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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 212 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 § 213 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 Kaija Kangas ja Veijo Kaskimäki. 

  



 

 

ASUNTO-OSAKKEEN OSTAMINEN LÄNSI-VÄRI OY:LTÄ 

 
KH § 214 Länsi-Väri Oy on tehnyt kunnalle myyntitarjouksen perustettavan Asunto-osakeyhtiö 

Karvian Kartanon osakkeista. Rakennuttaja Länsi-Väri Oy tarjoaa kunnalle 

ostettavaksi yhtä kaksiota, jonka pinta-ala on 47 m2 32.700 euron (velaton hinta 109 

000 euroa) kauppahinnalla. Rakennushanke olisi tarkoitus käynnistyä marraskuussa 

ja asunnot olisivat valmiita syksyllä 2018. Asuntovaraustilanteen kannalta kunnan 

osallistuminen varmistaisi hankkeen käyntiinlähdön. Mikäli kunnan mahdollisesti 

hankkimalle osakkeelle rakennusaikana löytyy yksityinen ostaja, on kunta valmis 

luopumaan varaamastaan osakkeesta.  

 

Osakkeiden osto olisi kuntastrategian mukaista, koska hanke vaikuttaa oleellisesti 

keskustan viihtyisyyteen ja sen myötä valmistuu vetovoimaisia asuntoja kunnan 

keskustan läheisyyteen.  

 

 Maksuerätaulukon mukaan osakkeista maksettavaksi tulisi 40 % eli 13 080 euroa 

tämän vuoden puolella ja loppuosa tulisi huomioida talousarvion laadinnan 

yhteydessä. 

 

Liitteet: 

 

 Havainnekuva ja asemapiirros 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Länsi-Väri Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa 

kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan. 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää osakkeiden ostoa varten 

13.080 euron lisämäärärahan investointeihin Kunnanhallituksen Osakkeisiin ja 

osuuksiin. Vuonna 2018 maksettavaksi tulevat maksuerät sekä yhtiölainaosuus 

(yhteensä 95.920 euroa) huomioidaan vuodelle 2018 laadittavan talousarvion 

investointiosassa.  

 

PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Länsi-Väri Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa 

kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan sillä edellytyksellä, 

että kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan osakkeiden hankintaan. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää osakkeiden ostoa 

varten 13.080 euron lisämäärärahan investointeihin Kunnanhallituksen Osakkeisiin ja 

osuuksiin. Vuonna 2018 maksettavaksi tulevat maksuerät sekä yhtiölainaosuus 

(yhteensä 95.920 euroa) huomioidaan vuodelle 2018 laadittavan talousarvion 

investointiosassa.  

  



 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 

 
KH 16.10.2017 

§ 201 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto 

hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka 

ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. 

 

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 

tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväk-

symisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit-

tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä 

suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).  

 

Talousarvio ja -suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee 

antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodos-

tuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen katta-

miseksi. 

 

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 14.8.2017 § 

149. Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi on annettu 0 % lukuun ottamatta 

työkokemuslisiä. Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. 

Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista.  

 

Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia.  

 

Liitteet:  

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit 

puuttuvat) 

 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

  

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja 

opetuslautakunnan sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus piti tauon ennen tämän pykälän käsittelyä 19.35 - 19.41. 

 



 

 

Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.  Jaakko Kallioniemi oli paikalla tämän 

pykälän käsittelyn aikana klo 19.41 - 20.33. Kallioniemi esitteli teknisen lautakunnan 

investointeja. Kunnanhallitus pyytää teknistä lautakuntaa esittämään karsitun 

investointisuunnitelman. 

 

Kunnanhallitus keskeytti tämän pykälän käsittelyn ajaksi 20.33 - 21.24 ja käsitteli 

pykälät 202 - 211 välissä. 

 

Jyrki Koivumäki poistui tämän pykälän käsittelyn aikana 21.24 ja Tomi Ylilammi 

klo 21.34. 

 

Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallituksen käyttötalouden. Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tilille (menokohta poistettu) muutetaan 5.666.000 euroa. 

Vainionpää esitteli myös tuloslaskelman. 

 

Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

 

KH § 215  

Liitteet: 

 

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit puuttuvat) 

 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja 

opetuslautakunnan sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tarja Hosiasluoma esitteli elinvoimalautakunnan talousarvion. Elinkeinoelämän 

kehittämisen kustannuspaikalta poistetaan muut myyntituotot 57.000 euroa. 

Kustannuspaikalta PSKK poistetaan yhteistoimintaosuudet 47.106 euroa. 

Työllistämistä tukevat palvelut jakautuvat siten, että kuntouttavan työtoiminnan 

osuus on 60 % kustannuksista ja kierrätyskeskuksen osuus 40 % kustannuksista. 

Kustannuspaikalle lisätään 3.000 euroa yhteistoimintaosuuksiin ohjaamo-toiminnan 

kuntaosuutta varten. Karvian kunta on mukana pilottikuntana Satasoten lapsi- ja 

perhepalveluita kehittävässä hankkeessa.  Kunnanhallitus päätti, että 

kokeiluluontoisesti ostetaan lisäresurssia nuorisotyöhön syrjäytymisen ehkäisemiseksi 



 

 

yksi päivä viikossa toukokuun loppuun asti.  Kustannuspaikalle lisätään vielä 1.000 

euroa nuorisotyöntekijäresurssia varten. 

 

Hanna Vainionpää esitteli kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviota. 

Yhtenäiskoulun keittiölle lisätään elintarvikkeisiin 4.000 euroa välipalan 

monipuolistamiseksi. Kunnanhallitukselle tehdään vertailu oppilaskohtaisesta 

kustannuksesta ennen yhtenäiskoulua ja vuoden 2018 talousarviosta. Kirjaston 

aukiolojen kehittämisestä toivottiin kyselyä esim. kuntatiedotteen kautta.  

 

Käytiin läpi liikuntatoimen ja raittiustoimen käyttötalous sekä nuorisotoimen ja 

kulttuuritoimen käyttötalous. Nuorisotoimen kustannuspaikalle lisätään 3.000 euroa 

ostopalveluihin nuorisotyöntekijäresurssiin. Vapaa-aikatoimen työnjako katsotaan 

kokonaisuutena keväällä 2018. 

 

Jaakko Kallioniemi esitteli teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden. 

 

Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallituksen ja vapaa-ajanlautakunnan investoinnit. 

Investointeihin kunnanhallituksen Osakkeisiin ja osuuksiin lisätään 95.920 euroa 

asunto-osakkeenhankintaa varten sekä 15.000 euroa taloudenohjausohjelmiston 

päivittämistä varten.  Kirkonkylän pururadan alueen vuokrasopimukset täytyy 

tarkistaa ennen radan kunnostamisinvestointia. Jaakko Kallioniemi esitteli teknisen 

lautakunnan päivitetyt investoinnit. Siirretään 5.000 euroa teknisen toimen 

käyttötalouteen liikuntatoimen rakennuksiin tekojääradan suunnitteluun. Jaakko 

Kallioniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.42. 

