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1 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
KHALL 06.02.2023       
      
 
 

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

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös    
 
 ======
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2 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
KHALL 06.02.2023       
      
 
 

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

Päätösehdotus Päätetään pöytäkirjan tarkastusajankohdasta ja valitaan pöytäkirjan 
tarkastajat. 

 
 Pöytäkirjan tarkastuvuorossa ovat Timo Kuusisto ja Pekka Rautiainen. 

 
Päätös    
 
 ======
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3 
Lausunto Kuninkaanmännyn vedenottamon ottoluvasta ja valmisteluluvasta 
 
KHALL 06.02.2023       
23/11.02.04/2023 
    
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. 
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Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Euran ja Kokemäen terveydensuoje-
luviranomaisen näkökulmasta katsoo, että hyvälaatuisen talousveden 
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 
23/11.02.04/2023 

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 
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sisältyvät hakemuksen mukaisten vedenottamon kaivojen, kulkuyhteyk-
sien, veden-, sähkön- ja datansiirtolinjojen sekä havaintoputkien sijoittami-
nen 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. 

 
 ====== 
  
KHALL 06.02.2023       
23/11.02.04/2023 
 

Kunnanjohtaja on pyytänyt juridista asiantuntijaa arvioimaan Avin tekemän 
lupapäätöksen sisältöä. 
 
Esityslistan liitteenä kunnanhallituksen asiaa koskevia aiempia käsittelyjä: 
-Kh 24.9.2018, lausunto 
-Kh 2.4.2020, asukkaiden kirjelmä 
-Kh 15.6.2020, lausunto 

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

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee asiasta. 

 
Päätös  
 ======
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4 
Tilannekuva Ukrainan sodan aiheuttamasta pakolaisuudesta 
 
KHALL 06.02.2023       
6/04.03.01/2023    
 

Säkylän kunnalla on käytössä ns. kuntamallin sopimus ukrainalaisten 
majoittamiseksi Säkylään. Säkylän kunta on vuokrannut asuntoja Säkylän 
taloilta ja Säkylän ja Köyliön vanhustenkotiyhdistyksiltä ja saa niihin 
kulukorvausta Porin vastaanottokeskukselta. 
 
Maahanmuuttovirasto on ottanut käyttöön kuntamallin sopimusten 
optiokauden ja jatkaa kuntamallin sopimuksia ainakin 4.3.2023 saakka. 
Optiokauden käyttöönotto ei vaadi toimenpiteitä sopimuksen tehneiltä 
kunnilta. Sopimus jatkuu automaattisesti.  
 
Kuntamallia on tarkoitus jatkaa myös 4.3.2023 jälkeen. 
Maahanmuuttovirasto valmistelee asiaa koskevaa hankintapäätöstä ja 
tiedottaa asiasta tarkemmin myöhemmin. 
 
Kun tilapäisen suojelun asiakas hakee uutta oleskelulupakorttia verkossa, 
kuntien työntekijät voivat kysyä palvelunumerosta neuvoa verkkopalvelu 
Enter Finlandin käyttöön. 
 
Ukrainasta saapuneet, ensimmäiset, tilapäisen suojelun piirissä olevat 
henkilöt, voivat hakea kotikuntaa Suomesta kevään 2023 aikana. 
 
Kunnilla on keskeinen tehtävä kotoutumisen edistämisessä. Kotoutumislaki 
velvoittaa kuntia tekemään kotouttamisohjelman, jonka tarkoitus on edistää 
kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Kotouttamisohjelman pitäisi 
perustua tilannekuvaan kunnassa asuvien maahanmuuttaneiden ja 
vieraskielisten elinoloista ja haasteista. 
 
Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, 
työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain 
tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä 
vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.  
 
Voimassa oleva kotoutumislaki uudistetaan vastaamaan eduskunnan 
edellytyksiä (eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti) kotoutumisen 
edistämisestä. 
 
Kotoutumislain uudistuksen tavoitteena on muun muassa: 
-vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden 
kotoutumista 
-selkeyttää eri toimijoiden vastuita  
-vahvistaa monialaista yhteistyötä, sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa 
tehtävää yhteistyötä 
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-päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen 
aiheuttamiin muutostarpeisiin. 
 
Hallituksen esityksellä HE 208/2022 VP Kotoutumisen edistämisestä 
annettu laki esitetään kumottavan uudella kotoutumisen edistämisestä 
annettavalla lailla. Tavoiteltu voimaantuloaika on vuonna 2025 
samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa. 
 
