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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 63 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 § 64 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 Marko Mustajärvi ja Antti Otava.  



 

 

 

SARAN KOULUN KIINTEISTÖN MYYNTI 

 
KH 7.11.2016 § 198  

 Peruskoulutoiminta Saran koulussa päättyy lukuvuoden 2016–2017 päättyessä 

3.6.2017. Koulun mahdollista jatkokäyttöä kunnan omassa toiminnassa on pohdittu 

viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimesta. Tiloissa toimii tällä hetkellä myös 

ryhmäperhepäivähoitoyksikkö. Koko rakennuksen ylläpitäminen kunnalla vain 

päivähoidon tarpeisiin ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, joten kiinteistö 

myydään.  Kiinteistö voidaan myydä niin, että omistusoikeus siirtyisi aikaisintaan 

1.7.2017, jotta koulutoimintaan liittyvä kalustus ja materiaali ehditään siirtää.  

 

 Rakennus soveltuisi esim. yrityskäyttöön, perhekotitoimintaan tai asunnoiksi. 

Kunnan elinvoiman kannalta toivottavaa olisi,  että rakennuksessa olisi kunnan 

palvelurakennetta kehittävää toimintaa myös jatkossa. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanrakennusmestarin 

neuvottelemaan Saran koulun kiinteistön myynnistä kiinnostuneiden ostajien kanssa. 

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanrakennusmestarin ja koulutoimenjohtajan 

valmistelemaan Karvian pohjoispään päivähoidon tilaratkaisuja.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanrakennusmestarin 

neuvottelemaan Saran koulun kiinteistön myynnistä kiinnostuneiden ostajien kanssa. 

Kiinteistöstä julkaistaan myynti-ilmoitus maakuntalehdissä (Satakunnan kansa, 

Aamulehti,  Ilkka ja Helsingin sanomat) sekä soveltuvissa verkkopalveluissa ja 

kunnan verkkosivuilla.  

 

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanrakennusmestarin ja koulutoimenjohtajan 

valmistelemaan Karvian pohjoispään päivähoidon tilaratkaisuja.  

 

KH § 65 Karvian pohjoispäässä päivähoidossa olevien lasten vanhemmille on järjestetty 

keskustelutilaisuus 8.3.2017. Vanhemmat toivat esiin, että päivähoidon säilyminen 

kunnan pohjoispäässä myös jatkossa on heille tärkeää. Monet vanhemmat 

työskentelevät Saran kylässä tai esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla. Päivähoidon 

siirtäminen kokonaan Kirkonkylälle pidentäisi vanhempien matkaa aamulla ja 

iltapäivällä. Lisäksi tuotiin esille, että nykyiseen ryhmäperhepäiväkoti Onnimanniin 

ollaan hyvin tyytyväisiä sekä palvelun, sijainnin että myös tilojen osalta. Lasten ja 

perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi päivähoito on perusteltua 

järjestää nykyisin tavoin. Tilannetta tulee tarkastella uudelleen lapsimäärien tai 

tilanteen muuten muuttuessa. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 



 

 

Kunnanhallitus päättää, että ryhmäperhepäiväkoti Onnimanni jatkaa Saran 

koulurakennuksen tiloissa ainakin toimintakauden 2017–2018. Tilannetta 

tarkastellaan uudelleen keväällä 2018. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti,  että ryhmäperhepäiväkoti Onnimanni jatkaa Saran 

koulurakennuksen tiloissa ainakin toimintakauden 2017–2018. Tilannetta 

tarkastellaan uudelleen keväällä 2018. 

 



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI 

ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA 

 

KH § 66 Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi alueiden 

kehittämisestä ja kasvupalveluista (luonnos 1.3.2017).  Lakiesitys on perusteluiltaan 

osin vielä keskeneräinen ja täydentyy lausuntovaiheen jälkeen.  

 

 Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistus koskee työ- ja 

elinkeinoministeriön hallinnonalaa laajasti ja kaikilla hallinnon tasoilla. Kokonaisuus 

liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kahdella tavalla: 

 

 1. Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy kiinteästi 

maakuntauudistukseen, jonka myötä muuttuu koko aluekehittämisjärjestelmä. 

Esityksen tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä 

työllisyyden, työllistämisen, ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen valtion ja 

maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. TEM:n vastuulla 

olevasta aluekehittämisjärjestelmästä kehitetään valtion ja maakuntien 

kumppanuuteen ja sopimuksiin pohjautuva järjestelmä. 

 

 2. Kasvupalveluiden uudistaminen puolestaan kytkeytyy hallitusohjelman Työllisyys- 

 ja kilpailukyky -painopistealueen kärkihankkeeseen Kilpailukyvyn vahvistaminen, 

jossa on linjattu yrittäjyyden edistämistä koskevia toimenpiteitä. ELYkeskusten ja 

TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalvelut kootaan kasvupalveluksi. Asiakkaan 

valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen 

sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille. Aluekehittämiseen ja kasvupalveluihin 

liittyvät nykyiset lait uudistetaan vastaamaan uutta toimintamallia ja 

hallintojärjestelmää.  

 

 Normeja puretaan ja säädökset uudistetaan siten, että ne mahdollistavat kestävän 

kasvun parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

 Lausuntopyynnön materiaali löytyy TEM:n Internet-osoitteesta: 

http://tem.fi/lausuntopyynnot 

  

 Lausunnot pyydetään antamaan sähköisellä kyselylomakkeella 26.4.2017 klo 16.15 

mennessä.  Viivästyneitä lausuntoja ei voida ottaa huomioon, koska 

valmisteluaikataulu on tiukka, ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 

kevätistuntokauden aikana. 

 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö TEM/1260/03.01.01/2016 

 lausunto 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 



 

 

 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon. 

 



 

 

 

LAUSUNTO VAPO OY:N JOUPPILANKEITAAN ALUEELLE SUUNNITTELEMAN 

TURVETUOTANTOALUEEN PERUSTAMISTA KOSKEVAN HANKKEEN 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 

 

KH § 67 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa 

varten käsiteltävänä Vapo Oy:n Karvian ja Parkanon Jouppilankeitaalle sijoittuvan 

turvetuotantoalueen perustamista koskevan hankkeen arviointiselostus.  

