
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNNANHALLITUS   15/2017 
 

 

 

 
Aika Maanantai 18.12.2017 klo 19.04 - 20.38 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen, poistui § 252 
 Hietaluoma Jaakko  jäsen 
 Hietikko Tarja   jäsen 
 Järvinen Tiina   jäsen 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 Ylilammi Tomi   jäsen 

 
 
Poissa Hosiasluoma Tarja  kunnanjohtaja 
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 

Suominen Päivi kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Huhtaluoma Heikki kunnanvaltuuston I varapj 
Koivumäki Jyrki kunnanvaltuuston II varapj 
Kannisto Jari  kunnanvaltuuston III varapj 

 Vainionpää Hanna vs. kunnanjohtaja, ptk-pitäjä 
 Suoneva Eetu  nuorisovaltuutettu, poissa § 251 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 20.12.2017 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä verkkosivuilla  21.12.2017. 
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Ennen kokouksen alkua liikennöitsijä Ari Heinola kertoi kunnanhallitukselle koulukuljetuksista. 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 244 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 § 245 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 Mari Ervelä ja Jaakko Hietaluoma. 

  



 

 

SISÄISEN TARKASTUKSEN VÄLIRAPORTTI 

 
KOLTK 5.10.2017  § 92 

 

Lautakunnan nimeämät sisäisen tarkastuksen henkilöt (Jonna Haavisto, Marko Lähde-

korpi ja Tuire Huhdanmäki sekä sihteerinä Hanna Vainionpää) ovat suorittaneet si-

säistä tarkastusta yhtenäiskoulu Opinpolussa 5.10.2017. Tarkastuksesta on laadittu ra-

portti, johon on kirjattu tarkastuksessa huomioidut asiat. 

 

Tarkastusta jatketaan syksyn aikana eri toimipisteissä. 

 

Liite: tarkastuksen 5.10.2017 raportti. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee sisäisen tarkastuksen väliraportista ja 

merkitsee sen tiedoksi ja lähettää väliraportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Tanja Koivuniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.31. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli sisäisen tarkastuksen väliraportista ja 

merkitsi sen tiedoksi ja lähettää väliraportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti viedä tiedoksi tekniselle lautakunnalle, että 

liikuntasalin lattia vaatii välittömiä toimenpiteitä vahinkojen estämiseksi, 

mahdollisesti jopa käyttökieltoon asettamista. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta kiinnittää huomioita yhtenäiskoulun järjestyssääntöjen 

valmiiksi saattamiseen yhteistyössä oppilaskunnan, vanhempien ja henkilökunnan 

kanssa. Säännöt tulee hyväksyä hallintosäännön mukaisesti ja toimittaa tiedoksi 

lautakunnalle. Sisäistä tarkastusta jatketaan ja tämän vuoden puolella käydään läpi 

myös muita yksiköitä. 

 
KOLTK 16.11.2017 

§ 98 

 

 Sisäistä tarkastusta on jatkettu nimettyjen tarkastajien toimesta varhaiskasvatuksessa 

sekä kirjastossa perjantaina 10.11.2017. Tarkastuksesta laaditaan raportti, johon 

kirjataan tarkastuksessa huomioidut asiat. Raportti liitetään väliraporttiin 5.10.2017 ja 

ne muodostavat lautakunnan vuoden 2017 sisäisen valvonnan raportin. 

 

 Liite: tarkastuksen 10.11.2017 raportti  

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee sisäisen valvonnan raportista ja merkitsee 

sen tiedoksi ja lähettää raportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. Kasvatus- ja 

opetuslautakunta päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

 



 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli sisäisen valvonnan raportista ja merkitsi sen 

tiedoksi ja lähettää raportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. Kasvatus- ja 

opetuslautakunta päätti, että sisäistä valvontaa jatketaan lautakunnan toimesta 

vähintään kerran vuodessa. 

 

KH § 246  
 

Liitteet: 

 

 Tarkastuksen 10.11.2017 raportti 

 

 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan raportin tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan raportin tiedoksi. 

  



 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 247 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 24.11.2017 ja toimittanut pöytäkirjan 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 

Liitteet: 

 

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 24.11.2017 

 

 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. 

  



 

 

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 31.10.2017  

 
KH § 248 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden 

toteutumista ajalla 1.1. – 31.10.2017 kokouksessaan 30.11.2017.  

 

Kymmenen kuukauden osuus vuotuisesta määrärahasta on 91,67 %.  

