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Osallistujat
Päätöksentekijät

Valtuutettu Varavaltuutettu

(x) Vuorela Sari, Kv:n pj
(-) Söderbacka Sari, Kv:n I vpj  
(x) Eerikäinen Eeva, Kv:n II vpj
(x) Anttila Rea
(x) Heikintalo Hannu
(x) Järvenpää Susanna  
(x) Koskinen Jukka
(x) Kurtti Arja
(x) Lehtinen Arja  
(x) Pohjus Jari
(x) Rantala Marika
(x) Rosenqvist Therese
(x) Salo Taisto
(x) Vanhatalo Juho 
(-) Vanhatalo Jukka (x) Forss Leo
(x) Vettenranta Katja
(x) Ylikoski Kauko

Muut osallistujat
(x) Pyykkönen Sirkku, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
(x) Lanne Viveka, kunnanjohtaja
(x) Järvenranta Anne, tekninen johtaja
(-) Tuuri Jari, sivistystoimenjohtaja

Käsitellyt asiat  §:t 1 - 6
                                                                                                     

Allekirjoitukset     

        Sari Vuorela Sirkku Pyykkönen
        puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.2.2022.

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

                                        Arja Lehtinen                   Taisto Salo                         

Pöytäkirja nähtävänä 

    yleisessä tietoverkossa siikainen.fi alkaen 16.2.2022 yhden vuoden ajan
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Siikaisten kunta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Siikaisten kunnan hallintosäännön 93 §:n mukaan kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lä-
hetettävä vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on ko-
kouksessa läsnäolo-oikeus  ja –  velvollisuus.  Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava
kunnan verkkosivuilla. 

Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on julkaistu kunnan verkkosivuilla 9.2.2022 sekä lähe-
tetty samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Esi-
tyslista käsiteltävistä asioista on lähetetty samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle. 

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuu-
tetuista on saapuvilla. 

Kh:n ehdotus

Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

PÄÄTÖS

Kunnanvaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Kh:n ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee tätä kokousta varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

PÄÄTÖS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Lehtinen ja Taisto Salo.  
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Siikaisten kunta

Siikaisten kunnan selvitys Satakunnan hyvinvointialueelle

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä 
siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Satakunnan kunnilta vastuu siirtyy Satakun-
nan hyvinvointialueelle. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koske-
van lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. 
Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 
25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitilois-
ta, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kun-
nan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluis-
ta ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 

Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja 
päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymi-
sestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjo-
ja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallin-
taan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelas-
tustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).

Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siir-
tyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen an-
tamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).

Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa 
(VPL 40 §). 

Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan selvityksen antaa kunnan valtuusto, mi-
käli hallintosäännössä ei toisin määrätä.

Selvitys käytössä olevista toimitiloista

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen 
käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen 
hallintaan.  Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähintään kolme vuotta, ja 
hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella. 

Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran laskentaperiaatteista kunnan ja hyvin-
vointialueen välissä vuokrasopimuksissa. Asetusluonnos on ollut lausunnolla kunnissa 24.1.2022 saak-
ka. Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023 – 2026) 
vuokrasopimuksen vuokran määrittelyssä. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan vuokran on katettava 
kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia vuokraamisesta tai vuok-
ra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. Satakunnan sairaanhoi-
topiirin omistamat toimitilarakennukset siirtyvät kokonaisuudessaan hyvinvointialueen omistukseen. 
Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän jälkeenkin tapahtuvat muu-
tokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa.

Satakunnan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Siikaisten kunnan osalta ovat Metsätähden 
kiinteistössä tehostetun palveluasumisen, kotihoidon, peruspalvelukeskuksen ja tilat sekä kunnantu-
valla hammashoitolan tilat sekä paloasema. Yhtenäiskoululla koulukuraattorin, -psykologin- ja ter-
veydenhoitajan käytössä on liikuntahallin kiinteistössä sijaitseva vastaanottohuone. Tästä ei ole ole-
massa vuokrasopimusta, joka tulee laadittavaksi uuden asetuksen mukaisena 1.1.2023 suoraan kun-
nan ja hyvinvointialueen välille. Tilakustannuksina ilmoitetaan vuoden 2021 kustannukset sekä lisä-
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Siikaisten kunta

tietona 1.12.2022 voimaan tulevat uuden vuokra-asetuksen mukaiset vuokrat niiden kiinteistöjen 
osalta, joita muutos koskee.  Tilojen pinta-ala- ja käyttäjätiedot ovat pääasiassa 1.1.2022 tietoja. 
Kunnan ja peruspalvelukuntayhtymän väliset vuokrasopimukset päivitetään vastaamaan valmisteilla 
olevaa vuokrasopimusta, jonka mukainen vuokra astuu voimaan 1.12.2022.  Luettelo tiloista, neliöis-
tä ja vuokrista liitteenä. 

Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta

Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuu-
luvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyh-
tiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuotta-
mista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottami-
nen.

Siikaisten kunnalta ei siirry ko. omaisuutta hyvinvointialueelle. 

Selvitys siirtyvistä sopimuksista

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 1.1.2023 sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat
sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle. 

Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat 
vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan 
tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöinkin hyvinvointialue ja 
kunta voivat sopia asiasta toisin. 

Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraa-
vat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyttöön Tweb-sopimushal-
lintajärjestelmän, johon siirtyvät sopimukset on kunnassa tallennettu. Siirtyvät tilavuokrasopimuk-
set ja muut sopimukset ovat erillisessä liitteessä.

Siikaisten kunta ehdottaa, että Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvät aiemmin selostetut liitteen 
mukaiset vuokrasopimukset sekä vanhusten kotiaterioita koskeva menumat sopimus. Psykologi- ja 
kuraattoripalvelut Siikaisten kunnalle tuottaa Kankaanpään kaupunki, näistä ei ole varsinaista tois-
taiseksi voimassa olevaa sopimusta. Osittain psykologipalveluita on ostettu yksittäisinä hankintoina 
resurssipulan takia suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä-
misvastuu on siirretty Posan perussopimuksella kuntayhtymälle, joka selvittää sotesopimukset. Ko-
konaisuudesta erotetaan ympäristöpalvelut, jotka eivät siirry hyvinvointialueelle. 

Selvitys siirtyvistä vastuista

Siikaisten kunta ehdottaa, että Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvät ruoka- ja puhtauspalveluliit-
teissä mainitut vastuut.

Siikaisten kunnalla on yksi keittiö joka valmistaa ja tarjoilee koulussa, päiväkodissa ja tehostetussa 
palveluasumisen yksikössä tarvittavan ruuan. Kunta myy Posalle ateriat 2011 tehdyn toimintojen 
siirtosopimuksen nojalla (liitteenä). Posan aterioita varten kunnan keittiö toimii seitsemänä päivänä
viikossa. Ateria- ja puhtauspalveluiden selvityshenkilöiden näkemyksen mukaan hyvinvointialue 
tuottaa itse ruuan. Siikaisten kunnan keittiön toiminta tulee jakaa. Kunnalla on ruokapalveluesimies
ja kolme vakinaista keittäjää sekä yksi oppisopimushenkilö. Jatkossa kunnan keittiö tuottaa vain 
koulu- ja päiväkotiateriat viitenä päivänä viikossa päivisin. Hyvinvointialue tuottaa ruuan tehostetun
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palveluasumisen yksikköön muusta tuotantokeittiöstä. Henkilöstö jakautuu hyvinvointialueen ja kun-
nan kesken. Kunnalle jää ruokapalveluesimies, yksi keittäjä ja oppisopimushenkilö. Hyvinvointi-
alueelle siirtyy kaksi keittäjää. 

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja teh-
täviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyh-
tymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayh-
tymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointi-
alueelle ja hyvinvointiyhtymään. 

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoi-
tavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puo-
let on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. 

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siir-
tyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoiminta-
menettelyssä. 

Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset että määräaikaiset, joiden
palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä. 

Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy 31.12.2022, katsotaan ole-
van liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli hänen palvelussuhdettaan jatketaan ilman päivänkään kes-
keytystä. Määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti jatke-
ta, vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen / viranhoitomääräyksen mukaisesti, ellei sitä erik-
seen uusita. 

Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaalla olevat siirtyvät myös liik-
keenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen palvelukseen

Siikaisten kunnan keittiötoimintojen jakamisesta johtuen Siikaisten kunnalta siirtyy kaksi keittäjää 
hyvinvointialueelle. Kunta antaa liitteenä olevan selvityksen Satakunnan hyvinvointialueelle siirty-
vien kahden henkilön palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Liite: Vuokrasopimus Metsätähden palvelukeskus liitteineen s.1
Vuokrasopimuksen muutosliite Metsätähden palvelukeskus s.4
Vuokrasopimus Peruspalvelukeskus liitteineen s.6
Vuokrasopimuksen muutosliite Peruspalvelukeskus s.10
Vuokrasopimus hammashoitola s.11
Vuokrasopimuksen muutosliite hammashoitola s.14
Vuokrasopimus paloasema s.15
Koulukuraattoripalvelu s.19
Koulupsykologipalvelu s.21
Menumat kotiateriapalvelut s.37
Puhtauspalvelut ja ruokahuolto s.42
Siirtyvän henkilöstön palkka ja lomapalkkavelka s.46

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ote
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää: 
1. antaa Satakunnan hyvinvointialueelle esittelytekstin ja liitteiden mukaisen selvityk-

sen, 
2. esittää, että tekstissä ja liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 

1.1.2023 Siikaisten kunnalta Satakunnan hyvinvointialueelle,
3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja 
4. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset selvi-

tyksiin.

PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Kunnanvaltuusto, Satakunnan hyvinvointialue

KV 16.2.2022 § 5

Liite: Siikaisten kunnan selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä vastuista 

Kh:n ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää
1. antaa Satakunnan hyvinvointialueelle esittelytekstin ja liitteiden mukaisen

selvityksen, 
2. esittää, että tekstissä ja liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet 

siirtyvät 1.1.2023 Siikaisten kunnalta Satakunnan hyvinvointialueelle,
3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja 
4. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muu-

tokset selvityksiin.

PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Satakunnan hyvinvointialue
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LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



Liite Siikaisten kunnan ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän väliseen, 08.09.2009, 

vuokrasopimukseen.  

 

Kohde: Metsätähden palvelukeskus 

 

Vuokrasopimuksen kohteen neliöt ovat 19.11.2021 tehdyn tarkistuksen jälkeen: 

1329 hum2 

1411 htm2 

1648 brm2 

 

Vuokrataso muutetaan vastaamaan myöhemmin vahvistettavan valtioneuvoston asetuksen ”kunnan ja 

hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytyminen vuosina 2023-

2026” mukaista vuokraa. Vahvistettavan asetuksen mukaista vuokraa peritään 01.12.2022 alkaen. 

Vuokratason muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön myös sama vuokravastuurajataulukko kuin 

hyvinvointialueen ja kunnan välisissä uusissa 3+1 vuokrasopimuksissa. 

 

 

Siikaisissa 31.01.2022 

 

 

______________________________  _______________________________ 

kunnanjohtaja Viveka Lanne  tekninen johtaja Anne Järvenranta  

Siikaisten kunta   Siikaisten kunta 

 

________________________________  ________________________________ 

kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö  talousjohtaja Sirpa Länne 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



Liite Siikaisten kunnan ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän väliseen, 01.02.2018, 

vuokrasopimukseen.  

 

Kohde: Peruspalvelukeskus 

 

Vuokrasopimuksen kohteen neliöt ovat 19.11.2021 tehdyn tarkistuksen jälkeen: 

258,8 hum2 

271 htm2 

300 brm2 

 

Vuokrataso muutetaan vastaamaan myöhemmin vahvistettavan valtioneuvoston asetuksen ”kunnan ja 

hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytyminen vuosina 2023-

2026” mukaista vuokraa. Vahvistettavan asetuksen mukaista vuokraa peritään 01.12.2022 alkaen. 

Vuokratason muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön myös sama vuokravastuurajataulukko kuin 

hyvinvointialueen ja kunnan välisissä uusissa 3+1 vuokrasopimuksissa. 

 

 

Siikaisissa 31.01.2022 

 

 

______________________________  _______________________________ 

kunnanjohtaja Viveka Lanne  tekninen johtaja Anne Järvenranta  

Siikaisten kunta   Siikaisten kunta 

 

________________________________  ________________________________ 

kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö  talousjohtaja Sirpa Länne 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



Liite Siikaisten kunnan ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän väliseen, 01.02.2018, 

vuokrasopimukseen.  

 

Kohde: Hammashoitola Siikainen 

 

Vuokrasopimuksen kohteen neliöt ovat 19.11.2021 tehdyn tarkistuksen jälkeen: 

52,5 hum2 

53 htm2 

62 brm2 

 

Vuokrataso muutetaan vastaamaan myöhemmin vahvistettavan valtioneuvoston asetuksen ”kunnan ja 

hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytyminen vuosina 2023-

2026” mukaista vuokraa. Vahvistettavan asetuksen mukaista vuokraa peritään 01.12.2022 alkaen. 

Vuokratason muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön myös sama vuokravastuurajataulukko kuin 

hyvinvointialueen ja kunnan välisissä uusissa 3+1 vuokrasopimuksissa. 

