyvinvointialueelle siirretään kaikki analogiset ja digitaaliset 
tietoaineistot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut tietoaineistojen 
siirroista kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ohjeen, jonka perus-
teella hyvinvointialueelle siirtyvät tietoaineistot on kartoitettu. 
 
Kunnilta hyvinvointialueille siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon, opiske-
luhuollon ja pelastustoimen tietoaineistoja, joita ei ole arkistoitu. Tiedonhal-
lintalain (906/2019, 21 §) mukaan tietoaineistojen säilytysvaihe päättyy, 
kun laissa erikseen säädetty säilytysaika tai tiedonhallintayksikön itse mää-
rittelemä säilytysaika on päättynyt. Säilytysajan päätyttyä arkistoitaviksi 
määrätyt tietoaineistot arkistoidaan eli ne siirtyvät arkistointivaiheeseen ja 
muut tietoaineistot tuhotaan. Arkistointivaiheessa olevat asiakirjat jäävät 
kunnan omistukseen. Tietoaineistojen siirtämisellä tarkoitetaan omistajuu-
den siirtämistä. Kun tietoaineistojen omistajuus on selvitetty, ratkaistaan 
tietoaineistojen fyysinen säilytyspaikka. Mikäli aineistoa ei tarvita aktiivi-
sesti tehtäviä hoidettaessa, on perusteltua jättää tietoaineistot fyysisesti 
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osaksi nykyistä arkistokokonaisuutta todistusvoimaisuuden ja käytettävyy-
den takaamiseksi. 
 
Säkylän kunnalta hyvinvointialueelle siirtyy tietoaineistoa noin 262 hylly-
metriä. 
 
Asiaa selostetaan kokouksessa. 
 

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
  
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
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13 
Säkylän kuntaan kohdistunut kyberhyökkäys 
 
KHALL 23.1.2023 § 13 
07.03.02 

Säkylän kunnan sähköiseen tietoverkkoon kohdistui ulkopuolisen tahon 
luvaton tunkeutuminen eli kyberhyökkäys, jonka torjunta aloitettiin 
18.12.2022. 
 
Illan ja yön aikana kunnan IT-asiantuntijat selvittivät tapahtumaa yhdessä 
asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijoiden suosituksesta iltayön tunteina ky-
berhyökkäyksen torjunnan ja vahinkojen korjaamisen toteuttajaksi valikoitui 
kansainvälinen yritys, jonka erikoisalaa ovat tällaiset tapaukset. 

Kyberhyökkäyksestä aiheutuu Säkylän kunnalle usean sadantuhannen eu-
ron kustannukset. 

Tunkeutumisen aiheutti ulkopuolisen palveluntuottajan vakava virhe. Pal-
veluntuottajan korvausvastuuta aiheutuneisiin kustannuksiin selvitetään. 

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"). 

Tapausta ja sen torjuntaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. 

Lisätietoja  Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
 
Esittelijä    Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee tilannekatsauksen tie-

doksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
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14 
Palvelun ostaminen kyberhyökkäyksen vahinkojen torjumiseksi ja korjaamiseksi 
 
KHALL 23.1.2023 § 14 
02.08.00 

Tämän kunnanhallituksen pykälän sisältö ja kokouksessa selostettu 
sisältö ovat julkisuuslain perusteella osittain salassa pidettäviä. 
 
Sunnuntaina illalla 18.12.2022 tuli ilmi ulkopuolisen tahon luvaton tunkeu-
tuminen eli kyberhyökkäys Säkylän kunnan sähköiseen tietoverkkoon. 
 
Ei julkinen  
 

  
Kunnanjohtaja allekirjoitti sähköisesti Truesecin kanssa sopimuksen yöllä 
19.12.2022 klo 00.30. Truesecin palvelujen käyttö alkoi seuraavana aa-
muna 19.12.2022 klo 10. 
 
Tilanteen yllätyksellisyys ja ostettavien palvelujen välitön tarve aiheuttivat 
tilanteen, jossa hankinnan kilpailuttaminen oli mahdotonta. 
 