 

Rahoituslaskelman kunnan tuloveroon lisätään 11.000 euroa ja kiinteistöverosta 

vähennetään 106.000 euroa. Käytiin läpi tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2018 

talousarvion ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmaan.  

  



 

 

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018 

 

KH § 216 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä tuloveroprosentti.  Verotusmenet-

telylain 91 a §:n mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja 

kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden 

marraskuun 17. päivänä.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:   

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentti 

on 20,50. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentti 

on 20,50. 

  



 

 

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018 

 

KH § 217 Kiinteistöverolaissa (654/1992) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiin-

teistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön 

arvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa.  

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat 

kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen 

samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.  

 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta 

edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.  

  

Vuoden 2017 alusta laissa säädettyjä kiinteistöverojen ala- ja ylärajoja korotettiin.  

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 

 

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan 

kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin, jollei 12 - 14 §:stä muuta 

johdu. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,93 ja enintään 

1,80 (Karviassa tällä hetkellä 0,93 %). 

 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten 

veroprosentiksi vähintään 0,41 ja enintään 0,90. (Karviassa tällä hetkellä 0,41 %). 

 

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veropro-

sentin, joka on vähintään 2,00 ja enintään 6,00.prosenttia. (Karviassa 

rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen ole vahvistettu veroprosenttia).  

 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen 

pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä 

tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Veroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja 

enintään 1,80 

 

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 

 

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00. (Karviassa tällä 

hetkellä 0,00 %). 

 

Eräiden laitosten veroprosentti 

 



 

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan 

voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin 

ja rakennelmiin. Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10.  

 

Vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, 

sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia.  

 

Voimalaitoksen omistajan on esitettävä selvitys voimalaitoksen nimellistehosta. 

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen 

antamisen ajankohdasta ja tavasta 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 

 

 yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 

 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 

 yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 voimalaitosten veroprosentti  3,10 

 

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia.  

  

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit 

seuraavasti: 

 

 yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 

 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 

 yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 voimalaitosten veroprosentti  3,10 

 

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia.  

  



 

 

KOIRAVERO VUONNA 2018 OLEVISTA KOIRISTA 

 

KH § 218 Kunnanvaltuusto päättää koiraveron perimisestä ja määrästä.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna 2018 olevista 

koirista eikä koirista vaadita tehtäväksi koiraverolain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja 

ilmoituksia. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna 2018 

olevista koirista eikä koirista vaadita tehtäväksi koiraverolain 5 ja 6 §:ssä 

tarkoitettuja ilmoituksia.  

  



 

 

KARVIAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 

 

KH § 219 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (12 §) edellyttää kuntia seuraamaan 

asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 

väestöryhmittäin. Lain mukaan kunnan on myös arvioitava toteutettuja toimenpiteitä, 

joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja 

hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle 

vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava 

laajempi hyvinvointikertomus.  

 

 Kunnan on suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin 

perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä 

tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja 

terveysosoittimia. Terveydenhuoltolaki on velvoittanut kuntia nimeämään terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä 

yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä 

yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja 

yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.  

 

 Kunnanhallitus kokouksessaan 2.5.2016 nimesi terveydenhuoltolain 12.3 §:ssä 

tarkoitetuksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahoksi 

hyvinvointiryhmän, johon kuuluu kunnanjohtaja, kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja, 

päivähoidonohjaaja, nuorisosihteeri ja liikuntasihteeri.  Lisäksi kunnanhallitus pyysi 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymää osoittamaan henkilön työryhmään. 

PoSaa ryhmässä on edustanut terveydenhoitaja Päivi Koskela.  

 

 Karvian kunnan hyvinvointikertomuksessa selvitetään ja analysoidaan kunnassa 

vallitsevan hyvinvoinnin tasoa ja palveluiden kykyä vastata olemassa oleviin 

tarpeisiin. Hyvinvointikertomuksessa on keskitytty kuvaamaan hyvinvointia erilaisten 

indikaattoreiden kautta. Hyvinvointia on haluttu tarkastella eri väestöryhmissä ja eri-

ikäisten kohdalla. Esille on pyritty saamaan haastavimmat tarpeet ja tavoitteet 

hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.  

 

 Hyvinvointikertomukseen kuuluu olennaisena osana suunnitelma hyvinvoinnin 

edistämisestä. Suunnitelmassa on valittu muutamia, tärkeimmiksi arvioituja, 

painopistealueita. Suunnitelmaan on otettu osaksi myös lakisääteiset suunnitelmat 

naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisestä sekä kuntalaisten 

yhdenvertaisuuden edistämisestä. 

 

 Hyvinvointikertomus on laadittu sähköisenä hyvinvointikertomuksena. Se on tehty 

alkaneelle valtuustokaudelle.  

 

Liitteet: 

 

 Hyvinvointikertomus 2017–2020 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 



 

 

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan Karvian kunnan hyvinvointikertomuksen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan Karvian kunnan hyvinvointikertomuksen sillä muutoksella, että 

ikäihmisten hyvinvoinnin tukemista koskevaan kohtaan lisätään tieto edullisesta 

kuntosalikortista ja ilmaisesta liikuntaneuvonnasta.  

  



 

 

KARVIAN KUNNAN KONSERNIOHJE 

 
KH 4.9.2017 § 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”.  

 

KH § 220 Karvian kunnan tytäryhteisöjen hallitukset ovat käsitelleet uuden konserniohjeen 

hallituksissaan, Karvian Vuokratalot 15.9.2017 ja Karvian Lämpö 18.10.2017. 

Tytäryhteisöjen hallitukset eivät esittäneet muutoksia konserniohjeeseen. 

 

Liitteet: 



 

 

 

 Konserniohje 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle 

uuden konserniohjeen tulevaksi voimaan 1.1.2018 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle 

uuden konserniohjeen tulevaksi voimaan 1.1.2018 

  



 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ MAAKUNTAUUDISTUKSEN SATAKUNNAN 
ESIVALMISTELUVAIHEEN TOIMINTASUUNNITELMASTA 

 

KH § 221  Satakunnan maakuntahallitus pyytää Satakunnan kunnilta ja muilta 

muutosorganisaatioilta kommentteja maakuntauudistuksen Satakunnan 

esivalmisteluvaihe 2:n toimintasuunnitelmassa sekä sitoutumista 

toimintasuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin 10.11.2017 mennessä. 

 

 Maakuntauudistuksen esivalmistelutyö jatkuu Satakuntaliiton hallinnoimana 

esivalmisteluhankkeena 2 ajalla 1.7.2017–31.5.2018. Uuden maakunnan 

väliaikaishallinnon toiminta luonteeltaan epävirallista ja valmistelevaa siihen saakka 

kunnes Eduskunta on vahvistanut maakuntauudistusta koskevat lait,  tällä tietoa 

toukokuussa 2018. 

