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1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 20.01.2020 §
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus
osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4)
kalenteripäivää ennen kokouspäivää (hallintosääntö 121 §).
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (hallintosääntö 129 §).
Päätösehdotus

Toimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
_____
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 20.01.2020 §
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla (hallintosääntö 141 §).
Toimielin on päättänyt että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kun KuntaL 140 §:ssä tarkemmin säädetään (hallintosääntö 142 §).
Päätösehdotus

Toimielin toteaa, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa
eikä pöytäkirjantarkastajia valita.

Päätös
_____
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Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytääntönpano
Khall
Hallintojohtaja:
Kuntalain 39 §:n mukaisesti tarkastetaan kunnanvaltuuston 9.12.2019
tekemät päätökset.
Päätösehdotus:
Koska kunnanvaltuuston kokouksen 9.12.2019 tekemät päätökset eivät ole
syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt
toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia, kunnanhallitus päättää panna ne täytäntöön.
Päätös:
_____
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4
Maankäyttöinsinöörin virkanimikkeen muuttaminen
Khall 20.01.2020
46/01.01.00.01/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Kunnanjohtaja on 19.12.2019 § 5 päättänyt elinvoimapäällikön
(maankäyttöinsinööri) viran täyttämisestä 3.2.2020 alkaen toistaiseksi.
Virka oli ollut haettavana elinvoimainsinöörin nimikkeellä ajalla
14.10.2019-1.11.2019 ja 19.11.2019-3.12.2019.
Virkaan valittiin tradenomi Jari Kansikas. Rekrytointiprosessin aikana
valintaryhmä totesi, että viran nimike on tarkoituksenmukaista muuttaa
elinvoimapäälliköksi rekrytoinnin tapahduttua. Nimikkeen muuttaminen ei
aiheuta muutosta rekrytoinnin käynnistämisen yhteydessä suunniteltuun
tehtävänkuvaan. Hallintosäännön mukaisesti viran tehtävänimikkeen
muuttamisesta päättää se toimielin, jonka alainen viranhaltija on, eli
maankäyttöinsinöörin viran osalta kunnanhallitus. Rekrytointiprosessin ja
siihen liittyvän päätöksenteon joustavuuden ja tehokkuuden vuoksi
nimikkeen muuttamista koskeva päätös tuodaan kunnanhallituksen
käsittelyyn varsinaisen rekrytointipäätöksen jälkeen, mutta kuitenkin ennen
virkaan valitun palvelussuhteen aloitusta.

Päätösehdotus

Päätös

Kunnanhallitus päättää muuttaa maankäyttöinsinöörin virkanimikkeen
elinvoimapäälliköksi 1.2.2020 alkaen.
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5
Eron myöntäminen hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta
Khall 20.01.2020
47/00.02.09/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Kunnanvaltuusto on 11.2.2019 § 12 valinnut hyvinvointilautakunnan
jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi, eli 31.5.2021 asti. Jari Kansikas
valittiin lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja Ilkka Nurmiranta hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.
Kunnanjohtaja valitsi 19.12.2019 § 5 Jari Kansikkaan kunnan
elinvoimapäällikön virkaan 3.2.2020 alkaen toistaiseksi. Jari Kansikas on
ilmoittanut 9.1.2020 haluavansa erota hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä
edellä mainitun virkavalinnan johdosta. Ilmoituksen vastaanoton
yhteydessä on todettu, että kuntalain 72 §:n mukaisesti kunnan
palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä, ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, eikä sen myötä
myöskään lautakuntaan. Elinvoimapäällikön viran voidaan katsoa olevan
siinä määrin vastuullinen kunnanhallituksen alainen tehtävä, että virkaa
hoitava ei ole vaalikelpoinen valtuustoon. Näin ollen eron myöntäminen ja
uuden jäsenen vaalin suorittaminen on tarkoituksenmukaista.

