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Ennen kokouksen alkua kirkkoherra Seppo Myyryläinen kertoi Karvian seurakunnan kuulumisia. 

Seurakunnan suunnitelmissa on painotettu kirkon remontointia. Myyryläinen kertoi, että 

lähiseurakunnissa on tulossa paljon yhdistymisiä, mutta Karvian seurakunta ei ole liittymässä 

toiseen seurakuntaan lähivuosina. Tulevaisuudessa on vaihtoehtona olla Kankaanpään seurakunnan 

kappeliseurakunta. 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 146 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 § 147 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 Tiina Järvinen ja Risto Mustakoski. 

  



SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2  

 
Rakltk 15.3.2017 

§ 21  

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 val-

misteluvaiheen aineiston, päätti asettaa aineiston julkisesti nähtäville ja pyytää aineis-

tosta lausunnot (MH 28.11.2016/§142 ja MH 15.12.2016/§157). 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia 

ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden mo-

ninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet 

ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan 

kunnat. 

Aineisto on asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukai-

sesti julkisesti nähtäville 1.2.-3.3.2017 väliseksi ajaksi. Kunnan tulee antaa lausunto 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluaineistosta 7.4.2017 mennessä. 

Kaava-aineistoon aineisto on nähtävissä kunnanvirastolla sekä osoitteessa: 

http://www.satakuntaliitto.fi/valmisteluvmk2  

 

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Rakennuslautakunta hyväksyy rakennustarkastajan laatiman lausunnon (liitteenä) ja 

päättää esittää lausuntoa kunnanhallitukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Tarvit-

taessa kunnanhallitus voi täydentää lausuntoa.  

Lausunnossaan rakennuslautakunta mm. kritisoi maisema-alueiden lisäyksiä ja niiden 

kaavamerkintöjä, mitä rakennuslautakunta vaatii poistettavaksi maakuntakaavasta. Li-

säksi kaava-aineistossa on esitetty liian vähän uusia turvetuotantoalueita.   

 

PÄÄTÖS:  

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

 
KH 27.3.2017 § 56  

 Kunnanhallituksen kokouksessaan 6.3.2017 nimeämät henkilöt käyvät 

keskustelemassa Satakuntaliitossa vaihemaakuntakaavasta 30.3.2017. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy rakennuslautakunnan hyväksymän lausunnon.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi rakennuslautakunnan hyväksymän lausunnon kunnanhalli-

tuksen päättämin tarkistuksin. Kunnanhallitus antoi evästystä neuvottelijoille tapaami-

seen Satakuntaliiton kanssa 30.3.2017.  

 

 

 

http://www.satakuntaliitto.fi/valmisteluvmk2


KH § 148 Satakuntaliiton maakuntahallitus on kokouksessaan 19.6.2017 hyväksynyt vastineet 

vaihemaakuntakaava 2 koskeviin lausuntoihin. 

 

 29.6.2017 päivätyssä vastineessa todetaan mm. että:  . .Satakuntaliitto katsoo, että’ 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen kuuleminen on maankäyttö- ja 

rakennuslain 62 §:n mukaisen ja osallisilla on ollut aineisto selvityksineen koko ajan 

tutustuttavissa Satakuntaliiton verkkosivuilla ja aineisto täydentyy koko ajan..  

 

 . .Valmisteluvaiheessa on todettu, ettei maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla 

ole merkittävää rakentamis- ja muutospainetta, joten maakunnallisesti arvokkaiden 

maisema-aluiden osalta suunnittelumääräyksistä voidaan poistaa velvoite, jonka 

mukaan museoviranomaiselle tule varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Suunnittelumääräys turvaa muilta osin alueen arvojen säilymisen ja kehittymisen 

riittävällä tavalla.. 

 

 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta valmistellaan luonnosvaiheen 

palautteeseen annettujen vastineiden perusteella. Valmistelussa otetaan huomioon 

myös kesäkauden aikana tehtävät jatkoselvitykset. Tavoitteena on, että kaava etenee 

uudentyyppiseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaksiosaiseen 

ehdotusvaiheeseen vuoden 2017 aikana ja hyväksymisvaiheeseen vuoden 2018. 

 

 Koska maakuntahallituksen päätös koskee ainoastaan asian valmistelua, päätöksestä 

ei ole mahdollista hakea oikaisua. 

 

Liitteet: 

 

 Vastine 29.6.2017 

 Maakuntahallituksen ptk ote 19.6.2017 § 74 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee Satakuntaliiton maakuntahallituksen vastineen tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi Satakuntaliiton maakuntahallituksen vastineen tiedoksi. 

Tekninen lautakunta on käsitellyt vastinetta kokouksessaan 20.7.2017. Tekninen 

lautakunta ei ole tyytyväinen vastineessa esitettyihin muutoksiin ja vastine ei ole 

sellaisenaan hyväksyttävissä. Kunnanhallitus päätti esittää Satakuntaliitolle tässä 

vaiheessa kantanaan edellyttävänsä edelleen ensisijaisesti uusien maisema-

aluerajausten poistamista kokonaan sekä aurinkoenergian käytön rajoittamista 

koskevien määräysten poistamista. Lisäksi kunta edellyttää, että kuntaa pidetään ajan 

tasalla asiassa tehtävissä jatkoselvittelyissä ja niitä tehdään yhdessä kunnan kanssa. 

  



VUODEN 2018 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 

 

KH § 149 Talousarvio ja -suunnitelma 

 

Kuntalain 110 § (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä 

hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 

kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä 

valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 

vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 

vuosi. 

 

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja 

edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –

suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden 

tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen 

kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen 

vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee 

päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan.  

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 

tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio 

voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja 

tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen 

tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. 

  

 Kuntatalouden yleistilanne 2016 

 

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketut toimintamenot kehittyivät vuonna 2016 

maltillisesti.  Menot nousivat 1,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Maltillinen kasvu 

aiheutui pääosin palkoista, jotka laskivat 1,2 prosenttia. Sopimuskorotukset 

kasvattivat palkkoja viime vuonna noin 0,6 prosenttia, mutta henkilöstökuluja 

pienensi reippaasti kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen vuodelle 2016 

kohdistunut lomapalkkavelan purkautuminen. Toimintakulujen maltilliseen 

kehitykseen vaikutti myös vaimea hintakehitys ja kuntien omat sopeutustoimet. 

Toimintakuluihin sisältyvät materiaalien ostot kasvoivat 1,6 prosenttia, mutta 

palvelujen ostot yli 5 prosenttia. 

 

Avustuksia kunnat ja kuntayhtymät maksoivat 2,8 mrd. euroa, mikä tarkoittaa 2,8 

prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Korkomenot sen sijaan vähenivät reippaasti 

matalan korkotason seurauksena. Myös investoinnit värähtivät hieman alaspäin 

reilun neljän miljardin euron tasoltaan. Lainoja vähennettiin edellisvuosia enemmän. 