 

 Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajat Terttu Nordman, Jukka 

Mäkilä ja Timo Vesiluoma sekä Satasoten hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi 

ovat valmistelleet hankesuunnitelmaluonnoksen esivalmistelun etenemisestä. 

Epävirallinen valmisteluelin (VATE) on hyväksynyt luonnoksen kokouksessaan 

22.9.2017 ja Satakunnan maakuntahallitus on hyväksynyt 

toimintasuunnitelmaluonnoksen kokouksessaan 2.10.2017. 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö liitteineen 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että eri valmisteluelimissä tulisi 

huomioida nykyistä ehdotusta selvästi enemmän pienten kuntien mukana olo, jotta 

myös pienten kuntien näkökulman huomioiminen varmistetaan ja kunnissa oleva tieto 

ja osaaminen siirtyy maakunnan valmisteluun. Valmistelussa tulee varmistaa, että eri 

toimintojen rajapinnat peruskuntiin säilyvät ja paranevat nykyisestä. Esimerkiksi 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskeva työryhmä on suunniteltu liian Sote-

painotteisesti,  ja ryhmässä tulisi olla edustusta myös peruskuntien sivistys- ja vapaa-

aikatoimesta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että eri valmisteluelimissä tulisi 

huomioida nykyistä ehdotusta selvästi enemmän pienten kuntien mukana olo, jotta 

myös pienten kuntien näkökulman huomioiminen varmistetaan ja kunnissa oleva tieto 

ja osaaminen siirtyy maakunnan valmisteluun. Valmistelussa tulee varmistaa, että eri 

toimintojen rajapinnat peruskuntiin säilyvät ja paranevat nykyisestä. Esimerkiksi 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskeva työryhmä on suunniteltu liian Sote-

painotteisesti,  ja ryhmässä tulisi olla edustusta myös peruskuntien sivistys- ja vapaa-

aikatoimesta. 

 



 

 

Maakunnan strategiassa tulee näkyä maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin 

tasaveroinen edistäminen. Maakuntakaavoituksen tulee edistää kaikkien kuntien 

elinvoimaa tasapuolisesti.  

 

Karvian kunta sitoutuu toimintasuunnitelmaluonnokseen sillä edellytyksellä, että yllä 

lausunnossa mainitut asiat huomioidaan suunnitelmassa.  

  



 

 

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 

KH § 222 Vanhusneuvosto on pitänyt kokouksen 4.10.2017 ja toimittanut käsittelemistään 

asioista muistion kunnanhallitukselle.  

 

Muistiossa annettiin kiitosta kuntatiedotteesta ja sen toivottiin jatkuvan 

tulevaisuudessakin.  

 

Vanhusneuvosto toivoi leveähköä hiekkapolkua metsän poikki Riskunkadun ja 

Haarlundinkadun kulmasta pururadan laavulle, jotta pyörätuolilla olisi helpompi 

päästä laavulle saakka.  

 

Samalla vanhusneuvosto ehdotti polun laajentamista ja tasoittamista Kaarenmäeltä 

hautausmaalle, jotta Talvitien ja Kirkkomukan ikäihmisillä olisi lyhyempi matka 

käydä hautausmaalla. Polun pitäisi olla sellainen, että siitä pääsisi rollaattorin, 

pyöräkelkan tai pyörätuolin kanssa kulkemaan. 

 

Vanhusneuvosto totesi ikäihmisille olevan runsaasti liikuntamahdollisuuksia ja 

ohjattua liikuntaa, kuten senioreiden tasapainojumppaa, kehonhuoltoa, bocciaa ja 

curlingia. On myös liikuntaryhmä diabeetikoille. Ryhmiin kaivattiin lisää osallistujia. 

Niissä on mahdollisuus tavata kavereita ja viettää sosiaalisen hetken liikunnan 

parissa, vanhusneuvosto toteaa.  

 

Vanhusneuvosto päätti kokoontua seuraavan kerran 1.11.2017. 

 

Liitteet: 

 

 Vanhusneuvoston muistio 4.10.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi ja lähettää 

vanhusneuvoston esitykset poluista laavulle sekä hautausmaalle vapaa-

ajanlautakunnalle valmisteltavaksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi vanhusneuvoston muistion tiedoksi ja päätti lähettää 

vanhusneuvoston esitykset poluista laavulle sekä hautausmaalle vapaa-

ajanlautakunnalle valmisteltavaksi. 

  



 

 

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.9.2017  

 
KH § 223 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden 

toteutumista ajalla 1.1. – 30.9.2017 kokouksessaan 24.10.2017.  

 

Yhdeksän kuukauden osuus vuotuisesta määrärahasta on 75 %.   

 
 Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-syyskuussa 2017 ovat 

seuraavat: 

 

Palvelu:   käyttö: 

Perhepalvelut  84,99 % 

Aikuispalvelut  79,96 % 

Vanhuspalvelut  67,48 % 

Erityispalvelut  99,55 % 

Ympäristöpalvelut  68,91 % 

 

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

on 77,36 %.   

 

Kustannusten lisäystä on perhepalveluissa, jotka yhdeksän kuukauden toteuman 

mukaan ovat ylittyneet 9,99 prosenttia. Suurin ylitys on ollut erityispalveluissa, 

joissa tammi-syyskuun toteuma ylittyi 24,55 prosenttia. Aikuispalveluissa on vain 

vähäistä ylitystä. Vanhuspalveluissa on osin pystytty toimintaa supistamaan 

palvelutarpeen laskiessa omassa palveluyksikössä 

 

Tammi-syyskuun toteuman perusteella näyttää siltä, että PoSalle varatut määrärahat 

eivät aivan täysin tule riittämään.  

 

Liitteet: 

 

 PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.9.2017 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-syyskuulta 2017 tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-syyskuulta 2017 tiedoksi.  

  



 

 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–
30.9.2017 

 
KH § 224 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 – 09.2017.  

 

Liitteet: 

 

 Käyttötalous 01 – 09.2017 

 Investoinnit 01 – 09.2017 

 Tuloslaskelma 01 – 09.2017 

 Rahoituslaskelma 01 - 09.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 09.2017 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Eetu Suoneva poistui tämän pykälän aikana klo 21.27. 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 – 09.2017 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi 

  



 

 

KUNNANTALON SULKEMINEN VUOSILOMIEN JÄRJESTÄMISEKSI VUONNA 2017 

 
KH 27.3.2017 

§ 59 Kunnantalo on ollut suljettuna vuosilomien vuoksi jo useana kesänä heinäkuussa neljä 

viikkoa. Vuosilomien järjestämiseksi kunnantalo on suljettu usein myös arkipyhien 

viereisinä yksittäisinä työpäivinä ja joulun välipäivinä. Kunnantalon ollessa suljettuna, 

on välttämättömät päivystykset kuitenkin aina järjestetty. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi  

 

26.5.2017 sekä 

3.-30.7.2017 

 

Kukin hallintokunta järjestää tarvittavat päivystykset aikaisemman käytännön mu-

kaan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi  

 

26.5.2017 sekä 

3.-30.7.2017 

 

Kukin hallintokunta järjestää tarvittavat päivystykset aikaisemman käytännön mu-

kaan. 

