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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 18 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 § 19 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 Toni Hietanen ja Päivi Suominen. 



 

 

YEAH-HANKE (LASTEN JA NUORTEN YRITTÄJYYSKASVATUSTA 
KANSAINVÄLISESTÄ KÄYTÄNTÖÖN) 

 

KH § 20 Karvian kunnassa on edistetty yrittäjyyskasvatusta kouluissa ja kunnassa on vahvat 

perinteet yrittäjyydessä. Paikallisyhteisö haluaa panostaa nuorten 

kansainvälistymismahdollisuuksiin sekä paikalliseen yrittäjyyskasvatukseen sitoen 

paikalliset yrittäjät yrityksineen toimimaan hankkeessa. Pienten maaseutukuntien 

elinvoimaisuuden välttämättömänä edellytyksenä on aktiivinen yrittäjyys ja nuorten 

kasvaminen siihen, että tulevaisuuden kotikunnassa asuminen voidaan nähdä myös 

mahdollisena erityisesti yrittäjyyden kautta sekä tunnistamalla paikallisen 

yrittäjyyden mahdollisuudet.  

 

 Kolmivuotisen ja kolmen eri maan (Viro, Suomi, Tsekki) kesken neljällä eri alueella 

toteutettavan kansainvälisen hankkeen tavoitteena on aktivoida alueiden nuoria 

yrittäjyyteen ja edistää lasten sekä nuorten parissa toimivien tietoisuutta 

yrittäjyyskasvatuksen ja tavoitteellisen nuorisotyön tarpeellisuudesta erityisesti 

maaseutumaisilla alueilla. Virossa yrittäjyys on arvostettua ja maaseutualueilla on 

tavoitteena saada nuoret palaamaan maaseudun asukkaiksi erityisesti yrittäjinä oman 

ammattitaitonsa alueiden hyväksi tuoden.   

 

 Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja lapset, kasvatustyön 

ammattilaiset, yhdistykset ja alueiden paikalliset yrittäjät. Hankkeen toimet ulotetaan 

Pohjois-Satakunnan alueelle mm. tiedotuksen avulla ja hankkeessa järjestettävät 

kilpailut ja tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.  

 

 Hankkeen hallinnoijana toimisi Karvian kunta. Hankkeeseen palkataan kolmeksi 

vuodeksi osa-aikainen työntekijä, jonka työpanos on vuodessa 8 vk. Toimenpiteiden 

kasaantuessa (esim. leirit ja vierailut työpäiviä voidaan ajoittaa tarpeen mukaan 

joustavasti). 

 

 Jotta maaseutu pysyisi tulevaisuudessakin asuttuna ja elinvoimaisena on nuorten ja 

lasten varhaisessa vaiheessa aloitettu yrittäjyyskasvatus ja positiiviset kokemukset 

omasta kotikunnasta erittäin tärkeitä. Uudessa opetussuunnitelmassa on huomioitu 

mm. yrittäjyyskasvatus painopistealueena kouluissa, mutta sen toteuttamistapa on 

jätetty hyvin yleiselle ja riittämättömälle tasolle.  

 

 Kansainvälinen näkökulma auttaa sekä lisäämään asian kiinnostavuutta että 

välittämään eri maiden käytännöistä tietoa ruohonjuuritasolla sekä lisää käytännön 

verkottumista eri toimijoiden välillä. Samalla etsitään ja välitetään tietoa nuorten ja 

lasten yrittäjyyskasvatuksesta ja nuorisotoiminnasta eri maiden välillä.  Virossa on 

tehokas nuorisotyön malli ollut myös maaseutualueilla käytössä noin 10 vuotta ja 

tämän käytännön tunnetuksi tekeminen ja kopioiminen olisi erittäin tärkeätä myös 

Suomessa. Hanke lisää nuorison parissa toimivien henkilöiden motivaatiota sekä 

alentaa kynnystä toimia eri kansallisen taustan omaavien henkilöiden kanssa. Tsekki 

on vanhastaan ennen ollut Keski-Euroopan yritysaktiivisin alue ja 

yksityisyrittäjyyden kehittäminen nähdään sielläkin keinona paremman elintason 

saavuttamiseen.  