Päätösehdotus

Päätös

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Jari Kansikkaalle
eron hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden
jäsenen.
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Seudullisten elinkeino-, matkailu- ja myyntipalvelujen sekä seutuyhteistyön hallintopalvelujen
hankinta
Khall 20.01.2020
48/02.08.00/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p 046 922 8207
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Vapaan sivistystyön järjestämistä koskeva sopimus 1.1.2020 alkaen
Khall 20.01.2020
8/00.04.02/2020
Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Loviisan kaupunginvaltuusto (17.4.2019 § 40) päätti, että Valkon
kansalaisopisto ja Lovisa svenska medborgarinstitut yhdistyvät
hallinnollisesti 1.1.2020 alkaen. Asian johdosta tulee ennen vuoden 2019
loppua laatia yhteistyökuntien kanssa uusi yhteistyösopimus, lakkauttaa
vanhat johtokunnat ja valita uusi yhteinen johtokunta (yhdeksän jäsentä ja
yhdeksän varajäsentä). Lisäksi valtuusto edellyttää, että yhdistetyn
kansalaisopiston tuntijaossa on molempia kieliryhmiä kohdeltava
yhdenvertaisesti ja väestön kielisuhteet huomioon ottaen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM/13/532/2019) päätti 2.10.2019
muuttaa tehdystä hakemuksesta vapaasta sivistystyöstä annetun lain
(632/1998) 4. §:n nojalla Loviisan kaupungin ylläpitämän suomenkielisen
kansalaisopiston vapaan sivistystyön ylläpitämisluvan 1.1.2020 alkaen
seuraavaksi.
-

Ylläpitäjän nimi ja kotipaikka: Loviisan kaupunki, Loviisa.
Sopimuskunnat Lapinjärvi ja Pyhtää.
Oppilaitoksen nimi ja sijaintipaikka: Loviisan kansalaisopisto
– Lovisa medborgarinstitut, Loviisa
Opetuskieli: Suomi ja ruotsi
Koulutustehtävä: Loviisan kansalaisopisto – Lovisa
medborgarinstitut järjestää koulutusta, joka painottuu taito- ja
taideaineisiin, kieliin, tietotekniikkaan, liikuntaan ja muihin
terveyttä edistäviin aineisiin.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM/14/532/2019) päätti 2.10.2019
peruuttaa Lovisa svenska medborgarinstitutia varten myönnetyn
ylläpitämisluvan 1.1.2020 alkaen. Vapaan sivistystyön järjestämistä
koskeva sopimus on liitteenä. Loviisan ja Lapinjärven valtuustot ovat
hyväksyneet sopimuksen.
Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy vapaan sivistystyön
järjestämistä koskevan sopimuksen liitteen mukaisesti 1.1.2020 alkaen
takautuvasti.

Päätös
Liitteet
Liite[1]

Yhteistyösopimus vapaan sivistystyön järjestämistä koskien
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Sopimus kuntaan osoittamisesta, kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta
Khall 20.01.2020
49/04.03.01.00/2020
Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Kunnanhallitus on 23.11.2015 § 231 päättänyt hyväksyä sopimuksen
pakolaisten kuntaan osoittamisesta, kotoutumisen edistämisestä ja
kustannusten korvaamisesta.
Valtio korvaa pakolaisten aiheuttamista kustannuksista tietyn summan
henkilöä kohti pakolaisten kotikunnille kolmen vuoden ajan. Korvauksen
saamisen edellytyksenä on kuitenkin, että kunta laatii ELY-keskuksen
kanssa kotoutumisen edistämisestä annetun lain 41 §:n mukaisen
sopimuksen oleskeluluvan saaneiden kuntaan osoittamisesta ja
kotouttamisesta. Lisäksi korvauksen saamisen edellytyksenä on, että kunta
on laatinut yksin tai yhdessä mui den kuntien kanssa monivuotisen
suunnitelman kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisesta.
Pyhtään kunta on laatinut kotouttamissuunnitelman yhdessä muiden EteläKymenlaakson kuntien kanssa. ELY-keskus on lähestynyt kuntaa vuoden
2019 lopussa vuonna 2015 tehdyn sopimuksen päivittämistä koskien.
Liitteenä olevaan sopimukseen tehtävät muutokset ovat vähäisiä, koskien
lähinnä uutta tietosuojalainsäädäntöä ja kuntayhtymän mahdollisuutta
hakea korvauksia kunnan puolesta sopimuksen kohdassa 4. Kuntaan ei ole
tällä hetkellä sijoittunut pakolaisia. Sopimuksen päivittäminen ei aiheuta
kunnalle välitöntä velvoitetta ottaa vastaan pakolaisia, mutta sopimuksen
päivittäminen on tarkoituksenmukaista, jotta korvauksia voidaan hakea
esimerkiksi tilanteessa, jossa kuntaan muuttaa henkilöitä, joiden palvelujen
järjestämisestä kunta on oikeutettu korvauksiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen liitteen mukaisesti.