 

KH § 225 Kunnantalon kesäajan sulkemisen lisäksi kunnanhallitus päättää vuosilomien 

järjestämiseksi loppuvuoden sulkemisten ajankohdista. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi  

 

7. – 8.12.2017, 

27. – 29.12.2017 sekä 

2. – 5.1.2018 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti,  että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi  

 

4. – 5.12.2017, 

27. – 29.12.2017 sekä 

2. – 5.1.2018 

  



 

 

RIVITALOTONTIN MYYNTI 

 
KH 19.6.2017  

§ 142 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.4 päättänyt kunnanhallituksen esityksen 

mukaisesti lahjoittaa rivitalotontin sellaiselle rivitalon rakentajalle, joka vuoden 2017 

aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa rakentamisen viimeistään omistus- tai vuokra-

asuntokäyttöön vuoden 2018 aikana.  

  

Kiinteistön omistusoikeuden siirtymisen selvyyden vuoksi ostaja maksaisi tontista 

valtuuston päättämän hinnan kaupantekohetkellä, mutta kauppasumma palautettaisiin 

ostajalle lopputarkastuksen jälkeen.  

 

Ilmajokinen Länsi-Väri Oy on ilmoittanut olevansa kiinnostunut aloittamaan 

ennakkomarkkinoinnin omistusasuntojen rakentamiseksi Repo-Västilän alueelle 

korttelin 95 tontille 1 (2948 m2). Länsi-Väri Oy selvittää kesän 2017 aikana onko 

kiinnostusta omistusasunnon hankkimiseen. Rakentamispäätös on tarkoitus tehdä 

kuluvan syksyn aikana ja rakennuslupa haettaisiin vuoden 2017 aikana. Länsi-Väri 

Oy rakentaisi rivitaloon lähinnä kaksioita.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää varata Repo-Västilän alueelta korttelista 95 tontin numero 1 

Länsi-Väri Oy:lle ennakkomarkkinointia varten. Varaus on voimassa 31.12.2017 

asti.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti varata Repo-Västilän alueelta korttelista 95 tontin numero 1 

Länsi-Väri Oy:lle ennakkomarkkinointia varten. Varaus on voimassa 31.12.2017 

asti.  

 

KH § 226 Länsi-Väri Oy on ilmoittanut olevansa halukas ostamaan Repo-Västilän alueelta 

korttelista 95 varaamansa tontin numero 1. 

 

 Hallintosäännön 20 §:n mukaisesti kunnanhallitus päättää asemakaava-alueen tonttien 

myymisestä silloin, kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset 

periaatteet.  

 

Liitteet: 

 

 Kauppakirjaluonnos 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myydä Länsi-Väri Oy:lle Karvian kunnan Kirkonkylässä 

sijaitsevasta, Tuomola – nimisestä kiinteistöstä 230-405-8-264, 2948 neliömetrin 

suuruisen määräalan (kortteli 95, tontti nro 1) 5.896 euron kauppahinnalla. 

 



 

 

Kauppahinta palautetaan ostajalle rakennettavan rivitalon lopputarkastuksen jälkeen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myydä perustettavalle asunto-osakeyhtiölle (Karvian Kartano) 

Karvian kunnan Kirkonkylässä sijaitsevasta, Tuomola – nimisestä kiinteistöstä 230-

405-8-264, 2948 neliömetrin suuruisen määräalan (kortteli 95, tontti nro 1) 5.896 

euron kauppahinnalla. 

 

Kauppahinta palautetaan ostajalle rakennettavan rivitalon lopputarkastuksen jälkeen. 

 

  



 

 

ERONPYYNTÖ PRESIDENTINVAALIEN 2018 VAALILAUTAKUNNAN 
JÄSENYYDESTÄ 

 

KH § 227 Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava (Vaalilaki 15 §) kutakin 

äänestysaluetta varten vaalilautakunta,  johon kuuluu puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita 

on kuitenkin oltava vähintään kolme.  

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.10.2017 § 198 asettanut presidentinvaalien 2018 

vaalilautakunnan seuraavassa kokoonpanossa: 

 

Vaalilautakunta 

 

Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä) 

 

Antti Havunen, pj.  Pentti Koskela 

Sirpa Sievi-Korte, vpj.  Anne-Mari Kontiainen 

 Anne Aho, jäsen  Arto Mattila 

Tanja Koivuniemi, jäsen  Hilma Välimäki 

Oiva Honkanen, jäsen  Samuli Juurakko 

 

Vaalilautakunnan jäsen, Oiva Honkanen on toimittanut kunnanhallitukselle eronpyyn-

nön vaalilautakunnan jäsenyydestä.  

 

Liitteet: 

 

Oiva Honkasen pyyntö, 30.10.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus nimeää jäsenen Oiva Honkasen tilalle vaalilautakuntaan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus nimesi Aarre Välimäen jäseneksi Oiva Honkasen tilalle 

vaalilautakuntaan.  

  



 

 

ELINKEINOPALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTELY POHJOIS-SATAKUNNAN 
KEHITTÄMISKESKUS OY:N OMISTAJAKUNNISSA 

 

KH § 228  Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n omistajakunnat Kankaanpään kaupungin 

johdolla ovat käyneet syksyn 2017 aikana neuvotteluita kuntien elinkeinopalveluiden 

tuottamiseen liittyen. Käytyjen neuvottelujen tuloksena kunnat ovat ilmaisseet 

tahtonsa ryhtyä alueella elinkeinopalveluiden tuottamisen uudelleenjärjestelyyn. 

 

 Vuodesta 2004 alkaen Kankaanpään kaupungin sekä Jämijärven, Karvian ja 

Siikaisten kuntien omistama elinkeinoyhtiö on tuottanut alueen kunnille alkavien 

yritysten yrityksen perustamiseen liittyvän neuvonnan, toimivien yritysten yrityksen 

kehittämiseen liittyvän neuvonnan sekä elinkeinojen ja yritysten toimintaympäristön 

kehittämiseen liittyvän kehittämistyön ja hanketoteuttamisen. Yhtiön omistus 

osakaskuntien kesken on jakautunut seuraavasti: Kankaanpään kaupunki 63,24 %, 

Karvian kunta 15,13 %, Jämijärven kunta 11,8 % ja Siikaisten kunta 9,83 %.  