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen 

vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.  

 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot 

VE0: hanketta ei toteuteta; alueen nykytila säilyy ennallaan 

VE1: hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella (236,6 ha), 

vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus 

VE2: hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella (236,6 ha), 

vesienkäsittelymenetelmänä kemikalointi. 

 

Hankkeen ja arviointiselostuksen esittely yleisölle maanantaina 10.4.2017 klo 17.00 

Karvian kunnan valtuustosalissa.  

 

Arviointiselostus on luettavissa ympäristöhallinnon internetsivuilla os. 

www.ymparisto.fi/jouppilankeitaanturvetuotantoYVA 

 

Lausunnossa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon em. lain 2 §:n 1 

momentin 1 kohdassa mainitut seikat ja tarpeen mukaan varata tilaisuus mm. 

ympäristönsuojelu- ja maankäyttöasioita käsitteleville lautakunnille tai viranhalitjoille 

antaa lausuntonsa asiassa. Kuntien terveys- ja sosiaaliviranomaisille lausuntopyyntö 

on lähetetty erikseen.  

 

Lausunto pyydetään toimittamaan 26.5.2017 mennessä sähköisesti osoitteella: 

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 

 

 Liitteet:  

 Lausuntopyyntö 29.3.2017; VARELY/5177/2015 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Jouppilankeitaan alueelle 

suunniteltavan turvetuotantoalueen perustamista koskevan hankkeen 

ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta.   

 

  

 

 

 PÄÄTÖS: 

http://www.ymparisto.fi/jouppilankeitaanturvetuotantoYVA
mailto:kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi


 

 

 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Jouppilankeitaan alueelle 

suunniteltavan turvetuotantoalueen perustamista koskevan hankkeen 

ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta.  



 

 

 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 

 

KH § 68 Kuntalain muutos velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät uudistamaan mm. 

hallintosäännön ja kuntayhtymien perussopimuksen vastaamaan uudistunutta 

kuntalakia viimeistään 1.6.2017.  

 

 Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 23.3.2017 § 14 lähettää 

perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi.  

  

 Liitteenä on muutettu perussopimus ja ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta.  

 

 Kuntayhtymän perussopimuksen muutos on pyydetty käsittelemään 

kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa 31.5.2017 mennessä.  

 

 Liitteet:  

 Perussopimus 

 Ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy Satakunnan 

koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.  



 

 

 

LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2017 

 

KH § 69 Karvian kunnassa on pitkälti sovellettu kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 

17/1992 (12.5.1992) ”Virka- ja työehtosopimus vuoden 1992 lomarahan maksa-

misajankohdan siirtämismahdollisuudesta ja sen korvaamismahdollisuudesta vastaa-

valla vapaa-ajalla kunnissa ja kuntainliitoissa sekä työehtosopimus tuntipalkkaisia 

työntekijöitä koskevan vuosilomapalkan kolmasosan korvaamisesta vastaavalla vapaa-

ajalla ”suosituksia lomarahan vaihtamisesta vapaaseen. Karviassa 1990-luvun alku-

vuosina mm. lomarahoja leikattiin paikallisilla sopimuksilla, ja lomarahan vastineeksi 

annettiin vapaapäiviä. 

 

Ammattijärjestöjen kanta nykyisin on kuitenkin ollut se, ettei lomarahaa tulisi vaihtaa 

vapaaseen, vaan työntekijät voivat ylimääräisiä vapaapäiviä halutessaan anoa palka-

tonta vapaata.  

 

Lomaraha on Karvian kunnassa useana vuonna maksettu kesäkuun palkanmaksun yh-

teydessä. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun 

yhteydessä.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti,  että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.  



 

 

 

MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET SEKÄ 

RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA V. 2016 

 

KH § 70 Menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset sekä rahoituslaskelman poik-

keamat valtuuston sitovuustasolla 31.12.2016 

 

KARVIAN KUNTA     

MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET   

SEKÄ RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA V. 2016 

  
  

  

    Menot Tulot 

KÄYTTÖTALOUS yli arvion   eur alle arvion   eur 

Kunnanhallitus       

001610 Sosiaali- ja terveyspalvelut 301 934,28   

Kasvatus- ja opetuslauta-
kunta       

005400 Muu koulutus 221,00 
 

005600 
Päivähoito ja lasten kotihoidon 
tuki 31 603,60   

Vapaa-ajan lautakunta    

006100 Liikuntatoimi  2 982,43 

006300 Nuorisotoimi 3 465,88  

006400 Kulttuuritoimi 5 581,94  

Tekninen lautakunta       

007100 Tekninen hallinto ja suunnittelu  422,63 

007300 Kiinteistöt 52 997,91 16 081,96 

007400 Vesi- ja viemärilaitos   3 067,08 

Käyttötalous yhteensä   407 609,61 22 554,10 

        

INVESTOINNIT       

Kunnanhallitus    

091621 Muut osakkeet ja osuudet 2 478,00   

Tekninen lautakunta       

097221 Vanhk/Anna-k hoitajakutsuj. 6 909,68   

097239 Esittävien taiteiden katsomo 362,92   

097241 Yhten.koulun tietoverkon hankin. 4 000,00   

097421 Kaava-alueen katujen valaistus 714,40  

Investoinnit yhteensä   14 465,00 0,00 

        

TULOSLASKELMA       

  Korkotuotot   alle arvion      1 000,00 

  Muut rahoitustuotot   alle arvion      2 783,11 

        

RAHOITUSLASKELMA       

 Antolainasaamisten lisäykset  yli arvion 11 120,00 

  Lyhytaik. lainojen muutos   
alle arvion  
1 801 817,00  

 
Liitteet: 



 

 

 Selvitykset menojen ylityksistä/tulojen alituksista ovat liitteenä. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.  



 

 

 

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 

 
KH § 71 

 Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä, ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.  

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 

mennessä.Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan 

vuoden kesäkuun loppuun mennessä (Kuntalaki 113 §). 