 

Kuntien ja kuntayhtymien verotulot kasvoivat viime vuonna maltillisesti,  kasvua 

edellisestä vuodesta 1,5 prosenttia. Veroista suurin osa, 18,9 mrd. euroa, kertyy 



kunnallisverona, joka kasvoi edellisestä vuodesta 2,0 prosenttia. 

Tuloveroprosenttiaan vuodelle 2016 korotti vain 45 kuntaa. Sen sijaan osuus 

yhteisöveron tuotto laski lähes 6 prosenttia, sillä kuntien yhteisövero-osuuden 

määräaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyi vuonna 2016. 

Kiinteistöverotulojen kasvu tarkentui 3,8 prosenttiin.  

 

Kuntien käyttötalouden valtionosuudet lisääntyivät viime vuonna voimakkaasti, 7,2 

prosenttia. Kasvuun vaikutti useammalta vuodelta kertynyt kustannustenjaon 

tarkistus sekä vuonna 2016 toteutetut verokevennykset, jotka kompensoitiin kunnille 

valtionosuuksien lisäyksinä. 

 

Toimintatuloja kertyi kunnille ja kuntayhtymille 9,5 mrd. euroa, mikä merkitsi 

kasvua edellisestä vuodesta 3,3 prosenttia. Kasvu kertyi tasaisesti niin myyntituloista 

(sis. esim. korvaukset pakolaisten toimeentulon turvaamisesta ja muista 

kustannuksista) sekä asiakasmaksuista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

maksuja korotettiin viime vuonna arviolta 90 milj. eurolla. Omaisuuden myyntituloja 

kunnat ja kuntayhtymät saivat viime vuonna 900 milj.  euroa ja satunnaisia tuloja 400 

milj.  euroa. 

 

Kuntien ja kuntayhtymien kokonaistulot olivat viime vuonna 44,8 mrd. euroa 

lisääntyen edellisestä vuodesta 2 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien 

kokonaismenot kasvoivat edellisvuodesta sen sijaan 0,5 prosenttia. Menojen kasvu 

on hyvin maltillinen aikaisempiin vuosiin verrattuna.  

 

Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate parani edellisestä vuodesta peräti 725 milj.  

euroa päätyen 3,4 mrd. euroon. Kuntatalous on perinteisellä vuosikate suhteessa 

poistoihin -mittarilla tarkasteltuna erittäin hyvässä tasapainossa, sillä vuosikate kattoi 

poistot peräti 126 prosenttisesti. Hyvää tilaa kuvastaa myös se, että vuodesta 1997 

alkaneen aikasarjan perusteella vuosikate ei ole ollut kertaakaan näin korkealla 

tasolla. 

 

Myös tilikauden tulos tarkentui ylöspäin. Tilikauden tulos oli vajaat 1,1 mrd. euroa 

parantuen edellisestä vuodesta yli 700 milj. eurolla. Korkea investointitaso painoi 

toiminnan ja investointien rahavirran kuitenkin pienelle noin 100 milj. euron 

miinukselle. Hyvistä luvuista huolimatta lainakanta kasvoi 18,1 mrd. euroon. 

 

 

Kuntakonsernien toimintatuottoja kertyi 24 mrd. euroa vuonna 2016. Toimintatuotot 

kasvoivat 1,8 prosenttia. Toimintakulut kasvoivat 1,2 prosenttia. Verorahoituksen 

jälkeen vuosikate nousi 5,3 mrd. euroon, mikä merkitsi nousua edellisestä vuodesta 

860 milj.  eurolla. Myös tilikauden tulos nousi edellisestä vuodesta.  

 

Kuntakonsernien investoinnit nousivat reippaasti päätyen 7 mrd. euron 

kokonaistasoon. Tästä huolimatta toiminnan ja investointien rahavirta parani noin 

puolella mrd. eurolla. Kuntakonsernien lainakanta nousi viime vuonna lähes 34 mrd. 

euroon. Kasvuvauhti oli kuitenkin kohtuullisen maltillinen, 3,2 prosenttia.  

 

Karvian kuntastrategia 2016 -2019 



 

Karvian kunnanvaltuusto on 14.12.2015 § 72 hyväksynyt kunnalle kuntastrategian 

vuosille 2016–2019.  

Kunnan hallinnon on oltava ohut ja tehokas, sekä kuntajohdon helposti 

lähestyttävää. Kunnalla tulee olla resursseja kehittää ja uudistuksia ennakoidaan 

selvittämällä ja kokeilemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

 

Kuntatalouden kehitystä tulee ennakoida ja kunnassa tulee työskennellä 

kustannustehokkaasti. 

 

Kunnan henkilöstöä tulee käyttää joustavasti. Henkilökunnan tulee jakaa 

osaamistaan ja hiljaista tietoaan toisilleen. Henkilöstön osaamista tulee hyödyntää 

täysimääräisesti kunkin vahvuudet ja osaaminen hyödyntäen. 

 

Hyvää henkilöstöä tuetaan ja henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta 

huolehditaan aineellisella ja aineettomalla panostuksella. Henkilöstöhallinto 

hoidetaan yhtenäisesti eri hallintokunnissa. Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on 

kehittää henkilöstön tietoja, taitoja ja asenteita koulutuksen ja muun kehittämisen 

avulla niin, että henkilö kykenee hoitamaan menestyksellisesti sekä nykyiset että 

suunnitellut työtehtävät.  Yhteistyömahdollisuuksia tulee kartoittaa työtehtävissä, 

joissa edellytetään korkeaa asiantuntemusta. Muutoinkin henkilöstön eläköityessä 

kartoitetaan erilaiset vaihtoehdot työtehtävien järjestämiseksi.  

 

Työllisyys ja verotulot ovat tällä hetkellä kunnan tärkein kehitettävä osa-alue. 

Aktiivinen yritysideointi ja yritysten tukeminen on strategian keskeinen 

painopistealue. Kunnan tulee edistää yrittäjien osaamisen ja toimintaedellytysten 

parantamista. Kunnassa vallitsevaa positiivista virettä tulee ylläpitää edistämällä 

viihtyisyyttä ja myönteistä kuntakuvaa tulee tuoda julki.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2018 talousarvion laadinnasta: 

 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2018, 2019 ja 2020, joista vuosi 2018 on 

talous-arviovuosi. 

 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2017 talousarvio. 

 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous 

talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava 

konkreettisesti.  

 Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava. 

 

Palkkakustannuksia ei nosteta lukuun ottamatta työkokemuslisiä. 

Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus.  Palkkojen 

sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja 

talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: 

 

 Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 

euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin  



 investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta 

kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin 

määrärahaan.  

 Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyt-

tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

 Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 

 Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2018, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-

voitteen toteutumista osoittavat mittarit. 

 Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2017. 

 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 6.10.2017 men-

nessä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet vuoden 2018 talousarvion 

laadinnasta: 

 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2018, 2019 ja 2020, joista vuosi 2018 on 

talous-arviovuosi. 

 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2017 talousarvio. 

 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous 

talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava 

konkreettisesti.  

 Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava. 

 

Palkkakustannuksia ei nosteta lukuun ottamatta työkokemuslisiä. 

Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus.  Palkkojen 

sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja 

talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: 

 

 Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 

euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin  

 investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta 

kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin 

määrärahaan.  

 Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyt-

tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

 Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 

 Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2018, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-

voitteen toteutumista osoittavat mittarit. 

 Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2017. 



 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 6.10.2017 men-

nessä. 

  



KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANVALTUUSTON KOKOUSLAITTEIDEN 
HANKINTA 

 

KH § 150 Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousmateriaali on vuodesta 2015 lähtien 

toimitettu jäsenten saataville sähköisesti extranetin kautta. Tämä on vähentänyt työtä 

ja kustannuksia kopioinnissa ja postituksessa. Tiedot ovat myös helpommin saatavilla 

myös, mikäli niihin halutaan palata myöhemmin. 

 

 Vuonna 2015 hankittiin käyttöön tablet-tietokoneet. Näistä tietokoneista osaan on jo 

tullut erilaisia toimintahäiriöitä.  

 

 Kunnansihteeri on pyytänyt tarjouksia kannettavasta tietokoneesta sekä ns. 

chromebook-laitteesta. 

 

 Yhteenveto laitteista ja hinnoista on oheismateriaalina.  

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää laitteiden hankinnasta. Nyt käytössä olevat laitteet tarjotaan 

käyttäjilleen lunastettavaksi 50 euron hinnalla, tai palautettavaksi muuhun kunnan 

käyttöön. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hankkia kosketusnäytöllä varustetut chromebookit omana 

hankintana. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille hankitaan heidän 

halutessaan kannettavat tietokoneet. Nyt käytössä olevat laitteet tarjotaan 

käyttäjilleen lunastettavaksi 50 euron hinnalla, tai palautettavaksi muuhun kunnan 

käyttöön. 

 

Kunnanhallitus keskusteli esityslistojen toimittamisesta varajäsenille. Kunnansihteeri 

toi esille, että salassa pidettävien tietojen jakaminen varajäsenille ei ole lain 

julkisuudesta viranomaisen toiminnasta mukaista. Esityslistat tallennetaan kuntalain 

mukaisesti liitteineen kunnan verkkosivuille salassa pidettäviä tietoja lukuun 

ottamatta ja ovat siellä myös varajäsenten nähtävissä.  

  



VALTIONOSUUDEN VAHVISTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUEN 
KUSTANNUKSIIN 

  

 

KH § 151 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut päätöksellään 10.7.2017 Karvian 

kunnan 1.1.-31.3.2017 perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavan lopullisen 

valtionosuuden seuraavasti:  

 Valtionosuuteen oikeuttavat toteutuneet kustannukset – 535,63 euroa 

 Valtionosuus (50 %) – 267,86 euroa 

  

 Kunnalle ei makseta valtionosuutta, koska Karvian kunnalla on ollut 

perustoimeentulotuen tuloja enemmän kuin menoja ajalla 1.1.-31.3.2017. 

 

 Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta kunnalla on oikeus tehdä 

kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastolle 

30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta (12.7.2017) 

 

Liitteet: 

 

 Päätös 10.7.2017, LSAVI/1740/07.00.00/2016 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi. 

  



VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN VASTINEPYYNTÖ 

 

KH §152 Vaasan hallinto-oikeus varaa Karvian kunnalle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 9.5.2017 (räjähdekeskuksen Niinisalon 

toimipisteen koeampumatoiminnan ympäristölupa) koskevista valituksista.  

 

 Valituksen ovat jättäneet Pro Pohjankangas ry ja sen asiakumppanit, Aini ja Kalevi 

Valkama sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta.   

 

 Pro Pohjankangas ry:n valituksessa tuodaan esiin mm. melu- ja tärinähaitat, jotka 

ovat muodostuneet kohtuuttomiksi lähialueiden asukkaille. Lisäksi valituksessa 

tuodaan esiin pohjaveden ilmeinen pilaantumisvaara. Samoin Aini ja Kalevi 

Valkaman valituksessa tuodaan esiin meluhaitta ja pohjaveden pilaantumisvaara sekä 

alueen asukkaiden turvallisuus. 

 

 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan valituksessa pyydetään muuttamaan 

lupaehtoja mm. seuraavasti: ammunnat olisivat sallittuja helatorstaisin, määräykset 

enimmäislaukaisumääristä vaaditaan kumottavaksi, kesäajan ammuntakielto 15.6–

15.8 vaaditaan kumottavaksi sekä räjähdysainepitoisen maakerroksen 

poistamismääräyksestä poistettavaksi vaaditaan sana vuosittain. 

 

Liitteet: 

 

 Vastinepyyntö 3.7.2017 liitteineen 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää todeta vastineenaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 

esikunnan valitukseen, ettei Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen ja sen 

lupaehtoja ole syytä tehdä puolustusvoimien vaatimia lievennyksiä ammuntojen 

sallittujen ajankohtien, laukausmäärien, ympäristön puhdistamisen eikä ympäristön 

tilan seuraamisen osalta 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta vastineenaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 

esikunnan valitukseen, ettei Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen ja sen 

lupaehtoihin ole syytä tehdä puolustusvoimien vaatimia lievennyksiä ammuntojen 

sallittujen ajankohtien, laukausmäärien, ympäristön puhdistamisen eikä ympäristön 

tilan seuraamisen osalta 

  



LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN YHTENÄISKOULUN RAKENTAMISEEN 

 
Teknltk 27.7. 2017 § 52 

 

Karvian entistä yläkoulua on vuoden aikana laajennettu ja saneerattu uuden yhtenäis-

koulun tarpeisiin. Yhtenäiskouluun siirtyvät esikoulun, kaikkien alakoulujen ja ylä-

koulun oppilaat. 

Vanhan ja uuden rakennuksen yhteensovittaminen aiheutti paljon muutoksia alkupe-

räisiin suunnitelmiin, ja näistä muutoksista on aiheutunut rakentamisen aikaisia lisä-

töitä. Lisäksi osa edelliselle vuodelle budjetoiduista menoista toteutuu vasta tämän 

vuoden aikana. Näistä syistä vuodelle 2017 budjetoitu määräraha 2 420 000€ ei tule 

riittämään.  