 

 Elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestelyn taustalla on kuntien muuttuva rooli 2020-

luvulle tultaessa. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimintaan 

omistajakunnat ovat olleet tyytyväisiä mutta muutokset toimintaympäristössä 

edellyttävät muutoksia myös palveluiden tuottamisessa. Sote- ja 

maakuntauudistuksen toteutuessa suunnitellulla tavalla kuntien tehtäväkenttä tulee 

muuttumaan aiempaa vahvemmin paljon esillä olleen elinvoimatyön suuntaan. 

Kuntien palvelutoiminnot pyritään jatkossa järjestämään siten, että ne asiakkaiden – 

yritysten, työntekijöiden, kuntalaisten – kannalta niveltyisivät toisiinsa 

mahdollisimman mutkattomasti.  

 

 Neuvottelujen kautta syntyneen suunnitelman mukaan Pohjois-Satakunnan 

Kehittämiskeskus Oy lakkautetaan ja jatkossa kukin kunta vastaisi omista 

elinkeinotoimen palveluistaan. Suunnitelman mukaan elinkeinopalveluiden 

uudelleenjärjestely toteutetaan v. 2018 alusta lukien. Järjestelyssä PSKK:n 

henkilöstöstä kolme vakituista ja projektien kaksi määräaikaista työntekijää siirtyvät 

Kankaanpään kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein ja yhden 

työntekijän PSKK:lle ostopalveluna hankittu työpanos Karvian kunnalta palaa tämän 

kunnan resurssiin. 

 

 PSKK:n hallinnoimia käynnissä olevia kahta hanketta uudelleenjärjestely ei katkaise. 

Hankkeiden toteutus ja hallinnointi siirtyvät 1.1.2018 lukien Kankaanpään kaupungin 

vastattavaksi.  

 

 Taloudellisen resursoinnin osalta järjestely tarkoittaa, että kuntien järjestämä rahoitus 

PSKK:lle päättyy 31.12.2017. Yhtiön alasajon arvioidaan kestävän 2-3 tilikautta, 

jonka aikana yhtiön varoista katetaan kuntien yhteisiksi katsottavia elinkeinojen 

kehittämistoimien menoja, esimerkiksi muiden hanketoteuttajien hankkeiden 

kuntarahoitusosuuksia. 

 

 Järjestelyyn liittyen Kankaanpään kaupunki on tuonut esille halukkuutensa tarjota 

jatkossa tuottamiaan elinkeinopalveluita myös naapurikunnilleen Pohjois-Satakunnan 

seutukunnalla. Tyypillisiä tällaisia palveluita voisivat olla yritysten perustamiseen ja 



 

 

toimivien yritysten kehittämiseen liittyvä yritysneuvonta sekä elinkeinojen ja 

aluekehittämisen hanketoteutus ja – hallinnointi. Näistä järjestelyistä; palveluiden 

tarjoamisesta naapurikunnille ja palveluiden mahdollisesta hankkimisesta 

Kankaanpään kaupungilta kunnat neuvottelevat myöhemmin erikseen. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa: 

Karvian kunta käynnistää em. suunnitelman mukaisesti elinkeinopalveluiden 

uudelleenjärjestelyn sekä siihen liittyen toimenpiteet Pohjois-Satakunnan 

Kehittämiskeskuksen lakkauttamiseksi ja toimintojen siirtämiseksi kunnan 

tuotettavaksi.  Karvian kunta irtisanoo Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n 

osakassopimuksen päättymään 31.12.2017. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa: 

Karvian kunta käynnistää em. suunnitelman mukaisesti elinkeinopalveluiden 

uudelleenjärjestelyn sekä siihen liittyen toimenpiteet Pohjois-Satakunnan 

Kehittämiskeskuksen lakkauttamiseksi ja toimintojen siirtämiseksi kunnan 

tuotettavaksi.  Karvian kunta irtisanoo Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n 

osakassopimuksen päättymään 31.12.2017. 

  



 

 

SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO 

 
KH 4.9.2017 

§ 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. 

 

KH § 229 Kunnista on tullut iso määrä ehdokkaita ja maakuntahallitus palautti 

kuntaehdokkaiden valitsemisen seutukunnittain maakunnan kuntien tehtäväksi.  

 

 Vanhusneuvoston valinnan yhteydessä on aiemmin käyty keskustelua esim. 

seuraavanlaisesta seutukunnittain olevasta kuntien edustuksesta tulevassa Satakunnan 

vanhusneuvostossa:  

 

Rauman seutu: Leea Hiltunen, vara Seija Toivonen 

Porin seutu: Irma Roininen, vara Jouko Vuohiniemi 

Pohjois-Satakunta: Marika Uimaluoto, vara Keijo Silvola 

 

 Päätös kuntien/ seutukuntien jäsenistä tehdään seuraavassa Satakunnan 

maakuntahallituksen kokouksessa, joka on 27.11.2017. Sähköpostisitoumus kunkin 

seutukunnan kunnalta tarvitaan 15.11.2017 mennessä.  

 

Satakuntaliitto pyytää kunnilta sitoutumista yllä olevaan ehdotukseen tai 

vaihtoehtoisesti toivetta seutukunnan ehdokkaiksi. Tarkoituksena on nimenomaan 

seutukunnan yhteinen ehdokas ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää Satakuntaliitolle, että Pohjois-Satakunnan seutukunnan 

edustajaksi Satakunnan vanhusneuvostoon valitaan Keijo Silvola (Siikainen) ja 

varalle Paavo Tuuliniemi (Karvia).  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää Satakuntaliitolle, että Pohjois-Satakunnan seutukunnan 

edustajaksi Satakunnan vanhusneuvostoon valitaan Keijo Silvola (Siikainen) ja 

varalle Paavo Tuuliniemi (Karvia).  

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 230 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Sataedun Ulvilan 

toimipaikassa tiistaina 28.11.2017 klo 14.00. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään 

edustajansa tähän yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan kokousedustajan nimen 

kuntayhtymälle 27.11.2017 mennessä. Nimettiin Voitto Raita-Aho. 

 

 

Merkitään tiedoksi Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastine Karvian 

kunnan lausuntoon Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2018–2020 toiminta- ja ta-

loussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2018 talousarvioluonnoksesta ja investointioh-

jelmaluonnoksesta vuoteen 2023. 

 

Satasoten LAPE-hankkeeseen pyydetty edustajaksi Tarja Hosiasluoma, ja hänen va-

rallaan Hanna Vainionpää sekä Arja Ruinu. 

 

Jyrki Koivumäki tiedusteli,  että lähdetäänkö Suomijoen tilaa myymään.  Jos saadaan 

vuokralainen tilalle, niin ei ole kiire myydä. Tilasta erotetaan rakennus omaksi kiin-

teistöksi myydessä. 

