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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 162 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 § 163 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 Veijo Kaskimäki ja Joni Vainionpää.  

 

  



 

 

 

EROPYYNTÖ TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 

 

KH § 164 Anne-Marie Viitala pyytää eroa kunnallisesta luottamistehtävästä paikkakunnalta 

muutos vuoksi 1.8.2017 lähtien. Anne-Marie Viitala on teknisen lautakunnan jäsen. 

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron 

myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

 

Liitteet: 

 

 Eropyyntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Anne-Marie 

Viitalalle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä 1.8.2017 lähtien ja valitsee 

Viitalan tilalle tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Anne-Marie 

Viitalalle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä 1.8.2017 lähtien ja valitsee 

Viitalan tilalle tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

  



 

 

KARVIAN KUNNAN KONSERNIOHJE 

 

KH § 165 Karvian kunnan vuonna 1998 hyväksytyn konserniohjeen uudistaminen on tullut 

ajankohtaiseksi uuden kuntalain myötä. Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto 

päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.  

 

 Kuntalain 47 § mukaan konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä 

soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan 

tarpeelliset määräykset kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja 

ohjauksesta, konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä, 

tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta, 

velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa, konsernin 

sisäisistä palveluista, kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja 

nimittämisestä sekä kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta 

 

 Kuntaliitto on tehnyt kunnille konserniohjesuosituksen, joka on ilmestynyt vuonna 

2017. Karvian kunnan konserniohje on laadittu tämän suosituksen pohjalta 

yhteistyössä kunnan tytäryhteisöjen toimitusjohtajien kanssa. 

 

 Konserniohjeen hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta konserniohje tulee käsitellä myös 

tytäryhteisöjen hallituksissa sekä yhtiökokouksissa. Uusi ohje tulisi voimaan 

1.1.2018 

 

Liitteet: 

 

 Konserniohje 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnan tytäryhteisöille, että ne osaltaan hyväksyvät Karvian 

kunnan uuden konserniohjeen tulevaksi voimaan 1.1.2018. Tytäryhtiöiden käsittelyn 

jälkeen asia etenee kunnanhallituksesta kunnanvaltuuston käsittelyyn.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnan tytäryhteisöille, että ne osaltaan hyväksyvät 

Karvian kunnan uuden konserniohjeen tulevaksi voimaan 1.1.2018. Tytäryhtiöiden 

käsittelyn jälkeen asia etenee kunnanhallituksesta kunnanvaltuuston käsittelyyn.  

 

Ohjeen sivulta 3 poistetaan tilikautta koskeva lause ”ellei 

tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä”.  

  



 

 

VAKUUTUSMEKLARIPALVELUT 

 

KH § 166 Karvian kunnan henkilövakuutukset, omaisuusvakuutukset ja toiminnanvakuutukset 

tulee kilpailuttaa nykyisen vakuutussopimuksen määräaikaiskauden päätyttyä vuoden 

2015 loppuun. Tällä hetkellä vakuutussopimus on voimassa toistaiseksi, 

vakuutuskauden (kalenterivuoden) kerrallaan. Vakuutuskilpailutuksessa on 

tarkoituksenmukaista käyttää apuna vakuutusmeklaria, joka huolehtii 

kilpailuttamisesta kokonaisuudessaan. 

 

 KL-Kuntahankinnat on tehnyt vakuutusmeklaripalveluista puitesopimuksen, jossa 

myös Karvian kunta on mukana. Puitesopimuksessa on mukana kolme 

Kuntahankintojen kilpailutuksen perusteella valitsemaa palveluntarjoajaa, Novum 

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

minikilpailutus. 

  

 

Liitteet: 

 

 Tarjouspyyntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää pyytää tarjouksia vakuutusmeklaripalveluista 

Kuntahankintojen puitesopimuksen mukaisesti 18.9.2017 klo 13.00 mennessä.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti pyytää tarjouksia vakuutusmeklaripalveluista Kuntahankintojen 

puitesopimuksen mukaisesti 18.9.2017 klo 13.00 mennessä.  

 

  



 

 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–
30.6.2017 

 
KH § 167 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 – 06.2017.  

 

Liitteet: 

 

 Käyttötalous 01 – 06.2017 

 Investoinnit 01 – 06.2017 

 Tuloslaskelma 01 – 06.2017 

 Rahoituslaskelma 01 - 06.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 06.2017 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi ja lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 – 06.2017 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi ja päätti lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.  

  



 

 

VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 

 
KH 19.6.2017 

§ 137 Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava 

vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä 

 

 Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 

toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, 

asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 

tarvitsemiensa palveluiden kannalta. 

 

 Vanhusneuvosto nimetään kunnanhallituksen toimikaudeksi. Vanhusneuvoston 

toimintasääntö on hyväksytty vuonna 2013. 

