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Aika Maanantai 25.9.2017 klo 18.00 - 19.57 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
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Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja 
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 Vainionpää Hanna kunnansihteeri, ptk-pitäjä 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 179 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KH § 180 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä 

pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tomi Ylilammi ja Mari Ervelä. 

  



LAUSUNTOPYYNTÖ TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN 

 
KH § 181 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lähettänyt Satakunnan maakunnan kunnille 

seuraavansisältöisen kyselyn ja lausuntopyynnön taksilupien määrän vahvistamista 

varten. 

 

 Taksiliikennelain 19 §:n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien 

enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuoden 2018 

taksilupien enimmäismääräksi Satakunnan maakunnassa. ELY-keskus vahvistaa 

kiintiöt nyt viimeistä kertaa, sillä 1.7.2018 voimaan tuleva laki liikenteen palveluista 

kumoaa taksiliikennelain ja poistaa taksilupien enimmäismäärää koskevan sääntelyn. 

Nyt valmisteltava kiintiöpäätös on voimassa 30.6.2018 saakka. 

 

 Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja 

tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. ELY-

keskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta 

sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. 

Taksilupien enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita 

taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen 

laatua.  

 

 Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä on myös määrättävä, kuinka moneen 

taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuinka monta lupaa 

myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Liitetyllä kunnan alueella tarkoitetaan tässä 

sellaista kunnan aluetta, joka 31.joulukuuta 2008 tai sen jälkeen on yhtenä kuntana 

liitetty toisen kunnan osaksi tai muuten lakannut olemasta itsenäinen kunta.  

 

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, 

esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. 

Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja 

terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa 

pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa.  

 

 Kunnan ostamia kuljetuspalveluja koskien pyydetään kuvaus tämänhetkisestä 

tilanteesta; koska järjestettiin viimeisin kuljetuskilpailutus, sopimuskauden pituus 

mahdollisine optioineen, seuraavan kilpailutuksen ajankohta sekä kohteittain tiedot 

saatujen tarjousten keskimäärästä viimeisimmässä tarjouskilpailussa.  

 

 Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen nojalla. ELY-keskus 

pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin 

sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. 

Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa taksiliikenteen laatutasoon 

alueellaan. 

 

 Karvian taksikiintiö on 9, joista kahdeksan (8) on henkilöautoja ja yksi (1) 

esteetön auto. 

 



 Kuntaa pyydetään täyttämään oheinen taksipalvelujen riittävyyttä sekä laatua kuvaava 

lomake ja palauttamaan se lausuntonsa mukana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 

29.9.2017 mennessä osoitteella: 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

PL 156 

60101 Seinäjoki 

 

Lausunnon ja lomakkeen voi palauttaa myös sähköisesti osoitteeseen: 

 

kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi 

 

Karvian opetustoimen kuljetuksista ei synny lisätarpeita taksiluville.  

PoSasta saadun selvityksen mukaan Karvian kunnan osalta vammaispalvelulain 

mukaisia kuljetuspalveluita sai 34 asiakasta, joista 10 on oikeus invataksiin. 

Sosiaalihuoltolain mukaan palvelua sai 3 asiakasta.  

 

Laatupuutteita ei asiakkaiden kautta ole PoSalle tuotu eikä PoSan viranhaltijoilla ole 

mainittavaa taksipalveluiden laadusta. Vammaispalveluiden näkemyksen mukaan 

taksilupamäärä on sopiva. 

 

 Liitteet: 

 

 lausuntopyyntö EPOELY/2244/2017 

 kyselylomake taksipalvelujen riittävyydestä ja laadusta 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa, että taksilupien nykyinen kiintiö on riittävä myös esteettömän 

kaluston osalta ja antaa liitteenä olevan lausunnon.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus totesi, että taksilupien nykyinen kiintiö on riittävä myös esteettömän 

kaluston osalta ja päätti antaa liitteenä olevan lausunnon.  
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LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2018–2020 TOIMINTA- 
JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA, VUODEN 2018 
TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA INVESTOINTIOHJELMALUONNOKSESTA 
VUOTEEN 2023 

 

KH § 182 Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiensa ja Satakunnan 

sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausuntoa ehdotuksesta sairaanhoitopiirin 

toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2018–2020 ja vuoden 2018 talousarvioksi sekä 

investointisuunnitelmaksi vuoteen 2023 

 

 Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 §:n mukaan talousarviota ja 

taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien 

tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Sairaanhoitopiiri on suorittanut 

kunnallisjohdon kuulemisen luonnoksista 22.8.2017. 