Päätös
Liitteet
Liite[2]

Pyhtää sopimusluonnos kuntaan osoittamisesta ja
kotoutumisen edistämisestä
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IT-laitteiden elinkaaripalvelut
Khall 20.01.2020
20/00.04.02/2020
Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Kaakkois-Suomen Tieto Oy (Kymijoen ICT) tuottaa asiakasyhteisöjensä
työasemapalvelut elinkaarimallilla, jossa se vuokraa it-laitteet
asiakkaidensa käyttöön sekä tuottaa tarvittavat tuki- ja muut palvelut.
Yhtiö on kilpailuttanut ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja
elinkaaripalvelut omistaja-asiakkaiden käyttöön. Mallissa yhtiö tuottaa
omistaja-asiakkailleen it-laitteen palveluna nykyiseen tapaan. Kymijoen
ICT:n ja kilpailun voittaneen 3 Step IT:n välillä on palvelusopimus
elinkaaripalveluista sekä vuokrasopimus. Kilpailutuksen pohjana ollut
hankintalimiitti sopimuksen voimassaololle on 3 vuotta + optiovuosi 1
vuosi sekä siirrettävät käyttöomaisuusrekisteritiedot huomioidaan
vuokrasopimuksen hankintalimiitissä. Kyse on hankintalimiitistä, jonka
puitteissa voidaan rahoittaa Kymijoen ICT:n IT-hankintoja, jotka edelleen
vuokrataan omistaja-asiakkaille. Hankintalimiitin varaaminen käyttöön ei
aiheuta kustannuksia. Vasta laitteiden leasingille hyväksyntä aiheuttaa
vuokravastuita.
Vahvistuksen mukaan kunta, kaupunki, kuntayhtymä tai vastaava
julkisyhteisö sitoutuu tietyssä tapauksessa lunastamaan vuokrakohteita
koskevat vuokrasopimukset itselleen rahoittajan ilmoittamalla hinnalla.
Tällöin hinta määräytyy vuokralla olevan laitekannan sen hetkisen
jäännösarvon perusteella. Toimintamallien ja prosessien tehostamiseksi
omistaja-asiakkaiden nykyisten it-laitteiden käyttöomaisuusrekisteritiedot
yhdistettäisiin Kymijoen ICT:llä. Yhdistäminen pyritään toteuttamaan
10.2.2020 mennessä. Tässä tilanteessa kaikkien kilpailutukseen
sitoutuneiden omistaja asiakkaiden vuokralaskutus on Kymijoen ICT:llä ja
käyttöomaisuusrekisteritiedot yhdistetään. Malli tehostaa toiminnallisia
prosesseja, kun useiden käyttöomaisuusrekistereiden käytöstä siirrytään
yhden käyttöomaisuusrekisterin käyttöön. Omistaja-asiakkaan
vuokravastuut ja laitteet yksilöidään kuitenkin edelleen 3 Step IT:n
käyttöomaisuusrekisterissä. Käyttöomaisuusrekisterin tietojen yhdistäminen
mahdollistaa myös vuokratason päivittymisen alaspäin. Kilpailutuksen
johdosta kunta, kaupunki, kuntayhtymä tai vastaava julkisyhteisö
allekirjoittaa vahvistuksen, jossa organisaatio sitoutuu siihen, että
laitevuokrasopimuksen mukaisten vuokrakohteiden vuokrasopimukset joko
siirretään Asiakkaalle tai Asiakas sitoutuu lunastamaan omat IT-kohteet
itselleen, mikäli Kymijoen ICT:n ja edellä mainitun organisaation välinen
olemassa oleva sopimus purkaantuu. Vahvistuksella varmistetaan myös
julkisyhteisöjen omistuksen pysyvyys Kymijoen ICT:ssä. Kilpailutuksen
mukaisella vuokrasopimuksella toteutetaan vahvistuksen allekirjoituksen
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jälkeen tapahtuvia IT-laitteiden vuokraustoimenpiteitä. Nykyinen
vuokrasopimus lakkautetaan uuden vuokrasopimuksen myötä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy OP Yrityspankki Oyj:lle osoitetun vahvistuksen
koskien Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n ja 3 Step IT:n välistä sopimusta sekä
hyväksyy osaltaan olemassa olevien Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n
asiakkaiden IT-laitteiden käyttöomaisuusrekistereiden yhdistämisen siten,
että käyttöomaisuusrekisterin teknisestä yhdistämisestä huolimatta jokaisen
asiakkaan vuokravastuut ja laitteet ovat yksilöitävissä sekä selkeästi
listattavissa asiakaskohtaisen käyttöliittymän avulla.