  

Liitteet: 

 Vanhusneuvon toimintasääntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus pyytää Iltaruskon palvelukeskuksesta, kotihoitoa, Karvian 

Sotaveteraaneja, Omaisten ja ystävien tukiyhdistystä sekä Eläkeliiton Karvian 

osastoa nimeämään omat edustajansa ja varaedustajat vanhusneuvostoon. Karvian 

kunnanhallitus nimeää oman edustajansa vanhusneuvostoon.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Veijo Kaskimäki esitti Tiina Järvistä vanhusneuvoston jäseneksi. Kunnanhallitus 

nimesi omaksi edustajakseen Tiina Järvisen. Kunnanhallitus päätti pyytää Iltaruskon 

palvelukeskuksesta, kotihoitoa, Karvian Sotaveteraaneja, Omaisten ja ystävien 

tukiyhdistystä sekä Eläkeliiton Karvian osastoa nimeämään omat edustajansa ja 

varaedustajat vanhusneuvostoon.  

 

KH § 168 Kunnanhallituksen pyynnöstä Iltaruskon palvelukeskus ja Annakoti, kotihoito ja 

omaisten- ja ystävien tukiyhdistys ovat nimenneet edustajansa ja varaedustajat 

vanhusneuvostoon. Eläkeliiton Karvian yhdistys ry on samoin nimennyt oman 

edustajansa ilman varaedustajaa, joka nimetään tarvittaessa. Myös Karvian 

Sotaveteraanit ovat myös ilmoittaneet edustajansa. Kunnan edustaja on nimetty jo 

edellisessä kokouksessa 

 

Karvian vanhusneuvoston kokoonpano  

Karvian kunnan edustaja Tiina Järvinen 

Iltarusko +  Annakoti vars. Heli Ylilammi varalla Eija Niskala 

Kotihoito   vars Miia Kivimäki varalla Maritta Kuusisto  

Omaisten ja ystävien tuki vars Senja Suoneva varalla Teija Ala-Karvia 

Eläkeliiton Karvian yhdistys vars Mirja Marjakoski varalle ei valittu ketään 

Karvian Sotaveteraanit vars Leo Sammi varalla Toivo Hannukainen 



 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy esityksen mukaisesti vanhusneuvoston kokoonpanon.  

 

Karvian vanhusneuvoston kokoonpano 

 

Karvian kunnan edustaja Tiina Järvinen 

Iltarusko +  Annakoti vars. Heli Ylilammi varalla Eija Niskala 

Kotihoito   vars Miia Kivimäki varalla Maritta Kuusisto  

Omaisten ja ystävien tuki vars Senja Suoneva varalla Teija Ala-Karvia 

Eläkeliiton Karvian yhdistys vars Mirja Marjakoski varalle ei valittu ketään 

Karvian Sotaveteraanit vars Leo Sammi varalla Toivo Hannukainen 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaisesti vanhusneuvoston kokoonpanon.  

 

Karvian vanhusneuvoston kokoonpano 

 

Karvian kunnan edustaja Tiina Järvinen 

Iltarusko +  Annakoti vars. Heli Ylilammi varalla Eija Niskala 

Kotihoito   vars Miia Kivimäki varalla Maritta Kuusisto  

Omaisten ja ystävien tuki vars Senja Suoneva varalla Teija Ala-Karvia 

Eläkeliiton Karvian yhdistys vars Mirja Marjakoski varalle ei valittu ketään 

Karvian Sotaveteraanit vars Leo Sammi varalla Toivo Hannukainen 

 

  



 

 

 

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

 
KH 14.8.2017 § 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. 

 

KH § 169 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 18.8.2017 tehnyt päätöksen lisäkorvauksen 

jakamisesta. Aluehallintovirasto ei ole muuttanut alkuperäistä esitystä.  

 

 Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.  

 

Liitteet: 

 

 Päätös 18.8.2017 LSAVI/2287/2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää ettei hae siihen muutosta.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi ja päättää ettei hae siihen muutosta.  

 

  



 

 

SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO 

 

KH § 170 Satakunnan kuntia edustava edustajainkokous valitsi 18.8.2017 Satakunnan 

maakuntavaltuuston 53 jäsentä vuosille 2017 – 2019, mikäli maakuntauudistus astuu 

voimaan 1.1.2010 alkaen. 

 

 Uusi maakuntalaki tulee määrittämään lakisääteisen vanhusneuvoston kuhunkin 

maakuntaan Suomessa vuodesta 2020 alkaen. Satakunnassa on toiminut 

maakunnallinen vanhusneuvosto vuodesta 2010 alkaen. Vanhusneuvosto toimii 

Satakuntaliiton alaisuudessa. 