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot 

sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  

 

 Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää 

tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan 

konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. 

Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa 

annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 

aikana (Kuntalaki 114 §).  

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.  

 

 Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvi-

tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 

kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista 

kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy 

ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. 

Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot 

kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 

johtopäätöksistä (Kuntalaki 115 §).  

 

 Lautakunnat ovat käsitelleet kokouksissaan omien hallintokuntiensa talousarvion ja 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2016.  

 

 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 

käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.  

 

 Tilikauden 2016 vuosikate on +  110.943,52 euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat 

813.415,08 euroa. Tilikauden alijäämä on – 702.471,56 euroa.  

 

 Toimintamenot ovat 16.248.019,32 euroa ja toimintatuotot 1.394.461,93 euroa. 

Investoinnit ovat yhteensä 2.247.030,79 euroa ja niihin saadut tulot 0,00 euroa. 

 

 Kunnan verotulot olivat yhteensä 6.261.096,11 euroa ja valtionosuudet 

8.302.770,00 euroa. Verotulot vähentyivät 399.124,11 euroa eli n. 6 % verrattuna 

vuoden 2015 verotuloihin. Valtionosuudet vähenivät 371.231 euroa eli n. 4,3 % 

verrattuna vuoteen 2015. 



 

 

 

 Liitteet:  

 Tasekirja 2016 

 

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää 

tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen 

tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.  

 

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen anta-

misen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapai-

nottamista koskevista toimenpiteistä.  

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden - 702.471,56 euron tuloksen 

käsittelystä seuraavaa: 

 

Tilikauden alijäämä - 702.471,56 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman 

aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä –tilille. Koska taseeseen jää ylijäämää tämän 

tilikauden alijäämästä huolimatta, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden 

tasapainottamista koskevia toimenpiteitä.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen 

tilintarkastajalle.  

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää 

tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen 

tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.  

 

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen anta-

misen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapai-

nottamista koskevista toimenpiteistä.  

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden - 702.471,56 euron tuloksen 

käsittelystä seuraavaa: 

 

Tilikauden alijäämä - 702.471,56 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman 

aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä –tilille. Koska taseeseen jää ylijäämää tämän 

tilikauden alijäämästä huolimatta, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden 

tasapainottamista koskevia toimenpiteitä.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen 

tilintarkastajalle.  



 

 

 

ESITTÄVIEN TAITEIDEN KATSOMOHANKKEEN RAKENNUTTAJATYÖRYMÄ 

 
KH 19.12.2016 

§ 227 Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt 7.10.2016 Esittävien taiteiden 

katsomohankkeelle tukea 200 000 euroa.  Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016–

31.12-2018 

  

 Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 10.11.2014 katsomoyöryhmään jäseniksi Kaija 

Kankaan sekä Marko Mustajärven, joka nimettiin myös puheenjohtajaksi. Vapaa-

ajan lautakunta nimesi kokouksessaan 19.11.2014 edustajakseen Esa Pukkilan ja 

Anne Ahon. Vapaa-ajan lautakunta nimesi lisäksi käyttäjien edustajaksi Rauni 

Virtasen ja Leena Koivulan sekä Juha Rinteen Leena Koivulan varajäseneksi. 

Elinkeinolautakunnasta työryhmässä on ollut Mari Ervelä.  Jaakko Kallioniemellä, 

Matti Arkolla, Maria Laaksoharjulla ja Tarja Hosiasluomalla on ollut työryhmän 

kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus tarvittaessa.   

 

Kunnanhallituksen kokouksessa 22.10.2015 Marko Mustajärvi ilmoitti,  ettei enää 

ole käytettävissä katsomotyöryhmässä. Kunnanhallitus nimesi katsomotyöryhmään 

Marko Mustajärven tilalle Joni Vainionpään sekä nykyisten jäsenten lisäksi 

kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemen sekä teknisen lautakunnan 

puheenjohtaja Veijo Kaskimäen. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Esa Pukkila.  

 

Kunnanhallitus nimesi hankkeelle ohjausryhmän kokouksessaan 19.12.2016. 

Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: 

 

Esittävien taiteiden katsomohankkeen ohjausryhmä: 

 

Kaija Kangas puheenjohtaja 

Joni Vainionpää jäsen 

Anne Aho  jäsen 

Marika Eromäki jäsen 

Rauni Virtanen jäsen 

Leena Koivula jäsen varalle Juha Rinne 

Mari Ervelä  jäsen 

 

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeuksin, 

 

Jaakko Kallioniemi kunnanrakennusmestari 

Matti Arkko  yritysasiamies 

Maria Laaksoharju nuorisosihteeri 

Tarja Hosiasluoma kunnanjohtaja 

 

Hanke on tällä hetkellä suunnitelmien osalta loppusuoralla ja seuraavana vaiheena on 

runko- ja kattorakenteiden kilpailutus. Talkoolaiset ovat kuorineet 

julkisivuverhoukseen tarkoitetut tukit.   

 



 

 

Hankkeen laajuuden ja vaativuuden vuoksi hankkeelle tulee myös nimetä erillinen 

rakennuttajatyöryhmä. Rakennuttajatyöryhmän tehtävänä ja vastuina kokouksissaan 

on valvoa kunnan etua rakennushankkeen suunnittelussa ja toteutumisessa, valvoa ja 

hyväksyä kustannuksia ja hankintoja sekä lisä- ja muutostöitä. Työryhmän tehtävänä 

on myös toimia rakennusaikaisen valvojan tukena. Kunnanhallitus antaa tarkemmat 

evästykset työryhmälle.  

 

KH § 72 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus nimeää rakennuttajatyöryhmän ja valtuuttaa rakennuttajatyöryhmän 

aloittamaan kilpailutuksen valmistelun.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus nimesi rakennuttajatyöryhmän seuraavasti: 

 

työryhmän jäsenet: 

 

Joni Vainionpää, puheenjohtaja 

Joni Lentovaara  

Anne Aho 

Kaija Kangas 

Kari Aalto 

 

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeuksin, 

 

Jaakko Kallioniemi kunnanrakennusmestari 

Marianne Ojala rakennustarkastaja  

Maria Laaksoharju nuorisosihteeri 

Tarja Hosiasluoma kunnanjohtaja 

 

Työryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Työryhmän 

pöytäkirjat toimitaan kunnanhallitukselle.  