 

Sote-kiinteistökatselmukseen teknisen toimen kanssa lähtee kunnanhallituksesta Kaija 

Kangas, Voitto Raita-Aho ja Heikki Huhtaluoma sekä Jukka Ohrankämmen. 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 231 Merkitään tiedoksi seuraavat:    

 

Kuntaliitto 

Yleiskirje 16.10.2017, 24/2107 ja uusi, edellisen korvaava yleiskirje 

19.10.2017, 24b/2017 

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen 

 

Kuntaliiton yleiskirje 225/2017 Kopioston nauhoitussopimukset 

vuodelle 2018, on ilmestynyt ja linkki siihen löytyy verkkosivuilta:  
  

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kopioston-

nauhoitussopimukset-vuodelle-2018 

 

Kuntaliitto on lähettänyt 24.10.2017 päivätyllä saatteella tiedoksi 

Suomen kunnille Vammaispalvelujen järjestäminen kunnissa –kirjeen 

sekä työministeri Jari Lindströmin 17.10.2017 päivätyn kirjeen.  

TEM/2034/30.01.05/2017, Laadun huomioiminen vammaispalvelujen 

hankinnoissa 

 

Yleiskirje 30.10.2107, 26/2017 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen jäsenkuntien 

valtuustojen kokouksissa 

 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 

+  66 valitaan 15.11. -31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavassa 

vaalissa. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. 

Kustakin vaalipiiristä valtuuskuntaan valitaan jäseniä vaalipiirin 

asukasluvun suhteessa. 

Ehdokaslistat on nimetty vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä. Kuntaliiton 

valtuuston vaalilautakunta on 17.10.2017 vahvistanut ehdokaslistat ja 

laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmät. Vaalipiirin 

ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään sähköpostilla vaalipiirien kuntien 

kirjaamoihin lokakuun 2017 aikana. 

Valtuuskunnan vaalissa äänioikeutettuja ovat varsinaiset jäsenet eli 

Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Kunnalla on vaalissa 

asukaslukuaan (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Vaali suoritetaan 

suhteellisena listavaalina, jossa jokaisella valtuutetulla on yksi ääni. 

Päätös tehdään valtuustossa 15.11. – 31.12.2017 välisenä aikana. 

Kunnan äänestystulos ilmoitetaan kunnalle lähetetyn kuntakohtaisen 

linkin kautta. Asia tulee kunnanhallituksen seuraavalle listalle ja lähtee 

joulukuun valtuustolle päätettäväksi. 

 

Kuntaliitolta on saapunut 30.10.2017 Satakunnan vaalipiirin 

ehdokaslistojen yhdistelmä. 

 

 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kopioston-nauhoitussopimukset-vuodelle-2018
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kopioston-nauhoitussopimukset-vuodelle-2018


 

 

Satakunnan ELY-keskus 

 

Uutiskirje 16.10.2017 

Kasvupalvelujen valmistelu etenee 

Liikenteen palvelut maakuntauudistuksessa 

Ympäristö- ja luonnonvaratehtävät maakuntauudistuksessa Satakunnan 

maakunnan kannalta 

Mistä on rekrytointiongelmat tehty? 

Maakuntauudistuksen kuulumisia 

Ammatillinen koulutus uudistuu 

Eura vastaanotti ensimmäiset kiintiöpakolaisensa 

Länsi-Suomen alueen ESR-tarinoiden juhla Seinäjoella 

ESR-hankkeet esillä Muutos ja tulevaisuus –seminaarissa 

Sikses parasta Gaalassa glooriaa satakuntalaiselle ruokatuotannolle 

Seuraa:  https://www.facebook.com/SatakunnanELYkeskus 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuutta käsittelevä seminaari8 

16.11.2017 Balderin salissa  klo 12. – 16.15, osoitteessa 

Aleksanterinkatu 12 (3. krs) Helsingissä. Seminaarissa julkaistaan 

terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialaraportti sekä pk-toimialabaro-

metri.  Lisäksi seminaarissa kuullaan ajankohttaista tietoa sote-

uudistuksesta yritystoiminnan näkökulmasta sekä innovatiivisten, 

alanyritysten näkökulmia tulevaisuuteen. 

Seminaariin osallistuminen on maksutonta, mutta ilmoittautuminen 

pyydetään tekemään viimeistään 8.11.2017 seuraavan linkin kautta: 
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5060519&sid=vUfXvm
v6mv 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Päätös Nro 229/2017/2; Dnro ESAVI/11754/2016 

Päätös annettu julkipanon jälkeen 30.10.2017 

Asia: Hormanevan turvetuotannon laajentaminen, Karvia ja Kauhajoki 

Tieto päätöksestä julkaistaan Ylä-Satakunta- ja Kauhajoki –nimisissä 

sanomalehdissä. Päätös on nähtävissä myös Karvian kunnan ja 

Kauhajoen kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla. Päätökseen saa hakea 

muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Määräaika valituksen 

tekemiseen on kolmekymmentä (30) tämän päätöksen antopäivästä sitä 

määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 30.11.2017. 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 

 

Valviran uutiskirje: Valtion lupa- ja valvontavirasto  

Luova aloittaa 1.1.2020 uuden viraston toimeenpanohankkeeseen saatu 

lisäaika käytetään tehokkaasti 

Tiettyä sosiaalihuollon ammattiryhmää koskevat hakuohjeet koottu 

yhteen 

https://www.facebook.com/SatakunnanELYkeskus
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5060519&sid=vUfXvmv6mv
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5060519&sid=vUfXvmv6mv


 

 

Tietoa sosiaalihuollon ammatissa toimimisesta verkossa 

Sosiaalityöntekijöiden sähköinen asiointi helpottuu 

Luottamus sote-valvonnassa 

Lääkärin vuorovaikutustaidot osana potilasturvallisuutta 

Alkoholilain toimeenpanoon on varattava riittävästi aikaa 

Valviran palvelulupaus 

Löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin nyt 

verkkosivuiltamme 

Valviran uutiskirjeet luettavissa osoitteessa: 

http://www.valvira.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet 

 

Maanmittauslaitos MML 

 

Määräys kiinteistötoimituksen uskotun miehen palkkion, korvausten ja 

päivärahan määräytymisperusteista ja määristä; 18.10.2017; MML 

3892/01 03 00 00/2017 

 

Kutsu yksityistietoimitukseen tiistaina 7.11.2017 klo 10.00 Karvian 

kunnantalolle: 

Toimitusnumero 2016-540571; MMLm/19079/33/2016 

Vapo Oy (kiinteistön, 230-413-2-50 Suomikeidas, omistaja) 

Hakemuksen mukaan toimitusta on haettu tiekunnan perustamiseksi ja 

tieyksiköiden määrittämiseksi koskien osoitetietä Suomikeitaantie.  

 

Kansallisarkisto 

 

Tiekartta; Kansallisarkiston kysely maakunnille siirtyvistä analogisista 

asiakirja-aineistoista 

Kysely on toteutettu kesän 2017 aikana tuleville maakunnille siirtyvistä 

analogisista aineistoista.  