 

 Satakunnan vanhusneuvosto pyytää ehdotuksia 25.8.2017 mennessä toimintaohjeensa 

mukaisesti seuraavilta tahoilta: 

 - SENK (Satakunnan Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta) 4 edustajaa 

 - seutukunnat 3 vanhusneuvostojen edustajaa 

 o Pohjois-Satakunta: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, 

Siikainen 

 o Porin seutukunta: Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, 

Nakkila, Pomarkku, Pori, Ulvila 

 o Rauman seutukunta: Eura, Eurajoki, Rauma, Säkylä 

 - Maakuntahallituksen nimeämä yksi edustaja 

 - Satakunnan ammattikorkeakoulun nimeämä yksi edustaja 

 - Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Säätiön nimeämä yksi edustaja.  

 

 Ensimmäisessä kokouksessaan 22.9.2017 maakuntavaltuusto valitsee 

puheenjohtajistonsa ja maakuntahallituksen, joka kokoontuu ensimmäisen kerran 

2.10.2017. Kokouksessa 2.10.2017 kootaan mahdollisimman monta niistä 

toimikunnista ja ryhmistä, mitä maakuntahallitus on asettanut ja pohditaan miten 

ryhmät asetetaan tulevaisuudessa. Myös Satakunnan vanhusneuvoston osalta 

katsotaan läpi puheenjohtajuus ja koko ryhmä: onko nykyisillä jäsenillä valmiutta 

jatkaa, onko tullut muita vanhusneuvoston toimialaan liittyviä toimijoita, keitä voisi 

kutsua mukaan ryhmään. 

 

 Mikäli kaikkien tahojen ehdotukset jatkajista tai uusista jäsenistä saadaan hyvissä 

ajoin, jotta ne ehtivät 2.10.2017 kokoukseen. Muutoin asia siirtyy loka-marraskuun 

vaihteeseen. Satakunnan vanhusneuvoston puheenjohtajuus joka tapauksessa 

ratkaistaan 2.10.2017 kokouksessa. 

 

Liitteet: 

 Satakunnan vanhusneuvoston toimintaohje 

 Luettelo Satakunnan vanhusneuvoston nykyisistä jäsenistä. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaansa Satakunnan vanhusneuvoston jäseneksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 



 

 

Kunnanhallitus päätti nimetä ehdokkaaksi Satakunnan vanhusneuvoston jäseneksi 

Paavo Tuuliniemen. 

 

  



 

 

KARVIAN SEURAKUNNAN MYYNTITARJOUS 

 
EVLTK 10§ Karvian seurakunta tarjoaa kunnalle ostettavaksi virkistys/uimaranta-alueen 

Rastiaisjärven kiinteistöstä Rastiainen 230-405-1-6.  Seurakunta esittää tontin 

myyntihinnaksi 30 000 euroa.  

 

 Seurakunta on teettänyt v. 2015 kiinteistölle rantayleiskaavan muutoksen. 

kaavamuutoksella siirrettiin virkistysaluetta leirikeskuksen läheisyyteen ja osoitettiin 

kaski uutta lomarakennuspaikkaa. Kaavamuutoksella parannettiin virkistys/ 

uimaranta-alueen käyttömahdollisuuksia.  Kaavamuutoksen jälkeen seurakunta on 

myynyt kaavamuutosalueelta pohjoisemman mökkitontin 58 000 eurolla ja eteläinen 

mökkitontti on myynnissä 74 000 euron hinnalla.  

 

Liitteet: 

 

 Karvian Seurakunnan myyntitarjous 

 Kiinteistörekisterin karttaote 

 Virkistysalueen ja mökkitonttien kartat 

 Karvian rantayleiskaavan muutos 14.10.2016 

 Pöytäkirjanote KV 2/14.11.2016 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Elinvoimalautakunta esittää näkemyksensä tontin ostosta kunnanhallitukselle.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunnan yksimielinen näkemys oli, että tontti tulisi hankkia kunnan 

omistukseen.  

 

KH § 171 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää asiasta elinvoimalautakunnan esityksen ja edellisessä 

kokouksessa saadun selvityksen perusteella. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Veijo Kaskimäki esitti,  että tontti voidaan ostaa 

5.000 euron kauppahinnalla.  Tiina Järvinen ja Tomi Ylilammi kannattivat 

Kaskimäen esitystä. Kunnanhallitus päätti tehdä Karvian seurakunnalle 

vastatarjouksen 5.000 euron kauppasummasta.  

  



 

 

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2017  

 
KH § 172 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden 

toteutumista ajalla 1.1. – 30.6.2017 kokouksessaan 24.8.2017. Kuuden kuukauden 

osuus vuotuisesta määrärahasta on 50 %.  