 

Kunnanhallitus valtuuttaa rakennuttajatyöryhmän aloittamaan kilpailutuksen 

valmistelun. 



 

 

 

KARVIAN NUORISOVALTUUSTO 

 
Vltk23.3.2017  

§ 20  Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015. Kuntalaki velvoittaa jokaista kuntaa 

perustamaan nuorisovaltuuston tai muun nuorten vaikuttajaryhmän turvaamaan 

nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa. 

 

Karvian nuorisovaltuusto perustettiin 9.3.2017 Karviasalissa. Nuorisovaltuustoon on 

ilmoittautunut seitsemän nuorta. Valtuusto järjestäytyi 15.3.2017 seuraavasti: Aleksi 

Liikala, puheenjohtaja, Juho Syrjäläinen, varapuheenjohtaja, Mimosa Nevala, 

sihteeri,  Eetu Suoneva, tiedottaja, Juho Käkelä, Mika Järvinen ja Väinö 

Hautaluoma. 

 

 Valtuusto laati ja hyväksyi itselleen säännöt 22.3. (liitteenä) 

 

 Nuorisosihteerin päätösesitys: 

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy Karvian nuorisovaltuuston säännöt ja esittää ne 

kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Nuorisovaltuuston talousarvio sijoitetaan omalle 

kohdalleen nuorisotoimen vastuualueelle. Kunnanhallitus on kokouksessaan 

2.5.2016 § 96 päättänyt antaa kunnan 150 vuotta juhlarahat 4.425 euroa 

nuorisovaltuuston käyttöön. 

 

 Vapaa-ajanlautakunta esittää, että kunnanhallitus siirtää 4.425 euroa nuorisotoimen 

vastuualueelle perustettavaan kohtaan ”nuorisovaltuusto”. Valtuusto voi käyttää 

määrärahan karvialaisten nuorten koulutus-, retki- ja tapahtumakuluihin. 

 Vapaa-ajanlautakunta esittää myös että kunnanhallitus ja lautakunnat kutsuvat 

nuorisovaltuuston edustajan kokouksiinsa.  

 

 Päätös: 

 Vapaa-ajanlautakunta hyväksyi nuorisovaltuuston perustamisen ja nuorisovaltuuston 

säännöt (liite). Edelleen lautakunta päätti kutsua nuorisovaltuuston edustajan 

kokouksiinsa.  

 

Vapaa-ajanlautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy Karvian nuorisovaltuuston 

perustamisen ja nuorisovaltuuston säännöt. Lautakunta esittää myös, että 

kunnanhallitus ja muut lautakunnat kutsuvat nuorisovaltuuston edustajan 

kokouksiinsa. Hallinnollisesti ja taloudellisesti nuorisovaltuusto sijoitetaan 

nuorisotoimen vastuualueelle. 

 

KH § 73  

Liitteet: 

 

 Nuorisovaltuuston säännöt 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 



 

 

Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti Karvian 

nuorisovaltuuston perustamisen ja nuorisovaltuuston säännöt. Kunnanhallitus päättää 

lautakunnan esityksen mukaisesti, että nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa 

kunnanhallituksen kokouksiin. Edustaja ei kuitenkaan voi olla läsnä käsiteltäessä 

salassa pidettäviä asioita. Lisäksi kunnanhallitus esittää lautakunnille, että ne tekevät 

päätöksen nuorisovaltuuston edustajan kutsumisesta kokouksiinsa.  

 

Hallinnollisesti ja taloudellisesti nuorisovaltuusto sijoitetaan nuorisotoimen 

vastuualueelle. 

 

Nuorisovaltuustolle avataan oma kustannuspaikka nuorisotoimen alaisuuteen. 

Kunnanhallitus ohjeistaa, että juhlarahat 4.425 euroa käytettäisiin vuosien 2017 sekä 

2018 menoihin. Valtuusto voi käyttää määrärahan karvialaisten nuorten koulutus-, 

retki- ja tapahtumakuluihin sekä kokouskuluihinsa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti Karvian 

nuorisovaltuuston perustamisen ja nuorisovaltuuston säännöt sillä muutoksella, että 

kohdasta 6. poistetaan viimeinen lause ”ellei nuorisovaltuusto toisin päätä”. 

Kunnanhallitus päätti lautakunnan esityksen mukaisesti, että nuorisovaltuusto voi 

nimetä edustajansa kunnanhallituksen kokouksiin. Edustaja ei kuitenkaan voi olla 

läsnä käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää 

lautakunnille, että ne tekevät päätöksen nuorisovaltuuston edustajan kutsumisesta 

kokouksiinsa.  

 

Hallinnollisesti ja taloudellisesti nuorisovaltuusto sijoitetaan nuorisotoimen 

vastuualueelle. 

 

Nuorisovaltuustolle avataan oma kustannuspaikka nuorisotoimen alaisuuteen. 

Kunnanhallitus ohjeistaa, että juhlarahat 4.425 euroa käytettäisiin vuosien 2017 sekä 

2018 menoihin. Valtuusto voi käyttää määrärahan karvialaisten nuorten koulutus-, 

retki- ja tapahtumakuluihin sekä kokouskuluihinsa. 



 

 

 

OMISTUSASUNTOJEN RAKENTAMISEN EDISTÄMINEN  

 

KH § 74 Karvian kunnan kuntastrategiassa todetaan tavoitteena olevan, että kunnassa on 

tarjolla monipuolisesti erilaisia asumisvaihtoehtoja viihtyisässä asuinympäristössä. 

Olemassa olevia tontteja tulee markkinoida tehokkaasti.  

 

 Kunnalla on kaavoitettuja tontteja myynnissä Repo-Västilän sekä Pappilanrinteen 

alueelta. Pappilanrinteen rakentaminen on käynnistynyt, mutta myös Repo-Västilän 

alueen rakentumista tulisi edistää.  
 