Säkylän kunnalla haettavana olleen hyvinvointikoordinaattorin hakuaika on 
juuri päättynyt. Hakijoita kertyi 37 kpl. Kyseiseen tehtävään on tarkoitus 
liittää myös kotouttamiseen liittyviä tehtäviä. 
 
Liitteenä Maahanmuuttoviraston aineistoa. 

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

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 
Päätös  
 
 ======
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5 
Aurinkoenergian mahdollinen tuotanto Säkylässä 
 
KHALL 06.02.2023       
20/14.01.00/2023    
 
KHALL 23.1.2023 § 3 
20/14.01.00/2023 
 

Säkylän kunta on käynyt keskusteluja neuvotteluja muutamankin alalla 
toimivan 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 
yksityisten maanomistajien alueille, jotka ovat hankkeista kiinnostuneita. 
Säkylän kunta järjesti Vankilantien varrella sijaitsevan kunnan maa-alueen 
läheisyydessä oleville maanomistajille tilaisuuden 27.9.2022, jossa 
kunnanjohtaja selosti 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. 
 
====== 
 

KHALL 06.02.2023       
20/14.01.00/2023 

 
Kunnanjohtaja on neuvotellut uudelleen kahden kunnan omistamalle 
maalle sijoittuvasta aurinkovoimahankkeesta kiinnostuneen yrityksen  
kanssa. 

 
Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
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Päätösehdotus Käytyjen neuvottelujen tuloksia selostetaan kokouksessa.  
 
Päätösehdotusta täydennetään tarvittaessa kokouksessa. 
 

Päätös  
 
 ======
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6 
Kiinteistöjen vuokrasopimusten hyväksyminen, Säkylän kunta – Satakunnan hyvinvointialue 
 
KHALL 06.02.2023       
22/00.04.02/2023    
 

Säkylän kunnan ja Satakunnan hyvinvointialueen välille on valmisteltu 
kiinteistöjä koskevat vuokrasopimukset. Vuokrasopimukset solmitaan 
koska sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta annetun lain 616/2021 22 §:n 1 momentin mukaisesti 
kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyivät 
hyvinvointialueen hallintaan 1. päivänä tammikuuta 2023.  
 
Säkylän kunta vuokraa hyvinvointialueelle tiloja terveyskeskuksesta, Länsi-
Säkylän toimintakeskuksesta, vanhusten palvelukeskuksesta ja 
paloasemalta. Lisäksi kunta vuokraa hyvinvointialueelle terveydenhoitajien, 
koulupsykologien ja koulukuraattoreiden tiloja koulurakennuksista. 
 
Paloaseman vuokrasopimus siirtyi Satakunnan pelastuslaitokselta 
hyvinvointialueelle sellaisenaan ja siitä ei laadita erillistä vuokrasopimusta. 
 
Vuokra-aika alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2025, ellei vuokralainen ole 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä annetun lain 
(616/2021) 22 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoittanut vuokranantajalle 
pidentävänsä vuokra-aikaa vuodella, jolloin vuokrasopimus päättyy 
31.12.2026. 
 
Vuokrahinnat on sidottu elinkustannusindeksiin. 
 
Kunnan ja hyvinvointialueen välille on laadittu sopimukseen liitetty 
vastuunjakotaulukko, jota sovelletaan vuokranantajan ja vuokralaisen 
välisessä toiminnassa. 
 
Vuokrasopimuskansiot ovat nähtävillä kokouksessa.  
 
Esityslistan liitteet: 
- Vuokrasopimukset (terveyskeskus, Länsi-Säkylän toimintakeskus,   
Vanhusten palvelukeskus ja koulujen tilat) 
- Vastuunjakotaulukko 
- Vuokra-asetuksen mukaisen vuokrauksen yleiset ehdot 31.8.2022 

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

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
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Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Säkylän kunnan ja Satakunnan hyvinvointialueen 
välille laaditut vuokrasopimukset ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään 
niihin tarvittaessa pienehköjä muutoksia. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa 
kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimukset. 
 

Päätös  
 
 ======
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7 
Lausunto Satakuntaliiton maakuntakaavasta 
 
KHALL 06.02.2023       
14/10.02.00/2023    
 

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 20.12.2021 kokouksessaan 
käynnistää Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimisen. Satakunnan 
maakuntakaava 2050 laaditaan kaikkia maankäyttömuotoja kattavana 
kokonaismaakuntakaavana, jolloin käsitellään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja kehittämisen kannalta tarpeelliset 
alueet koko maakunnan alueella. 
 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitevaihe käynnistettiin rinnakkain 
aloitusvaiheen kanssa toteuttamalla kunnille, sidosryhmille ja viranomaisille 
osoitettu tavoitekysely vuoden 2022 keväällä. Tavoite-esityksiä on käytetty 
maakunnan omien kehittämistarpeiden täsmentämisessä. 
 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteiden laatimistyössä on 
hyödynnetty voimassa olevien maakuntakaavojen tavoitteita. Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 tavoitteiden luonnokset on valmisteltu 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan 
sisältövaatimusten, valtakunnallisten ja maakunnallisten strategioiden, 
suunnitelmien ja ohjelmien sekä maakunnan omien kehittämistarpeiden 
pohjalta. 
 
