
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNNANHALLITUS   14/2017 
 

 

 

 
Aika Maanantai 20.11.2017 klo 18.01 - 20.11. 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen, poistui § 241 
 Hietaluoma Jaakko  jäsen 
 Hietikko Tarja   jäsen, esteellinen § 242 
 Järvinen Tiina   jäsen 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 Ylilammi Tomi   jäsen 
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Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja 
Suominen Päivi kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 233 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 § 234 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 Joni Vainionpää ja Tomi Ylilammi. 

  



 

 

SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 

 

KH § 235  Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 + 66 valitaan 

15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavassa vaalissa. Vaalipiirit määräytyvät 

samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valtuuskuntaan valitaan jäseniä 

vaalipiirin asukasluvun suhteessa.  

  

 Valtuuskunnan vaalissa äänioikeutettuja ovat varsinaiset jäsenet eli Suomen 

Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Satakunnan vaalipiiristä valitaan 3 jäsentä ja 3 

varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella.  Karvian kunnalla on vaalissa 

asukaslukuaan (30.11.2016) vastaava äänimäärä eli 2 453 ääntä.  

 

 Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton 

valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken 

ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen 

määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi 

Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja yksi varajäsen. 

 

 Ehdokaslistat on nimetty vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä. Kuntaliiton valtuuston 

vaalilautakunta on 17.10.2017 vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin 

ehdokaslistojen yhdistelmät. Satakunnan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä 

lähetetään esityslistan oheismateriaalina. 

 

 Vaali suoritetaan suljettuna suhteellisena listavaalina, jossa jokaisella valtuutetulla on 

yksi ääni. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa 

läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan 

saamalla äänimäärällä. Ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. 

Päätös tehdään valtuustossa 15.11. - 31.12.2017 välisenä aikana. Kunnan 

äänestystulos ilmoitetaan kunnalle lähetetyn kuntakohtaisen linkin kautta. 

 

 Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kokoontuu 16.1.2018 ja laskee ja vahvistaa 

vaalin tuloksen. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin Suomen 

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Satakunnan vaalipiirin 

ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Satakunnan 

vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

  



 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI 

 
KH 27.3.2017 § 51  
 Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lausuntoa liitteenä olevasta 

luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi.  

 

 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 7.11.2015 

ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistus. Osana uudistusta valmistellaan lainsäädäntö asiakkaan 

valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lausuntopyynnön kohteena 

olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta 

ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan 

toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan 

järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

 

 Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan maakunnan ohjaus- ja 

seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien oikeuksien ja velvoitteiden 

täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja maksusetelijärjestelmässä. Säännöksien 

tarkentamisella pyritään siihen, että maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja muussa 

valtakunnallisessa ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan valtakunnallisesti 

riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan oikeusturva 

sekä selkeytetään palvelutuottajien asemaa. Tarkennukset valmistellaan 

lausuntokierroksen aikana lausuntopalautteen pohjalta, lausuntopyynnössä on tätä 

palvelevia kysymyksiä. 

 

 Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen. 

Sote- ja maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuottamisesta laaditaan säännöksiä palvelun tuottamista koskevista olennaisista 

vaatimuksista (akkreditointi tai sertifiointi). Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelutuottajia koskeva lakiesitys annetaan uudelleen lausunnolle. Näitä 

säädösehdotuksia koskevat lausuntopyynnöt annetaan helmikuussa 2017. 

Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin 

esitetään lisättäväksi uudet säännökset tuetusta päätöksenteosta. Osana sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistusta yksinkertaistetaan myös rahoitusjärjestelmää. 

Monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 

2017 aikana.  

 

 Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä 

luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn vastauksia on mahdollisuus perustella, 

minkä lisäksi kyselyssä on mahdollisuus vapaamuotoisen kommentointiin ja 

yksilöityihin säädösmuutosehdotuksiin. Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät 

Internet-osoitteesta:http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017 

 Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 28.3.2017 klo 

16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan 

huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot. 

 



 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö STM068:00/2015 

 Lausunto 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon. 

 

KH § 236 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi 

asiakkaan valinnanvapaudesta. Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen 

esitysluonnoksella on tarkoitus lisätä asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluissa.  

 

 Hallituksen esitysluonnokseen on tehty perustuslakivaliokunnan edellyttämät 

muutokset ja muut välttämättömät muutokset. Lisäksi valmistelun yhteydessä on 

laadittu uusi vaikutusarviointi yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. 