 
 Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-kesäkuussa 2017 ovat 

seuraavat: 

 

Palvelu:                                        käyttö: 

Perhepalvelut                                50,69 % 

Aikuispalvelut                               53,14 % 

Vanhuspalvelut                              42,13 % 

Erityispalvelut                               58,50 % 

Ympäristöpalvelut                          42,61 % 

 

Palvelut yhteensä, tammi-kesäkuun 2017 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta 

on 48,46 %. Kustannusten lisäystä on erityispalveluissa, joissa tammi-kesäkuun 

toteuma on ylittynyt 8,5 prosenttia. Lisäystä siellä on erityisesti vuodeosastohoidon 

osalta. Nousu koskee koko PoSan aluetta. Karvian osalta käyttö on pienempää kuin 

viime vuonna vastaavana ajanjaksona.  Myös aikuispalveluissa on vähäistä ylitystä, 

mm. aikuisneuvolakäynnit ovat lisääntyneet viime vuodesta.  Tammi-kesäkuun 

toteuman perusteella näyttää siltä, että PoSalle varatut määrärahat riittäisivät.  

 

Liitteet: 

 

 PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2017 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2017 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2017 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

  



 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 173 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 25.8.2017 ja on toimittanut pöytäkirjan 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 

Liitteet: 

 

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 25.8.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

  



 

 

STM:N LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSEEN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI 
TYÖTTÖMYYSTURVALAIN MUUTTAMISESTA 

 
KH § 174   Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi 

työttömyysturvalain muuttamiseksi jakelussa mainituilta tahoilta.   Luonnos on osin 

keskeneräinen ja täydentyy lausuntovaiheen jälkeen.  

 

Luonnos liittyy hallituksen maakuntauudistusta koskevien esitysten kokonaisuuteen ja 

sen tavoitteena on ratkaista maakuntauudistuksesta seuraavat muutostarpeet pitkään 

työmarkkinatukea saaneen kotikunnalle nyt kuuluvan työmarkkinatuen 

rahoitusvastuun osalta. Ruotsinkielinen käännös luonnoksesta toimitetaan 

myöhemmin.  

 

 Lausunto pyydetään toimittamaan 1.9.2017 mennessä osoitteella kirjaamo@stm.fi. 

 Lausunnot ovat julkisia.  

 

 Lakiluonnoksen keskeisin sisältä on, että sillä muutettaisiin työmarkkinatuen 

rahoituskustannusten jakoa nykyisestä siten, että yli 300 mutta alle 1000 päivää 

työttömänä olleiden osalta työttömän kotikusta vastaisi  25 %  ja maakunta 25 %  

sekä valtio 50 % maksetun työmarkkinatuen rahoituksesta.   Yli 1000 päivää 

työttömänä olleiden osalta kotikunta vastaisi 35 %, maakunta 35% ja valtio 30%. 

 

 Lausuntoa pyydettiin niiltä kunnilta joilta pyydettiin lausuntoa kasvupalveluiden 

uudistamisesta sekä Kuntaliitolta. Kaikkien kuntien osalta lausunnot kuitenkin 

otetaan huomioon.  

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö STM/2245/2017  

 Lakiluonnos Hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta (työ-

markkinatuen rahoitus) 20.7.2017 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus  esittää lausuntonaan, että  kuntien vastattavaksi jäävä prosenttiosuus 

työmarkkinatuesta pitäisi olla esitettyä huomattavasti pienempi, tai sitten kunnilla 

tulisi olla tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. 

Tälläkin hetkellä kunnilla on vain maksuvelvoite, ei riittäviä keinoja 

pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitä, että 

kunta saisi työttömien yhteystietoja ja muita perustietoja koulutuksesta ja 

työkokemuksesta.  Maakuntauudistuksen yhteydessä kuntien vaikutusmahdollisuudet 

kapenevat nykyisestä ja siksi kuntien vastuulle tulisi jäädä lakiesityksessä esitettyä 

pienempi osuus kustannuksista.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus  päätti esittää lausuntonaan, että  kuntien vastattavaksi jäävä 

prosenttiosuus työmarkkinatuesta pitäisi olla esitettyä huomattavasti pienempi, tai 

mailto:kirjaamo@stm.fi


 

 

sitten kunnilla tulisi olla tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus pitkäaikaistyöttömyyden 

hoitoon. Tälläkin hetkellä kunnilla on vain maksuvelvoite, ei riittäviä keinoja 

pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitä, että 

kunta saisi työttömien yhteystietoja ja muita perustietoja koulutuksesta ja 

työkokemuksesta.  Maakuntauudistuksen yhteydessä kuntien vaikutusmahdollisuudet 

kapenevat nykyisestä ja siksi kuntien vastuulle tulisi jäädä lakiesityksessä esitettyä 

pienempi osuus kustannuksista.  