Tavoiteluonnoksia on käsitelty Satakunnan maakuntakaavan 2050 
yhteistyöryhmässä (SataYTR2050) ja Satakuntaliiton maakuntastrategia- 
ja maakuntakaavatoimikunnassa 7.12.2022. Satakuntaliiton 
maakuntahallitus päätti 19.12.2022 (MH § 120) pidetyssä kokouksessaan 
hyväksyä Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoiteluonnokset sekä 
pyytää luonnoksista kunnilta, sidosryhmiltä ja viranomaisilta lausunnot. 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoiteluonnokset on ryhmitelty 
maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavan sisältövaatimuksien (MRL 
28§) sekä tulevaisuuden muutostekijöistä keskeiseksi tunnistetun kahden 
muun teemakokonaisuuden mukaisesti. 
 
Liiteaineisto sisältää Säkylän näkökulmasta myönteistä konkreettista 
sisältöä, mm. seuraavaa: 
 
-”Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, 
erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille 
riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.” 
-”Aluerakenteen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat myös Satakunnan 
varuskunnat. Alueidenkäytön suunnittelussa otetaan huomioon 
maanpuolustuksen tarpeet siten, että turvataan riittävät alueidenkäytölliset 
edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnoille 
sekä muille maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille samalla kun 
huomioidaan muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja 



 
 
 
SÄKYLÄN KUNTA 
  
 

ESITYSLISTA 2/2023  15 

 
Kunnanhallitus  06.02.2023 
 

 

säilytettävien ympäristöarvojen sekä elinkeinojen harjoittamisen asettamat 
vaatimukset.” 
-Vesihuolto: ”Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden 
tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan 
niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.” 
- ”Kasvu-, ympäristö- sekä energiaturpeen tuotannon 
jatkamismahdollisuuksiin tulevaisuudessa kiinnitetään huomiota 
Satakunnan huoltovarmuuden turvaamisen ja elintarviketuotannon 
näkökulmasta ottaen samalla huomioon niin ilmastoa, luonnon 
monimuotoisuutta kuin vesistöjen valuma-alueita koskevat tavoitteet.” 
- ”Vahvistetaan huoltovarmuutta turvaamalla energian tuotantoon, energian 
siirtoon ja energiahuoltoon sekä maa- ja metsätalouteen ja 
elintarviketeollisuuteen liittyvät kehittämistarpeet. Alueiden käytön suunnit-
telussa kiinnitetään huomiota huoltovarmuuden kannalta kriittiseen 
teollisuuden kehittämisedellytyksiin sekä terveydenhuollon toimivuuden 
kannalta merkittäviin toimintoihin. Alueiden käytön suunnittelussa 
huolehditaan puhtaan veden saatavuudesta ja jätevesien käsittelystä.” 
 
Lausunnot pyydetään antamaan 28.2.2023 mennessä. 
 
Esityslistan liitteenä  
-Satakunnan maakuntakaava 2050, Tavoiteraportti luonnos 19.12.2022. 

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

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus evästää annettavan lausunnon sisältöä ja valtuuttaa 

kunnanjohtajan ja teknisen johtajan tarvittaessa antamaan Säkylän kunnan 
lausunnon. 
 

Päätös  
 
 ======
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8 
Nuorten kesätyöllistämisen tuki 
 
KHALL 06.02.2023       
24/14.07.00/2023    
 

Säkylän kunta on tukenut nuorten kesätyöllistymistä  
kesätyösetelillä, jonka nuori hakee itselleen kesätyöpaikan varmistuttua.  
 
Tarkoitus on jatkaa samaa menettelyä kuin vuonna 2022. 
 
Kesätyöpaikan tulee olla yritys, yhdistys tai seura. Tuki maksetaan 
työnantajalle työsuhteen päätyttyä, kesätyöseteliä ja nuorelle annettua 
työtodistusta vastaan.  
 
Seteliä tulee hakea viimeistään 26.5.2023 mennessä ja ne jaetaan 
hakujärjestyksessä. Tukeen käytetään kunnanhallituksen määrärahoja. 