  

 Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä 

luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista 

perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu tilaa myös vapaamuotoiselle 

kommentoinnille. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen 

viimeistelyssä.  

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö STM 3.11.2017 

 Lausunto 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon. 

  



 

 

TAKSILUPIEN ENIMMÄISMÄÄRIEN VAHVISTAMINEN 

 
KH 25.9.2017 

§ 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.  

 

KH § 237 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen 9.11.2017; EPOELY/2244/2017 

taksilupien enimmäismääristä Satakunnan maakunnassa.  

 

 Lupien enimmäismääriä vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset 

taksipalvelujen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät. Kysyntä- ja 

tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin on arvioitu pitäen lähtökohtana 

taksipalvelujen hyvää saatavuutta sekä kaupunkimaisilla alueilla että maaseudulla 

kaikkien asiakasryhmien osalta.  

 

 ELY-keskuksen päätöksen kuntakohtaisissa perusteluissa on Karvian kuntaa koskeva 

perustelu seuraavasti: 

Karvian kunnan taksilupienenimmäismäärä on yhdeksän (9). Kyseisestä lupakiintiöstä 

kahdeksan (8) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Karvian 

kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin viime vuonna. Karvian kunnan 
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taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 §:n tarkoittamissa 

tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Karvian kunnan lausunnon mukaan 

taksilupien nykyinen enimmäismäärä on riittävä.  

 

Liitteet: 

 

 Ely-keskuksen päätös 9.11.2017 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee ELY-keskuksen päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae 

päätökseen muutosta. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi ELY-keskuksen päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae 

päätökseen muutosta. 

  



 

 

KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 

 
Rakltk  15.3.2017 

§ 20  

 

Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 12.2.2014 ehdotuksen Karvian 

rantayleiskaavan muutos. Kaavamuutos koskee Sarvelan kylässä olevia seuraavia tiloja: 

NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0, HENKANRANTA 230-411-18-

2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-4-

102,HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-AHJO 230-411-

4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99, RANTASARVELA II 230-411-4-81 

Suunnittelualue:  

Sijainti:  

Suunnittelualue sijaitsee Karvian pohjoisosassa Karvainjärven eteläosassa sen länsirannalla 

lähellä Sarapohjantietä ja Sarvelan kyläkeskusta 

Alueen koko:  

Alueen pinta-ala on noin 4,9 ha.  

Kuvaus:  

Karvian rantayleiskaavan muutos Niskala. Muutos koskee varsinaisesti tiloja NISKALA 230-

411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, JAANALA 230-411-4-176. 

Yleiskaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kahden rakentamattoman 

lomarakennuspaikan sijaan yksi isompi lomarakennus. Lomarakennuspaikka siirretään 

etäämmäksi rannasta. 

Lähtökohdat ja tavoitteet: 

Kiinteistöjen Niskala 230-411-4-98, Siika 230-411-19-1, Rahkoranta 230-411-4-177 ja 

Jaanala 230-411-4-176 omistaja haluaa yhdistää rantayleiskaavassa tiloilleen osoitetun 

kahden lomarakennuspaikan rakennusoikeuden yhdeksi lomarakennuspaikaksi, mille 

osoitettaisiin isompi rakennusoikeus. Esitetty muutos kaavoituksellisesti mahdollinen ja se on 

rantarakentamisen yleisen ohjeistuksen mukainen. 

Kaava-alue on nykyisellään peltoaluetta, eikä näin ollen edellytä luontokartoitusta. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa kahden lomarakennuspaikan sijasta yksi 

lomarakennuspaikka, millä on isompi rakennusoikeus. Kaavamuutos joudutaan laatimaan 

varsinaista muutosta laajempana, sillä muutettavat tontit ovat osa laajempaa 

lomarakennusaluetta. Naapurikiinteistöjen osalta kaavassa ei tapahdu muutoksia.  

Kaavamuutoksen aloitusvaihe: 

Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 

kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa sanomalehdissä ja 

kunnan kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen 

omistajia sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja 

laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. 

Liitteet:  

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavaluonnos. 

 

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Rakennuslautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen ja 

esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 

kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa 

sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja in-

formoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 

vuorovaikutusmenettelystä. 