 

 

 Hankkeen kansainväliset partnerit toimittavat materiaalia parhaista käytännöistään ja 

hankkeessa kerätään tietoa partnerialueiden osalta nuorten yrittäjyyskasvatuksen best 

practise-kirjaseen sähköisessä formaatissa. Hankkeessa järjestetään lukuisia 

tapahtumia ja workshop-muotoisia tiedonvaihtotapahtumia niin kansallisesti kuin 

kansainvälisinä toimina sekä tehdään benchmarking-opintomatkoja. Osallistuvilla 

alueilla  järjestetään nuorison yrittäjyysleirit. Hankkeen yhtenä teemana ovat myös 

yrittäjyyskilpailut, joiden teema eri alueilla eri.  Erilaisia viestinnällisiä keinoja 

käytetään laajasti niin hankkeen toiminnassa kuin tiedottamisessa (sosiaalinen media, 

blogit,  Instagram jne).  

 

 Hankkeen budjetti olisi 51.950 euroa, josta hankerahoituksen osuus 90 %, 

talkootyön osuus 5 % ja omarahoitus 5 %. Omarahoitusosuus on tarkoitus kattaa 

osallistujien matkakustannuksista. Hankkeen kestoaika olisi 1.3.2017–31.12.2019. 

 

  

 

Liitteet: 

 

 Hankesuunnitelma 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hankkeeseen osallistumisesta sekä 52.000 euron 

lisämäärärahan esittämisestä kunnanvaltuustolle. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kv-koordinaattori Krista Antila esitteli hanketta 

kunnanhallitukselle ennen kokouksen alkua. 

 

 Kunnanhallitus päätti että Karvian kunta osallistuu hankkeeseen ja kunnanhallitus 

esittää kunnanvaltuustolle että se myöntää 52.000 euron lisämäärärahan hankkeelle.  

 

 

 
  



 

 

LAUSUNTO LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ 

 

KH § 21 Satakunnan käräjäoikeus on lähettänyt 16.1.2017 päivätyn lausuntopyynnön viitaten 

oikeusministeriön kirjeeseen 2.1.2017 Satakunnan käräjäoikeuden tuomiopiiriin 

kuuluville kunnille varattavasta tilaisuudesta lausunnon antamiseksi lautamiesten 

lukumäärästä. 

 

Oikeusministeriön 2.1.2017 päivätty kirje on seuraavan sisältöinen: 

 

Uusi kuntalaki (410/2015) muuttaa kuntavaalien ajankohtaa lokakuusta huhtikuuhun. 

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan vaalilakiin tehdyn muutoksen perusteella 

huhtikuussa 2017 ja valtuusto toimikausi alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaan 1.6.2017.  

 

Kuntavaalit on toimitettu viimeksi lokakuussa 2012 ja niissä valittujen valtuutettujen 

toimikausi kestää 2016 loppuun. Vaaliajankohdan muuttumisen vuoksi vuoden 2012 

vaaleissa valitunvaltuuston toimikautta on jatkettu 31.5.2017 saakka.  

 

1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n (675/2016) 

mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta 

vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot 

ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.  

 

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten 

lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu 

useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien 

lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden 

lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi 

lautamies. Lautamiesten lukumäärää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden 

esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai 

käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä mainitussa kokoonpanossa 

käsiteltävien asioiden lukumäärä on oleellisesti muuttunut. Kunnallisen tai 

oikeudellisen jaotuksen muuttuessa oikeusministeriö voi muuttaa lautamiesten 

lukumäärää ilman edellä mainittua esitystä.  

 

Ennen lautamiesten lukumäärän vahvistamista tai muuttamista on käräjäoikeudelle ja 

käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle varattava tilaisuus lausunnon 

antamiseen. 

 

Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön päätöksellä 

20.12.2012 (OM 8/31/2012).  

 

Edellä esitetyn johdosta oikeusministeriö pyytää käräjäoikeuksia (pl. Ahvenanmaan 

käräjäoikeus) arvioimaan lautamiesten tarpeen kokonaismäärän ja kunkin 

tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta. Lukumäärää arvioitaessa tulee ottaa 

huomioon lautamieskokoonpanossa ratkaistavien asioiden määrän kehittyminen. 