Ei julkinen 
 
 
Truesecin toteutuneen työn kokonaiskustannus on tällä hetkellä 2.880.000 
kruunua (255.000 euroa) ja arvio lopullisista kustannuksista on noin 
300.000 euroa. Lisäksi hyökkäyksen seurausten rajaamisesta ja korjaami-
sesta aiheutuu mm. oman henkilöstön ylityökustannuksia sekä IT-
palveluissa että toimistyössä. 
 
Ei julkinen 
 
 
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").  
 
Sopimukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 

Lisätietoja    Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
  
Esittelijä    Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus vahvistaa kunnanjohtajan Truesecin kanssa allekirjoittamat 

sopimukset. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
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15 
Säkylän kunnan talousraportti 1-11/2022 
 
KHALL 23.1.2023 § 15 
02.02.02 

Toimintatuotot ovat kertyneet jonkin verran talousarviota paremmin (93,3 
%) jos ajatellaan, että tasaisen toteutuman prosentti olisi marraskuussa 
91,67. Vesihuoltolaitoksen tasauslaskutus näkyy juuri marraskuun 
toteutumassa. Tuet ja avustukset, vuokratuotot ja muut toimintatuotot ovat 
arvioitua suuremmat. 
  
Toimintakulut yhteensä ovat pysyneet raamissa, vaikka aineiden, 
tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, sekä vuokrakulut ovat ylittyneet. 
 
Tuloslaskelman muutokset -sarakkeella näkyy kunnanvaltuuston 
12.12.2022 hyväksymät muutokset sote-lautakunnan talousarvioon. Niiden 
nettovaikutus pienentää talousarvion ylijäämää 313.000 euroa. 
 
Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt yhteensä parisen miljoonaa euroa 
vuoden takaista enemmän. Koko vuoden 2022 verotulokertymä on runsaat 
400.000 euroa talousarviota enemmän ja valtionosuudet vajaat 300.000 
euroa arvioitua enemmän. Marraskuun lopussa tuloslaskelman ylijäämä on 
runsaat 3 me. 
 
Investointeihin on tänä vuonna varattu määrärahalisäyksineen 2,8 
miljoonaa euroa. Siitä on marraskuun loppuun mennessä käytetty 1,7 me. 
 
Lyhytaikaista lainaa ei loppuvuonna tarvinnut enää nostaa, joten vuoden 
2022 tilinpäätöksen lainamääräksi jää 5.420.659 euroa. 
 
Esityslistan liitteenä: 
- Tuloslaskelma marraskuu 2021 ja 2022 
- Toteumavertailu marraskuu 2022 tehtäväalueittain lyhyt 
 

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
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16 
Osallistuvan budjetoinnin kokeilun jatkaminen 
 
KHALL 22.08.2022 § 146 
387/01.010/2021 
 

Kunnanhallitus päätti 13.09.2021 § 172 kokeilla osallistuvaa budjetointia 
vuonna 2022. Ehdotuksia hankkeiksi tuli 16 kpl. Kunnanhallituksen esiva-
linnan jälkeen asukasäänestyksen tuloksen mukaisesti toteutettiin Frisbee-
golf Kepolan koulun läheisyyteen. Palaute ja kokemukset osallistuvasta 
budjetoinnista ovat olleet myönteisiä. 
 
Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan aiempaa 
enemmän mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitte-
luun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa 
oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.  
 
Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, 
monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyö-
dyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista 
tai palveluista.  
 
Kunnan tehtävä on kuntalain 1 §:n mukaan edistää kunnan asukkaiden hy-
vinvointia. Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen on oltava päämääränä 
kunnan kaikessa toiminnassa. Osallistuva budjetointi on yksi keino raken-
nettaessa tulevaisuuden kuntaa ja vahvistettaessa asukkaiden osallisuutta. 
 
Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja suoran vaikuttamisen nosta-
mista demokratian rinnalle. Asukkaat otetaan siinä mukaan pohtimaan ja 
myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. Vaikka val-
tuusto päättääkin kuntatalouden isoista linjoista ja kokonaisuuksista, kunta-
laisia kannattaa kuunnella. Tuloksena voi olla osuvampia palveluja ja tyyty-
väisempiä asukkaita.  
 
Osallistuva budjetointi on myös talouden, demokratian, suoran vaikuttami-
sen ja käytännön tekemisen yhdistämistä. Asukkaiden kanssa voidaan esi-
merkiksi pohtia, mistä löydetään resursseja toteuttaa sellaisia yhteisesti 
tärkeiksi koettuja asioita, joihin kunnan omat resurssit eivät yksinään riitä. 
 