 

PÄÄTÖS: 



 

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

_________________________________________________________________________ 

 
Teknltk 20.7.2017 § 40 

 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.3.2017 (§ 55) rakennuslautakunnan esi-

tyksen kaavamuutoksen jatkamisesta esitetysti. Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.4.-

11.5.2017 ja asianosaisia tahoja informoitiin erikseen. Kaavaluonnoksesta jätettiin 

esilläoloaikana kaksi lausuntoa (ELY-keskus ja Satakunnan museo) sekä yksi lausunto 

esilläoloajan päätyttyä (Satakuntaliitto).  

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Luonnosvaiheen aikana annetuista lau-

sunnoista ja muistutuksista esille tulleista asioista on kaavamateriaaliin tehty tarvitta-

via muutoksia ja tarkennuksia. Muutoin kaavaehdotus noudattaa kaavaluonnosta. 

Ehdotusvaiheessa kaavaan tehdyt merkittävimmät muutokset ovat: 

 kaavaselostukseen lisätty selvitys alueen vesihuollosta sekä tarkennettu raken-

nusten tulvasuojelumääräyksiä 

 maakuntakaavaa ja viranomaisyhteistyötä koskevia kaavaselostuksen kohtia on 

tarkistettu 

 kaavaehdotukseen lisätty määräys rakentamisen sopeuttamisesta maisemaan ja 

ympäröivään kasvillisuuteen 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta hyväksynee ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää kunnanhallituksel-

le, että ehdotusvaihe asetetaan nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päi-

vän ajaksi.  

Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kiinteistön-

omistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL §65). 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 
KH 14.8.2017 

§ 154 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää asettaa ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumis-

ta ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi.  

Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kiinteistön-

omistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL §65). 

 PÄÄTÖS: 



 

 

 

Kunnanhallitus päätti asettaa ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista 

ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi.  

Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kiinteistön-

omistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL §65). 

 

KH § 238 Rantayleiskaavan muutosehdotus, joka koskee Sarvelan kylässä olevia seuraavia tiloja: 

NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0, HENKANRANTA 230-411-18-

2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-4-

102,HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-AHJO 230-411-

4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99, RANTASARVELA II 230-411-4-81 

oli julkisesti nähtävillä 5.9. – 4.10.2017.  

Rantayleiskaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja eikä muistutuksia. 

 

Liitteet: 

 

 Kaavaselostus karttoineen 11.10.2017 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian 

rantayleiskaavan muutoksen koskien Sarvelan kylässä olevia tiloja:  
NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0, HENKANRANTA 230-411-18-

2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-4-

102,HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-AHJO 230-411-

4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99, RANTASARVELA II 230-411-4-81. 

 

 PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian 

rantayleiskaavan muutoksen koskien Sarvelan kylässä olevia tiloja:  
NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0, HENKANRANTA 230-411-18-

2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-4-

102,HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-AHJO 230-411-

4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99, RANTASARVELA II 230-411-4-81. 

  



 

 

TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ 

 

KH § 239 Maanomistajien Arviointikeskus Oy hakee Lakeuden Vesi Oy:n vedenhankintaa 

palvelevan runkolinjan rakentamiseen liittyvien maastotutkimusten tekemiseen. 

 

 Tällä hetkellä on käynnissä suunnitteluvaihe, jossa suunnittelijana on Pöyry Finland 

Oy. Eri vaihtoehdoista tarkempaan suunnitteluun otettu linjaus kulkee myös Karvian 

kunnan omistamalla maalla (kartta liitteenä). Linjausta voidaan vielä tarkentaa 

maastotöiden yhteydessä.  

 

 Maastotutkimuksissa tehdään koko linjalle maatutkaluotaus, joka suoritetaan kevyellä 

miehen/ mönkijän vetämällä laitteella (”pulkalla”). Maastokartoituksia suoritetaan 

GPS- ja takymetrikalustolla jotka eivät aiheuta maastoon jälkiä. 

Referenssipohjatutkimuksia tehdään painokairaamalla keskimäärin 2 pistettä/ 

kilometri. Painokairaukset suoritetaan kevyellä monitoimikairalla, joka liikkuu 

teloilla. koneen tarvitsema vapaa leveys on noin 1,5 metriä ja se painaa auton verran. 

 

 Tutkimuspisteisteiden sijoittelussa ja maastossa liikkuessamme pyrimme siihen, että 

tutkimuspisteille kulkemisesta aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa ympäristölle 

tai haittaa asukkaille. 

 

 Lisäksi linjalle asennetaan pohjaveden havaintoputkia pohjatutkimustöiden 

yhteydessä. Maastotyöt, maastomittaukset ja pohjatutkimukset on tarkoitus suorittaa 

pääosin joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018. 