 

Vuoden 2017 talousarvion käyttötalous sekä investoinnit toteutunevat talousarvion 

mukaan. Sairaanhoidon palvelumaksujen osalta on päätetty 5 Me:n hyvityksestä 

12.6.2017. 

 

 Vuoden 2018 talousarvioluonnos on laadittu siten, että sairaanhoitopiiri voi tuottaa 

palvelut, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja 

sopimukset/ maksusitoumukset huomioon ottaen edellyttävät. Ehdotus on laadittu 

Satakunnan kuntien kuntatalouden vaikea tila ja vähenevät valtionosuudet tiedostaen.  

  

 Palvelujen jäsenkuntien palvelumaksujen muutosarvio vuoteen 2018 sairaanhoidossa 

on piiritasolla +  1,8 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Toimintakustannuksia 

kasvattavina tekijöinä tuodaan esim. mm. keskussairaalan päivystyksen 

vahvistaminen laajan päivystyksen sairaalana, palkkavaraukset, Satakunnan yhteinen 

effica sekä keskussairaalan väistötilat. 

 

 Karvian kunnan osalta Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannukset nousisivat 

ehdotuksen mukaan vuoden 2017 talousarvion 2.848.000 eurosta 3.022.000 euroon 

eli noin 6,1 % (kuntakohtainen arvio lasketaan oman toiminnan osalta 1.1.2015-

31.7.2017 toteutuneen kuntalaskutuksen ja ostopalveluiden osalta 1.1.2016-

31.7.2017 väliseen toteumaan).  

 

 Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydetään kirjallisina 

sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle 29.9.2017 mennessä osoitteella: Satakunnan 

sairaanhoitopiiri/ yhtymähallinto / kirjaamo, Sairaalantie 3, 28500 Pori. Lausunto 

pyydetään toimittamaan samoin myös sähköisesti osoitteella: kirjaamo@satshp.fi.   

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 31.8.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

mailto:kirjaamo@satshp.fi


Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan pitävänsä hyvänä Satakunnan 

sairaanhoitopiirin talousarvion laadinnan periaatteita, palveluiden turvaamista 

kuntatalouden vaikea tila kuitenkin huomioiden. Kuntamaksuosuuksien 1,8 % nousua 

ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä näiden periaatteiden valossa. Satakunnan 

kunnilla, ja erityisesti muun muassa Karvian kunnalla tulorahoitus putoaa vuodelle 

2018 merkittävästi,  jolloin kustannusten nousuun ei ole varaa.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan pitävänsä hyvänä Satakunnan 

sairaanhoitopiirin talousarvion laadinnan periaatteita, palveluiden turvaamista 

kuntatalouden vaikea tila kuitenkin huomioiden. Kuntamaksuosuuksien 1,8 % nousua 

ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä näiden periaatteiden valossa. Satakunnan 

kunnilla, ja erityisesti muun muassa Karvian kunnalla tulorahoitus putoaa vuodelle 

2018 merkittävästi,  jolloin kustannusten nousuun ei ole varaa.  

  



VAKUUTUSMEKLARIPALVELUT 

 
KH 4.9.2017 § 166  

 Karvian kunnan henkilövakuutukset, omaisuusvakuutukset ja toiminnanvakuutukset 

tulee kilpailuttaa nykyisen vakuutussopimuksen määräaikaiskauden päätyttyä vuoden 

2015 loppuun. Tällä hetkellä vakuutussopimus on voimassa toistaiseksi, 

vakuutuskauden (kalenterivuoden) kerrallaan. Vakuutuskilpailutuksessa on 

tarkoituksenmukaista käyttää apuna vakuutusmeklaria, joka huolehtii 

kilpailuttamisesta kokonaisuudessaan. 

 

 KL-Kuntahankinnat on tehnyt vakuutusmeklaripalveluista puitesopimuksen, jossa 

myös Karvian kunta on mukana. Puitesopimuksessa on mukana kolme 

Kuntahankintojen kilpailutuksen perusteella valitsemaa palveluntarjoajaa, Novum 

Oy, Marsh Oy sekä Rewenda Oy, joiden kesken kunnan tulee järjestää ns. 

minikilpailutus. 