 
Lisätietoja  Hanna Nieminen, puh. 0440 125 863 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että nuorten työllistämistuessa noudatetaan 

vuonna 2023 seuraavia perusteita: 
 
Kesätyöseteleitä on jaossa säkyläläisille 14-19 vuotiaille nuorille 
seuraavasti: 
- työsuhteen kesto 2 viikkoa (10 työpäivää), tuki 150 euroa 
- työsuhteen kesto 3 viikkoa (15 työpäivää), tuki 225 euroa 
- työsuhteen kesto 4 viikkoa (20 työpäivää), tuki 300 euroa 
 
Työajan tulee olla ajalla 1.6.-31.8.2023 vähintään 30 h/viikko ja palkan 
vähintään 5,00 €/h. 
 
Tukea maksetaan yhdelle yritykselle enintään kolmesta työntekijästä. 
 
Kesätyöpaikan tulee olla yritys, yhdistys tai seura. Tuki maksetaan työn- 
antajalle työsuhteen päätyttyä, kesätyöseteliä ja nuorelle annettua 
työtodistusta ja palkkatodistusta vastaan. Seteliä tulee hakea viimeistään 
26.5.2023 mennessä. 
 
Kesätyöseteliä haetaan kunnan verkkosivuilla olevan hakulomakkeen 
avulla. Hakijan tulee olla säkyläläinen 14-19 -vuotias nuori. 
 
Sivistysjohtaja täydentää tarvittaessa jakoperusteita ja tekee muut 
mahdolliset päätökset. 
 

Päätös  
 ======
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9 
Sopimus torivalvonnasta 
 
KHALL 06.02.2023       
25/02.08.00/2023    
 

Säkylän kunnalla on ollut 1.1.2014 alkaen sopimus torivalvonnasta 
Toiminimi Petri Rytsölän kanssa. Vanha sopimus perustuu korvaukseen, 
joka on perustunut suoraan torimyyjiltä perittäviin torimaksuihin. 
 
Säkylän tori on merkittävä vetovoimatekijä ympäri vuoden, mutta suosituin 
torialue on luonnollisesti kesäaikaan. 
 
Kunnanjohtaja on neuvotellut torivalvojan kanssa tarpeista korottaa 
torivalvonnasta perittävää korvausta. Torimaksujen korottaminen ei  
nykyisessä tilanteessa ole järkevää, joten asiassa on päädytty ratkaisuun, 
jossa vanhaan sopimukseen lisätään uusi kiinteä korvaus, jota maksetaan 
talvikaudelta, jolloin torimaksujen kertymä on pienempi. 
 
Esityslistan liitteenä on sopimus torialueen valvonnasta 9.12.2013. 

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

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy torivalvontaa koskevaan sopimukseen lisäyksen, 

jolla talvikaudella (loka-maaliskuu / 6 kk) maksetaan lisäkorvaus 140 
e/toripäivä alv 0 %. Muutos tulee voimaan takautuvasti 1.1.2023 alkaen. 
 

Päätös  
 
 ======
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10 
Saatavien poistaminen kirjanpidosta 
 
KHALL 06.02.2023       
26/02.06.01/2023    
 

Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riit-
tävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpitolain 5 
luvun 2 §:ssä todetaan edelleen, että saamiset merkitään taseeseen nimel-
lisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Lisäksi tuotoista vä-
hennetään kuluina ne menot, joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vas-
taavaa tuloa, samoin kuin menetykset (KPL 5:1). 
 
Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vapautuksen tai 
lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästys-
koron suorittamisesta. Samoin kunnanhallitus päättää kunnan saatavien 
hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta. 
 
Saatavien laskutus- ja perintäohjeiden (Kh 12.3.2012; 57 §) mukaan kukin 
hallintokunta esittää oman hallinnonalansa osalta kirjanpidosta poistetta-
vaksi saatavat, joita ei ole perintäkeinoin saatu perittyä. 
 
Saatavien poistamisesta kirjanpidosta päättää kunnanhallitus. Kirjanpidosta 
poistamisesta huolimatta saatavien perintää jatketaan. Poistettavat saata-
vat merkitään erilliseen luetteloon siihen saakka, kunnes saatava mahdolli-
sesti saadaan tai se vanhenee. 
 