Resursseja voi löytyä julkisen rahoituksen lisäksi esimerkiksi toimialarajat 
ylittävällä yhteistyöllä, talkootyöstä, järjestöjen ja yritysten osallistuessa, 
hankerahoituksena, lahjoituksina, kierrättämällä jne. Muita tärkeitä resurs-
seja ovat muun muassa yhteisöllisyys, luottamus, sosiaalinen pääoma, 
kumppanuus sekä taidot toimia yhdessä. 
 
Jos kunnan menot ylittävät tulot, on tilanne pitkällä aikavälillä kestämätön. 
Ellei tulojen lisääminen ole mahdollista, on ratkaistava, mistä säästetään. 
Ikävien säästöpäätösten tekeminen on aina vaikeaa. Tilanteessa voi 
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auttaa, jos asukkaat otetaan mukaan keskustelemaan, mistä säästöpai-
neet johtuvat ja onko säästöille olemassa vaihtoehtoa. Asukkaat otetaan 
mukaan suunnittelemaan, miten säästökohteet valitaan tai mitä vaihtoeh-
toisia tapoja löytyisi tärkeäksi koettujen palvelujen tai toiminnan järjestämi-
seen. 
 
Matala kynnys kokeilla osallistuvan budjetoinnin soveltamista on käyttää 
sitä jonkin hankkeen, remontin tai investoinnin suunnittelussa. Hanke on 
ajallisesti ja taloudellisesti rajattu kokonaisuus, joka on myös asukkaiden 
helppo hahmottaa. Ottamalla asukkaat mukaan jo suunnittelun alkuvai-
heessa saadaan arvokasta tietoa heidän tarpeistaan ja toiveistaan. Otta-
malla asukkaat mukaan myös taloutta koskevien päätösten tekemiseen 
voidaan vahvistaa myös ymmärrystä ja yhteisvastuuta 
 

Lisätietoja:  Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus jatkaa Säkylässä osallistuvan budjetoinnin kokeilua ja ottaa 

vuoden 2023 budjettiin 15.000 euron määrärahan käytettäväksi osallistu-
van budjetoinnin hankkeeseen. 
 
Ensivaiheessa syys-marraskuussa 2022 pyydetään asukkailta ja sidosryh-
miltä ehdotuksia sopiviksi hankkeiksi. Hankkeiden teeman tulee olla nuo-
riso tai ympäristö. 
 
Kunnanhallitus valitsee ehdotetuista hankkeista 3-6 kappaletta seuraavaan 
vaiheeseen, jossa asukkaat äänestävät ehdolle asetettujen joukosta par-
haan. 
 
Asukasäänestyksellä valittu hanke toteutetaan (käytettävän määrärahan 
rajoissa) 2023. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
 
KHALL 28.11.2022 § 239    
551/00.04.03/2022    
 

Esityslistan liitteenä lista osallistuvan budjetoinnin hankkeiksi tulleista eh-
dotuksista. 
 

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee asukasäänestykseen asetettavat hankkeet. 

----- 
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Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan 
esityksen: 
 

Päätösehdotus  Kunnanhallitus päättää, että jatkoon menevät seuraavat ehdotukset: 
 
- Harrin Patin 5 ja 10 km:n ulkoilureittien uudet opasteet reittien varrelle, 

vanhat kadonneet 
- Lallin koulun kaukalon pinnoitus niin, että se mahdollistaisi käytön 

myös kesäaikaan, esim. rullakiekko 
- Koirapuisto, jossa aitaus ja laavu 
- Skuuttiparkki lapsille ja nuorille 
- Sipulikukkaistutuksia ohikulkutien penkkoihin kunnan, yhdistysten ja 

kuntalaisten yhteistyöllä 
- Uimahallikuljetukset Huovinrinteen uimahalliin, viikoittain kaksi linjaa, 

lähdöt Tuiskulasta ja Kepolasta. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksessa tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
 
 
KHALL 23.1.2023 § 16 
00.04.03 
 
 Kunnanhallitus toteaa, että asukasäänestyksen perusteella toteutettavaksi 

hankkeeksi valikoitui ”Koirapuisto, jossa aitaus ja laavu”. 
 