 

 

Vuoden 2017 määrärahoista on tarkoitus myös hankkia leikki- ja liikuntavälineet joi-

den arvo on n. 220 000€, joten lisämäärärahan tarve on 120 000€ + 220 000€ = 

340 000€  

 

Kunnanvaltuuston hyväksymä (KV 28§, 13.6.2016) kustannusarvio oli 4 740 000€, jo-

ten hankkeen menomäärärahojen ylitys on n. 260 000€ ja netto toteutuman ylitys on 

110 000€.   

 

Vuosi Määräraha Toteutuma Erotus

2015 150 000,00 € 27 220,22 € 122 779,78 €

2016 2 050 000,00 € 1 890 770,28 € 159 229,72 €

2017 2 420 000,00 € 2 540 000,00 € -120 000,00 €

Yhteensä 4 620 000,00 € 4 457 990,50 € 162 009,50 €

Yhtenäiskoulun rakentamisen  - ja suunnittelun määrärahat ja toteutuma (Arvio 27.7.2017)

Menot:

Rakentaminen ja suunnittelu 4 460 000,00 €

Leikki- ja liikuntavälineet 220 000,00 €

Irtokalusteet 200 000,00 €

ICT-laitteet 120 000,00 €

Yhteensä 5 000 000,00 €

Tulot (avustukset):

Tietoverkkojen rakentaminen (Opetushallitus) 18 400,00 €

Lähiliikuntapaikan rakentaminen (AVI) 122 000,00 €

Ässä-kenttä (S-ryhmä) 10 000,00 €

Yhteensä 150 400,00 €

Yhteensä:

Menot 5 000 000,00 €

Tulot 150 400,00 €

Netto 4 849 600,00 €

Yhtenäiskoulun kokonaiskustannukset: (Arvio 27.7.2017)



PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanvaltuustolta 340 000€ lisämäärärahaa yhte-

näiskoulun rakennustöihin.  

 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

KH § 153 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 340.000 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun 

rakentamiseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 340.000 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun 

rakentamiseen. 

  



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 § 154 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää asettaa ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustu-

mista 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). 

  



POIKKEAMISLUPAHAKEMUS KOSKINEN TEUVO 

 
Teknltk 20.7.2017 § 41 

 

Teuvo Koskinen hakee poikkeamislupaa asuinrakennuksen rakentamiselle omistamal-

leen tilalle ISÄNMAA (230-413-12-7) Karvian Suomijärvellä osoitteessa Rannanky-

läntie 707.  

Tilalla on Rannankyläntien varressa tilakeskus. Tilakeskukselle on rakennettu sauna-

rakennus Ojajärven rantaan. Rantasauna sijaitsee n. 140 metrin etäisyydellä tilakes-

kuksesta. Hakija on aiemmin kuluvana vuonna hakenut poikkeamislupaa rantasaunan 

yhteyteen rakentamiselle. Rakennuslautakunta ehdotti kokouksessaan 15.3.2017, että 

kunnanhallitus myöntää hakijalle poikkeamisluvan loma-asunnon rakentamiseen ran-

tasaunan yhteyteen. Kunnanhallitus päätti myöntää poikkeamisluvan 27.3.2017 (§ 53). 

Suunnitelmien muututtua haetaan nyt uutta poikkeamislupaa.  

Tämän poikkeamisluvan tarkoituksena on, että rantaan ajatellaan muodostuvan kaksi 

erillistä rakennuspaikkaa, toinen saunarakennukselle ja toinen nyt rakennettavalle ra-

kennukselle siten, että myöhemmin ranta voisi olla mahdollista lohkoa omiksi raken-

nuspaikoikseen. Emätilatarkastelun perusteella tilakeskuksella on 2 paikkaa rantara-

kennusoikeutta, joten näiden kahden rantarakennuspaikan jälkeen tilakeskukselle ei 

enää jää rakennuspaikkoja rantaan. Suunniteltu rakentaminen sijoittuu ranta-alueelle, 

jolloin poikkeamista haetaan MRL 72§ 1momentin mukaisesta kiellosta rakentaa ra-

kennus ilman kaavaa 72§ 2 momentissa tarkoitetulle ranta-alueelle. 

Poikkeamisluvalla haetaan lupaa rakentaa n. 110m
2
 1-kerroksinen asuinrakennus, joka 

sijoittuu noin 50 metrin päähän rantaviivasta. 

Naapureita on kuultu ensimmäisen poikkeamisluvan yhteydessä kirjallisesti, kenellä-

kään ei huomautettavaa. Uuden poikkeamisluvan yhteydessä naapureita kuultu puhe-

limitse, kaikki ovat erittäin myötämielisiä suunnitelmien suhteen. 

Oheismateriaalina: 

Poikkeamislupahakemus 

Aluearkkitehdin lausunto poikkeamislupahakemukseen 24.5.2017 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Teuvo Koskiselle 

myönnetään poikkeamislupa asuinrakennuksen rakentamiselle tilalle ISÄNMAA 

(230-413-12-7). 

Lautakunta perustelee päätöstä seuraavasti: 

Uudelleen suoritetun emätilatarkastelun perusteella nykyisellä tilalla on käytettävissä 

kaksi lomarakennuspaikkaa, joista toinen on käytetty rantasaunan rakentamiseen ja 

toinen käytettäisiin nyt asuinrakennuksen rakentamiseen.    

Rakennuspaikalla ei ole luonto- ja ympäristöarvoja, joita mahdollinen rakentaminen 

vaarantaisi tai heikentäisi. 



Rakennuspaikalla on enemmän kuin 50m rantaviivaa (rakennusjärjestys 4.1). Tilakes-

kuksen omistuksessa on ranta-alueelta kaikkiaan noin 300 metrin pituinen alue. Suun-

niteltu rakentaminen sijoittuisi olemassa olevien rakennuksien lähistölle ja samaan lin-

jaan siten, että tilakeskuksen omistamalle alueelle jää runsaasti avointa järvimaisemaa, 

joka näkyy lähellä kulkevalle Rannankyläntielle. Suunniteltu rakentaminen soveltuu 

alueen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan, joten rakentaminen täyttää MRL 

117§ mukaiset ehdot.  

Aluearkkitehti puoltaa poikkeamislupaa asuinrakennuksen rakentamiseen.  

Poikkeamisluvalle asetetaan seuraavat ehdot:  

Rakennus tulee sijoittaa peltoja erottavan ojan pohjoispuolelle siten, että avointa jär-

vimaisemaa jää runsaasti rakennuspaikan eteläpuolelle. 