  Rakentamisen edistämiseksi tontti voitaisiin luovuttaa ilmaiseksi sellaiselle omakoti-

talon rakentajalle, joka vuoden 2017 aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa omakoti-

talon rakentamisen viimeistään vuoden 2018 aikana sekä rivitalotontin sellaiselle 

rivitalon rakentajalle, joka vuoden 2017 aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa 

rakentamisen viimeistään omistus- tai vuokra-asuntokäyttöön vuoden 2018 aikana. 

  

Kiinteistön omistusoikeuden siirtymisen selvyyden vuoksi ostaja maksaisi tontista 

valtuuston päättämän hinnan kaupantekohetkellä, mutta kauppasumma palautettaisiin 

ostajalle lopputarkastuksen jälkeen.  

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Karvian kunta luovuttaa asemakaava-

alueelta kunnan omistaman omakotitalotontin ilmaiseksi sellaiselle omakotitalon 

rakentajalle,  joka vuoden 2017 aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa omakotitalon 

rakentamisen viimeistään vuoden 2018 aikana sekä rivitalotontin sellaiselle rivitalon 

rakentajalle,  joka vuoden 2017 aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa rakentamisen 

viimeistään omistus- tai vuokra-asuntokäyttöön vuoden 2018 aikana. Kiinteistön 

omistusoikeuden siirtymisen selvyyden vuoksi ostaja maksaa tontista valtuuston 

päättämän hinnan kaupantekohetkellä, mutta kauppasumma palautetaan ostajalle 

lopputarkastuksen jälkeen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Suomi 100 – juhlavuoden kunniaksi, että 

Karvian kunta luovuttaa kunnan omistaman omakotitalotontin Repo-Västilän alueelta 

ilmaiseksi sellaisille omakotitalon rakentajille, jotka vuoden 2017 aikana hakevat 

rakennuslupaa ja aloittavat omakotitalon rakentamisen viimeistään vuoden 2018 

aikana sekä kunnan omistaman rivitalotontin Repo-Västilän tai Isomäen alueelta 

sellaiselle rivitalon rakentajalle,  joka vuoden 2017 aikana hakee rakennuslupaa ja 

aloittaa rakentamisen omistus- tai vuokra-asuntokäyttöön viimeistään vuoden 2018 

aikana. Kiinteistön omistusoikeuden siirtymisen selvyyden vuoksi ostaja maksaa 

tontista valtuuston päättämän hinnan kaupantekohetkellä, mutta kauppasumma 

palautetaan ostajalle lopputarkastuksen jälkeen.  



 

 

 

4H-YHDISTYKSEN STIPENDIANOMUS 

 

KH § 75 Karvian 4H-yhdistys on jättänyt kunnanhallitukselle anomuksen kahdesta 50 euron 

stipendistä annettavaksi oman toimialueenne kunnostautuneille 4H-nuorille. 

 

 Stipendinsaajien valintaperusteina on mm. oma aktiivisuus, vastuun ottaminen ja 

kunnostautuminen kerhonohjaajina. 

 

Liitteet: 

 

 Stipendianomus 

 

 KUNNAJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnanhallitus päättää myöntää 4H-yhdistykselle kaksi 50 euron stipendiä 

anomuksen mukaisesti, menokohta 001190 Muu hallinto, 4740 Avustukset yhteisöille.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallituksen jäsenet Päivi Suominen ja Tiina Järvinen poistuivat esteellisenä 

tämän pykälän käsittelyn aikana yhdistyksen hallituksen jäseninä klo 20.14–20.15. 

 

Karvian kunnanhallitus päätti myöntää 4H-yhdistykselle kaksi 50 euron stipendiä 

anomuksen mukaisesti,( menokohta poistettu).  



 

 

 

LAUSUNTO LUONNOKSEEN MAAKUNTIEN RAHOITUSTA KOSKEVAN 

LAKIESITYKSEN (HE 15/2107) TÄYDENTÄMISEKSI 

 

KH § 76 Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta  hallituksen esityksen 

(15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien perustamista ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan 

paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen 

antamiseksi.  

 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntien rahoituksesta 2.3.2017 

annettua lakiehdotusta siten, että maakuntien rahoitusjärjestelmää voitaisiin käsitellä 

kokonaisuutena kaikkien maakunnan vastuulle siirtyvien tehtävien rahoituksen 

osalta. Eduskuntakäsittelyssä oleva maakuntien rahoitusta koskeva lakiehdotus 

sisältää tässä vaiheessa vain sosiaali- ja terveydenhuollon, 

ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävienrahoitusta koskevan 

sääntelyn.  

 

Annettuun hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus maakuntalaiksi, jossa on ehdotettu 

säädettäväksi myös muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja 

ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtymisestä maakunnalle. Tällaisia tehtäviä 

ovat aluekehittämisen ja rakennerahastotoiminnan, elinkeinojen edistämisen, 

alueiden käytön ohjauksen ja suunnittelun, maatalous- ja viljelijäntukihallinnon, 

maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituksen, vesivarojen käytön ja hoidon, vesien- 

ja merenhoidon, rakentamisen ohjauksen, kulttuuriympäristön hoidon, 

maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisen, ympäristötiedon tuottamisen ja 

jakamisen tehtävät sekä maakunnille lain perusteella erikseen säädettävät tehtävät. 

Näiden tehtävien rahoitusta koskevat ehdotukset sisältyvät nyt käsiteltävänä olevaan 

esitysluonnokseen. 

 

Lisäksi esitysluonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntalain, sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä 

annetun lain voimaanpanosta annettavaksi ehdotettua lakia sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia 

koskevalla pykälällä. Voimaanpanolakiin esitettävällä säännöksellä varmistettaisiin, 

että uudistuksen toimeenpanon seurauksena kunnilta tai kuntayhtymiltä ei ryhdytä 

perimään takaisin sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimitiloihin 

myönnettyjä valtionavustuksia, jos toimitilan käyttötarkoituksen, hallinnan tai 

omistusoikeuden muutos tai jääminen kokonaan pois käytöstä ei johdu kunnan tai 

kuntayhtymän vaikutusmahdollisuuksien piirissä olevasta syystä, vaan nimenomaan 

uudistuksen toimeenpanosta.  