 Esityslistan liitteenä osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset 2023. 
 
 Kunnanhallitus toimittaa valituksi tulleesta hankkeesta tiedon tekniselle toi-

mialalle hankkeen toteuttamiseksi vuoden 2023 aikana.  
 
Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että asukasäänestyksen perusteella osallistuvan 

budjetoinnin toteutettavaksi kohteeksi tuli valituksi ”Koirapuisto, jossa ai-
taus ja laavu”. 

 
 Hankkeen toteutus annetaan teknisen toimialan tehtäväksi. 
 
 Pöytäkirjan liitteenä osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset 2023. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
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17 
Valtionosuuspäätökset tiedoksi 
 

KHALL 19.12.2022 § 267  
1162/02.05 01.01/2022 

 
Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu lakisääteisten kunnallis-
ten peruspalvelujen rahoitukseen. Valtionosuudet ovat merkittävin osa 
kuntiin kohdistuvaa valtionapujärjestelmää. Valtionosuudet tulevat kunnille 
laskennallisin perustein ja maksetaan kunnalle automaattisesti ilman eril-
listä hakemusta. Sen lisäksi kunnille voidaan myöntää hakemuksesta val-
tionavustuksia. 

 
Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkis-
ten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa si-
ten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpai-
kastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan 
tasaamalla kun- tien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuk-
sissa sekä tulopohjissa. 

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

 
Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja 
ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjes-
telmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen 
perusteella. 

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

 
Myös kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kah-
desta osasta: 
- valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen val-
tion- osuudesta ja 
- opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta ope-
tus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuu-
riministeriö. 

 
Valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille 
yhtenä eränä jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. 
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Tilintarkastaja on suositellut, että kunnanhallitus käsittelisi saapuneet  
valtionosuuspäätökset ja toteaisi samalla, haluaako kunta valittaa päätök-
sistä. Käydyn keskustelun mukaisesti aiempaa käytäntöä on nyt muu-
tettu. Aiemmin saapuneet päätökset merkittiin pelkästään tiedoksi kun-
nanhallituksen ilmoitusasioiden yhteydessä. 

 
Esityslistan liitteet: 

- Kansalaisopistojen vuoden 2023 valtionosuuden perusteena käytettä-
vien opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhin-
nan määrääminen 
- 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 
 

====== 
 
 
KHALL 23.1.2023 § 17 
02.05.01.01 

Seuraavat esityslistan liitteenä olevat valtionavustuspäätökset ovat 
9.1.2023 tulleet tiedoksi Säkylän kuntaan: 
- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperuste-
muutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 
2023 
- Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 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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18 
Kunnanviraston suljettuna oloajat vuonna 2023 
 
KHALL 23.1.2023 § 18 
00.01.01 
 

Vuonna 2022 kunnanvirasto pidettiin suljettuna 4.-29.7.2022 sekä 27.-
30.12.2022.  
 
Viraston sulkeminen helpottaa mm. lomien keskittämistä ja vähentää sijais-
ten tarvetta sekä varmistaa henkilöstön paikallaoloa vilkkaimpina asioin-
tiaikoina. Aiempien vuosien kokemukset sulkemisesta ovat myönteisiä. 
 
Kunnanvirasto on suunniteltu vuonna 2023 suljettavaksi neljäksi viikoksi hei-
näkuussa ja kolmeksi päiväksi joulukuussa. 

 
Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 
  
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna  

3.-28.7.2023 sekä 27.-29.12.2023. 
 
 Välttämättömät päivystys- ja muut palvelut järjestetään myös viraston ollessa 

suljettuna. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
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19 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen 
 
KHALL 23.1.2023 § 19 
 

 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. 

 
  
 Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheen-

johtajalle ja esittelijälle. 
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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." 