Päätös
Liitteet
Liite[3]

OP vahvistus
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Yhteistoimintasopimus koskien Pyhtäänlinnan yritystiloja (Cursor Oy)
Khall 20.01.2020
50/00.04.02/2020
Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Kunnanvaltuusto päätti 26.9.2018 § 66 myöntää enintään 950 000 €
omavelkaisen takauksen Cursor Oy:lle Pyhtään Motellinrannan yritystilojen
rahoituksen hankkimiseksi, sekä solmii yhteistyösopimuksen Cursor Oy:n
kanssa mahdollisten vuokraustoiminnasta aiheutuvien tappioiden
tasaamiseksi. Omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi kunta edellyttää
Cursor Oy:ltä tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Samassa valtuusto
hyväksyi yhteistoimintasopimuksen, jossa on sovittu järjestelyyn liittyvistä
ehdoista.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt asiassa tehdyt kunnallisvalitukset ja
valtuuston päätös on nyt lainvoimainen. Liitteenä on tarkennettu
yhteistoimintasopimusluonnos. Sopimuksen mukaan osakkeiden
kauppahinta tulee olemaan 550 000 euroa. Lopullinen takaus tulee siis
olemaan merkittävästi valtuuston päättämää enimmäissummaa pienempi.
Cursor Oy sitoutuu hankkeeseen ja yritystilojen hankintaan, mikäli heillä
on noin 70 % tiloista ennakkoon varattuina.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee sopimuksen tiedoksi.

Päätös
Liitteet
Liite[4]

Pyhtäänlinna yhteistoimintasopimus luonnos ver 14.1.2020
(002)
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Talouskatsaus 12/2019
Khall 20.01.2020
52/02.02.02/2020

Valmistelija

Valmistelijat: Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207; Hallintoja taloussihteeri Sirpa Holm, p. 040 710 4673
Hallinto-osastolla on laadittu talouskatsaus ajalta 1.1.-31.12.2019. Katsaus
sisältää koko kunnan tuloslaskelman. Tilinpäätöksen laadinta on kesken,
joten tuloslaskelma on suuntaa-antava ja lukuihin voi vielä tulla
suhteellisen isojakin muutoksia.
Ennusteen mukaisesti toimintatuotot alittavat muutetun talousarvion 6,2%
ja toimintakulut alittuvat vastaavasti 2%. Toimintakate alittaa muutetun
talousarvion 1,8%, mutta ylittää alkuperäisen talousarvion 1,1%.
Toteumaennusteen mukaiset toimintakulut kuitenkin alittavat myös
alkuperäisen talousarvion 0,7%.
Verotulot ja valtionosuudet ylittävät muutetun talousarvion tason noin
110 000 eurolla, mutta alittavat alkuperäisen talousarvion noin 568 000
eurolla. Näin ollen kunnan tuloslaskelma näyttää alustavasti noin 800 000
euron alijäämää vuodelle 2019.

Esityslistan oheismateriaalina on tuloslaskelmaennuste.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi

Päätös
Oheismateriaali
Tuloslaskelma 12-19
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Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020
Khall 20.01.2020
45/02.05.01.00/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Valtiovarainministeriö on 30.12.2019 päättänyt myöntää Pyhtään kunnalle
peruspalvelujen valtionosuutta 8 222 773 euroa.
Summa sisältää verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen,
joka on 1 225 677 euroa. Aiemmasta poiketen, vuoden 2020
valtionosuuspäätöksessä on erotettu varainhoitovuodesta 2010 lähtien
toteutetuista veroperustemuutoksista johtuva
kunnallisverotulomuutoksia vastaava veromenetysten korvaus erilleen
kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta, joka on pyhtään kunnan
tapauksessa 1 906 717 euroa. Lisäksi
valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen kotikuntakorvausten
perusosasta vuodelle 2020. Yhteenveto kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja kotikuntakorvaustuloista ja -menoista on alla
olevassa taulukossa.