  

 

Liitteet: 

 

 Tarjouspyyntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää pyytää tarjouksia vakuutusmeklaripalveluista 

Kuntahankintojen puitesopimuksen mukaisesti 18.9.2017 klo 13.00 mennessä.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti pyytää tarjouksia vakuutusmeklaripalveluista Kuntahankintojen 

puitesopimuksen mukaisesti 18.9.2017 klo 13.00 mennessä.  

 

 

 

KH § 183 Määräaikaan 18.9.2017 mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjousten avaustilaisuuden 

pöytäkirja oheismateriaalina. 

  

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää vakuutusmeklaripalveluiden hankinnasta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä halvimman, Marsh Oy:n, tarjouksen 

vakuutusmeklaripalveluiden hankinnasta 

  



LAUSUNTOPYYNTÖ HEPONEVAN TURVETUOTANTOALUEEN 
YMPÄRISTÖLUVASTA 

 

KH § 184 Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Tero Raitaluoman Heponevan 

turvetuotantoalueen ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta. Lausunto pyydetään 

toimittamaan ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen 

www.avi.fi/muistutus aluehallintovirastoon 2.10.2017 mennessä. Lausunnossa on 

ilmoitettava asian dnro ESAVI/2450/2017. 

 

 Tero Raitaluoma hakee ympäristölupaa noin 10 ha:n suuruisen toiminnassa olevan 

Heponevan turvetuotantoalueen lohkon 1 laajentamiseen noin 12,44 ha:n suuruisella 

lohkolla 2 ja 6,8 ha:n suuruisella lohkolla 3. Heponeva sijaitsee Karvian kunnassa 

noin 5 km kunnan keskustaajamasta pohjoiseen. 

 

 Tuotanto lohkolla 1 on aloitettu vuonna 2004 ja tuotannon arvioidaan jatkuvan 

vuoteen 2037 saakka. Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan Hormanojaan ja 

edelleen Kauhaluoman kautta Nummijokeen. Arvioitu lohkojen 1–3 tuotantomäärä 

vuodessa on 240–315 m3/ha ja tuotettava kokonaismäärä noin 565 000 m3. 

 

 Vesienkäsittelymenetelminä ovat sarkaoja-altaat, päistepidättimet sekä 

virtauksenpidätinpadot. Kuivatusvesien käsittelyä tehostetaan 1,51 ha:n suuruisella 

pintavalutuskentällä, jossa olleet ojat ovat suurimmaksi osaksi kasvaneet umpeen.  

 

 Etäisyys lähimpään asutukseen on noin 600 m. Asutuksen ja tuotantoalueen väliin 

jätetään suojaavaa metsää. Tuotantoalueen jälkikäytöksi on suunniteltu maa- ja 

metsätalouskäyttöä. Lohkon 1 alue voidaan muokata kosteikoksi.  

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 10.8.2017 ESAVI/2450/2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Heponevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että 

ympäristön kuormitusta seurataan säännöllisesti.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Mari Ervelä poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi sukulaisuussuhteen 

vuoksi klo 18.20 – 18.26. Jaakko Hietaluoma toimii pöytäkirjantarkastajana tämän 

pykälän osalta. 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Heponevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että 

ympäristön kuormitusta seurataan säännöllisesti.  

  



LAUSUNTOPYYNTÖ KOTONEVAN TURVETUOTANTOALUEEN 
YMPÄRISTÖLUVASTA 

 

KH §  185 Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Vesa Hietikon Kotonevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 

ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus 

aluehallintovirastoon 2.10.2017 mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro 

ESAVI/2447/2017. 

 

 Vesa Hietikko hakee ympäristölupaa noin 7,5 ha:n suuruisen toiminnassa 

 olevan Kotonevan turvetuotantoalueen lohkon 1 laajentamiseen noin 16,0 

 ha:n suuruisella lohkolla 2. Kotoneva sijaitsee Karvianjoen yläosassa Neulaluoman 

 valuma-alueella Karvian kunnassa noin 1,1 km:n etäisyydellä sen 

 keskustaajamasta. 

 

 Turvetuotanto lohkolla 1 on aloitettu vuonna 2004 ja tuotannon arvioidaan 

 jatkuvan vuoteen 2037 saakka. Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan laskuojan 

kautta Neulaluomaan ja edelleen Suomijokeen. Kotonevan tuotantoalueella on 

nostettu jyrsinpolttoturpeen ohella ympäristöturpeita. Arvioitu lohkojen 1 ja 2 

tuotantomäärä vuodessa on 220–315 m3/ha ja tuotettava kokonaismäärä noin 565 

000 m3. 