 

 Mahdolliset tutkimusluvan aikaiset vahingot arvioidaan Arviointikeskuksen toimesta 

ja korvataan tutkimustyön valmistuttua viimeistään sijoituslupahakemusten 

yhteydessä alkuvuodesta 2018. Tutkimustyön aikaisista vahingoista pyydetään 

ilmoittamaan heti niiden tapahduttua Arviointikeskukseen. 

 

 Tutkimuslupa pyydetään 30.11.2017 mennessä, ja ilmoituksensa mukaan 

Arviointikeskus tulkitsee vastaamatta jättämisen luvan myöntämiseksi. 

 

 Hankkeesta järjestetään maanomistajatilaisuuksia osa-alueittain suunnittelun edetessä 

myöhemmin erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Maanomistajatilaisuuksissa esitellään 

hanketta ja kerrotaan linjarakentamiseen liittyvistä sijoituslupasopimus- ja 

korvausasioista. 

 

 

Liitteet: 

 

 Tutkimuslupapyyntö karttoineen 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa, ettei sen ole mahdollista antaa lupaa pyynnön mukaiselle 

tutkimukselle lupahakemuksessa olevien riittämättömien tietojen pohjalta annetussa 

kireässä aikataulussa. Kunta esittää lisäksi näkemyksenään, että tutkimusluvan ehdot 

sekä tutkimuksesta aiheutuvat haitat ja niiden korvaaminen tulee arvioida 

puolueettoman tahon toimesta, ei luvanhakijan itsensä toimesta. 



 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus toteaa, ettei sen ole mahdollista antaa lupaa pyynnön mukaiselle 

tutkimukselle lupahakemuksessa olevien riittämättömien tietojen pohjalta annetussa 

kireässä aikataulussa. Kunta esittää lisäksi näkemyksenään, että tutkimusluvan ehdot 

sekä tutkimuksesta aiheutuvat haitat ja niiden korvaaminen tulee arvioida 

puolueettoman tahon toimesta, ei luvanhakijan itsensä toimesta. 

  



 

 

PALVELUSETELIKOKEILUUN HAKEUTUMINEN 

 

KH § 240   
 Satakunnan maakunnan toimijat kokoontuivat 11.10.2017 valmistelemaan STM:n 

kärkihankkeisiin kuuluvaa palvelusetelikokeiluun osallistumista. Kokoontumisen 

pohjalta on valmisteilla Satakunnan hakemus, joka kohdistuu henkilökohtaisen 

budjetin laaja-alaiseen kokeiluun asumispalveluissa sekä palvelusetelin 

maakunnalliseen kokeiluun terapiapalveluissa. STM:n asettama 

palvelusetelikokeiluun hakeutumisen takaraja on 31.10.2017. 

 

 Kokeilu on osa Satakunnan maakuntauudistuksen valmistelua, jota epävirallinen 

väliaikainen valmistelutoimielin ja sen vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä 

johtavat. Ennen uusien maakuntalakien voimaantuloa maakuntauudistuksen 

valmistelun hallinnointia koskevat päätökset tehdään Satakuntaliiton hallintosäännön 

mukaisesti ensisijaisesti maakuntahallituksessa. Kunnat käyttävät päätösvaltaansa 

toimialaansa kuuluvissa asioissa voimassaolevien säädösten ja määräysten mukaisesti.  

 

 Satakunnan kunnat ovat valmiit pilotoimaan sote-keskus-mallia myöhemmässä 

vaiheessa, mutta nyt haettavan palvelusetelikokeilun aikajänteellä sote-keskuksen 

kokeilun käynnistys ei ole mahdollista.  Siksi kokeiluun on valittu henkilökohtaisen 

budjetin laaja-alainen kokeilu asumispalveluissa sekä palvelusetelin maakunnallinen 

kokeilu terapiapalveluissa. 

 

 Satakunnan valmistelussa on noin 2 M€:n kustannusarviolla oleva hankekokonaisuus. 

Rahoituksesta 80 % tulee STM:n valtionavustuksena ja 20 % kokeiluun osallistuvien 

omarahoitusosuutena. Omarahoituksen voi kattaa työpanoksella. Hankkeen 

hallinnoitsija välittää rahoituksen mukana oleville kunnille/kuntayhtymille, joille 

korvataan hankkeesta aiheutuvia lisäkustannuksia. 