  



 

 

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS YLINEN  

 
Teknltk 21.8.2017 § 66 

 

Karviankylässä osoitteessa Karviankyläntie 311 sijaitsevan tilan KARVIANRANTA 

(230-403-3-74) omistajat Pirjo Ylinen, Jari Ylinen ja Jouni Ylinen hakevat poik-

keamislupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen vakituiseksi asuinra-

kennukseksi rantayleiskaavan vastaisesti. Tila on rantayleiskaavassa merkitty kaava-

merkinnällä RA, lomarakennusalue. Asianhoitajana toimii Pentti Ylinen.  

Tilalla on vuonna 1987 valmistunut lomarakennus sekä erillinen saunarakennus. Tilal-

la ei ole omaa rantaviivaa. Saunarakennuksen etäisyys rannasta on lyhimmillään noin 

70m ja asuinrakennuksen 100m. Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja päärakennus so-

veltuu vakituiseen asuinkäyttöön. Kiinteistölle on liittymä Karviankyläntieltä ja ra-

kennusten välittömään läheisyyteen on riittävät kulkuyhteydet.  

Naapureita on kuultu hakemuksen yhteydessä, kaikki naapurit ovat myötämielisiä 

suunnitelmien suhteen. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Päätöksellä ei aiheuteta 

haittaa ympäristölle tai luontoarvolle, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta 

muutoksia alueen rakentamisessa. Rakentamispaikan läheisyydessä on jo ennestään  

vakituista asutusta. 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Karvianrannan kiinteistölle 

myönnetään määräaikainen poikkeamislupa rantayleiskaavan mukaisesta rakentami-

sesta seuraavin ehdoin: 

  

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa pää-

töspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutok-

seen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-aluemerkinnästä on voimassa 

kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyisille omistajille. Mikäli kiinteistö vaihtaa omis-

tajaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleis-

kaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. Mikäli 

kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja 

asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi. 

- Poikkeamisluvan tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennusluvalla 

ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säilyy ran-

tayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus. 

- Kiinteistön jätevesien käsittely on uudistettava nykyisten lakien ja asetusten mu-

kaiseksi. Jätevesisuunnitelma tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 



 

 

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle poikkeamislupahakemuksen 

hyväksymistä päätösehdotuksessa esitetyllä tavalla. 

 

KH § 175 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää Karvian-

rannan kiinteistölle määräaikaisen poikkeamisluvan rantayleiskaavan mukaisesta ra-

kentamisesta seuraavin ehdoin: 

  

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa pää-

töspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutok-

seen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-aluemerkinnästä on voimassa 

kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyisille omistajille. Mikäli kiinteistö vaihtaa omis-

tajaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleis-

kaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. Mikäli 

kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja 

asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi. 

- Poikkeamisluvan tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennusluvalla 

ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säilyy ran-

tayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus. 

- Kiinteistön jätevesien käsittely on uudistettava nykyisten lakien ja asetusten mu-

kaiseksi. Jätevesisuunnitelma tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää Karvian-

rannan kiinteistölle määräaikaisen poikkeamisluvan rantayleiskaavan mukaisesta ra-

kentamisesta seuraavin ehdoin: 

  

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa pää-

töspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutok-

seen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-aluemerkinnästä on voimassa 

kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyisille omistajille. Mikäli kiinteistö vaihtaa omis-

tajaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleis-

kaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  



 

 

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. Mikäli 

kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja 

asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi. 

- Poikkeamisluvan tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennusluvalla 

ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säilyy ran-

tayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus. 

- Kiinteistön jätevesien käsittely on uudistettava nykyisten lakien ja asetusten mu-

kaiseksi. Jätevesisuunnitelma tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 176 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Valtuustoseminaari järjestetään Torrossa 29.9.2017.  

 

Veijo Kaskimäki muistutti maantien 273 ongelmista, jotka on nyt saatava korjattua.  

 

Tomi Ylilammi kertoi saaneensa viestiä, että nyt kun Kirkonkylän ilme on saatu 

siistiksi,  niin saataisiinko myös sivukylillä ilmettä siistimmäksi. Kunnanjohtaja 

kertoi, että asian tiimoilta voisi miettiä vaikka hanketta, kunhan löytää sopivan tavan 

toteuttaa se. Päivi Suominen ehdotti esim. jonkinlaista kilpailua siististä pihapiiristä.  

 

 

Jukka Ohrankämmen tiedusteli rivitalohankkeiden mahdollisia asuntovarauksia. 

Kunnassa ei ole tarkkaa tietoa asiasta. Lisäksi Ohrankämmen esitti,  että Pentintielle 

tulisi laittaa kolmio koulun kulmaan.   