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa 

kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.  

 



 

 

Ministeriö pyytää myös, että ennen ministeriölle tehtävää esitystä käräjäoikeudet 

varaisivat tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen 

kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärän osalta. 

 

Käräjäoikeuksien esityksissä tulisi ottaa huomioon myös vuoden 2017 alusta 

toteutuvat kuntaliitokset: 

 

Luvia – Eurajoki 

Rääkkylä – Kitee 

Juankoski – Kuopio 

 

Käräjäoikeuksien esitykset pyydetään toimittamaan ministeriölle viimeistään 

28.2.2017 mennessä. 

 

Kunnan lausunto tulee toimittaa viimeistään maanantaina 20.2.2017 Satakunnan 

käräjäoikeuden laamannille oikeusministeriölle toimittamista varten. 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 16.1.2017 

 Oikeusministeriön kirje 2.1.2017 OM 14/31/2016 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnasta valittujen lautamiesten lukumäärä on ollut kaksi henkilöä – yksi 

molempaa sukupuolta. Karvian kunta ilmoittaa lausuntonaan, että nykyinen määrä 

olisi jatkossakin hyvä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Karvian kunnasta valittujen lautamiesten lukumäärä on ollut kaksi henkilöä – yksi 

molempaa sukupuolta. Karvian kunta ilmoittaa lausuntonaan, että nykyinen määrä 

olisi jatkossakin hyvä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 

KH § 22 Vanhusneuvosto on pitänyt kokouksen 9.1.2017 ikäihmisten kuulemistilaisuuden 

yhteydessä ja on toimittanut kokousmuistion kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 Muistiossa esitetään kunnanhallitukselle eläkeläisalennusta kuntosalikorttiin (puoleen 

hintaan), sillä kunnostaan huolen pitävä pystyy asumaan pidempään kotona ja on 

tällöin ennaltaehkäisevää toimintaa.  

 

 Kuntosalikortin hinta on tällä hetkellä 50 euroa vuodessa kaikille kuntalaisille. 

Salimaksulla katetaan kuntosaliohjaajan palkkauskustannuksia.  Salimaksut käsitellään 

vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. 

 

 Lisäksi vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että kunnan oman 

perhetyöntekijän työhön voisi sisällyttää omaishoidon vapaiden sijaistamista 

asiakkaiden kotona. Samalla keskusteltiin myös muiden yksinäisten kotona asuvien 

luona käymisestä. Tämän toiminnan voisi yhdistää perhetyöntekijän työhön jos 

lapsiasiakkaita ei ole tarpeeksi.  

 

Liitteet: 

 

 Kokousmuistio 9.1.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että kuntosalimaksut käsitellään talousarvion käsittelyn 

yhteydessä. Kuntosalikortin hinta on tällä hetkellä hyvin kohtuullinen ja 

kuntosalimaksuilla katetaan kuntosaliohjaajan/liikuntaneuvojan palkkakustannuksia. 

Hänen työpanostaan käytetään merkittävästi juuri ikäihmisten hyväksi.    

 

Karviassa ollaan parhaillaan kehittelemässä vanhuspalveluihin omia toimintatapoja ja 

tässä yhteydessä selvitetään myös omaishoitajien sijaistamismahdollisuuksia. 

Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallituksen jäsen Tiina Järvinen poistui esteellisenä vanhusneuvoston 

puheenjohtajuuden vuoksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.39-19.08 

Kunnanhallitus päätti,  että kuntosalimaksut käsitellään talousarvion käsittelyn 

yhteydessä. Kuntosalikortin hinta on tällä hetkellä hyvin kohtuullinen ja 

kuntosalimaksuilla katetaan kuntosaliohjaajan/liikuntaneuvojan palkkakustannuksia. 

Hänen työpanostaan käytetään merkittävästi juuri ikäihmisten hyväksi.    

 

Karviassa ollaan parhaillaan kehittelemässä vanhuspalveluihin omia toimintatapoja ja 

tässä yhteydessä selvitetään myös omaishoitajien sijaistamismahdollisuuksia. 

Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi.  
 