Peruspalvelujen valtionosuus
(mistä verotuloihin perustuva tasaus on 1 225 677)
Verotuloperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Euroa
8 222 773
1 906 717
-844 631

Valtionosuus yhteensä

9 284 859

Kotikuntakorvaustulot
Kotikuntakorvausmenot
Netto

93 864
-321 924
-228 060

Kunnalle myönnetty valtionosuus alittaa vuodelle 2020 budjetoidun
summan 64 000 eurolla. Muutos johtuu veromenetysten korvauksen
pienenemisestä noin 22 000 eurolla ja opetus- ja kulttuuritoimen
negatiivisen valtionosuuden kasvamisesta noin 42 000 eurolla budjetin
pohjana käytetyn laskelman tasosta.

Päätösehdotus

Päätös

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Pyhtään kunnan vuoden 2020
valtionosuuspäätöksen ja toteaa, että tyytyy siihen.
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Oheismateriaali
Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksista vuonna 2020
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Tiedoksi-asiat
Khall 20.01.2020 §
1. Kuntayhtymien pöytäkirjat
- Kymen jätelautakunta 5/28.11.2019
- Kymenlaakson Liitto, maakuntavaltuusto 3/2019
- Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 9/31.10.2019
- Saaristotoimikunta 6/29.8.2019, 7/26.9.2019 ja 8/11.-15.11.2019
Pöytäkirjat on nähtävänä kokousasiakirjoissa.
2. Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunnan pöytäkirjat
- Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunnan 5.11.2019 pöytäkirja
- Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuuston 3.12.2019 pöytäkirja
Pöytäkirjat on nähtävänä kokousasiakirjoissa.
3. Toimielinten pöytäkirjat
- Elinkeinotoimikunta 4/10.12.2019
- Nuorisovaltuusto 10/10.12.2019
- Tarkastuslautakunta 9/16.12.2019
- Tekniikkalautakunta 9/26.11.2019 ja 1/8.1.2020
- Valvontajaosto 7/11.12.2019
4. Johtoryhmän kokoukset
Johtoryhmä on kokoontunut: 2.12.2019, 9.12.2019, 16.12.2019 ja
13.1.2020.
5. Työllisyyskatsaus
Työllisyyskatsaus on oheisaineistona.
6. Kunnalle saapunut kirje/Kärraksen tiehoitokunta
Kärraksentien toimitusmiehen kirje on oheisaineistona.
Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös:
Oheismateriaali
Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunnan 5.11.2019 pöytäkirjan liite
seutubudjetti 2020
Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunnan 5.11.2019 pöytäkirja
Saaristotoimikunnan pöytäkirja 8/11.-15.11.2019
Saaristotoimikunnan pöytäkirja pöytäkirjan 7/26.9.2019
Saaristotoimikunnan pöytäkirja 6/29.8.2019
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Tyollisyyskatsaus_marraskuu_2019
Kärraksentien toimitusmiehen Arvo Kasvin kirje
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14
Kuntastrategian päivittäminen
Khall 20.01.2020
55/00.01.02.00/2020

Valmistelija

Kunnanjohtaja Jouni Eho, p. 044 767 6674
Kunnanhallitus linjasi iltakoulussaan 19.8.2019, että kuntastrategiaa
päivitetään vuoden 2020 aikana. Keskeiset linjaukset olivat:
-

-

Nykyinen strategia on hyvin valmisteltu. Viestiminen ja pieni
yksinkertaistaminen on paikallaan. Tavoitteena myös yksinkertaistaa
suunnittelujärjestelmää.
Strategia päivitetään omin voimin.
Strategiaa ei sidota ajallisesti määräaikaan. Päivitys toteutetaan lähinnä
nykyisen strategian muokkaamisena.
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valmistelevat päivitysprosessin
hallitukselle. Päivitys 2020 aikana.

Liitteenä on strategian päivitysprosessin kuvaus määrittelyineen.
Tavoiteaikataulun mukaisesti kunnanvaltuusto hyväksyy strategian
15.6.2020.
Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy strategian päivittämisen prosessin liitteiden
mukaisesti.

Päätös
Liitteet
Liite[5]
Liite[6]
Liite[7]
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