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Esitys tilapäisen valiokunnan perustamiseksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen
valittujen jäsenten erottamiseksi luottamustehtävästään
38/02.02.00/2017
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus 25.09.2018 § 78
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus on laadittu 31.3. ja 30.6. Osavuosikatsaukset eivät vielä sisältäneet vuoden 2018 ennustetta.Vuoden 2018 ennuste on nyt laadittu lisämäärärahan tarpeen arviointia varten.
Perheiden palvelujen osalta talousarvio olisi ylittymässä 2,6 milj. euroa. Ennustettu ylitys on Karkkilan kaupungissa 1,0 milj.euroa ja Vihdin kunnassa 1,6 milj.
euroa. Vihtiläisiä lapsia on sijaishuollossa merkittävästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kun vuonna 2017 sijaishuollon palveluja käytettiin 7 346 vuorokautta, on kuluvan vuoden ennuste 10 759 vuorokautta. Karkkilassa sijaishuoltovuorokausien käytön ennuste kuluvalle vuodelle pysyy vuoden 2017 tasolla, mutta
erityistä tukea tarjoavien sijaishuoltopaikkojen käyttö on lisääntynyt vuonna
2018. Lastensuojeluilmoitusten määrän voimakas kasvu Vihdissä ja Karkkilassa on
lisännyt tarvetta käyttää ostopalveluja lastensuojelutarpeen selvityksissä ja perhetyössä, mikä on nostanut avohuollon tukitoimien kustannuksia merkittävästi.
Myös avohuollon sijoitusten käyttö on lisääntynyt molemmissa kunnissa. Avohuollon ylitysennuste on maltillinen. Siinä on otettu huomioon heinä-elokuussa
täytetyt lisävirat ja työsuhteet. Oman työn osuus kasvaa ja ostopalvelujen tarve
pienenee.
Työikäisten palvelujen osalta talousarvio on ylittymässä 1,0 milj. euroa. Karkkilan
osalta ennustettu ylitys on 0,1 milj. euroa ja Vihdin osalta 0,9 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat tulossa kehitysvammapalveluihin. Vihdissä on kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä kasvanut neljällä vuoden 2018 talousarvion
laatimisen jälkeen. Karkkilassa asiakasmäärä on kasvanut viidellä. Osalle kehitysvammaisista on jouduttu järjestämään erittäin kalliita kehitysvammapsykiatrian
palveluja.
Ikäihmisten palveluiden osalta talousarvio on ylittymässä 0,5 milj. euroa. Karkkilan osalta ennustetaan talousarvion alittuvan 0,3 milj. euroa ja Vihdin osalta ylittyvän 0,8 milj. euroa. Vihdin talousarvioylitys johtuu tehostetun palveluasumisen
tarpeen kasvusta. Asiakasmäärät ovat kasvaneet helmikuusta alkaen 5 asiakkaalla; heinäkuussa asiakkaita oli yhteensä 147. Lisäksi vihtiläisten laitoshuollon tarve
on lisääntynyt ja vihtiläisille on jouduttu ostamaan Karkkilan osastolta laitoshuoltoa enemmän kuin on arvioitu.
Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustaminen on saatavilla olevien tietojen
perusteella vaikeaa tässä vaiheessa.