 

 

Jyrki Koivumäki kertoi terveisiä teknisen lautakunnan kierrokselta kunnan 

rakennuksiin, että jätevedenpuhdistamon alueeseen tulisi kiinnittää huomioita, 

samoin risteysalueiden ja muutenkin yleiseen siisteyteen. Sami Laitila toivoi Salen 

Käkelän puoleiseen liittymään jonkin hidasteen.   

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 177 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Oikeusministeriö 

 

Oikeusministeriön kirje 9.8.2017, OM 9/51/2017 

Vuoden 2018 presidentinvaali  

Viite:OM: n kirje 21.6.2017, dnro OM 9/51/2017 

Kirjeessä todettiin, että seuraava yleinen vaali on tasavallan presidentin 

vaali (presidentinvaali), joka toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja että 

sen yhteydessä mahdollisesti toimitettaisiin hallituksen esityksessä (HE 

15/2017 vp.) tarkoitetut ensimmäiset maakuntavaalit.  Kirjeen 

lähettämisen jälkeen kyseisen hallituksen esityksen käsittelytilanne 

eduskunnassa on kuitenkin muuttunut siten, että hallitus linjasi 5.7.2017 

muun ohella, että ensimmäisiä maakuntavaaleja ei toimiteta 

presidentinvaalin yhteydessä, vaan erillisinä vaaleina lokakuussa 2018 

(vaalipäivä sunnuntai 28.10.2018).  

Muuttuneen tilanteen johdosta oikeusministeriö kiinnittää 

kunnanhallituksen huomiota seuraavaan:  

 

Sunnuntaina 28.1.2018 toimitetaan ainoastaan presidentinvaali.  

Presidentinvaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17. – 

23.1.2018 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 17. – 20.1.2018 

(keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan 

ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 10.1.2018.  

 

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa 

vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä 

saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen 

vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.- 6.2.2018 

(keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 31.1.-3.2.2018 (keskiviikosta 

lauantaihin).  

Ajantasainen vaalilaki /714/1998, viimeksi muutettu lailla 361/2016), 

johon siis ei ole kuntavaalien jälkeen tullut eikä ennen presidentinvaalia 

ole tulossa muutoksia, löytyy osoitteesta: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714 

 

Maakunta- ja vaalipiirijako säilyy presidentinvaalissa vielä 

nykyisellään. Joulukuuksi suunnitellut vallikoulutustilaisuudet 

peruutetaan.  

 

Muilta osin oikeusministeriön kirje 21.6.2017 on voimassa. Ministeriö 

muistuttaa erityisesti, että presidentinvaalin yleisten 

ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tietojen, 

samoin kuin keskusvaalilautakunnan osoitetietojen tulee olla merkittyinä 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714


 

 

vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina 

3.11.2017 klo 12.  

Kunnanhallitus tekee edellä mainituissa kirjeissä olevista asioista 

erikseen päätökset hyvissä ajoin ennen vaaleja.  Oikeusministeriön kirje 

on annettu tiedoksi keskusvaalilautakunnalle 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Kuntainfo 4/2017 

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja raskaana oleviennaisten oikeus 

terveydenhuollon palveluihin Suomessa 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

 

Päätös Dnro V/69716/2017  

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

 

Hakija/ Palvelujen tuottaja 

Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 

90100 Oulu 

Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- 

ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi 

seuraavasti: 

 

1. Palveluja tuottava toimipaikka: 

Coronaria Kuntoutus Oy, Helsinki c/o Oy Contextia Ab, Malmin 

Kauppatie Helsinki 

 

Tuotettavat palvelut: 

Terapeuttinen toiminta 

Puheterapia toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

Toimintaterapia toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

 

Toimintakunnat: Espoo, Helsinki, Jäarvenpää, Kauniainen, Kerava, 

Kirkkonummi, Lahti, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, 

Porvoo, Tuusula ja Vantaa 

 

2. Palveluja tuottava toimipaikka: 

Coronaria Kuntoutus Oy Pori c/o Oy Contextia Ab, Pori 

 

Tuotettavat palvelut: 

Terapeuttinen toiminta 

Puheterapia toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

 



 

 

Toimintakunnat:Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, 

Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia ja Nakkila 

 

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: 

Laillistettu fysioterapeutti Mirva Susanna Saarela 

 

Valviran ratkaisu: 

Coronaria Kuntoutus Oy:lle 31.10.2014 myönnettyyn lupaan (Dnro 

8829/06.01.00.00/2014) on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset 

ratkaisupäivästä lukien 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, liikenne- ja 

infrastuktuuri 

 

Valtionavun maksatuspäätös 9.8.2017, VARELY/252/2017 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 23.5.2017 tehnyt päätöksen 500 

euron valtionavun myöntämisestä hintavelvoitteiden korvaamiseen 

Karvian kunnalle vuodelle 2017.  

Ilmoitettujen seurantatietojen perusteella maksetaan maksuosoituksella 

alkuvuoden valtionapu 114,98 euroa Karvian kunnalle.  