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriön kirjaamoon 13.4.2017 

klo 16.15 mennessä. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse 

(valtiovarainministerio@vm.fi).  

 

Lausunnossa pyydetään käyttämään viitetietona: VM/504/03.01.00/2017  

mailto:valtiovarainministerio@vm.fi


 

 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 10.3.2017; VM023:00/2017, VM/504/03.01.00/2017 

 Satasoten valmistelema lausunto 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunta yhtyy osaltaan Satasoten valmistelemaan lausuntoon. Tämän lisäksi 

Karvian kunta toteaa, että työmarkkinatuen takaisinperinnästä aiheutuneet kulut tulisi 

siirtyä maakunnan vastuulle, koska myös työllistämispalvelut siirtyvät maakunnan 

järjestettäväksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Karvian kunta yhtyy osaltaan Satasoten valmistelemaan lausuntoon. Tämän lisäksi 

Karvian kunta toteaa, että työmarkkinatuen takaisinperinnästä aiheutuneet kulut tulisi 

siirtyä maakunnan vastuulle, koska myös työllistämispalvelut siirtyvät maakunnan 

järjestettäväksi.  



 

 

 

VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE  

 

KH § 77 Vaasan hallinto-oikeus on varannut Karvian kunnalle tilaisuuden antaa kirjallisen 

vastineen valituksen johdosta. Valitus koskee Vapo Oy:n Kauhajoella sijaitsevan 

Säkkinevan turvetuotantoaluetta koskevaa ympäristölupapäätöstä. 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt Vaasan 

hallinto-oikeudelle valituksen päätöksestä, joka koskee Säkkinevan turvetuotantoa 

koskevaa ympäristölupaa. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hakee muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintoviraston 16.2.2017 antamaan päätökseen nro 13/2017/1, joka koskee 

Vapo Oy:n Säkkinevan turvetuotantoaluetta Kauhajoella. Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan Säkkinevan 

turvetuotantoon Kauhajoen kunnassa Karvianjoen vesistöalueella hakemukseen 

liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin 

lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala on noin 27,5 ha. 

Aluehallintovirasto on päätöksessään 16.2.2017 myöntänyt Vapo Oy:lle luvan 

toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.  

 

Lupamääräyksissä on huomioitu seuraavat asiat: 

Päästöt vesiin, päästöt ilmaan ja melu, varastointi ja jätteet, häiriö- ja 

poikkeustilanteet, tarkkailut, kunnossapitovelvoitteet, kalatalousmaksu, toiminnan 

lopettaminen ja jälkihoito sekä korvaukset.  

 

Hankkeesta aluehallintoviraston päätöksen mukaan ei ennalta arvioiden aiheudu 

vesistön pilaantumisesta johtuvaa korvattavaa vahinkoa.  

 

Lupa on voimassa toistaiseksi lukuun ottamatta liitteen 2 karttaan merkittyä 

tuotantolohkon 1 noin 5 ha:n suuruista koillisosaa, jonka lupa on voimassa 

31.12.2021 saakka.  

 

Vaatimuksinaan ELY-keskus hakee muutosta siltä osin kuin se koskee turvetuotantoa 

lohkolla 1, sekä päätöksen lupamääräyksiin 7. ja 8. siltä osin kuin ne koskevat 

turvetuotannon melu- ja pölyhaittojen ehkäisemistä lohkolla 1.  

 

Turvetuotantoalue tulee rajata tai muutoin lupamääräyksin varmistaa, että 

tuotantolohkon 1 läheisyydessä sijaitsevalle asutukselle ei aiheudu kohtuutonta pöly- 

ja meluhaittaa sekä Säkkijärvelle ei aiheudu pölyhaittaa.  

 

ELY-keskus hakee myös muutosta lupaan toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta 

huolimatta lohkon 1 osalta.  Valituksen tekijä on perustellut vaatimuksensa.  

 

Karvian kunnanhallitus on ilmoittanut asiaan aiemmin lausuntonaan, että sillä ei ole 

lausuttavaa Säkkinevan turvetuotannon ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisesta. 



 

 

Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että ympäristön kuormitusta ja vaikutuksia 

vesistöön seurataan säännöllisesti.  

 

Liitteet: 

 

 Vastinepyyntö  

 Valitus 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnanhallitus on antanut asiasta lausunnon ympäristölupahakemuksen 

yhteydessä eikä katso aiheelliseksi antaa vastinetta tehtyyn valitukseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Karvian kunnanhallitus on antanut asiasta lausunnon ympäristölupahakemuksen 

yhteydessä eikä katso aiheelliseksi antaa vastinetta tehtyyn valitukseen.  



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ KARVIAN BETONITUKKU OY:N 

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 

 

KH § 78  PoSan ympäristöpalvelut pyytää Karvian kunnan lausuntoa Karvian Betonitukku 

Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Lausuntoa pyydetään 13.4.2017 mennessä.  

 

 Tarkoituksena on rakentaa valmisbetoniasema. Kiinteällä betoniasemalla 

valmisbetonimassaa sekä betonituotteita rakennusteollisuuden tarpeisiin. 

Tuotantomääräksi arvioidaan noin 10 000 -40 000 m3.  

 

 Betoniasema on ollut jo toiminnassa kiinteistöllä 5/2016 lähtien ja betoniasemalle 

haetaan ympäristölupaa tässä vaiheessa, koska betoniaseman toiminta on 

muuttumassa väliaikaisesta pitempiaikaiseksi.  

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan kannattavansa suunniteltua toimintaa. 

Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että toiminnan prosessivesi käsitellään 

asianmukaisesti. Myös toiminnasta mahdollisesti aiheutuvaan meluun tulee kiinnittää 

huomiota lähellä sijaitsevan asutuksen vuoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan kannattavansa suunniteltua toimintaa. 

Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että toiminnan prosessivesi käsitellään 

asianmukaisesti. Myös toiminnasta mahdollisesti aiheutuvaan meluun tulee kiinnittää 

huomiota lähellä sijaitsevan asutuksen vuoksi.  