 

 Vesienkäsittelymenetelminä ovat sarkaoja-altaat, päistepidättimet sekä 

virtauksenpidätinpadot. Kuivatusvesien käsittelyä tehostetaan 1,25 ha:n suuruisella 

 ojittamattomalla pintavalutuskentällä. 

 

 Lähin asutus on noin 230 m:n etäisyydellä tuotantoalueesta. Asutuksen ja 

 tuotantoalueen väliin jätetään ja istutetaan suojaavaa metsää.  

 Tuotantoalueen jälkikäytöksi on suunniteltu maa- ja metsätalouskäyttöä. 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 10.8.2017 ESAVI/2447/2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Kotonevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että 

ympäristön kuormitusta seurataan säännöllisesti. Aluerajauksessa ja lupaehdoissa 

tulee kiinnittää huomiota turvetuotantoalueen etäisyyteen asutuksesta.  

 

 PÄÄTÖS: 

Tiina Järvinen sekä Tarja Hietikko poistuivat esteellisenä sukulaisuussuhteen vuoksi 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.28 - 18.52. 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Kotonevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että 

ympäristön kuormitusta seurataan säännöllisesti. Aluerajauksessa ja lupaehdoissa 

tulee kiinnittää huomiota turvetuotantoalueen etäisyyteen asutuksesta.   



LAUSUNTOPYYNTÖ SUOMIKEITAAN TURVETUOTANTOALUEEN 
YMPÄRISTÖLUVASTA 

 

KH § 186 Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Teuvo Koskisen Suomikeitaan 

turvetuotantoalueen ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta. Lausunto pyydetään 

toimittamaan ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen 

www.avi.fi/muistutus aluehallintovirastoon 2.10.2017 mennessä. Lausunnossa on 

ilmoitettava asian dnro ESAVI/2474/2017. 

 

 Teuvo Koskinen hakee ympäristölupaa Suomikeitaan turvetuotantoalueen lohkojen 3 

ja 4 noin 11,3 ha:n suuruisen alueen turvetuotantoon Karvian kunnassa. Alue 

sijaitsee noin 10 km kunnan keskustaajamasta kaakkoon. Kuivatusvedet johdetaan 

Nivusluoman ja Suomilammin kautta Kattilajokeen ja edelleen Suomijärveen.  

 

 Koko Suomikeitaan turvetuotantoalueen pinta-ala on 104,6 ha, josta Koskisen 

ympäristölupahakemuksessa tarkoitettu alue on noin 11,3 ha ja Koneyhtymä Hietikko 

& Raitaluoma Oy:n tuotantoalue noin 34ha. Muu osa alueesta on Vapo Oy:n 

turvetuotannossa. Turvetuotanto Suomikeitaan alueella on aloitettu vuonna 1997 ja 

tuotannon arvioidaan jatkuvan vuoteen 2035 saakka.  

 

 Suomikeitaalta on nostettu jyrsinpolttoturpeen ohella ympäristöturpeita. Arvioitu 

lohkojen 3 ja 4 tuotantomäärä vuodessa on 200–310 m3/ha ja tuotettava 

kokonaismäärä noin 60 000 m3. 

 

 Vesienkäsittelymenetelmänä ovat sarkaoja-altaat, päistepidättimet sekä 

virtauksenpidätinpadot. Vesienkäsittelyä tehostetaan kemikaloinnilla, joka on 

yhteinen Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoma Oy:n kanssa. Tuotantoalueen 

kuormitustarkkailua seurataan ennen ja jälkeen kemikaloinnin. Vesistötarkkailupiste 

sijaitsee noin 1,33 km tuotantoalueen alapuolella.  Hakijan käsityksen mukaan 

Suomikeitaan turvetuotannon vesiensuojeluratkaisut edustavat parasta käyttökelpoista 

taloudellisesti kohtuullisin kustannuksin saatavilla olevaa tekniikkaa.  

 

 Lähin asutus on noin 600 m:n etäisyydellä tuotantoalueesta. Asutuksen ja 

tuotantoalueen väliin jätetään suojaavaa metsää. Suomikeitaasta noin 1 km länteen 

sijaitseva Natura 2000 -verkostoon kuuluva Suomijärvi (FI0200029, SPA) on matala 

ja rehevä umpeen kasvava lintujärvi. Suomijärven Natura alue sisältyy lähes 

kokonaan valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelman luonnonsuojelualueeseen. 