 

 

Siikaisissa 31.01.2022 

 

 

______________________________  _______________________________ 

kunnanjohtaja Viveka Lanne  tekninen johtaja Anne Järvenranta  

Siikaisten kunta   Siikaisten kunta 

 

________________________________  ________________________________ 

kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö  talousjohtaja Sirpa Länne 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



LIITE: Kunnanvaltuusto 16.02.2022 / 5 §



VUOKRASOPIMUKSEN LIITE

Vuokrahinnat: (vuokrasopimuksen liite 1)

 4 %+2% €/m2/kk Bruttovuokra

KUNTA PALOASEMA hum2 Povkr Ypvkr €/m2/kk €/kk €/v

SIIKAINEN

Siikaisten 

paloasema 433 5,72 3,37 9,09 3 936 47 228

Vuokrien sisältö: (vuokrasopimuksen liite 2)

   

KUNTA PALOASEMA:

SIIKAINEN Siikaisten paloasema  

 hum2 433

 Hallinto X

 Vuosikorjaus ja kunnossapito X

 Vakuutus X

 Käyttö ja huolto X

 Ulkoalueiden hoito X

 Jätehuolto X

 Lämmitys X

 Sähkö X

 Vesi ja jätevesi X

Siivous X

Vartiointi

Muut käyttäjäpalvelut

Kunnossapito: Tilat ja alueet pidetään asianmukaisessa ja työtiloiksi soveltuvassa

kunnossa, merkittävät puutteet korjataan välittömästi.

Käyttö- ja huolto: Toimisto- ja sosiaalitilojen siivouksessa noudatetaan yleisesti 

hyväksyttävää tasoa ja mitoitusta.

Muut käyttäjäpalvelut: ---

Lisäksi sovittiin seuraavaa: 1) Vuokralaisella on oikeus sijoittaa toimialansa näkyvä ulkoinen

tunnus yhteisesti sovittuun paikkaan paloasemarakennusta.

2) Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata vuokraamiaan tiloja

ilman vuokranantajan suostumusta.

3) Uusista irtaimiston hankinnoista vastaa vuokralainen. 

4) Osapuolet vastaavat omistamansa omaisuuden vakuuttamisesta.

5) Vss-johtokeskuksen tilat (64 m2) yhteiskäytössä kunnan kanssa

50/50 %, tämä huomioitu kohdan 6 vuokrassa.

Paloaseman rakennusten ja alueiden osalta sovittiin seuraavaa:

Vuokranantajan ja vuokralaisen kesken suoritetaan vuosittain

katselmus, jossa todetaan mahdolliset kunnossapito-,

korjaus- ja muutostarpeet vuokrakohteessa.

Vuoden 2009 aikana on tarkoituksenmukaista selvittää seuraavaa:

Suoritetaan yhteinen selvitys koskien kellaritilojen kosteus- ja 

hajuhaittoja sekä ajoneuvojen pakokaasujen leviämisen estämistä

työ- ja toimistotiloihin, sisältäen mahdollisten muutos- tai korjaus-

töiden kustannusarvion sekä toteutusaikataulun.

Paloaseman sähköverkon varustaminen niin että toimintakyky

säilyy myös pidempiaikaisten sähkökatkojen aikana.

Paloaseman varustaminen yhteisesti sovitulla turvajärjestelmällä,

sisältäen kulunvalvonnan, murto- ja paloilmaisimet, kustannusar-

vion ja toteutusaikataulun. Tässä yhteydessä tarkistetaan myös

em. järjestelmiä tukevat järjestelyt kuten valaistus ym.
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Siikaisten kunta, selvitys siirtyvän henkilöstön palkasta ja lomapalkkavelasta 
 
 
Keittäjä Taru Ojamo    
peruspalkka 2003,70 €, ei lisiä   
lomapalkkavelka 31.12.2022    3414,65 € 
 
Keittäjä Pinelia Vesterholm  
peruspalkka yhteensä on 2141,68 €, sisältäen henkilökohtaisen lisän 77,87 ja työkokemuslisän 60, 11. 
lomapalkkavelka 31.12.2022    6401,75 € 
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Siikaisten kunta

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan valittaa, koska päätös koskee vain valmiste-
lua tai täytäntöönpanoa.

§ 6 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella: 

§ 1-5

VALITUSOSOITUS

Valtuuston päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen voi 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että pää-
tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muu-
ten lainvastainen.

Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosai-
sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu 
tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tie-
doksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
nähtäväksi Siikaisten kunnan verkkosivuille. 

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

VALITUKSEN MUOTO, SISÄLTÖ JA LIITTEET 

Valitus on tehtävä kirjallisena. Valituksessa on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 

Valitukseen on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, va-
lituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksen toimittaminen:
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle virka-
aikana ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Säh-
köistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä 
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) kat-
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Siikaisten kunta

sotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa 
tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 TURKU
Puhelin: 029 56 42410 (kirjaamo)
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Virka-aika: 8.00 – 16.15

Muutoksenhaun maksu:
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä 
ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). 
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