Jäsenkunnista Karkkilan kaupungin osalta talousarvio on ylittymässä ennusteen
mukaan 4,6 % eli 0,8 milj. euroa ja Vihdin kunnan osalta talousarvio on ylittymässä 7,2 % eli 3,3 milj. euroa.
Karviainen on käynnistänyt talouden tasapainottamistoimenpiteet mm tiukentamalla ostopalvelujen käyttöä, varmistamalla laskutustoiminnan tehokkuutta, jättämällä hankintoja toteuttamatta, lisäämällä esimiesten ja henkilöstön tietoisuutta tiukasta taloustilanteesta ja sen edellyttämästä toimintamallien muuttamisesta
sekä rakenteiden kehittämisestä. Lisäksi Karviaisen johto yhteistyössä henkilökunnan kanssa valmistelee pidemmän tähtäimen talouden tasapainottamisohjelmaa.
Karviaisen palvelujen osalta esitetään, että:
Vihdin kunnan Karviaisen palvelujen määrärahaan esitetään 2.600.000 euron korotusta siten, että kohdistetaan 800.000 euroa lasten ja nuortensijaishuoltoon,
300.000 euroa avohuollon tukitoimiin, 300.000 euroa perhetyön ostopalveluihin,
700.000 euroa kehitysvammaisten asumispalveluihin, 330.000 euroa ikäihmisten
laitoshoidon ostoihin Karkkilan vuodeosastolta ja 170.000 euroa asumispalveluihin.
Karkkilan kaupungin Karviaisen palvelujen määrärahaan esitetään 800.000 euron
korotusta siten, että kohdistetaan 300.000 euroa lasten ja nuorten sijaishuoltoon
ja 500.000 euroa avohuollon tukitoimiin. Erikoissairaanhoitoon liittyy tällä hetkellä useita epävarmuustekijöitä, joten erikoissairaanhoidon osalta ei esitetä kummankaan jäsenkunnan osalta muutoksia tässä vaiheessa.
Valmistelijat:
Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Marketta Roinisto, Minna Luoto, Mikko Purhonen,
Lars Forsell
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että Vihdin kunnan talousarvioon Karviaisen osalta myönnettäisiin lisämäärärahaa seuraaviin palveluihin:
lasten ja nuorten sijaishuoltoon 800.000 euroa, avohuollon tukitoimiin 300.000
euroa, perhetyön ostopalveluihin 300.000 euroa, kehitysvammaisten asumispalveluihin 700.000 euroa, ikäihmisten laitoshoidon ostoihin Karkkilan vuodeosastolta 330.000 euroa ja ikäihmisten asumispalveluihin 170.000 euroa.
Yhtymähallitus päättää esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Karkkilan
kaupungin talousarvioon Karviaisen osalta myönnettäisiin lisämäärärahaa seuraaviin palveluihin:
lasten ja nuorten sijaishuoltoon 300.000 euroa ja avohuollon tukitoimiin 500.000
euroa.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------------------------------Kh 08.10.2018 § 153

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on laatinut 25.9.2018 ennusteen vuoden
2018 tilanteesta. Ennusteen mukaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintakulut kasvavat vuoteen 2017 nähden 8,5 prosenttia eli noin 3,79 miljoonaa euroa.
Perhepalveluiden osalta kasvu vuoteen 2017 on 19,3 prosenttia, työikäisten osalta 4,5 prosenttia, ikäihmisten osalta 7,9 prosenttia ja hallinnon osalta 14,6 prosenttia. Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna ennusteen ylitys olisi 3,26 miljoonaa euroa.
Erityisen huolestuttavaa kehityksestä tekee se, että toimintakulut kasvavat nopeasti jokaisella palvelulinjalla. Tämä poikkeaa aiempien vuosien kulukehityksestä. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen kokouksessa 25.9.2018
on esitetty alustavia lukuja vuoden 2019 talousarviosta. Esitettyjen lukujen pohjana toimivat vuoden 2018 ennusteet sekä vuodelle 2019 suunnitellut muutokset.
Toteutuessaan esitetyt luvut johtaisivat kunnanhallituksen 11.6.2018 antaman
talousarviokehyksen ylittymiseen yli kolmella miljoonalla eurolla.
Vuoden 2018 osalta merkittävä kulujen kasvu ja budjetin ylityspaine on ollut nähtävissä ainakin huhtikuun talousseurantaraportista saakka. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksessa on esitetty, että maaliskuussa 2019 järjestettäisiin talous tasapainoon –seminaari. Tässä vaiheessa toteutetut talouden tasapainottamistoimet vaikuttavat täysimääräisesti vasta aikaisintaan vuoden 2020
menokehitykseen.
Mikäli valtakunnallinen soteuudistus etenee tavoiteaikataulussaan, siirtyy vastuu
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä maakunnille 1.1.2021. Maakuntien
rahoituksen siirto kunnilta ja jäljelle jäävien kuntien tuleva valtionosuusmalli sisältää kannusteen sotemenojen hillitsemiseen uudistusta edeltävinä vuosina. Vastaavasti menojen voimakas kasvu muihin kuntiin nähden vähentää valtionosuusjärjestelmän kautta tulevaa rahoitusta kunnan näkökulmasta pysyvästi.
Edellä esitettyyn viitaten Karviaisen hallituksen toimenpiteitä kulujen kasvun hillitsemisessä on pidettävä riittämättöminä ja reagointia tilanteeseen hitaana.
Oheismateriaali