 
 Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-lokakuussa 2017 ovat 

seuraavat: 

 

Palvelu:   käyttö: 

Perhepalvelut  99,27 % 

Aikuispalvelut  84,76 % 

Vanhuspalvelut  73,65 % 

Erityispalvelut  115,44 % 

Ympäristöpalvelut  77,66 % 

 

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

on 85,23 %.  

 

Kustannusten lisäystä on perhepalveluissa, jotka kymmenen kuukauden toteuman 

mukaan ovat ylittyneet 7,6 prosenttia. Suurin ylitys on ollut erityispalveluissa, joissa 

tammi-lokakuun toteuma ylittyi 23,77 prosenttia.  

 

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

tulisivat riittämään.  

 

Liitteet: 

 

 PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 31.10.2017 

 

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-lokakuulta 2017 tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-lokakuulta 2017 tiedoksi.  

  



 

 

EROPYYNTÖ TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 

 

KH § 249 Kaija-Riitta Törmä pyytää eroa kunnallisesta luottamistehtävästä paikkakunnalta 

muutos vuoksi. Kaija-Riitta Törmä on teknisen lautakunnan jäsen. 

 

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

myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

 

Liitteet: 

 

 Eropyyntö 5.12.2017 

 

 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kaija-Riitta 

Törmälle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä lähtien ja valitsee hänen tilalleen 

tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kaija-Riitta 

Törmälle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen tekniseen 

lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

  



 

 

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT ALKUVUONNA 2018 

 

KH § 250 Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen säännöllisiä kokouksia varten 

vahvistetaan ajat etukäteen esim. vuodeksi kerrallaan, minkä ohessa pidetään tarpeen 

mukaan muita kokouksia. 

 

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hallituksen alkuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

22.1.2018 

12.2.2018 

5.3.2018 

26.3.2018 

16.4.2018 

7.5.2018 

28.5.2018 

18.6.2018 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hallituksen alkuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

22.1.2018 

12.2.2018 

5.3.2018 

26.3.2018 

16.4.2018 

7.5.2018 

28.5.2018 

18.6.2018 

  



 

 

ANOMUS MAKSUVAPAUTUKSESTA  (SALAINEN) 

 

KH § 251   
  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 252 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Nimetään edustajaksi Kehittämisyhtiön syysyhtiökokoukseen 21.12.2017 klo 10.00 

Voitto Raita-Aho. Hallituksen jäseneksi Hanna Vainionpää ja varalle Tarja 

Hosiasluoma.  

 

Tuotiin kunnanhallitukselle tiedoksi kunnanviraston henkilökunnan vuosilomien 

tilanne sekä vuosilomien ja säästövapaiden myöntämiskäytännöt. Säästövapaiden 

osalta valmistelua jatketaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa palkkatoimikunnan 

johdolla. Kunnanhallitukselle tuodaan helmikuun loppuun mennessä ratkaisu 

säästövapaakäytännöstä. Kunnanhallitus antoi ohjeena, että säästövapaita voidaan 

antaa enintään kahdelle tulevalle vuodelle. Kertyneet säästövapaat tulisi käyttää 

kahden vuoden kuluessa.  

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomalle on myönnetty virkavapaus ajalle 29.11-

27.12.2017. Kunnanjohtajan viransijaisena toimii hallintosäännön 13 §:n mukaisesti 

kunnansihteeri Hanna Vainionpää. Viransijaisuus korvataan KVTES II luvun 10 §:n 

mukaisesti. 

 

KUNTATIEDOTTEEN ILMESTYMISAIKATAULU (+ teema) 2018: 
1.   to 1.2.                                  helmikuu 

2.   to 1.3.                                  maaliskuu (Karvia laulaa ja soi) 

3.   to 29.3.                               huhtikuu (pääsiäinen) 

4.   to 26.4.                               toukokuu 

5.   to 31.5.                               kesäkuu-heinäkuu (kesänumero) 

6.   to 26.7.                               elokuu (Karvia-Päivät) 

7.   to 30.8.                               syyskuu   

8.   to 27.9.                               lokakuu 

9.   to 1.11.                               marraskuu (Willi Viikko) 

10.   to 29.11.                             joulukuu – tammikuu 2019 (Joulu) 

 

Karvian Ratayhdistys Ry on antanut kunnanhallitukselle selvityksen toteutuneista 

kustannuksista liittyen myönnettyyn avustukseen. 