 

 

VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN 
VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN 
VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2017 

 

KH § 23 Valtiovarainministeriö on myöntänyt 30.12.2016 kunnan peruspalveluiden 

valtionosuuden sekä päättänyt verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksesta. 

Liitteenä on valtiovarainministeriön päätös, joka on lähetetty kasvatus- ja 

opetuslautakunnan käsiteltäväksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt 

päätöksen kokouksessaan 26.1.2017 josta on päätös alempana. 

 
KOLTK 26.1.2017 § 12 

Valtiovarainministeriö on antanut 30.12.2016 päivätyn päätöksen 

VM/2274/02.02.06.00/2016 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen 

kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna 

2016. 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden koostuminen: 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetunlain (1704/2009) 5 §:n mukaan 

kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista:  

 

1)1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuk-

sista ja  

2)syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan li-

säosien määräytymisperusteista.  

 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien jär-

jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6-13 §:n mukai-

sesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta 

vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan omavastuuosuus. Vuonna 2017 kunnan oma-

rahoitusosuus on 3.627,38 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään 

kunnan 26-28 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelais-

ten kotiseutualeen kunnan lisäosat. 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvun tarkoite-

tuilla erillä. Näitä ovat  

- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,  

- verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen neutrali-

sointi kunta-valtio suhteessa 

- vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus  

- työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuu-

dessa, 

- vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus,  

- veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, 

- maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto  

- perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys 

- kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys 

- eläketukeen liittyvä vähennys sekä 

- määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisä-

ykset 



 

 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä 8.672.084 euroa. 

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on  2.586.626 euroa. 

 

 Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuu-

den myöntämistä tai kunnanverotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koske-

vaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oi-

keus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oi-

kaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi kuntaan 

9.1.2017. 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja 

päättää, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti,  

ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE 2017 

 
KOLTK 26.1.2017 § 11 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaan kotikuntakor-

vaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteu-

tuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13–15–vuotiaille. 

 

Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti vähennettynä 

kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan pe-

rusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuu-

den opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason. 

 

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden opetuksen jär-

jestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien paino-

tetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6-15-vuotiaiden määrä saadaan 

kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7-12-vuotiaiden määrä luvulla 1 

ja 13-15-vuotiaden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Muulle 

oppivelvolliselle oppilaalle kotikuntakorvaus määräytyy 13-15-vuotiaiden kotikunta-

korvauksen perusteella. 

 

Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varain-

hoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö on 

30.12.2016 päättänyt, että vuoden 2017 kotikuntakorvauksen perusosa on 6.573,54 eu-

roa. 

 

Karviassa kotikuntakorvauksen laskentaperusteena 6-vuotiaita on 21, 7-12 vuotiaita 

126 ja 13-15 vuotiaita 80. Karvian kotikuntakorvaustulot vuonna 2017 ovat 12.030 eu-

roa ja menot 31.553 euroa. 

 

Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätök-

seen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

(9.1.2017) tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. 

 

Liite: Päätös VM/2275/02.02.06.00/2016 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

KH §  24 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 



 

 

Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja 

päättää, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti,  

ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

POLIISIN LUPAPALVELUITA KOSKEVA MUUTOSSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN 
KAUPUNGISSA 

 

KH § 25 Poliisihallitus on 24.8.2016 määrännyt poliisilaitosten lupahallinnolle uuden 

resurssimallin. Uudessa resurssimallissa Lounais-Suomen poliisilaitoksen 

lupahallinnon henkilötyövuosimäärä on 72, kun se aikaisemmin oli 92. Käytännössä 

henkilötyövuosimäärä tarkoittaa henkilöstömäärää.  

 

 Vuoden 2017 alusta ulkomaalaislupien käsittely keskitettiin kokonaisuudessaan 

Maahanmuuttovirastolle. Toimintojen ohella myös henkilöstöä siirtyi 

poliisilaitokselta Maahanmuuttoviraston palvelukseen.  