Kirjanpidosta esitetään poistettavaksi seuraavat saatavat vuoden 2022 tilin-
päätöksessä: 
 
 

 
 
 
 

SOTE-SAATAVAT velallisten 
lkm vuodelta euromäärä poistamisen peruste

Kotihoidon, tukipalveluiden, asumis- 15 2021 11 173,73 arvioitu menetys ilmeiseksi

palveluiden ja kotisairaalan maksut

Yleislaskutus, sote 1 2021 10,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Lääkärin vastaanoton maksut 77 2021 3 322,73 arvioitu menetys ilmeiseksi

Sairaalan maksut 18 2021 8 048,30 arvioitu menetys ilmeiseksi

Suun terveydenhuollon maksut 45 2021 5 356,13 arvioitu menetys ilmeiseksi

Fysioterapian maksut 18 2021 399,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Laboratoritutkimusmaksut 1 2021 78,38 arvioitu menetys ilmeiseksi

28 388,27
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Ko. saatavia on peritty asianmukaisesti. 
 
Lisätietoja Taloussihteeri Niina Mäkelä, puh. 044 7328 108 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 kirjanpidosta poistetaan 

saatavia yhteensä 42.830,03 euroa. Kirjanpidosta poistamisesta huolimatta 
saatavien perintää jatketaan. Kirjanpidosta poistettavista saatavista 
pidetään erillistä luetteloa. 
 

Päätös  
 
 ======

MUUT SAATAVAT velallisten 
lkm vuodelta euromäärä poistamisen peruste

Päivähoito 10 2021 3 625,23 arvioitu menetys ilmeiseksi

Venepaikkamaksut 5 2021 434,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Autonlämmityspaikka 3 2021 80,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Vesi- ja jätevesimaksut 71 2021 7 941,42 arvioitu menetys ilmeiseksi

Kansalaisopiston maksut 4 2021 344,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Ympäristövalvontamaksut 3 2021 499,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Rakennusvalvontamaksu 2 2021 250,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Korv.rikotusta omaisuudesta 1 2021 195,61 arvioitu menetys ilmeiseksi

Saunamaksut 1 2021 70,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Vesimittarin vaihto 1 2021 77,50 arvioitu menetys ilmeiseksi

Elintarvikevalvontamaksut 1 2021 173,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Iltapäivätoiminta 4 2021 717,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Liikuntaharrastustoiminta 1 2021 35,00 arvioitu menetys ilmeiseksi

Yhteensä 14 441,76
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11 
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. 

 
Tilintarkastaja on suositellut, että kunnanhallitus käsittelisi saapuneet  
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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. 
 
                  ====== 
 
 
KHALL 06.02.2023       
11/02.05.01.01/2023 
10/02.05.01.01/2023 
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Seuraavat esityslistan liitteenä olevat valtionavustuspäätökset ovat 
18.1.2023 tulleet tiedoksi Säkylän kuntaan: 
 

- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävän valtion-
osuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille 
myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2022 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusope-
tuksen yksikköhinnat vuonna 2023 

- Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja 
ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2023 

- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävästä valtion-
osuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille 
myönnettävästä rahoituksesta 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  
 
 ======
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Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen 
 
KHALL 06.02.2023       
      
 
 

 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 
1 § Henkilöstöateriasta aiheutuvien kustannusten korvaaminen 

Sivistysjohtaja 
Palveluaikapäätös 
1 § Työkokemuslisä / hallintopalvelusihteeri 
Henkilöstöpäätös 
25.1.2023 Hallintopalvelusihteerin määräaikainen palkkaaminen aj. 27.1.-
31.3.2022 

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

Päätös 

====== 
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Ilmoitusasiat 

KHALL 06.02.2023  

Kunnanhallituksen tietoon saatettavat asiakirjat: 

Varsinais-Suomen Ely-keskus 
- Lausunto 20.1.2023 ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta;

Aurinkovoimalahanke, Sun 2 Oy, Huittinen

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ry 
- Yleiskirje 1/2023; Lääkärisopimuksen soveltamisalaa koskeva ohje

vuoden 2023 erien jaosta sekä virka- ja työehtosopimus
lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja palkkojen
yhteensovittamisesta (hyvinvointiala)

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu 
- Toiminnan ja talouden raportointi 31.12.2022

- Raportti kunnille 1/2023
- Yhtymähallituksen kokouksen 26.1.2023 pöytäkirjanote § 3;

Toiminnan ja talouden raportointi jäsenkunnille

Sarastia Oy 
- Kirje 19.1.2023; Osakkeiden lunastusoikeus
- Kirje 31.1.2023; Osakkeiden lunastusoikeus
- Kirje 2.2.2023; Omistajauutiskirje: Sarastian toimitusjohtaja vaihtuu

Lisätietoja 

Esittelijä 

Päätösehdotus 

Päätös 

Kiinteistönluovutusilmoitukset, 9 kpl. 

Hallintopalvelusihteeri Alina Salonen, puh. 044 438 6605 

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi. 

====== 