Kysely oli alun perin tarkoitus toteuttaa kaksivaiheisena siten, että 

toisen vaiheen yksityiskohtaisempi kysely olisi toteutettu kuluvan 

syksyn aikana.  

Kansallisarkisto ilmoittaa, että tuleville maakunnille siirtyvistä 

analogisista aineistoista ei toteuteta toista yksityiskohtaisempaa kyselyä.  

 

 

Lounais-Suomen poliisilaitos 

 

Kokouskutsu poliisipiirin neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään 

Turun pääpoliisiaseman auditoriossa 20.11.2017. Kokouskutsu on 

lähetetty kuntien ilmoittamille neuvottelukunnan jäsenille. Merkitään 

tiedoksi. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirja 20.10.2107; 97/2017 

http://www.valvira.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet


 

 

Satakunnan maakunnallisen apuvälinekeskuksen toteutusprojektin 

vastuuhenkilöt 

 

Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston pöytäkirja 2/2017, 25.9.2017 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 9.10.2017 

§ 153 Toiminnan ja talouden raportti 1-8 kk/2017 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pide-

tään 30.10.2017. 

Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/  

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 30.10.2017 § 165 

Toiminnan ja talouden raportti 1-9 kk/2017 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 30.10.2017 § 169 

Yhtymähallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen toimittaminen 

sähköisesti 1.1.2018 –  

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 30.10.2017 § 172 

Satakunnan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe 2:n 

toimintasuunnitelmaluonnos 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto kokoontuu seuraavan 

kerran maanantaina 13.11.2017. Oheisesta linkistä näet kokouksen 

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

 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton tiedotteet: 

10.10.2017; Hankesuunnitelma poliittisen ohjausryhmän käsiteltävänä 

11.10.2017; Kuntien johto ja pääluottamusmiehet koolla Satasoten 

henkilöstöasioiden iltapäivässä 

12.10.2017; Muutosjohtaja Vesiluoma mukaan maakunta- ja sote-

uudistuksen toimeenpanon valtakunnalliseen valmisteluryhmään 

13.10.2017 

Satakuntaliittoon 16 EAKR-hankehakemusta – jaossa 1,5 miljoonaa 

euroa 

 

20.10.2017 

I & O-kärkihanke, uusien työntekijöiden rekrytoinnit sekä soten 

valinnanvapaus esillä VATE:n kokouksessa 

Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokous 

käynnistyi perjantaina 20.10. ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten 

omaishoidon (I & O) kärkihankkeen tilannekatsauksella. Kärkihankkeen 

Satakunnan tilannetta käytiin läpi muutosagentti Pirjo Rehulan johdolla. 

Muutosohjelma etenee Satakunnassa johdonmukaisesti: toiminnan 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm
http://poytakirjat.satshp.fi:70/


 

 

kehittämiseksi on luotu aktiivisia verkostoja ja yhteistyötä eri 

toimijoiden kanssa. Myös parhaiden käytäntöjen selvittäminen ja 

aktiivinen tiedon jakaminen ovat keskeisessä roolissa. 

Muutosohjelmassa kehitetään keskitettyä palveluohjausmallia, 

kotihoidon sisältöä ja yhtenäisyyttä sekä asumis- ja laitospalveluita. 

Tavoitteena on vahvistaa omais- ja perhehoitoa sekä ennaltaehkäiseviä 

palveluita. Kehittämistyötä tehdään asiakaslähtöisesti. Lisätietoja 

antavat Satakuntaliitossa maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä sekä 

muutosjohtajat: Jukka Mäkilä, Terttu Nordman ja Timo Vesiluoma.  

 

23.10.2017 

Esivalmisteluvaihe I:n johto- ja ohjausryhmä koolla 

infotilaisuudessa 

Maakunta- ja sote-uudistuksen ensimmäisen valmisteluvaiheen (2016 – 

1.7.2017) johto- ja ohjausryhmille ja Satakunnan kansanedustajille 

järjestettiin maanantaina 23.10. yhteinen infotilaisuus. Tilaisuuden 

tavoitteena oli informoida kutsuttuja maakunta- ja sote-uudistusta 

johtaneiden ryhmien jäseniä maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta, 

suunnitelluista toimenpiteistä ja väliaikaisen valmistelutoimielimen ja 

epävirallisen poliittisen ohjausryhmän toiminnasta.  

 

24.10.2017 

Satakunta edelläkävijäksi ensimmäisenä Sydänmerkki-aterioita 

lapsille ja nuorille tarjoavana maakuntana? 

Satakuntalaisten lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia pyritään 

edistämään ehdottamalla kaikille Satakunnan kunnille Sydänmerkki-

aterioiden käyttöönottoa päiväkodeissa ja kouluissa. Satakunta voisi 

toimia edelläkävijänä ensimmäisenä maakuntana, jossa kaikki kunnat 

tarjoavat Sydänmerkki-aterioita sekä päiväkodeissa, että kouluissa.  

Työryhmä kutsuu syksyllä kuntien ruokapalveluista vastaavat koolle 

kuulemaan lisätietoja Sydänmerkki-aterioiden käyttöönotosta. 

Sydänmerkki-aterioiden kriteereitä kehittävät STM:n, Valtion 

ravitsemusneuvottelukunnan, Kelan, Sydänliiton ja Diabetesliiton 

asiantuntijat. Hyte –työryhmä on yksi maakuntauudistuksen 

valmisteluryhmistä. Valmisteluryhmän tehtävänä on mm. valmistella 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen maakunnallista organisointia, 

sisältöjä ja palveluja  ja laatia ehdotus maakunnallisen terveyden ja 

hyvinvoinnin päätöksenteosta sekä erityisesti yhteistyöstä kuntien 

kanssa. 

Lisätietoja antavat: 

Mari Kaunistola, Hyte-valmisteluryhmän puheenjohtaja, p. 050 

3042079 

Susanna Lehtimäki, Satakunnan sydänpiirin toiminnanjohtaja, p. 044 

734 7300; Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen –työryhmä 

 

25.10.2017 

Uudet valmisteluryhmät aloittavat toimintansa loka-marraskuussa  



 

 

Maakuntauudistuksen valmistelutyötä edistetään Satakunnassa aktiivi-

sesti käynnistämällä uusien valmisteluryhmien toiminta loka-

marraskuun aikana. Uudet valmisteluryhmät hyödyntävät työskentelys-

sään ensimmäisen esivalmisteluvaiheen työryhmätyöskentelyn tuloksia. 

Aiemmat työryhmät päättivät työskentelynsä kesällä 2017.   

Valmisteluryhmien tehtävänä on syventää ja yhdenmukaistaa toimi-

alaansa liittyvää osaamista maakuntauudistuksen palvelutuotannon ke-

hittämisessä ja tukea VATE:n työtä oman toimialansa sisältöön liitty-

vissä asioissa. Ryhmien rooli muutostyöskentelyssä on keskeinen, sillä 

niiden avulla pidetään yllä esivalmisteluvaiheessa aloitettua kehittämis-

työtä, luodaan verkostoja ja sitoutetaan eri tahoja maakuntauudistuk-

seen.  