 

 Poliisilaitos arvioi pystyvänsä suoriutumaan tehtävistään vähemmällä 

lupahenkilöstöllä, paitsi yllä selostetun tehtävien siirron myötä, myös siten että 

palveluja kehitetään ja sähköistetään koko ajan. Esimerkiksi tällä hetkellä noin 2/3 

passihakemuksista jätetään poliisilaitokselle sähköisesti,  ja noin 1/4 kaikista 

passihakemuksista voidaan käsitellä ilman, että asiakas käy ollenkaan 

poliisiasemalla. Sähköisiä palveluita suunnitellaan laajennettaviksi tulevaisuudessa 

myös muihin hakemustyyppeihin, kuten esimerkiksi ampuma-aseiden lupiin. 

 

 Henkilötyövuosimäärän lasku vaikuttaa siihen, miten asiointipalveluita voidaan 

kysyntää vastaavasti ja resurssien tarkoituksenmukainen käyttö huomioiden tarjota 

koko poliisilaitoksen alueella. Muutosta edeltävää tasoa ei ole mahdollista kaikilta 

osin turvata muutoksen jälkeen. Tällä hetkellä Lounais-Suomen poliisilaitos tarjoaa 

lupapalveluja 10 paikkakunnalla arkipäivisin kello 8 ja 16:15 välisenä aikana. 

Jatkossa poliisilaitos palvelujen kysynnän perusteella suunnittelee siirtyvänsä malliin, 

jossa tällaisia laajoja aukioloaikoja olisi enää vain Salossa, Turussa, Raumalla ja 

Porissa. Muut nykyiset palvelupisteet jatkaisivat, mutta siten että palvelupisteet 

olisivat auki 2-4 päivänä viikossa. Aukiolopäivien määrä riippuisi palvelujen 

kysynnän määrästä. 

 

 Vähentyvän lupapalveluhenkilöstön sijoittaminen muuttuvaa kysyntää ja 

tarkoituksenmukaista palvelurakennetta vastaamaan merkitsee, että poliisilaitos 

kaavailee vähentävänsä lupapalveluiden tarjontaa Kankaanpään poliisiasemalla siten, 

että poliisiasema olisi jatkossa auki 3 päivänä viikossa. Lähin poliisiasema, jossa 

lupapalveluja tarjotaan 5 päivänä viikossa, olisi Porin poliisiasema.  

 

 Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) annetun 

lain 34 §:n 3 momentin nojalla poliisilaitos pyytää kuntaa antamaan asiasta 

lausuntonsa 15.3.2017 mennessä. Lisätietoja antaa tarvittaessa ylikomisario Stephan 

Sundqvist, puh. 0295 444 748. 

 

Liitteet: 

 

 lausuntopyyntö 30.1.2017 POL-2017-1841 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 



 

 

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että Kankaanpään poliisiaseman 

aukioloajat tulisi säilyttää nykyisen tasoisina. Kuntalaisten asiointimatka jo 

Kankaanpäähän on keskimäärin noin 50 kilometriä. Kuntalaisten on 

tarkoituksenmukaista yhdistää erilaiset asiointikäynnit yhdelle päivälle, esimerkiksi 

lääkärikäynti ja poliisin lupapalveluiden käyttäminen.  Tämä hankaloituisi 

merkittävästi, mikäli aukioloja rajataan nykyisestä viidestä päivästä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää lausuntonaan, että Kankaanpään poliisiaseman 

aukioloajat tulisi säilyttää nykyisen tasoisina. Kuntalaisten asiointimatka jo 

Kankaanpäähän on keskimäärin noin 50 kilometriä. Kuntalaisten on 

tarkoituksenmukaista yhdistää erilaiset asiointikäynnit yhdelle päivälle, esimerkiksi 

lääkärikäynti ja poliisin lupapalveluiden käyttäminen.  Tämä hankaloituisi 

merkittävästi, mikäli aukioloja rajataan nykyisestä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUNTALAISTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 

 

KH § 26 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut kuntiin ohjauskirjeen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä liittyen valvontatoimenpiteisiin vuosina 2015 

ja 2016. 

 

 Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kuntien perustehtävistä, 

toiminnan painopistealueista ja osa kunnan johtamisjärjestelmää. Siksi ylimmän 

johdon tulee sitoutua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen.  