Ranta-alueen rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 1-kerroksinen yksiasuntoisen 

asuinrakennuksen ja siihen liittyviä talousrakennuksia. Uuden asuinrakennuksen ja 

siihen liittyvien talousrakennuksien yhteenlaskettu pinta-ala saa olla korkeintaan 

140k-m
2
. Rakennusoikeuden määrässä on otettu huomioon kahden rakennuspaikan 

yhteenlaskettu, suhteutettu rakennusoikeus, josta on vähennetty olemassa olevaan 

saunarakennukseen käytetty rakennusoikeus. 

Ojajärven rannalla rakennusten tulvaherkkien rakenteiden alin perustamistaso tulee ol-

la vähintään + 143,55 m N60. 

Jätevedet tulee käsitellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jätevesisuunni-

telma tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Kun mitataan rakennuksen tai tietyn toimenpiteen etäisyyttä rannasta, katsotaan ran-

nan sijaitsevan kohdassa, missä kivennäismaa on keskiveden korkeudella. 

Myönteinen päätös korvaa aiemmin myönnetyn poikkeamisluvan, eikä kunnanhalli-

tuksen aikaisemmin myöntämän poikkeamisluvan perusteella voi näin ollen hakea ra-

kennuslupaa. 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että poikkeamisluvalle 

määriteltiin kahden vuoden voimassaoloaika, jonka aikana rakennuslupaa on haettava. 

 

KH § 155 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää Teuvo 

Koskiselle poikkeamisluvan asuinrakennuksen rakentamiselle tilalle ISÄNMAA (230-

413-12-7). Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta, jona aikana rakennuslupaa on 

haettava. 

 

 PÄÄTÖS: 



Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää Teuvo 

Koskiselle poikkeamisluvan asuinrakennuksen rakentamiselle tilalle ISÄNMAA (230-

413-12-7). Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta, jona aikana rakennuslupaa on 

haettava. 

  



LAUSUMAPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISESTÄ 

 
KH § 156 Kankaanpään hammashoidon tilat ovat ahtaat ja soveltuvat huonosti kyseiseen 

toimintaan.  Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä on esittänyt Kankaanpään 

kaupungille hammastoitolan tilojen tarveselvityksen käynnistämistä. Tilatarveselvitys 

valmistui 24.5.2017. Kankaanpään toimipisteen lisäksi jäsenkunnissa on omat 

toimipisteensä, joissa kaikissa on samat toiminnot kuin kankaanpään toimipisteessä.  

 

 PoSan suun terveydenhuollon palvelutarjonta sisältää korkealaatuista 

perushammashoidon ja erikoishammashoidon eri alueita. Oman toiminnan 

päätuotteet ovat perushammashoidon palvelut kaikenikäisille asiakkaille. palvelut 

tuotetaan kaikissa hammashoitoloissa klo 8-16 ja sulkuaikoina Kankaanpäässä.  

 

 Erikoishammaslääkäripalveluja ovat hampaiden oikomishoito sekä suukirurgia, joka 

tuotetaan Kankaanpään hammashoidossa. Arki-ilta ja viikonloppupäivystys 

järjestetään alueellisena päivystyksenä Satakunnan suun terveydenhuollon yksiköiden 

yhteistoimintana Satakunnan sairaanhoitopiirin tiloissa. Yöpäivystys toimii Turun 

yliopistollisessa sairaalassa. 

 

 Jäsenkunnista Honkajoen, Karvian, Jämijärven ja Pomarkun suun terveydenhuolto 

hoidetaan ostopalveluna. Palvelun tuottaa Attendo Oy vuoden 2016 alusta vuoden 

2018 loppuun.  

 

 Laadituksen selvityksen mukaan jäsenkuntien hoitoloissa on koneita, joiden 

huoltokustannukset ovat verrattain korkeat. Hoitoloiden laitekanta on vanhaa, eikä 

uusia varaosia käytössä oleviin laitteisiin ole helposti saatavissa. Lisäksi 

Kankaanpään hammashoidon tilat ovat toimitiloiltaan riittämättömät. Ilmanvaihto,  

ikkunat ja käyttövesilinja  vaativat uusimista. Kankaanpään toimipisteessä 

työskentelee yksi välinehuoltaja ja jäsenkuntien välinehuollon tekevät hammashoitajat 

ja suuhygienisti itse. Mikäli välinehuolto tapahtuisi keskitetysti,   jäisi kliinisiin 

toimenpiteisiin enemmän aikaa. Selvitystyön tavoitteena on ollut tilojen 

muunneltavuuden lisääminen, tehokkaamman toiminnan tavoittelu, helpompi 

työntekijöiden rekrytointi sekä liikkuvan yksikön perustaminen palvelemaan 

jäsenkuntien lapsi-ja vanhusasiakkaita.  

 Uudet tilat tulisi suunnitella ns. monihuonemallin mukaisesti. Näissä asiakasta 

palvellaan niin, että asiakkaalle pyritään tekemään kaikki mahdollinen hoito yhdellä 

kertaa.  

 

 Työryhmä esitti yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus pyytäisi jäsenkuntien 

lausunnot toimipisteiden keskittämisestä niin, että jäljelle jää yksi 18 hoitoyksikön 

hammashoitola sekä jäsenkuntien liikkuva/ mukana kuljetettava yksikkö/yksiköt, 

joiden avulla pystytään mm. tarkastamaan neuvola- ja kouluikäiset jäsenkuntien 

lapset ja vanhainkotien/ tehostetun palveluasumisen asukkaat.  

 

Liitteet: 

 

 PoSan yhtymähallituksen päätös 

 



 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus antaa lausumanaan, ettei Karvian kunta hyväksy esitystä 

hammashoidon keskittämisestä Kankaanpäähän. Keskittämisestä ei aiheudu 

merkittäviä säästöjä ja hammashoito on Karvian kunnan näkemyksen mukaan 

lähipalvelua ja se tulee tuottaa lähellä asiakasta. Välineistön parantamisesta 

aiheutuvat kustannukset eivät myöskään ole kohtuuttomia.   Suun terveydenhuollon 

palveluista ollaan tekemässä maakunnallista selvitystä ja Karvian kunta ei näe 

hyvänä, että muutoksia oltaisiin tekemässä ennen kokonaisuudistusta. Keskitettyjä 

palveluita voidaan Karvian kunnan näkemyksen mukaan tuottaa korkeintaan siinä 

laajuudessa, kun niitä tällä hetkellä tuotetaan.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausumanaan, ettei Karvian kunta hyväksy esitystä 

hammashoidon keskittämisestä Kankaanpäähän. Keskittämisestä ei aiheudu 

merkittäviä säästöjä ja hammashoito on Karvian kunnan näkemyksen mukaan 

lähipalvelua ja se tulee tuottaa lähellä asiakasta. Välineistön parantamisesta 

aiheutuvat kustannukset eivät myöskään ole kohtuuttomia.   Suun terveydenhuollon 

palveluista ollaan tekemässä maakunnallista selvitystä ja Karvian kunta ei näe 

hyvänä, että muutoksia oltaisiin tekemässä ennen kokonaisuudistusta. Keskitettyjä 

palveluita voidaan Karvian kunnan näkemyksen mukaan tuottaa korkeintaan siinä 

laajuudessa, kun niitä tällä hetkellä tuotetaan.  