 

 Satakunnan palvelusetelikokeilun taloudellinen suuruus, valtion rahoituksen 

todennäköinen jälkimaksatus ja toiminnan tarvitsema henkilöstömäärä ja tämän 

henkilöstön tarvitsemat tukipalvelut (talous-, henkilöstö- ja ict-tuki) sekä erityisesti 

myös palvelusetelikokeilun sisällöllinen osuus osoittavat, että nykyisellään 

Satakuntaliitto ei ole taloudellisilta kassavaroiltaan eikä tukipalveluorganisaatioltaan 

saatikka substanssiyhteydeltään oikea hallinnoija valmisteilla olevalle Satakunnan 

palvelusetelikokeilulle. Edellä mainituista syistä Satakuntaliiton virkamiesjohto, 

maakuntauudistuksen muutosjohtajat ja Porin kaupungin johto ovat keskustelleet siitä, 

että palvelusetelikokeilun hallinnoijana ja virallisena hakijana toimisi Porin kaupunki 

(Porin perusturva).  

 

 Kun valmisteilla oleva Satakunnan palvelusetelikokeilu on osa maakuntauudistuksen 

valmistelua, Satakuntaliitto voi ottaa palvelusetelikokeilussa sen roolin, että se alueen 

omarahoitusosuus (kuntarahoitus), joka tarvitaan rahana yli kuntien / kuntayhtymien 

kokeiluun sijoittaman työpanoksen, voitaisiin maksaa Satakuntaliiton toimesta. Näin 

varmistetaan, että maakuntauudistuksen valmistelusta ei palvelusetelikokeiluun 

hakeutumisen / osallistumisen takia synny maakunnan kunnille taloudellisia 

lisärasitteita. Tarvittava rahallinen alueen omarahoitusosuus on arviolta noin 50.000 €.  

 

 

 



 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta osallistuu palvelusetelikokeiluun edellä 

esitellyillä periaatteilla. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta osallistuu palvelusetelikokeiluun edellä 

esitellyillä periaatteilla. 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 241 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Voitto Raita-Ahon 6.12.2017 Suomi 

100 vuotta itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen jälkeen tapahtuvaan 

seppeleenlaskuun sankarihaudalle yhdessä seurakunnan edustajan kanssa.  

 

Seurakunta hankkii jokavuotiseen tapaan seppeleen sankarihaudalle ja kunta 

järjestää itse juhlan Karviatalolle. Annetaan vapaa-aikatoimelle tehtäväksi 

selvittää, että olisiko mahdollista saada talvi- ja jatkosodan sankarihaudoille 

kunkin vainajan ikäinen henkilö haudan ääreen seisomaan.  

 

2. Kunnanhallitus nimesi Kuntaliiton ansiomerkkien jakajiksi Kaija kankaan sekä 

Heikki Huhtaluoman Karviatalolla klo 13.00 alkavaan Itsenäisyyspäivän 

juhlaan. Itsenäisyyspäivän juhlaan järjestetään kunnan puolesta kuljetus 

sotaveteraaneille.  

 

3. Keskusteltiin kunnan mahdollisesta osallistumisesta Asuntomessuille Porissa 

6.7–5.8.2018. Päätettiin valmistella asiaa eteenpäin. 

 

4. Lakiehdotus talous- ja velkaneuvonnasta on hyväksytty 14.11.2017 

eduskunnassa. 

 

5. Veijo Kaskimäki toi esiin, että sekä Posaa että sairaanhoitopiiriä tulee 

huomauttaa siitä, että potilaita ajatetaan edestakaisin, eikä hoideta kunnolla. 

Todettiin, että yksilöidyistä asioista tulee antaa palautetta. Virheistä tulisi tehdä 

ilmoitus potilasasiamiehelle. 

 

6. Tiina Järvinen tiedusteli kunnan henkilökunnan pitämättömistä vuosilomista ja 

ylitöistä. Kunnanjohtaja antoi tietoa vuosilomista. Kunnanhallitukselle 

toimitetaan suunnitelma pitämättömistä vuosilomista niiltä viranhaltijoilla, 

joille vuosilomia on kertynyt, joulukuun loppuun mennessä. /Ote pöytäkirjasta: 

viranhaltijat 
 

7. Veijo Kaskimäki tiedusteli koulukuljetusten kilpailutusten toteuttamistapaa, 

josta koulutoimenjohtaja antoi selvitystä. 

 

8. Heikki Huhtaluoma tiedusteli oppilaskohtaista kustannusta vuoden 2018 

talousarvioista. Koulutoimenjohtaja jakoi vertailun vuodelta 2015 ja vuoden 

2018 talousarviosta. 