 

Satakunnan ELY-keskus 

 

Uutiskirje 26.8.2107  

Koko Satakunta on positiivisen rakennemuutoksen aluetta 

Osaavasta työvoimasta on jo nyt pulaa 

Mitä voisimme tehdä paremmin? 

Positiivinen rakennemuutos, selvitysmies Esko Ahon raportti 24.8.2017 

www.ely-keskus.fi/web/ely/yhteystiedot-satakunta 

 

 Väestörekisterikeskus 

 

Väestörekisterikeskuksen 16.8.2017 kirje: VRK/42243/2107 

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALI: Äänestyspaikkojen ja 

keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen 

 

Kunnanhallitus päättää kunnassa olevista yleisistä 

ennakkoäänestyspaikoista sekä äänestysalueiden vaalipäivän 

äänestyspaikoista sekä vastaa siitä, että niiden tiedot merkitään vaalien 

virheettömän toimittamisen edellyttämällä tavalla viipymättä 

valtakunnalliseen äänestyspaikkarekisteriin (VaaliL 9§).  

Kirjeessä on selvitetty tarkemmin, miten merkinnät tulee tehdä. 

Kunnanhallitus tekee tarvittavat päätökset hyvissä ajoin ennen vaaleja. 

Kirje on annettu keskusvaalilautakunnalle tiedoksi.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yhteystiedot-satakunta


 

 

THL:n uusi tilastoraportti on julkaistu – Perusterveydenhuollon ja suun 

terveydenhuollon avohoitokäynnit 2016 

Terveyskeskuksissa 3,8 miljoonaa avohoidon asiakasta vuonna 2016 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous 

pidetään 28.8.2017. Lista ja liitteet löytyvät linkistä: 

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

 

Muistio kuntajohtajien kokouksesta 22.8.2017 

 

Satakuntaliitto 

 

Tiedote 18.8.2017 

Satakunnan uuteen maakuntavaltuustoon 53 jäsentä. Satakunnan kuntia 

edustava edustajainkokous valitsi 18.8.2017 kokouksessaan jäsenet 

maakuntavaltuustoon vuosille 2017 – 2019, mikäli maakuntauudistus 

astuu voimaan 1.1.2020 alkaen. Kokouksessa nimettiin myös 

henkilökohtaiset varajäsenet. Karviasta jäseneksi valittiin Jari Kannisto 

ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kari Aalto.  

 

Puolueiden paikkamäärät ovat seuraavat: SDP 16, Kokoomus 10, 

Keskusta 10, Perussuomalaiset 6, Vasemmistoliitto 6, Vihreät 3 ja 

Kristillisdemokraatit 2.  

 

Kunnittain paikat jakautuivat seuraavasti (1.1.2016 asukasluvun 

mukaisesti): Eura 4, Eurajoki 3, Harjavalta 2, Honkajoki 1, Huittinen 

3, Jämijärvi 1, Kankaanpää 3, Karvia 1, Kokemäki 2, Merikarvia 1, 

Nakkila 2, Pomarkku 1, Pori 12, Rauma 10, Siikainen 1, Säkylä 2 ja 

Ulvila 4.   

Ensimmäisessä kokouksessaan 22.9. maakuntavaltuusto valitsee 

puheenjohtajistonsa ja maakuntahallituksen, joka kokoontuu 

ensimmäisen kerran 2.10.  

 

Tiedote 24.8.2017 

Satakunnan positiivinen rakennemuutos luo uudenlaista yhteistyötä ja 

kehittämistä. 

24.8.2017 julkistettiin selvityshenkilö Esko Ahon laatima raportti 

Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta Lounais-

Suomessa eli Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Satakunta 

järjesti oman maakunnallinen julkistustilaisuutensa alueen 

toimijoiden kesken; paikalla olivat Satakunnan julkisen sektorin, 

yrittäjäyhdistysten, median ja koulutusalan toimijoita sekä Ahon 

raportin laatimisessa avustaneita tahoja.  

Lisätiedot vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505 

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


 

 

TEM:in verkkosivut; Kasvun mahdollisuus – positiivisen 

rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa –raportti 

Esko Aho 24.8.2017  

Tietoa Satakunnasta – Satakunnan maakuntaportaali 

www.satakunta.fi 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU, yhtymähallitus 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanotteet §§:t 38 ja 39 

§ 38 Ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonta 2018 

§ 39 Ammatillisen koulutuksen järjestämislupien uudistaminen 

 

Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä, JYTRY 

 

Satakunnan Järjestötyöryhmä on kutsunut kunnan edustajan Yhteistyön 

Satakunta tilaisuuteen 5.10.2017 klo 12 – 16 osoitteeseen SAMK 

/Agora-Sali Satakunnankatu 23 Pori 

 

Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä (JYTRY) järjestää Yhteistyön 

Satakunta tilaisuuden jo neljännen kerran. Tänä vuonna Suomi 100-

juhlavuoden YHDESSÄ-teemalla.  