  



LAUSUNTO  TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
MAKSETTAVAN LISÄKORVAUKSEN JAKAMISESTA LOUNAIS-SUOMEN 
ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN SOPIMUSKUNNILLE 

 
KH § 157 Lounais-Suomen aluehallintovirasto varaa toimialueensa talous- ja velkaneuvonnan 

sopimuskunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa talous- ja velkaneuvonnan 

alustavasta rahanjakolaskelmasta vuodelle 2017. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 

aluehallintovirastolle 17.8.2017 mennessä. 

 

 Työ- ja elinkeinoministeriö on 10.2.2017 antanut asetuksen (104/2017) talous- ja 

velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2017 maksettavan korvauksen 

perusteista. Aluehallintoviraston tulee toimittaa syyskuussa maksettavan 

lisäkorvauksen jakoa koskevat tiedot Kuluttajavirastolle 20.8.2017 mennessä. 

 

 Aluehallintovirasto on 16.3.2017 tekemällään päätöksellä jakanut 

velkaneuvontapalveluiden tuottajina toimiville kunnille peruskorvausta yhteensä 

1.345.730 euroa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on maksanut peruskorvauksen kuntien 

tileille huhtikuussa 2017. 

 

 Valtion vuoden 2017 talousarviossa on Lounais-Suomen aluehallintoviraston osalle 

varattuna lisäkorvaukseen 287.245 euroa. Momentin määräraha on kaksivuotinen 

siirtomääräraha.  

 

 Lisäkorvaus maksetaan aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella. 

Lisäkorvauksen perusteita ovat, palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan 

kysyntä ja tarve tai neuvonta-alueen asukasluku.  

 

 Harkinnanvaraisten määrärahojen kohdentamista harkittaessa on otettu huomioon 

talous- ja velkaneuvonnan tuottajien Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vuodelta 2016 

toimittamat seurantaraportit sekä talous- ja velkaneuvontapalveluja tuottavien 

ilmoitukset jonotusajoista, uusista asiakkaista. asiakasjonoista sekä keskeneräisistä 

asioista vuonna 2017. Tarveharkinnassaan aluehallintovirasto on tarkastellut 

seurantatietoja erikseen kunkin velkaneuvonta-yksikön osalta sekä suhteessa toisiin 

velkaneuvonta-alueisiin ja aluehallintoviraston toimialueen keskiarvoihin. 

Harkinnassa on myös huomioitu, että liian suuret tai jatkuvat muutokset resurssien 

kohdentamisessa eivät välttämättä edistä palveluiden saatavuuden ja laadun 

kehittymistä aluehallintoviraston toimialueella.   

 

 Neuvonta-alueen asukasluvulle on lisäkorvauspäätöksessä asetettu suuri painoarvo ja 

tällä pyritään myös jatkossa edistämään korvauspäätösten ennakoitavuutta. 

Lisäkorvausta jaettaessa on huomioitu myös ruotsinkielisten palvelujen saatavuuden 

varmistaminen.  

 

 Alustavassa laskelmassa Karvian osuus lisäkorvauksesta on 3.919 euroa  alueelle 

Karvia I (Karvia, Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen, Honkajoki, Parkano, Kihniö) ja 

7.881 euroa alueelle Karvia II (Huittinen, Sastamala ja Punkalaidun).  

 

Liitteet: 



 

 Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 9.8.2017, 

LSAVI/2287/2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy aluehallintoviraston lisäkorvauslaskelman. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi aluehallintoviraston lisäkorvauslaskelman. 

  



SAMPOLANTIEN SANEERAUS / KIRJASTON PIHAN PINNANTASAUS 

 
 Teknltk § 49 

 

Karvian kunta on pyytänyt tarjousta Sampolantien ja kirjaston pihan saneerauksesta 

kokonaisurakkana Aluetaito Oy:n laatimien tarjouspyyntöasiakirjojen 13.4.2017 mukaisesti.  

 

 Urakkaan sisältyy mm. seuraavia toimenpiteitä: 

 

 Sampolantie (urakka-alue: Yhtenäiskoulun piha – Tyyni Tuulion kadun risteysalue): 

 Kadun vanhan asfaltin sekoitusjyrsintä + 100mm murske lisäys 

 KLV:lle tehdään yhden metrin vahvuinen massanvaihto   

 Nykyisten reunakivien purkaminen ja uudelleen asennus 

 Hulevesiviemäröinti kadun ja KLV:n väliin 

 Vanhojen katuvalojen purkaminen 

 Uusien katuvalojen kaapelointi ja pylväsjalustojen asennus 

 Asfaltointi (erillishinta) 

 

 Kirjaston piha: 

 Parkkialueelle tehdään yhden metrin vahvuinen massanvaihto 

 Nykyisten reunakivien purkaminen ja uusien asentaminen 

 Piha-alueen eteläreunassa olevan kivityksen purkaminen ja uudelleen asentaminen 

 Asfaltointi (erillishinta) 

 

 

Hankinnasta on tehty ilmoitus HILMA -hankintakanavassa ja kunnan internet-sivuilla. 

Hankintamenettely on avoin menettely. Urakkatarjoukset on pyydetty toimittamaan 26.7.2017 

klo.15.00 mennessä.  

 

 Liitteet: 

 Suunnitelmapiirustukset 

 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta ja valitsee 

kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan. 

 

 PÄÄTÖS: 

Lautakunta päätti olla avaamatta tarjouksia, koska halusi tutustua tarkemmin 

tarjousaineistoon. Päätettiin, että aineistoon on lautakunnalla viikko aikaa tutustua, ja mikäli 

lautakunta ei katso tarpeelliseksi tehdä muutoksia tarjouspyyntöaineistoon, avataan tarjoukset 

seuraavassa kokouksessa. Jos lautakunta haluaa tehdä muutoksia tarjouspyyntöaineistoon, 

niin siinä tapauksessa annetut tarjoukset hylätään ja järjestetään uusi tarjouspyyntö. 

 

Lautakunta päätti, että Sampolantien osalta suunnitelmat tullaan hylkäämään. Lautakunta 

alkaa valmistella uutta suunnitelmaa.  

 

 Pöytäkirja vielä tarkastamatta tämän päätöksen osalta 27.7.2017. 