Suomikeitaan eteläpuolella sijaitseva Häädetkeitaan Natura 2000 -verkostoon 

kuuluva alue (FI0336004, SCI) on laaja keidassoiden ja rämeiden sekä 

luonnonmetsien muodostama kokonaisuus Parkanon kaupungin ja Karvian kunnan 

rajalla. Tuotantoalueen jälkikäytöksi on suunniteltu maa- ja metsätalouskäyttöä. 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 10.8.2017 ESAVI/2474/2017 

 

 

 



 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Suomikeitaan turvetuotantoalueen 

ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että 

ympäristön kuormitusta seurataan säännöllisesti.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Suomikeitaan turvetuotantoalueen 

ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että 

ympäristön kuormitusta seurataan säännöllisesti.  

  



LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2019 
LUONNOKSESTA 

 

KH § 187 Satakunnan maakuntahallitus pyytää Satakuntaliiton sidosryhmiltä lausuntoa 

Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksesta 2. ja siihen liittyvästä 

ympäristöselostuksesta 13.10.2017 mennessä. Lausunnot pyydetään toimittamaan 

sähköpostitse Satakuntaliiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi.  

 

 Satakunnan maakuntaohjelma perustuu maakuntasuunnitelman – Satakunnan 

Tulevaisuuskäsikirjan 2035 teemoihin kannustava yhteisöllisyys, puhdas elinvoima ja 

ihmislähtöiset ratkaisut. Kehittämisteemojen valintoihin ovat vaikuttaneen edellisen 

maakuntaohjelman arviointi, satakuntalaisille kehittämistoimijoille järjestetyt 

kehittämistarpeisiin ja tulevaisuuden muutosilmiöihin liittyvät työpajat, tulevan EU- 

ja kansallisen ohjelmakauden valmisteluprosessi, Satakunnan kaikkiin kuntiin 

kohdistunut seutukuntakohtainen keskustelukierros ja maakuntahallituksen ja 

maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön kokousten evästykset. Yleisöllä on 

ollut mahdollisuus esittää mielipiteitään ja ehdotuksiaan koko valmisteluprosessin 

ajan ohjelman verkkosivujen kautta. Lisäksi maakuntaohjelman ensimmäinen 

luonnos oli nähtävillä ja kommentoitavavana 19.6.-4.8.2017 välisen ajan. 

 

 Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnos 2 ja siihen liittyvä 

ympäristöselostus on nähtävillä Satakuntaliiton nettisivuilla: 

http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma2018-2021_luonnos2 sekä 

Satakuntaliiton virastolla.  

  

 Saatujen lausuntojen kooste esitellään maakuntahallituksen 30.10.2017 kokouksessa. 

Lausuntojen perusteella muokattu Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 

hyväksytään maakuntahallituksen kokouksessa 27.11.2017 ja esitetään edelleen 

maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi 15.12.2017. 

 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 4.9.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa ettei sillä ole lausuttavaa maakuntaohjelman luonnoksesta 2. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus totesi, ettei sillä ole lausuttavaa maakuntaohjelman luonnoksesta 2.  

  

mailto:kirjaamo@satakunta.fi
http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma2018-2021_luonnos2


RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ POIKKEAMINEN 

 
Teknltk 13.9.2017 § 73 

 

Sarvelan Ylisenpään vesiosuuskunta on ilmoittanut, että he ovat kiinnostuneet osta-

maan Sarvelan koulurakennuksen tontilla olevan Sarvelan Ylisenpään vesiosuuskun-

nan pumppaamoa ympäröivän maa-alueen pumppaamon tontiksi. Sarvelan koulu si-

jaitsee kiinteistöllä 230-411-3-131 RIIHIMAA Sarvelan kylässä.  

Kyseessä on noin 350m
2
 suuruinen alue kiinteistön rajalla. Koska Karvian kunnan ra-

kennusjärjestyksessä määrätään asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspai-

kan pinta-alan vähimmäiskooksi 3000m
2
, on kyseisen maa-alueen osalta haettava 

poikkeamislupaa rakennusjärjestyksen määräyksestä 4.1.  

Liitteet: 

Karttaliite 

 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää Sarvelan 

Ylisenpään vesiosuuskunnalle luvan poiketa rakennusjärjestyksestä rakennuspaikan 

koon osalta.  