Tilaisuuden tarkoituksena on eri yhteiskuntatoimijoiden 

(kunta/maakunta – yhdistys – yritys – muut yhteiskuntatoimijat) välinen 

verkostoituminen, vuoropuhelu ja käytännön yhteistyön edistäminen. 

 

Heli Väisänen esittelee tilaisuudessa ensimmäisen Satakunnan 

Järjestötyöpajan yhteenvedon järjestötoimijoista maakunnan ja 

kuntien kumppanina. Myös Asko Aro-Heinilä,  Juha Kämäri ja Luca 

Nordfors-Leino ovat asiantuntijavieraina.  Lisäksi Yhteistyön Satakunta 

tilaisuuden osana toteutetaan Parastamistori,  mikä tarkoittaa hyvien 

olemassa olevien yhteistyökäytäntöjen esittelyä. Jokainen saa 

itsenäisesti tutustua sekä halutessaan varastaa ja “parastaa” 

konkreettisen yhteistyöesimerkin omaan toimintaansa sopivaksi arjen 

työhön palatessaan.  

 

Ilmoittautuminen 15.9 mennessä 

http://www.yhteisokeskus.fi/blog/2017/06/12/yhteistyon-satakunta-5-

10-2017  tai nettisivujen www.yhteisokeskus.fi kautta.  

 

Kutsua voi välittää eteenpäin kaikille järjestöyhteistyöstä ja eri 

yhteiskuntatoimijoiden välisestä yhteistyöstä kiinnostuneille. 

 

Satakunnan Joukkoliikennetyöryhmä 

 
 Uusi matkakeskus avataan perjantaina 

Porin uusi matkakeskus avataan 1. syyskuuta. Matkakeskuksen 

avautuessa linja-autojen kauko- ja lähiliikenne sekä osa 

http://www.satakunta.fi/
http://www.yhteisokeskus.fi/blog/2017/06/12/yhteistyon-satakunta-5-10-2017
http://www.yhteisokeskus.fi/blog/2017/06/12/yhteistyon-satakunta-5-10-2017
http://www.yhteisokeskus.fi/


 

 

paikallisliikenteen vuoroista saa uudeksi lähtöpaikakseen 

matkakeskuksen, joka sijaitsee Asema-aukiolla rautatieaseman vieressä. 

Liikennöinti uudelta matkakeskukselta alkaa porrastetusti.  Cityliikenne 

kulkee Matkakeskuksen kautta jo perjantai-iltapäivästä alkaen. 

Satakunnan Liikenne aloittaa matkakeskukselta liikennöinnin 4. 

syyskuuta. Onnibus kuitenkin jatkaa liikennöintiä vanhalta linja-

autoasemalta ainakin 8. lokakuuta saakka. Linja-autoliikenteen 

vapauduttua linja-autoyrityksillä on ollut vapaus valita reittinsä ja 

lähtöpaikkansa. 

Kaukoliikenteen lisäksi matkakeskuksesta lähtevät Pori-Kokemäki-linja 

sekä kaikki Meri-Porin, Ahlaisten, Lavian ja Viasveden linja-

autovuorot. Useimmat vuorot ajavat myös vanhan linja-autoaseman 

kautta. Tarkat reittitiedot voi tarkistaa esimerkiksi Porin Linjojen tai 

Matkahuollon sivuilta.  

Matkakeskuksen verkkosivut: http://pori.fi/matkakeskus  

 

Porin kaupunki/ Satasote 

 

Tiedote 25.8.2017 

Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa katsaus 

ajankohtaisiin asioihin ja aikatauluihin 

 

Evijärven kunta 

 

Evijärven kunta järjestää Suomen ja pienten kuntien 

tulevaisuusseminaarin torstaina 7.9.2017 klo 14 – 17 Evijärven    

koulukeskuksen auditoriossa.  

 

Tulevaisuusseminaari on Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlaseminaari ja 

osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 

2017. 

 

Seminaari on avoin kaikille tulevaisuudesta kiinnostuneille. 

 

Tarjoilujen vuoksi seminaariin toivotaan ennakkoilmoittautumisia 

31.8.2017 mennessä osoitteeseen:  sanna.syrjala@evijarvi.fi 

 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 91 / 11.8.2017 

Virallinen lehti 94 / 18.8.2017 

Virallinen lehti 97 / 25.8.2017 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  

http://porinlinjat.fi/aikataulut-linjakartat/
http://matkahuolto.fi/
http://pori.fi/matkakeskus
mailto:sanna.syrjala@evijarvi.fi


 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 178 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus.  