 

 Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin tilaa ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä. Toiminnan suunnittelussa tulee käyttää kuntalaisia hyvinvointi- 

ja terveysindikaattoreita. Suunnittelun ja päätöksenteon tueksi kunnan tulee 

valmistella kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus, johon kerätään tietoa 

asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä 

palvelujärjestelmän kyvyistä vastata näihin tarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja 

hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle 

vuosittain. Laajan hyvinvointikertomuksen johtopäätökset toimivat kunnan 

strategisen suunnittelun perustana. 

 

 Aluehallintovirasto kiinnittää huomiota siihen, että seuraavan valtuustokauden 

hyvinvointikertomuksen ja siihen liittyvän suunnitelman valmistelu tulee ajoittaa 

valtuustokauden alkuun, jotta tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista voidaan 

seurata valtuustokauden aikana. 

 

 Karvian kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan 2.5.2016 terveydenhuoltolain 

12. 3 §:ssä tarkoitetuksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahoksi 

hyvinvointiryhmän, johon kuuluu kunnanjohtaja, kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja, 

päivähoidonohjaaja, nuorisosihteeri ja liikuntasihteeri.  Lisäksi kunnanhallitus pyytää 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymää osoittamaan hyvinvointityössä 

käytettävissä olevat asiantuntijat. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

johtoryhmän päätöksellä 1.6.2016 Karvian kunnan hyvinvointiryhmän asiantuntijaksi 

on nimetty Karvian peruspalvelukeskuksen terveyspalveluohjaaja Kaija-Riitta Törmä. 

 

 

Liitteet: 

 

 Ohje 31.1.2017 LSAVI/53/05.07.02/2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu 

valtuustokaudelle 2017–2020 aloitetaan syksyllä 2017 edellä mainitun vastuutahon 

toimesta. 

 

 PÄÄTÖS: 



 

 

Kunnanhallitus päätti,  että laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu 

valtuustokaudelle 2017–2020 aloitetaan syksyllä 2017 edellä mainitun vastuutahon 

toimesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH §  27 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Kunnanjohtaja toi tiedoksi, että Satakunnan Vaihemaakuntakaava 2:sta koskeva 

keskustelutilaisuus 8.2.2017 ei saavuttanut kovin paljon kuntalaisia. Kunta on 

päättänyt järjestää toisen keskustelutilaisuuden tiistaina 21.2.2017 klo 18.30 alkaen 

Karviatalolla. Tilaisuudessa paikalla Ilmari Mattila, Jaakko Kallioniemi ja Marianne 

Ojala sekä myös turvetuotannon edustaja. Muistutuksia varten on lomake myös 

kunnan verkkosivuilla. 

 

Päätetään osallistujamäärä ystävyyskuntavierailulle Viru Folk- festivaaleille 11. – 

13.8.2017 majoitusten varaamisen vuoksi. Päätettiin että matkalle osallistuisi 15 ja 

kuljettaja. 

 

Päätetään kutsun esittämisestä ystävyyskuntavieraille Karviapäiville 2017. Kutsutaan 

edustajat myös niistä kunnista, joiden kanssa Viru-Nigulan kunta yhdistyy. 

 

Kunta järjestää infon perhehoidosta 20.2.2017 klo 17.00. 

 

Päätettiin, että kulttuuritoimi saa antaa huomionosoituksena dokumentin tekijöille 

kaulakorut Karvian vaakunalla. 

 

Tuotiin tiedoksi kuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan 

esteellisyyssäännöksiä. Mahdolliset esteellisyydet selvitetään ehdokasasettelun 

päätyttyä. 

 

Voitto Raita-Aho toi tiedoksi, että seuraava valtuuston kokous on 16.3.2017 klo 19.00. 

 

Tiina Järvinen toi esiin, että Karviadokumentin tulisi olla maksuton. Kunnanhallitus 

päätti, että dokumentti esitetään maksutta. 

 

Keskiviikkona 8.3.2017 järjestetään vanhempainilta Saran koululla 18.30 alkaen 

liittyen kunnan pohjoisen pään päivähoitoon. 

 

Toni Hietanen toi esiin, että Karvian kunta voisi Isojoen kunnan tavoin laittaa 

kameravalvonnan kunnan keskustaan. Kunnanhallitus totesi, että keskustan tilannetta 

seurataan ja asiaan palataan tarvittaessa. 