 

 

 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–

31.3.2017 

 
KH § 79 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 23.1.2017 § 6) 

 mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: 

 

 Hallintokunnille kerran kuukaudessa 

 Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein 

 Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein 

 

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta       

01 – 03.2017.  

 

Liitteet: 

 

 Käyttötalous 01 – 03.2017 

 Investoinnit 01 – 03.2017 

 Tuloslaskelma 01 – 03.2017 

 Rahoituslaskelma 01 – 03.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 03.2017 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 – 03.2017 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi.  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 80 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

YEAH -hankehakemusta on täydennetty nimeämällä ohjausryhmän jäseneksi Hanna 

Vainionpää ja varajäseneksi Marjo Yliluoma. 

 

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen kevätyhtiökokous pidetään 

26.4.2017 klo 9.00 kahvila Postellissa. Kunnanhallitus on nimennyt 

yhtiökokousedustajaksi Joni Vainionpään. Joni Vainionpää on estynyt, joten 

kunnanhallitus nimesi seuraavaan yhtiökokoukseen Veijo Kaskimäen. 

 

Kansallisen veteraanipäivän 27.4.2017 käynti sankarihaudalla ja seppeleen lasku. 

Voitto Raita-Aho ja Tarja Hosiasluoma edustavat Karvian kuntaa tilaisuudessa. 

 

Kunnanjohtaja toi tietoa maakuntahallinnon järjestäytymisen etenemisestä. 

 

Kunnanjohtaja kertoi terveisiä tapaamisesta Satakuntaliitossa vaihemaakuntakaava 2:n 

tiimoilta. 

 

Maakuntajohtaja on tulossa Karviaan 18.4.2017 klo 10.00-13.00. Kunnanhallituksesta 

mukaan osallistuvat Tiina Järvinen, Päivi Suominen, Kaija Kangas, Sami Laitila, Joni 

Vainionpää, Voitto Raita-Aho, Veijo Kaskimäki, Jukka Ohrankämmen, Heikki 

Huhtaluoma, Marko Mustajärvi. Tilataan bussikuljetus ja suunnitellaan reitti. 

 

Antti Otava tiedusteli kunnanhallituksessa esitellyn hoivakotisuunnitelman etenemistä. 

Marko Mustajärvi antoi selvitystä asiasta. 

 

Päivi Suominen toi terveisiä ympäristö- ja terveyslautakunnasta. 

 

Tiina Järvinen toi esiin, että perhetyöntekijän tehtävä tulisi laittaa auki. 

 

Seuraava valtuuston kokous 20.4.2017 klo 19.00 ja sitä seuraava 31.5.2017 klo 19.00. 



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 81 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 

Valtiokonttori 

 

Valtioneuvoston kuntakirje 1/2017, 23.3.2017 asuntolainojen hoitajille 

Valtioneuvoston asetus eräiden valtion asuntolainojen enimmäiskorosta 

Vuosimaksulainojen korot 1.3.2017 alkaen 

Pienennyspäätökset ja yhteystiedot 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Asettamispäätös STM103:00/2015 ja STM/4578/2016 

30.3.2017 

Rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnan asettaminen 

 

 

Ympäristöministeriö 

 

Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle. Vuoden 2017 

alussa voimaan tulleen lain mukaan kunnat eivät enää vastaa 

korjausavustuksista. Niistä vastaa Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus ARA.  

Asiakas voi hakea korjausavustuksia kirjautumalla ARA:n 

verkkoasiointipalveluun osoitteessa www.ara.fi. Sähköisen järjestelmän 

käyttö nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa asiakkaan 

mahdollisuutta seurata hakemustaan. Henkilöasiakkaat voivat jättää 

avustushakemuksensa myös paperisena. Myönnettävät avustusmuodot 

ovat asuntojen korjausavustus, avustus jälkiasennushissin 

rakentamiseen sekä esteettömyysavustus.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  THL 

 

Toimeentulotuen ennakkotiedot julkaistu 

Toimeentulotuen kunnittaiset ennakkotiedot julkaistaan nyt ensimmäistä 

kertaa. Vuoden 2016 kunnittaiset ennakkotiedot on julkaistu myös 

kotihoidosta ja 6.4.2017 julkaistaan lastensuojelun ennakkotiedot.  

Kattavat tilastotiedot jokaisesta kunnasta ja koko maan tilanteesta 

julkaistaan Toimeentulotuki 2016 –tilastoraportin julkaisun yhteydessä 

marraskuussa 2017. 

 

www.thl.fi/tilastot/lastensuojelu 

 

http://www.ara.fi/


 

 

Kuntaliitto  

 Kuntaliiton ja rkoksentorjuntaneuvoston kysely paikallisesta 

rikoksenehkäisytyöstä 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

Ympäristötekoja Lounais-Suomeen 

Haaste toteuttamaan Lounais-Suomen ympäristöohjelmaa. 

Ympäristöohjelmassa on viisi kehityspolua vuoteen 2030. 

Kaikilla valinnoilla ja päätöksillä on merkitystä. Haasteeseen 

vastataan kiinni veti –lomakkeella  seuraavasta linkistä: 
http://www.lounaistieto.fi/ymparistonyt/index.php?page_id=1433&haaste_id=
204 

 

Väestörekisterikeskus 

 

Ennakkotiedote: Suomi.fi–viestit valmis kesään mennessä 

Viranomaiset voivat alkaa valmistautua käyttöönottoihin.  

 

Satakunnan ELY -keskus 

 

Tiedoksi tullut 11.5.2017 klo 9 – 16 Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksella Helsingissä järjestettävä MONET –seminaari, joka tarjoaa 

ajankohtaista tutkimustietoa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden 

hyvinvointiin, terveyteen ja työllistymiseen liittyvistä aiheista.  