 

9. Kaija Kangas tiedusteli yhtenäiskoulun rakennuksen ongelmista. Jyrki 

Koivumäki antoi asiasta selvitystä. Keskusteltiin rakennuksen automaatio-

ongelmista. Asiat on saatava kuntoon takuuajan puitteissa. Mari Ervelä poistui 

tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.57.  

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 242 Merkitään tiedoksi seuraavat:    

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Ohje 6.11.2017; STM/4428/2017 

Sosiaalitoimen valmistautuminen toiminnallisiin muutoksiinja 

viranomaisradioverkon (VIRVE) käyttöön 

 

Valtiovarainministeriö 

 

Palautepyyntö: JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset 

sopimusehdot (JIT 2015) –suosituksen päivityshanke-ehdotus 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto 

 

Lausuntopyyntö, uudelleenkuulutus Vesa Mattila, Pitkänsalonkeitaan 

turvetuotantoalueen ympäristölupa, Parkano 

Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa ympäristölupaan.  

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Kutsu tilaisuuteen 28.11.2017 Satakunnan keskussairaala, N2 auditorio 

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton tiedotteet: 

6.11.2017: 

Väliaikainen yhteistoimintaelin piti ensimmäisen kokouksen 

7.11.2017: 

Hyvinvoinnin ja terveyde3n edistämisen aluekierros vieraili 

Satakunnassa 

 

Tiedote 16.11.2017; Rannikkoaluesuunnitelmien laatiminen alkaa 

Satakunnassa – tavoitteena meri- ja rannikkomatkailun kehittyminen 

 

Euroopan komissio haluaa edistää oppisopimuskoulutusta 

 

Satakunnan pelastuslaitos 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouspöytäkirja 06/2017  

Otteet edellä olevasta kokouksesta: 

§ 42, Talous- ja toimintakasaus, syyskuu 2017 

§ 44, Talousarvio 2018 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

 



 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n hallituksen pöytäkirja 9.11.2017 

tiedoksi 

 

Kankaanpään kaupunki 

 

Kaupunginhallituksen päätös § 375, 6.11.2017  

Pohjois-Satakunnan liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen 2017 

 

Tiedoksi kaupunginhallituksen päätös 6.11.2017  

Elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestely Pohjois-Satakunnan 

Kehittämiskeskus Oy:n omistajakunnissa,  löytyy seuraavasta linkistä: 
http://www.kankaanpaa.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&i
d=20173742-7 

 

Kankaanpään kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 13.11.2017 

Elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestely Pohjois-Satakunnan 

Kehittämiskeskus Oy:n omistajakunnissa 

 

Kauhajoen kaupunki 

 

Kauhajoen kaupungin lausuntopyyntö 2.11.2017 koskien Kauhajoen 

keskustaajaman osayleiskaava 2035 toiseen kertaan tarkistettua 

kaavaehdotusta 

Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa asiaan. Merkitään tiedoksi. 

 

Honkajoen kunta 

 

Kunnanhallituksen päätös 30.10.2017  

§ 187, Ohjaamo Pohjois-Satakunta 2018-2020 / 

Kuntarahoitusosuus hankkeelle 

 

Jämijärven kunta 

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanotteet 30.10.2017 

§ 242 Lausunto Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän 

vuoden 2018 talousarvioista sekä kuntayhtymän toiminnan 

kehittämistä varten 

§ 243 Lausunnon antaminen Satakuntaliiton vuoden 2018 

talousarviosta ja vuosien 2018 – 2019 taloussuunnitelmasta 

§ 244 Lausunnon antaminen Satakunnan esivalmisteluvaihe 2:n 

toimintasuunnitelmasta 

§ 245 Palvelusetelikokeiluun hakeutuminen 

 

Kunnan omilta hallintokunnilta saapuneet 

 

Pöytäkirjanotteet 16.11.2017 

Tekninen lautakunta 2.11.2017 § 82; Vuoden 2018 talousarvio ja 

taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020 

Tekninen lautakunta 2.11.2017 § 97, Muut asiat; 

Kiinteistönhoitajien yhteystiedot ja toimialueet päivitetään 

seuraavaan kuntatiedotteeseen. 

http://www.kankaanpaa.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20173742-7
http://www.kankaanpaa.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20173742-7


 

 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 
 

Virallinen lehti 130 / 10.11.2017 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

Tarja Hietikko poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn aikana 20.06 - 20.07. 

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 243 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