 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 28 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 

Valtiovarainministeriö 

 

Valtiovarainministeriön asettamispäätöksen muutos 13.1.2017; 

VM135:00/2015 

Palveluneuvojien osaamisen kehittämistyöryhmän kokoonpanon 

muuttaminen 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Kutsu sote- ja maakuntauudistuksen sekä kuntien 

valtionosuusuudistuksen taloudellisista vaikutuksista järjestettävään 

laskentakoulutukseen. Satakunnassa järjestettävä koulutus on Porin 

kaupungintalolla 24.3.2017 ja tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 

viisi päivää ennen koulutusta eli viimeistään 18.3.2017 

koulutuskutsussa olevan linkin kautta.  

 

Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen kokouksen 30.1.2017 pöytäkirja luettavissa 

seuraavasta linkistä: 

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

+ bid= 860 

 

Satakuntaliiton tiedotteet: 

 

30.1.2017 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnos nähtävillä 1.2-

3.3.2017 

 

30.1.2017 100vision valtakunnallinen raati nimetty, puheenjohtajaksi 

Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU 

 

Sataedun yhtymähallituksen kokouskutsu 24.1.2017 nro 1. 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liitto 

 

Sote-uudistus ja kulttuuri –seminaari Seinäjoella 31.1.2017 

Seinäjoen Framilla pohditaan tiistaina 31.1.2017 tasa-arvoisten ja ter-

veyttä edistävien taide- ja kulttuuripalvelujen tulevaisuutta. Hyvinvoin-

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=860
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=860


 

 

tia kuntiin ilman rajoja –hankkeen järjestämässä seminaarissa keskustel-

laan mm. kulttuurisista oikeuksista sote-palveluissa sekä tulevaisuuden 

kuntien ja maakunnallisten sote-organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. 

Seminaarin ohjelma on osallistujille ilmainen (lounas omakustanteinen).  

Ilmoittautumiset tiistaihin 24.1.2017 mennessä osoitteessa: 

https://fi.surveymonkey.com/r/hyku_seminaari 

 

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja –hankkeen kotisivut: 

http://www.epliitto.fi/hyvinvointia_kuntiin_ilman_rajoja 

 

 

Jämijärven kunta 

 

Pöytäkirjanote 23.1.2017 kunnanhallituksen päätöksestä § 11 

Kunnanhallitus esittää että vammaisneuvoston kokoonpano säilyy ny-

kyisellään PoSan toiminnan loppumiseen saakka. 

 

 

Porin kaupunki 

 

Satasoten tiedote 18.1.2017 

Lakimies liittyi Satasoten muutosorganisaatioon 

Satasote muutosorganisaatio sai taakseen jälleen uutta osaamista, kun 

lakimiehen tehtävään valittu Päivi Vuorinen aloitti työssään 

16.tammikuuta. Hänen esimiehensä on Porin perusturvajohtaja, 

Satasoten muutosjohtaja, Terttu Nordman. 

 

Sivutoimi-ilmoitus 

 

Kunnansihteeri Hanna Vainionpää on ilmoittanut 6.2.2017 sivutoimes-

ta. Ilmoituksen mukaan Vainionpää on aloittamassa verkostoyhteistyötä 

Hallintoakatemia – nimisen yrityksen kanssa. Yhteistyöhön kuuluisi vä-

häisessä määrin hallinnon konsultaatiota, koulutusta tms. lähinnä kun-

nille. Tämä edesauttaa myös oman ammattitaidon kehittämistä ja ylläpi-

tämistä työnantajaa hyödyttäen.  

Verkostoyhteistyö ei edellytä viranhaltijalain mukaista työajan käyttöä, 

vaan tapahtuisi työajan ulkopuolella. 

 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 14 / 3.2.2017 

Virallinen lehti 11/ 27.1.2017 

Virallinen lehti 8 / 20.1.2017  

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  

https://fi.surveymonkey.com/r/hyku_seminaari
http://www.epliitto.fi/hyvinvointia_kuntiin_ilman_rajoja


 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 29 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus.  