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätösarvio 2018

Valmistelija

Sami Miettinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 09 4258 3158

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
-

edellyttää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Arvioitua yli 3 miljoonan euron
ylitystä kehystasoon nähden ei tulla vuodelle 2019 hyväksymään;

Päätös

-

käynnistää kuntalain mukaisen menettelyn Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen valittujen kunnan edustajien erottamiseksi ja uusien
edustajien nimeämiseksi; sekä

-

esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 2,6 miljoonan euron lisämäärärahan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018 talousarvioon.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Kh 29.10.2018 § 170

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.10.2018 § 153 käynnistää menettelyn Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen valittujen kunnan edustajien
erottamiseksi ja uusien edustajien nimeämiseksi.
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-arvolain mukaisesti
hallituksen jäsenet ja varajäsenet niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viimeksi toimitetussa kuntavaalissa
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Karkkilan kaupunki valitsee yhtymähallitukseen kolme jäsentä ja Vihdin kunta viisi jäsentä. Hallituksen toimikausi on kunnanvaltuuston toimikausi. Perussopimuksessa on lisäksi todettu, että yhtymähallituksen tai
sen jäsenen erottamisessa kesken toimikauden sovelletaan kuntalakia.
Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kuntayhtymän toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät
nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Lain 35 §:n mukaan valtuuston on asetettava keskuudestaan tilapäinen valiokunta valmistelemaan luottamushenkilöiden erottamista epäluottamuksen perusteella. Tilapäisen
valiokunnan tehtävänä on kuulla asianosaisia, hankkia asiasta kunnanhallituksen
lausunto sekä tehdä tarvittaessa esitys valtuustolle luottamushenkilöiden erottamisesta luottamustehtävästään.
Kuntalain 35 §:n mukaan tilapäiseen valiokuntaan voidaan valita valtuutettuja ja
varavaltuutettuja. Lisäksi varsinaisille jäsenille on syytä valita henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten lukumäärää ei ole laissa määritelty, mutta huomioiden asioiden joustavan valmistelun sekä erilaisten näkökulmien huomioimisen esitetään,
että valtuusto valitsisi tilapäiseen valiokuntaan viisi varsinaista jäsentä sekä nimeäisi näistä valiokunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Valiokunnan
kokoonpanossa on huomioitava tasa-arvolain määräykset naisten ja miesten
määrästä. Valiokunta voi niin halutessaan nimittää itselleen sihteeriksi kunnan viranhaltijan.
Perusturvakuntayhtymä Karviainen on esittänyt ennusteensa vuoden 2018 talou-

den toteumasta, ja ennusteen mukaan talousarvio tulee ilman erikoissairaanhoitoa ylittymään Vihdin kunnan osalta n 3,26 miljoonalla eurolla. Ylitystä on kaikilla
palvelulinjoilla, eniten, eli n. 1,6 M€ perheiden palvelulinjalla. Työikäisten palvelulinjalla ylitysennuste on 0,9 M€ ja ikäihmisten palvelulinjalla 0,8 M€. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvioon yhtymähallituksen esittämää 2,6 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle
2018. Kuntayhtymän johtajan talousarvioesityksessä kulujen kasvu vuonna 2019
olisi 9,0 % vuoden 2018 talousarvioon nähden ja 1,7 % vuoden 2018
ennusteeseen. Yhtymähallituksen talousarviokäsittelyssä 23.10.2018 talousarvioesitys päätettiin lähettää uudelleen valmisteluun.
Karviaisen perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymähallituksen tehtävänä on mm.
hyväksyä taloutta koskevat käyttö- ja rahoitussuunnitelmat ja valvoa talousarvion
noudattamista sekä ohjata, kehittää ja valvoa kuntayhtymän toimintaa. Huolimatta useamman kuukauden tiedossa olleista merkittävistä talousarvioylitysuhista
yhtymähallitus ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin talousarvion tasapainottamiseksi
kuluvan vuoden osalta eikä vaatinut kuntayhtymän viranhaltijoilta riittävää
selvitystä talouden tasapainottamisen edellyttämistä toimenpiteistä pidemmällä
tähtäimellä. Tällä perusteella Karviaisen hallituksen asema ja sen toimintaedellytykset syntyneessä tilanteessa on syytä asettaa valtuuston arvioitavaksi.
Valmistelija

Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) nimittää keskuudestaan Kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen Vihdin kunnan valitsemien jäsenten erottamista siten, että valtuusto
- valitsee keskuudestaan tilapäiseen valiokuntaan viisi (5) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet;
- valitsee tilapäisen valiokunnan varsinaisista jäsenistä valiokunnalle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; ja
- päättää, että tilapäisen valiokunnan työskentelyssä asiat ratkaistaan
puheenjohtajan esittelystä ja valiokunnan työskentelyyn sovelletaan
soveltuvin osin Vihdin kunnan hallintosäännön määräyksiä;
2) edellyttää, että tilapäinen valiokunta saattaa työnsä valmiiksi siten, että
esitys yhtymähallituksen jäsenten erottamisesta on tarvittaessa käsiteltävissä valtuuston 10.12.2018 pidettävässä kokouksessa; sekä
3) päättää, mikäli valtuusto tilapäisen valiokunnan esityksestä päättää erottaa tehtävästään Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen
valitsemansa luottamushenkilöt, valita Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen 31.5.2021 päättyvälle toimikaudelle viisi jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet siten kuin kuntalaissa ja Perusturvakuntayhtymän perussopimuksessa on tarkemmin määrätty.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää tämän asian käsittelyn jatkokokouk-

seen 30.10.2018.
----------------------------------Kh 30.10.2018 § 175

Valmistelija

Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) nimittää keskuudestaan Kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen Vihdin kunnan valitsemien jäsenten erottamista siten, että valtuusto
- valitsee keskuudestaan tilapäiseen valiokuntaan viisi (5) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet;
- valitsee tilapäisen valiokunnan varsinaisista jäsenistä valiokunnalle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; ja
- päättää, että tilapäisen valiokunnan työskentelyssä asiat ratkaistaan
puheenjohtajan esittelystä ja valiokunnan työskentelyyn sovelletaan
soveltuvin osin Vihdin kunnan hallintosäännön määräyksiä;
2) edellyttää, että tilapäinen valiokunta saattaa työnsä valmiiksi siten, että
esitys yhtymähallituksen jäsenten erottamisesta on tarvittaessa käsiteltävissä valtuuston 10.12.2018 pidettävässä kokouksessa; sekä
3) päättää, mikäli valtuusto tilapäisen valiokunnan esityksestä päättää erottaa tehtävästään Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen
valitsemansa luottamushenkilöt, valita Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen 31.5.2021 päättyvälle toimikaudelle viisi jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet siten kuin kuntalaissa ja Perusturvakuntayhtymän perussopimuksessa on tarkemmin määrätty.

Käsittely

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asia jätetään pöydälle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Kh 08.04.2019 § 54
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen taloudellinen tilanne heikentyi merkittävästi
vuoden 2018 aikana. Karviaisen vuoden 2018 tilinpäätös oli Vihdin osalta ilman
erikoissairaanhoitoa 3,9 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2017. Kasvua
vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon oli 3,87 miljoonaa euroa ja kasvu tapahtui Perusturvakuntayhtymässä kaikilla palvelulinjoilla. Eniten kasvua (noin 2,1
miljoonaa euroa) oli perheiden palvelulinjalla. Työikäisten palvelulinjalla kasvua
oli miljoona euroa ja ikäihmisten palvelulinjalla 0,7 miljoonaa euroa. Myös Kunta-