 
 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 
 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapää-

tökset: 
 
 Kunnanjohtaja 

  
 29.12.2022 Katismaata koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen 

28.2.2023 saakka  
 

 Sivistysjohtaja 
    
  9.1.2023 Satakunnan hyvinvointialueen maksatukset Säkylän kunnan 

maksuohjelman kautta  
  9.1.2023 Hallintopalvelusihteerin työajan muutos määräajaksi aj. 1.1.-

31.3.2023  
  9.1.2023 Hallintopalvelusihteerin sijaisen palkkaaminen aj. 9.1.-31.3.2023 
  17.1.2023 Erityistyölasien hankinta / hallintopalvelusihteeri 

  19.1.2023 Eron myöntäminen tietopalvelu- ja arkistosuunnittelijan työsuh-
teesta  

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

keuttaan. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 
 ====== 
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20 
Jäsenten esittäminen Pyhäjärvi-Instituuttisäätiön hallitukseen kaudelle 2023-2025 
 
KHALL 23.1.2023 § 20 
00.04.03 
 

Pyhäjärvi-instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja 
ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. 
Erityisosaamisalueita ovat elintarviketalous sekä vesistöjen tila, vesien-
suojelu ja -kunnostus. Tavoitteena on Satakunnan elintarviketuotannon 
kilpailukyvyn turvaaminen kestävästi sekä vesien tilan parantaminen, tie-
touden lisääminen ja soveltaminen vesistöjen kunnostuksessa. 
  
Pyhäjärvi-instituuttisäätiön sr. toiminta perustuu vahvaan osaamiseen, tie-
teelliseen tutkimustyöhön ja muuttuvien toimintaympäristöjen huomioimi-
seen kestävän ruokaketjun, vesistöjen ja vesiensuojelun sekä bio- ja kier-
totalouden aloilla. Säätiön perustajat katsoivat vahvasti tulevaisuuteen 
vuonna 1989 kirjatessaan säädekirjaan: Instituutin tehtävänä on edistää ja 
kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta 
ja muuta kehitystoimintaa.  
 
Pyhäjärvi-instituuttisäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalente-
rivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu 9-11 jäsentä. Hal-
lituksen jäsenistä Euran kunta valitsee kolme ja Säkylän kunta kaksi sekä 
Rauman kaupunki, HKScan Finland Oy, Apetit Oyj ja Turun yliopisto kukin 
yhden. Lisäksi hallitukseen voidaan valita korkeintaan kaksi muuta jä-
sentä, joiden tulee edustaa säätiön tarkoitusta palvelevaa asiantunte-
musta. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja asiantuntijajäsenten valin-
nasta päättää säätiön hallitus. Euran kunnan valitsemista jäsenistä tulee 
vähintään yhden edustaa koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntemusta. 
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

  
Kaudella 2020-2022 Säkylän kuntaa ovat edustaneet säätiön hallituk-
sessa: 
- jäsen Veli-Pekka Suni varajäsen Heli Ruohola 
- jäsen liiketoimintajohtaja varajäsen kunnanjohtaja.  
 

Lisätietoja          Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012  
 
Esittelijä         Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää  
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää Pyhäjärvi-instituuttisäätiön hallitukseen kaudelle 

2023–2025 kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  
 
Päätös  Kunnanhallitus valitsi Pyhäjärvi-instituuttisäätiön hallitukseen kaudelle 

2023-2025: 
 

1. jäseneksi Veli-Pekka Sunin, varajäseneksi Timo Kuusiston 
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2. jäseneksi Pertti Huitun, varajäseneksi kunnanjohtaja Teijo Mäenpään 
 

======   
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21 
Ilmoitusasiat (khall) 
 
KHALL 23.01.2023 § 21 
    
 Kunnanhallituksen tietoon saatettavat asiakirjat: 
  
 Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- Kirje 9.1.2023; Valmistautuminen Ukrainasta paenneiden kotikuntaoi-
keuteen ja kasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestämiseen 

 
 Työ- ja elinkeinoministeriö 

- Ohje 22.12.2022; Kotoutumisen edistäminen sekä kotoutumisen kus-
tannusten korvaaminen kunnille ja hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen 

- Kirje 2.1.2023; Työllisyyspalvelu-uudistuksen toimeenpanon tueksi laa-
dittu tietopaketti kunnille 

 
 Maahanmuuttovirasto Migri 

- Tilannekuva Ukrainan sodan aiheuttamasta pakolaisuudesta 12.1.2023 
 

 Valtiokonttori 
- Ohje 5.12.2022; Sotainvalideille järjestettyjen palveluiden korvaaminen 

hyvinvointialueille ja kunnille 
 
 Verohallinto 

- Tiedote 2.12.2022; Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja vara-
jäsenten määrääminen 
 