 

Lounais-Suomen aluehallintokeskus 

 

Lounais-Suomen AVI uutiskirje 1/2017 

 

 

Pirkanmaan ELY -keskus 

 

Tiedoksi tullut Parkanon kaupungin alueella sijaitsevan 

Majahohkan turvetuotantoalueen tarkkailuohjelman 

hyväksymislausunto. Lausunto toimitettu myös 

ympäristönsuojeluviranomaiselle PoSaan.  

 

Satakuntaliitto 

 

Satakunnan maakuntaohjelman 2017-2021 laadinta 

Satakuntaliitto toteuttaa maakuntaohjelman 2018-2021 

laadintaprosessiin liittyen seutukunnittaiset tapaamiset maalis-

huhtikuussa 2017. Tarkoituksena on koota seuduittain kuntien 

näkemyksiä maakunnan aluekehittämisen tulevista strategisista 

valinnoista huomioiden myös maakuntauudistuksen vaikutukset 

kuntakentän toimintaympäristön muutoksiin.  

 

http://www.lounaistieto.fi/ymparistonyt/index.php?page_id=1433&haaste_id=204
http://www.lounaistieto.fi/ymparistonyt/index.php?page_id=1433&haaste_id=204


 

 

Satakuntaliiton tiedote 21.3.2017 

Asiakasnäkökulma tärkeä maakuntauudistuksen 

palvelukokonaisuuksissa 

 

Uutiskirje 27.3.2107 Satapolku –hanke 

 

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus 27.3.2017 

Ajankohtaista tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta 

 

Tiedote 30.3.2017 

Satakunnan maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokous 29.3.2017 

Maakuntauudistuksen nykytilan kuvaus lähes valmis – katseet kohti 

uuden maakunnan suunnittelua 

 

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista on luettavissa 

verkkosivuilla: 

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

?+ bid= 884 

 

Satamittarin uutisia 30.3.2017 

Satakunnan väestökato ennakkotietoja lievempi 

 

Tiedote 6.4.2017 

Yhteisseminaarilta yksimielinen esitys Satakunnan VATE:n 

muodostamiseksi 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirja 3; 23.3.20+ 17 

Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjanote 23.3.2017 § 14  

Muutos Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimukseen 

Yhtymähallitus päättää lähettää liitteenä olevan Satakunnan 

koulutuskuntayhtymän perussopimuksen jäsenkuntiin päätettäväksi. 

Asia esillä tämän esityslistan asialistalla.  

 

Satakunnan pelastuslaitos, Satapelastus 

 

Pelastuslaitoksen johtokunnan 7.3.2017pöytäkirja  

Pöytäkirjanote § 3; Satakunnan pelastuslaitoksen tilinpäätös vuodelta 

2016 

löytyy linkistä 

http://www.pori.fi/material/attachments/kt/satpel/JUdVCISVl/SATPE

L_JK_02_07032017pk.pdf 

 

Pelastuslaitoksen palvelut Suomi.fi-palvelutietovarantoon 

Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen ilmoittaa, että pelastuslaitos tulee – 

yhdessä muiden pelastuslaitosten kanssa – kuvaamaan omat palvelunsa 

ja saattamaan ne suomi.fi –palveluun. 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=884
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=884
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/satpel/JUdVCISVl/SATPEL_JK_02_07032017pk.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/satpel/JUdVCISVl/SATPEL_JK_02_07032017pk.pdf


 

 

 

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry 

 

Uusi selvitys: Terveyden edistämine kunnissa vaatii hallintosektoreiden 

välistä yhteistyötä ja ympäristön esteettömyyteen panostamista 

 

Porin kaupunki 

 

Satasoten tiedotteet: 

22.3.2017 IMS-koulutukset käyntiin kevään aikana 

 Kärkihankkeen tuella vahvistust perheiden liikunta- ja 

ravitsemusohjaukseen Satakunnassa 

 

23.3.2017 SATULA-hankkeen rekrytoinnit loppusuoralla 

 Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen –hanke etsii 

työntekijöitä 

24.3.2017 Muutosjohtaja vastaa sote-mallin aiheuttamaan 

hämmennykseen: Vasta aihio 

 

28.3.2017 Johtoryhmältä vihreää valoa länsirannikon 

yliopistosairaala –hankkeen selvitystyölle 

 

29.3.2017 SATA-LIPAKE –hankkeen proektisuunnittelijaksi Eila 

Kuntsi  

 

Satakunnan joukkoliikennetyöryhmän kokous siirretty pidettäväksi to 

11.5.2017 klo 10.00, osoite Tekninen palvelukeskus, 

TELA:n kokoushuone 

 

Tiedote: 5.4.2017 

Satakunnan kipupisteisiin pureudutaan elintapaohjauksella 

 

Jämijärven kunta 

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 20.3.2017 § 67; Satakunnan vaihe-

maakuntakaava 2 

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 20.3.2107  

§ 70; Lausunto tulevaisuuden kunta –parlamentaarisen työryhmän väli-

raportista 

§ 71; Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanva-

paussäädöksiksi 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Tilinpäätös 2016 

 



 

 

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, joka koskee Alatalot Oy:n ki-

venlouhinnan ja murskaustoiminnan ympäristölupapäätöksen muutta-

mista tiloilla Kiviharju ja Soraharju. 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveys-

lautakunta on 30.3.2017 tekemällään päätöksellä § 17 muuttanut PoSan 

ympäristöä ja terveyslautakunnan 9.10.2014 § 27 tekemää ympäristö-

lupapäätöstä kivenlouhinnalle ja murskaukselle.  

Päätös on nähtävänä 3.4.2017 – 4.5.2017 Pohjois-Satakunnan perus-

palvelukuntayhtymän Ympäristöpalveluiden  ja Karvian kunnan ilmoi-

tustaululla.  

 

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä 

 

Yhtymävaltuuston kevätkokous pidetään tiistaina 30.5.2017 klo 19.00 

Vatajankosken Sähkön toimitalolla 

 

Oman kunnan toimielimiltä tulleet 

 

Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 3.4.2017, § 16 

Teknisen lautakunnan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteu-

tuminen vuonna 2016 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 38 / 31.3.2017 

Virallinen lehti 35 / 24.3.2017 

Virallinen lehti 41 / 7.4.2017 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 82 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus.  

 

 

 