liiton 52 suurimman kunnan sekä 4 suuren kuntayhtymän vertailussa Vihdin sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvu oli selvästi suurempaa kuin muualla Suomessa
keskimäärin. Sosiaalitoimen kustannusten kasvu vuonna 2018 oli Vihdissä viidenneksi nopeinta ja perusterveydenhuollon kahdeksanneksi nopeinta.
Omistajakuntien kunnanhallitukset edellyttivät syksyllä 2018, että Karviainen ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi sekä esittää suunnitelman taloustilanteen tasapainottamiseksi. Lisäksi kunnanhallitus
päätti hankkia yhdessä Karkkilan kaupungin kanssa erillisen Nordic Health Groupin (NHG) asiantuntijaselvityksen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnasta
ja taloudesta.
NHG:n raporttia ja sen keskeisiä tuloksia esiteltiin kunnanhallitukselle 4.3.2019
kokouksen yhteydessä. NHG:n tekemässä selvityksessä Karviaisen toimintaa ja
kustannuksia verrattiin muihin vastaaviin kuntiin sekä arvioitiin suunniteltujen talouden tasapainotustoimenpiteiden realistisuutta ja vaikuttavuutta. Selvityksen
mukaan Karviaisen sosiaali- ja terveystoimen kustannukset eivät merkittävästi
poikkea verrokkikuntien kustannuksista, mutta vuoden 2018 aikana kustannusten
kasvu on ollut erityisesti perheiden palvelulinjalla poikkeuksellisen nopeaa. Karviaisen nykyisen kustannustason ja palveluiden kysynnän kehityksen huomioiden
vuoden 2019 talousarviota ja siihen sisältyviä talouden tasapainotustoimia arvioitiin haasteelliseksi saavuttaa nykyisellä palvelutasolla.
Selvityksessä kiinnitettiin myös huomiota siihen, että toiminnan ja talouden seurannan, suunnitelmallisen kehittämisen sekä poikkeamien aikaisen tunnistamisen
korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan panostuksia resursointiin ja
työkaluihin. Karviaisen yhtymähallitus päätti kokouksessaan 20.11.2018 perustaa
työryhmän, jonka tehtävänä oli pureutua Karviaisen nykyiseen raportointiin ja raportointiprosessiin. Työryhmän nimettiin yhtymähallituksen edustajina puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Karviaisen viranhaltijoita sekä jäsenkuntien edustajat. Työryhmän loppuraportti talouden seurannan ja raportoinnin kehittämistarpeista valmistui 29.3.2019 pidettyyn talousarvioseminaariin mennessä, ja raportoinnin kehittämistyö on käynnistetty.
Talouden tasapainotussuunnitelma hyväksyttiin yhtymähallituksen kokouksessa
19.3.2019 (esitelty Vihdin kunnanhallitukselle 18.3.2019). Suunnitelmaa käsiteltiin myös yhtymähallituksen talousseminaarissa 28.3.2019. Tasapainotussuunnitelmassa on esitetty useita keinoja taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi sekä
näille arvioidut kustannusvaikutukset vuosille 2019-2021. Tasapainotussuunnitelman mukaan Karviaisen toiminnasta olisi mahdollista säästää 0,5 miljoonaa euroa
vuoden 2019 aikana, noin 1,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana ja noin 1,5
miljoonaa euroa vuonna 2021 vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna.
Valmistelija

Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen organisaatio on
tällä hetkellä kykenemätön tuottamaan riittävää taloudellista tietoa toiminnan
johtamisen tueksi ja tämän vuoksi kunnanhallitus edellyttää, että Perusturvakun-

tayhtymä Karviaisen yhtymähallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin talousosaamisen vahvistamiseksi organisaatiossa siten, että järjestelyistä ei aiheudu
merkittäviä lisäkustannuksia. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että toimenpiteisiin
Karviaisen yhtymähallitukseen nimettyjen Vihdin kunnan edustajien erottamiseksi ei ole tässä tilanteessa tarpeen ryhtyä.
Päätös
-----------------------------------

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