− Valmisteluryhmiä on yhteensä 30. Työryhmien kokoonpanoa on pie-

nennetty aiemmasta ja niissä on pääsääntöisesti 5 – 20 jäsentä. Periaate 

on, että valmistelua tehdään maakunnallisesti henkilöstö ja eri sidos-

ryhmät huomioon ottaen. Myös eri valmisteluryhmien keskinäinen yh-

teistyö on merkittävässä roolissa, kertoo vt. maakuntajohtaja Asko Aro-

Heinilä.  
 

Tiedote 1.11.2017 

Satakunta jätti palvelusetelikokeilun hakemuksensa STM:lle 

Satakunta on jättänyt 31.10. hakemuksensa STM:lle 

palvelusetelikokeiluun osallistumiseksi. Satakunta hakeutuu 

palvelusetelikokeiluun uutena alueena. Kokeiluvaiheessa on tarkoitus 

mallintaa ja kokeilla henkilökohtaisen budjetin sekä palvelusetelin 

käyttöä rajatuissa palveluissa maakunnallisesti.  
 

Maakuntahallituksen kokous 30.10.2017  

Kokouksen esityslista on luettavissa verkkosivuilla: 

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

?+ bid= 986  

 

 

Satakunnan tulevaisuusfoorumi 2017 30.11.2017 klo 12.15  

Vuojoen kartano, auditorio Bassi 

(Kartanontie 28, 27100 Eurajoki) 

Satakuntaliitto järjestää Satakunnan tulevaisuusfoorumin torstaina 

30.11.2017 Vuojoen kartanossa, Eurajoella.  

Tulevaisuusfoorumilla luodaan katsaus maakunnan aluekehittämisen 

strategisten linjausten valmisteluun sekä maakuntauudistuksen 

etenemiseen.  

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 22.11.2017 mennessä Internet-

sivuilla osoitteessa 

http://www.satakuntaliitto.fi/satakunnan-tulevaisuusfoorumi-2017 

 

Satakuntaliiton sähköposti 30.10.2017  seutukuntien jäsenistä ja 

varajäsenistä Satakunnan vanhusneuvostoon.  

 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=986
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=986
http://www.satakuntaliitto.fi/satakunnan-tulevaisuusfoorumi-2017


 

 

Satakuntaliiton tiedote 30.10.2017; Satakunnan maakuntaohjelman 

2018-2021 linjauksia pidetään hyvinä ja osuvina 

Korjaus 30.10.2017 tiedotteen nimitietoihin koskien Kiinan kanssa 

tehtävän Ningbo-yhteistyön kunniakomitean kokoonpanoa. 

 

Maakuntauudistus: Sopimusten siirron vastuuhenkilöiden 

nimeäminen ja ilmoittaminen projektitoimistolle 15.11.2017 

mennessä 

 

Maakuntahallituksen kokouksen 30.10.2017 pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuilla: 

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

+ bid= 986 

  

Maakuntauudistus; sopimusten siirron vastuuhenkilöiden 

ilmoittaminen 15.11.2017 mennessä 

Karvian kunnalta ei ole siirtyvää aineistoa, koska PoSa hoitaa 

sosiaali- ja terveyspalvelut.  

 

Satakunnan pelastuslaitos 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esityslista 06/2017  

Kokous pidetään 24.10.2017 

Linkki esityslistaan: 

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+ eli

n= SATPEL&pvm= 24%2e10%2e2017%2017%3a00 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa 

 

PoSan yhtymävaltuuston pöytäkirja 19.10.2017 

 

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto 

 

Kokouskutsu 18.11.2017 Raumalla Villa Tallbo:ssa pidettävään 

sääntömääräiseen syyskokoukseen. Hallituksessa ei ole karvialaisia 

jäseniä.  

 

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä 

 

Yhtymävaltuuston syyskokouksen esityslista 21.11.2017 klo 19.00 

pidettävään kokoukseen Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalossa 

 

Kokemäen kaupunki 

 

Kaupunginhallituksen päätös 16.10.2107  

§ 255; Lausunnon antaminen Satakuntaliiton vuoden 2018 

talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2019-2020 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=986
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=986
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=24%2e10%2e2017%2017%3a00
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=24%2e10%2e2017%2017%3a00


 

 

§ 256; Lausunnon antaminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän 

vuoden 2018 talousarviokehyksestä ja esitysten tekeminen 

kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 

 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 30.10.2017 § 266 

Lausunnon antami9nen maakuntauudistuksen Satakunnan 

esivalmisteluvaihe 2:n toimintasuunnitelmaluonnoksesta 

 

Huittisten kaupunki 

 

Kaupunginhallituksen päätös 16.10.2017  

§ 274; Satakunnan koulutuskuntayhtymän lausuntopyyntö vuoden 2018 

talousarvion kehyksestä ja toiminnan kehittämisestä 

 

Kankaanpään kaupunki 

 

Kaupunginhallituksen päätös 23.10.2017  

Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmisteluvaihe 2:n 

toimintasuunnitelma 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimintasuunnitelmaluonnoksen. 

 

Jämijärven kunta 

 

Kunnanhallituksen päätös 16.10.2017  

Lausunnon antaminen Satakunnan maakuntaohjelma 2018 – 2021 

luonnoksesta 

 

Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistiot 1 – 4/2017 

 

Oman kunnan tytäryhtiöiltä tulleet 

 

Karvian Lämpö Oy:n pöytäkirjanote: Karvian Lämpö Oy:n hallitus 

päätti yksimielisesti hyväksyä esitetyn uuden konserniohjeen. 

 

Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot hallituksen kokouspöytäkirja 

3/2107, 15.9.2017 

 

Oman kunnan hallintokunnilta tulleet 

 

Tekninen lautakunta 

Pöytäkirjanote 5.10.2017  

§ 82, Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Pöytäkirjanotteet 5.10.2017 

§ 83, Talousarvio2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 



 

 

§ 87, Peruskoulun eräiden virkojen lakkauttaminen 

§ 91, Lisämäärärahapyyntö oppilaskuljetuksiin 

§ 92, Sisäisen tarkastuksen väliraportti 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 118 / 13.10.2017 

Virallinen lehti 121 / 20.10.2017 

Virallinen lehti 124 / 27.10.2017 

Virallinen lehti 127 / 3.11.2017 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

 

Joulukuun valtuuston kokous 13.12.2017 jolloin myös jouluruokailu.  

 

16.11.2017 Posan seminaari. Ilmoittautumiset Hannalle.  

 

Seuraava kunnanhallituksen kokous siirretään 20.11.2017 pidettäväksi.  

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 232 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus.  

 