___________________________________________________________ 

Teknltk 3.8.2017 § 58 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 



Lautakunta päättää, hyväksytäänkö kirjaston pihan suunnitelma. Mikäli hyväksytään, 

avataan tarjoukset ja valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut 

urakoitsija. 

 

PÄÄTÖS: 

Kirjaston pihan osalta suunnitelma hyväksyttiin ja päätettiin avata tarjouskirjeet.  

Tarjouksia on annettu kolme kappaletta, tarjoajina Ykkösinfra oy Kuopiosta sekä kar-

vialaiset Tmi Vesa Hietikko ja Veljekset Anttila ky. Tarjoushinnat taulukoituna: 

 Maanrakennustyöt Asfaltointi Yhteensä 

Ykkösinfra oy 53 400€ 16 500€ 69 900€ 

Tmi Vesa Hietikko 27 600€  5 000€ 32 600€ 

Veljekset Anttila ky 16 180€ - - 

  

Lautakunta keskusteli tarjouksista. Veljekset Anttila ky ei ollut yksilöinyt asfaltoinnin 

hintaa, vaikka tarjouspyynnössä asia oli selvästi mainittu. Puheenjohtaja totesi, että 

koska Veljekset Anttila ky:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukaisesti laadittu, on se 

hylättävä puutteellisena. 

Jäljelle jääneistä tarjouksista Tmi Vesa Hietikon tarjous on selvästi Ykkösinfra oy:n 

tarjousta edullisempi, mutta se ylittää kuitenkin hankkeeseen budjetoidun investoin-

tisumman 20 000€  selkeästi. Mikäli tarjous hyväksytään kokonaisuutena, on hank-

keeseen anottava kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa. 

Puheenjohtaja teki ehdotuksen, että Tmi Vesa Hietikon tarjous hyväksytään maanra-

kennustöiden osalta ja anotaan lisämäärärahaa asfaltointia varten. Mikäli lisämäärära-

haa ei myönnetä, jätetään piha asfaltoimatta.  

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen ja esittää kun-

nanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle 15 000€ lisämäärärahan myöntämistä Kirjas-

ton pihan asfaltointiin ja osittain pihan maanrakennustöihin. 

KH § 158   

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 15.000 euron lisämäärärahan kirjaston pihan 

asfaltointiin ja osittain pihan maanrakennustöihin 

 

 PÄÄTÖS: 

 



Tiina Järvinen poistui esteellisenä sukulaisuussuhteen vuoksi tämän pykälän käsitte-

lyn ajaksi 20.08-20.22. Kaija Kangas toimii pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän 

ajan. 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 15.000 euron lisämäärärahan kirjaston pihan 

asfaltointiin ja osittain pihan maanrakennustöihin. 

  



MUUT ASIAT 

 

KH § 159 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje annettiin kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 

 

2. Satakunnan koulutuskuntayhtymän, SATAEDU:n yhtymäkokous pidetään 

Sataedun Ulvilan toimipaikassa torstaina 24.8.2017 klo 14.00 alkaen. Kuntia, 

jotka eivät ole ilmoittaneet edustajansa nimeä, nimeämään edustajansa tähän 

yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouksen asiapaperit edustajalleen. 

Kokousedustajan nimi tulee ilmoittaa kuntayhtymälle 23.8.2017 mennessä. 

Kunnanhallitus nimesi yhtymäkokousedustajaksi Sami Laitilan ja varalle Esa 

Pukkilan.  

 

 

3. Kunnanhallitus päätti osallistumisesta Kuntamarkkinoille. Kunta järjestää 

yhteiskuljetuksen torstaina 14.9.2017 kunnanhallitukselle, kunnanvaltuustolle 

sekä johtaville viranhaltijoille. Lähtö Karviasta n. klo 6.00 ja paluu n. klo 19.00. 

Ilmoittautumiset Hannalle 5.9.2017 mennessä. 

 

4. Koulutus 31.8.2017 Jämijärvellä kuntalaista luottamushenkilöille. 

 

5. Kunnanhallitus keskusteli elinvoimalautakunnassa käsittelyssä olleesta Karvian 

seurakunnan virkistysalueen myyntitarjouksesta.  Tarjous tuodaan pykälänä 

seuraavaan kokoukseen. 

 

6. Kunnanhallitus päätti,  että koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpäälle, 

rakennustarkastaja Jaakko Kallioniemelle sekä rehtori Arimo Koivistolle haetaan 

luottokortti 1.500 euron luottorajalla.   

 

7. Veijo Kaskimäki toi esiin huolensa yhtenäiskoulun keittiö- ja siivoushenkilöstön 

määristä. Jyrki Koivumäki kertoi että siivouksesta on keskusteltu teknisessä 

lautakunnassa. Siivoukseen on mahdollista käyttää tarvittavaa resurssia, nyt 

katsotaan rauhassa koulun käynnistyminen ja todellinen työvoimatarve. 

 

8. Tiina Järvinen kertoi, että Ylen lounais-suomen uutisissa on ollut tänään juttua 

yhtenäiskoulusta. Järvinen tiedusteli myös vanhusneuvoston kokoonpanoa, mutta 

kaikki eivät vielä ole ilmoittaneet edustajaansa. Lisäksi Järvinen tiedusteli 

dokumenttielokuva-dvd:ltä puuttuvia, luvattuja extraraitoja. Järvinen tiedusteli 

myös ennakkomarkkinoinnissa olevien rivitaloasuntojen varaustilannetta.  

 

9. Jaakko Hietaluoma tiedusteli vuoropäivähoidon mahdollisuutta Karviassa. 

Vainionpää kertoi, että ilman muuta on vuorohoitoa tarjolla silloin kun sitä 

töiden vuoksi tarvitaan. 

 

10. Eetu Suoneva tiedusteli,  että onko koulukyydillä tulleiden, koulun alkua 

odottavien koululaisten aamutoiminta maksullista. Vainionpää kertoi, että ei ole.  



ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 160 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Oikeusministeriö 

 

Oikeusministeriön kirje 21.6.2017, OM 9/51/2017 

Vuoden 2018 presidentinvaali ja sen yhteydessä mahdolliset 

toimitettavat maakuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä 

ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym. 

 

Kunnanhallitus tekee kirjeessä mainituista asioista erikseen päätökset 

hyvissä ajoin ennen vaaleja. 

 

 

Valtiovarainministeriö 

 

Valtiovarainministeriön kirje 10.7.2017; VM/1346/02.02.03.09/2017 

Valtionavustukset suomi.fi-viestit –palvelun käyttöönottoihin 

 

Suomi.fi-viestit on palvelu, joka toimii julkishallinnon organisaatioiden 

keskitettynä viestioperaattorina kansalaisille tai yrityksille. Kansalaisille 

palvelu avautuu syksyllä 2017 ja yrityksille vuoden 2018 alkupuolella.  