 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
- Kirje 16.12.2022; Muistutus STM:n kirjeestä 12.10.2022, varautuminen 

sähkökatkoihin talvikaudella 2022-2023 
 

 Suomen kuntaliitto 
- Yleiskirje 13/2022; Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan kotikun-

nan korvaus vuonna 2022 
- Yleiskirje 14/2022; Suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannus-

korvauksista 2023 
- Yleiskirje 3/2023; Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 

1.3.2023 alkaen 
- Yleiskirje 4/2023; Ilmoittajansuojelulaki ja kunnat 

 
 Kuntien takauskeskus 

- Tiedote 22.12.2022; Kuntien energiayhtiöiden maksuvalmiutta turvaava 
tukiohjelma jatkuu ja laajenee asiakasrahoitukseen 

 
 Satakunnan hyvinvointialue 

- Aluehallituksen kokouksen 2.12.2022 pöytäkirjanote § 333; Säkylän 
kunnan omassa sote- ja pela-käytössä olevien tilojen vuokraaminen 
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- Aluehallituksen kokouksen 12.12.2022 pöytäkirjanote § 373; Tietoai-
neistojen siirto hyvinvointialueelle 

- Tiedote 19.12.2022; Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti 
hyväksyä hyvinvointialuestrategian 19.12.pidetyssä kokouksessaan 

- Tiedote 20.12.2022; Aluehallituksessa hyväksyttiin hyvinvointialueen 
toimialueiden toimintasäännöt 

  
 Satakunnan sairaanhoitopiiri 

- Yhtymähallituksen kokouksen 19.12.2022 pöytäkirjanote § 175; toimin-
nan ja talouden katsaus 1-11 KK/2022 

- Yhtymähallituksen kokouksen 19.12.2022 pöytäkirjanote § 182; Sai-
raanhoitopiirin peruspääoman palauttaminen jäsenkunnille 
 

 Satakuntaliitto 
- Maakuntavaltuuston kokouksen 9.12.2022 pöytäkirjanote § 24; Vuoden 

2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023–2025 
- Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023–2025 

- Maakuntahallituksen kokouksen 19.12.2022 tiedote; Vuonna 2023 hae-
taan Vuoden Kylää Satakunnassa 29. kerran yms. 

- Maakuntahallituksen 19.12.2022 kokouksen pöytäkirja; Luettavissa lin-
kistä: http://bit.ly/3WZROkg  

- Maakuntahallituksen kokouksen 19.12.2022 pöytäkirjanote § 118; Maa-
kunnallisen ilmastoyhteistyön laajentaminen vihreän ja oikeudenmukai-
sen siirtymän hankkeiden edistämiseksi Satakunnassa -hankehakemus 

- Tiedote 19.12.2022; Satakunnan maakuntakaava 2050 
- Tiedote 20.12.2022; Satakuntaliiton SataTuuli-hanke on valmistunut 
- Tiedote 4.1.2023; Satakuntalaiset energia-alan toimijat, kunnat ja elin-

keinoelämä toimivat yhdessä sähköpulan välttämiseksi 
- Tiedote 18.1.2023; Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF vahvistaa 

alueiden elinvoimaa sekä edistää vihreää siirtymää 
 
 Sarastia Oy 

- Kirje 9.1.2022; Sarastia Oy:n osakkeiden lunastusoikeus 
 
 Satakunnan syöpäyhdistys 

- Kutsu yhdistyksen kuntajäseneksi 9.1.2022 
 
 Kiinteistönluovutusilmoitukset, 18 kpl 
  
Lisätietoja Tietopalvelu- ja arkistosuunnittelija Aleksi Lahdenmaa, puh. 044 438 6605 
 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää  
 
Päätösehdotus Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. 
 

====== 
  

http://bit.ly/3WZROkg
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 17, § 19, § 21 
 
 
Muutoksenhakukielto 

 
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 
136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 14, § 16, § 18, § 20 
 

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, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 

• kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Säkylän kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, 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 päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan 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. 

  

mailto:kirjaamo@sakyla.fi
mailto:mo@sakyla.fi
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

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

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

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

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-
osoite 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 26.1.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
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