Kulkureitti pumppaamolle kulkee kiinteistön pihan kautta, mutta koska pumppaamo 

vaatii joka tapauksessa huoltotoimenpiteitä, kohdistuu emäkiinteistölle sama kulku-

rasite huolimatta siitä, kuka lohkomisen kohteena olevan maa-alueen omistaa.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää 

Sarvelan Ylisenpään vesiosuuskunnalle luvan poiketa rakennusjärjestyksestä raken-

nuspaikan koon osalta. 

KH § 188 Liitteet: 

 

 karttaliite 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää Sarvelan 

Ylisenpään vesiosuuskunnalle luvan poiketa rakennusjärjestyksestä rakennuspaikan 

koon osalta. 

 

 PÄÄTÖS: 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää Sarvelan 

Ylisenpään vesiosuuskunnalle luvan poiketa rakennusjärjestyksestä rakennuspaikan 

koon osalta. 



MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS 

 

KH § 189 Sarvelan Ylisenpään vesiosuuskunta on ilmoittanut, että ovat kiinnostuneet ostamaan 

Sarvelan koulun tontilla olevan Sarvelan Ylisenpään vesiosuuskunnan pumppaamon 

alla olevan maa-alueen pumppaamon tontiksi. 

 

 Kyseessä on noin 350 neliömetrin suuruinen alue kiinteistön rajalla.  

 

Liitteet: 

 

 Karttaliite 

 kauppakirja 

 ostotarjous 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi myydä Sarvelan 

Ylisenpään vesiosuuskunnalle karttaliitteeseen merkityn määräalan yhden euron 

neliömetrihinnalla eli yhteensä 350 euron hinnalla liitteenä olevan kauppakirjan 

mukaisin ehdoin. Ostaja vastaa kaupanvahvistamisen sekä määräalan erottamisen 

kustannuksista. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi myydä Sarvelan 

Ylisenpään vesiosuuskunnalle karttaliitteeseen merkityn määräalan yhden euron 

neliömetrihinnalla eli yhteensä 350 euron hinnalla liitteenä olevan kauppakirjan 

mukaisin ehdoin. Ostaja vastaa kaupanvahvistamisen sekä määräalan erottamisen 

kustannuksista. 

  



TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KAHDEN KIINTEISTÖNHOITAJAN PALKKAAMISEEN 
VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN TEKNISELLE TOIMELLE 

 

KH § 190 Kunnanrakennusmestari on toimittanut kunnanhallitukselle teknisen lautakunnan 

puolesta seuraavan anomuksen: 

 

Teknisellä toimella on tällä hetkellä kolme kiinteistönhoitajaa, joista yksi jää 

eläkkeelle 31.11.2017 ja yhden määräaikaisen kiinteistönhoitaja/rakennustyöntekijän 

työsuhde päättyy 31.12.2017. Kunnan kiinteistöille on suoritettu vuosina 2015 ja 

2017 kiinteistöhoitotyön mitoitus ja mitoituksen perusteella tämänhetkisellä 

kiinteistökannalle kiinteistöhoitotyön henkilöstötarve on noin 3,7 henkilöä.  

 

Edellä mainitusta syystä tekninen lautakunta pyytää lupaa palkata vakituiseen 

työsuhteeseen kahta kiinteistönhoitajaa, jotta kunnan kiinteistöt pystyttäisiin 

hoitamaan/ylläpitämään hyvin jatkossakin.  

 

Kiinteistönhoitajien lisäksi kiinteistönhoitotyöhön osallistuu muu teknisen toimen 

henkilöstö (vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja ja rakennustyöntekijä) noin 1,5 

henkilötyön verran.   

 

Koska tekniselle puolella ollaan palkkaamassa uusia kiinteistönhoitajia, on 

kunnanrakennusmestari yhdessä teknisen toimen kiinteistönhoitajien kanssa 

valmistellut/keskustellut teknisen toimen kiinteistönhoitajien uusista 

tehtäväjärjestelyistä. Kiinteistönhoitajien tehtäväjärjestelyitä on mietitty uudestaan,  

koska alakoulujen lakkauttamisen ja uuden yhtenäiskoulun myötä 

kiinteistönhoitotarpeet ovat muuttuneet. Lisäksi kaikilla kunnan kiinteistöillä ja 

toiminnoilla ei ole nimettyjä huoltohenkilöitä, vaan niitä on hoidettu yhteisesti 

teknisen toimen henkilökunnan kanssa. Uudella järjestelyllä on tarkoituksena 

selkeyttää henkilökunnan tehtävänkuvia ja vastuualueita.  Oheismateriaalina 

hallitukselle esitetään lisätietoa kunnan kiinteistöjen kiinteistönhoidon mitoituksesta 

sekä kiinteistönhoidon uudelleen järjestelystä. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle anomuksen mukaisesti 

täyttöluvat kahteen vakituiseen kiinteistönhoitajan työsuhteeseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Tiina Järvinen poistui esteellisenä sukulaisuussuhteen vuoksi tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi klo 19.10- 19.31 

Kunnanhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle anomuksen mukaisesti 

täyttöluvat kahteen vakituiseen kiinteistönhoitajan työsuhteeseen. 

  



MUUT ASIAT 

 

KH § 191 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Nimetään yhtiökokousedustajaksi Ilmo Törmä Jämin Hiihtotunnelin ylimääräiseen 

yhtiökokoukseen 29.9.2017 klo 18.00 alkaen.  

 

Kunnalta on tiedusteltu mahdollisuutta saada tai saada ostaa kunnan vaakuna 

lakkaavilta kouluilta. Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Kunnanhallitus ei luovuta 

kunnan vaakunoita. 

  

 Kunnanhallituksen ja Karvian Yrittäjien hallituksen yhteinen kokous olisi 

keskiviikkona 4.10.2017 klo 19.00 Lomaraisossa.  

 

 Posasta tulevat esittelemään talousarviota maanantaina 16.10.2017 17.30–18.00. 

 

 Kuntavieras 7.10.2017 Helsingin Yliopiston Satakuntalaiseen osakuntaan, nimettiin 

Voitto Raita-Aho. 

 

 Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma toi tiedoksi rivitalojen ennakkomarkkinoinnin 

tilanteen. Tiina Järvinen tiedusteli asemakaava-alueen tonttien myyntitilannetta.  

 

 Tiina Järvinen tiedusteli teknisen toimen työtilannetta. Kunnanjohtaja kertoi, että 

Yhtenäiskoulu on työllistänyt paljon, mutta nyt onneksi saatu valmiiksi.  Investointeja 

tulee suunnitella maltillisesti jatkossa.  

 

 Jaakko Hietaluoma toi esiin, että kunnan kiinteistöjen vuokria piti tarkistaa. 

  



ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 192 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Kuntaliitto 

 

Yleiskirje 7.9.2017; 19/2017 

Kansallisuuskriteerimuutoksen vaikutukset Gramex korvauksiin 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimenmuutos  

Hoivapalvelu Metsätähti Oy:stä Kotipalvelu Mehiläinen Oy:ksi.  

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Yhtymähallituksen 28.8.2017 pöytäkirjanotteet: 

 

135 § Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk/ 2017 

 

139 § Sairaanhoidon asiakasmaksut Satakunnan sairaanhoitopiirissä 

1.1.2018 lukien. 

 

140 § Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut Satakunnan 

sairaanhoitopiirissä 1.1.2018 lukien. 

 

141 § Lasten päivystyksen järjestelyt ja lasten päivystyksen 

asiakasmaksut 1.1.2018. 

 

Yhtymävaltuuston 25.9.2017 esityslista. 

 

Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen kokouksen 4.9.2017 esityslista 

 

Maakuntavaltuuston esityslista 22.9.2017 on luettavissa verkosivuilta: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm

?+ bid= 937 

 

Edustajainkokouksen 18.8.2017 pöytäkirja. 

 

 

Satakunnan pelastuslaitos 

 

Johtokunnan kokouksen 19.9.2017 esityslista. 

 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=937
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=937


 

Satakunnan joukkoliikennetyöryhmä 

 

Kokouskutsu joukkoliikennetyöryhmän 2/2017 kokoukseen ti 

19.9.2017, Satakunnan joukkoliikennetyöryhmän 

kokouspöytäkirja 1/2017 

 

Jämijärven kunta 

 

Kunnanhallituksen 28.8.2017 pöytäkirjanotteet: 

 

§ 181 lausunto Posan suun terveydenhuollon tilatarveselvityksestä.  

 

§ 189 Jämijärven kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen 

palvelutasopäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä. 

 

§ 190 Jämijärven kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen 

talousarviosta 2018 

 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 100 / 1.9.2017 

Virallinen lehti 103 / 8.9.2017 

Virallinen lehti 106 / 15.9.2017 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 193 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus.  