  

Valtiovarainministeriö myöntää julkisen hallinnon organisaatiolle tukea 

Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin. 

Kunnille ja kuntayhtymille tuki myönnetään valtionavustuksena. Muille 

julkisen hallinnon organisaatioille tuki myönnetään käyttö- ja 

kirjausoikeutena tai käyttöoikeutena momentille 28.70.03.  Avustukset 

ovat haettavissa ajalla 10.8.2017 – 31.8.2018. 

 

Valtiokonttori 

 

Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 1/2017, kuten mm. 

Ajankohtaista antolainauksesta 

Vaihtoehtoja vuokrataloyhteisöjen vaikeisiin tilanteisiin 

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti etenee 

ASP-asuntokauppoja on tehty viime vuotta vilkkaammin 

Valtiokonttori on mukana Kuntamarkkinoilla 13. – 14.9.2017 

 

Työttömyysvakuutusrahasto TVR 

 

Päätös 26.7.2017 Työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2016 

Työttömyysvakuutusmaksun palautusta 2.897,72 euroa maksetaan 

kunnan tilille viimeistään 31.8.2017. 

 

Kuntaliitto 



Yleiskirje 21.6.2017; 17/2017 

Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista 

 

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto 

 

Uutiskirje nro 2/2017 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirja1/2017, 12.6.2017  

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 12.6.2017, § 91 

Vuoden 2017 palveluhintojen 1. hinnanalennus/hyvitys 

jäsenkunnille ja sopimuskunnille palveluostojen suhteessa 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous 

10.7.2017, lista ja liitteet löytyvät linkistä 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/ 

 

Verohallinto 

 

Ehdotuspyyntö 2.6.2017, Dnro A26/00 01 02/2017 

Kuntia edustavien jäsenten ehdottaminen verotuksen 

oikaisulautakuntaan toimikaudelle 1.1.2018 –31.12.2022 

 

 

Pirkanmaan liitto 

 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on tullut voimaan (MRA 95 §) 

 

Satakuntaliitto 

 

Tiedote 19.6.2017, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnoksen 

palautteeseen hyväksyttiin vastineet 

 

Tiedote 19.6.2017, Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 

19.6.2017 

Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen väliaikainen 

valmistelutoimielin nimitettiin 

 

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista 19.6.2017 on luettavissa 

linkistä: 

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

?+ bid= 910 

Maakuntahallituksen kokouksen 19.6.2017 pöytäkirja on luettavissa 

linkistä: 

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

+ bid= 910 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=910
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=910
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=910
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=910


 

Ote: Maakuntahallitus 19.06.2017  

§ 80, Maakuntauudistuksen vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän 

asettaminen 

§ 81, Valinnanvapauspilotointeihin osallistuminen Satakunnassa 

 

Satakuntaliiton tiedote 22.6.2017; Satakuntaliiton kannanotto Opetus- ja 

kulttuuriministeriön asetusluonnokseen valtakunnallista ja alueellista 

kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista 

 

Edustajainkokouksen esityslista 18.8.2017 

 

Satapelastus 

 

Pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 6.6.2017 luettavissa: 

http://www.pori.fi/material/attachments/kt/satpel/OkCzAiVf5/SATPEL

_JK_04_06062017pk.pdf 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU, yhtymähallitus 

 

Kokouspöytäkirja 6.6.2017 

Yhtymäkokouskutsu torstaina 24.8.2017 alkaen klo 14.00 Ulvilassa 

Edustaja nimetään muissa asioissa. 

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry KVVY 

 

Karvianjoen yhteistarkkailu vuonna 2016, Asta Laari 2017, 

Julkaisunro 779 

 

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä 

 

Kuntayhtymävaltuuston 27.7.2017 pidettävän kokouksen esityslista 

2/2017 liitteineen  

 

Kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja 2/2017 

Kokous pidetty 27.7.2017 

 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Muutos 29.6.2017 pidettävän yhtymävaltuuston kokouksen 

alkamisaikaan; oikea alkamisaika oli ollut klo 17.30.  

 

Porin kaupunki 

 

Satasoten tiedote 14.6.2016, Satasoten johtoryhmältä lausunto Rauman 

kaupungin erikoissairaanhoitoa koskevasta kilpailutushankkeesta 

  

http://www.pori.fi/material/attachments/kt/satpel/OkCzAiVf5/SATPEL_JK_04_06062017pk.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/satpel/OkCzAiVf5/SATPEL_JK_04_06062017pk.pdf


Satasoten tiedote 14.6.2017, Suoravastaanotto   - nopea apu ilman 

jonotusta  

 

Satasoten tiedote 29.6.2017; mm Satasoten viimeiset 

aluekierrosvierailut pysähtyivät Kankaanpäässä ja Raumalla 

 

Satasoten tiedote 3.7.2017; mm Satakunnan maakuntauudistus etenee 

vahvasti 

Satasoten tiedote 4.7.2017; mm. Vaikuta tulevaisuuden 

vanhuspalveluihin 

Satasoten tiedote 17.7.2017; mm. Satasoten muutosorganisaatiossa 

kaksi uutta asiantuntijaa 

Satasoten tiedote 7.7.2017; mm. Satakunta jättää tänään hakemuksensa 

valinnanvapauskokeiluun 

Satasoten tiedote 24.7.2017; mm. Tuki osatyökykyisen opinto- ja 

työllisyyspolulla tarpeen 

Satasoten tiedote 26.7.2017; mm. Ammattilaisten mukaan asiakas 

huomioidaan hyvin Satakunnan kuntoutus- ja työllisyyspalveluissa 

 

Muilta kunnilta tulleet 

 

Jämijärven kunnanhallitus, pöytäkirjanote 29.6.2017, § 174 

Osallistuminen valinnanvapauspilotointiin 

 

Karvian Lämpö Oy 

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja 26.6.2017 

 

Eläkeliitto, Karvian yhdistys ry 

 

Eläkeliiton ilmoitus: Eläkeliiton Karvian yhdistys ry on hallituksen 

kokouksessa 1.8.2017 valinnut edustajakseen Karvian 

vanhusneuvostoon Mirja Marjakosken. Varaedustajaa ei nimetty, 

valitaan jos tulee tarvetta. 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 68 / 16.6.2017 

Virallinen lehti 71 / 26.6.2017 

Virallinen lehti 73 /30.6.2017 

Virallinen lehti 76 / 7.7.2017 

Virallinen lehti 79 / 14.7.2017 

Virallinen lehti 82 / 21.7.2017 

Virallinen lehti 85 / 28.7.2017 

Virallinen lehti 88 / 4.8.2017 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

Päivi Suominen oli esteellinen tämän kohdan käsittelyn ajan klo 21.10 - 21.11. 



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 161 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus.  

 