 

Satakunnan ELY-keskus esittää, että Karvian kunnan kanssa laadittaisiin uusi sopimus 

kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, jossa kunnan vuonna 2018 

vastaanottama pakolaisten määrä olisi samansuuruinen kuin tällä hetkellä käyttämättä 

olevien kuntasijoituspaikkojen määrä. Esitetään, että Karvian kunnan vuonna 2018 

vastaanottama kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden 

määrä on 5–10 henkilöä (yksi perhe). Lisäksi esitetään sopimukseen kirjattavaksi, että 

vuodelle 2018 sovitut mahdolliset käyttämättömät pakolaisten kuntasijoituspaikat 

voidaan siirtää käytettäväksi vuonna 2019. 

 

Päivi Suominen tiedusteli kuinka lakanneiden koulujen keittiökoneiden myynti etenee, 

kun tarjouksiin ei ole saatu vastauksia. Jyrki Koivumäki antoi selvitystä asiaan 

teknisen lautakunnan puolesta. 

 

Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.27. 

Pöytäkirjantarkastajana toimii tästä eteenpäin Tarja Hietikko.  

  



 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 253 Merkitään tiedoksi seuraavat:    

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Sote varautuminen ja päivystystoiminnat –kurssi  31.1.- 1.2.2018 

Kuopiossa 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

 

Sylvia –tukien rahoituskierros käynnistyy 1.1.2018 

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia –hankkeen 

lisätukia pakolaisten vastaanottoon 1.1.2018 alkaen. 

 

Valtiovarainministeriö 

 

Kuntataloustilaston (vuositilasto) valmistumisen aikaistaminen vuodesta 

2018 

 

Verohallinto 

 

Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrääminen, 

20.11.2017 annettu määräys tullut kunnalle tiedoksi 

 

Väestörekisterikeskus 

 

Perustason väestötiedot, väestötietoihin muutoksia 

 

ARA, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

 

Asumisneuvonta-avustuksen kuntakirje;   

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2018 

yhteensä 0,9 miljoonan euron edestä avustuksia 

asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2018 

talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden. 

Vuoden 2018 määräraha koskeva haku on auki 1.12.2017-15.1.2018. 

Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta: 
http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvojatoimintaan 

 

Kuntaliitto 

 

Kuntaliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan 

valinnanvapaudesta 22.11.2017 

 

Kuntaliiton yleiskirje 12.12.2017; 28/2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon 

indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2018 alusta 

http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvojatoimintaan


 

 

 

Kuntatyönantajat KT 

 

KT:n  yleiskirje vuoden 2018 hyväksytyistä 

ammattiyhdistyskoulutuksista löytyvät linkistä: 

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2017/6/hyvaksytty-

ammattiyhdistyskoulutus-2018 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Lausuntoa pyydetään 11.1.2018 mennessä Kari Uusi-Penttilän 

Haitikeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta Karviassa. 

Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa ympäristöluvasta. 

 

ÁSTI –projektin tiedote: Yhteisten asiakaspalvelupisteiden uuden 

tietojärjestelmän (ASTI-järjestelmä) käyttöönottoon liittyvistä 

tehtävistä 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Päätös nro 127&2017/1; DNro LSSAVI/153/04.08/2013 

Sompanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten 

tarkistaminen, laajennusalueen ympäristölupa sekä toiminnan 

aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Parkano 

Päätöstä koskeva kuulutus on asetettu Karvian kunnan 

ilmoitustaululle 28.11. – 28.12.2017 väliseksi ajaksi. 

 

Valtiokonttori 

 

Sotainvalidien ja sotaveteraanien hoito- ja kuntoutuspalvelut 2018-

2022 

Valtiokonttori on kilpailuttanut sotainvalidien hoito- ja 

kuntoutuspalvelut sekä sotaveteraanien laitoskuntoutuksen vuosille 

2018-2022. Kilpailutuksen keskeisenä tavoitteena oli taata 

asiakkaille hyvä ja laadukas hoito ja kuntoutus.  

 

Kilpailutus jaettiin  

1)sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluihin ja 

2)sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutus-

palveluihin  

 

Molemmat hankinnat toteutetaan koko maan laajuisesti kuudella 

alueella puitejärjestelynä. Jokaiselta alueelta on valittu tarvittava 

määrä palveluntuottajia kattamaan alueen hoito- ja kuntoutustarve. 

Aluejako noudattaa AVI-aluejakoa. 

Asiakkaiden valinnanvapaus ei uudella sopimuskaudella vähene. 

Asiakkaat valitsevat heille sopivimman palveluntuottajan yhdessä 

Valtiokonttorin kanssa, kuten tähänkin asti.  

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2017/6/hyvaksytty-ammattiyhdistyskoulutus-2018
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2017/6/hyvaksytty-ammattiyhdistyskoulutus-2018


 

 

Valtiokonttorin kotisivuilla on listattuna ne palveluntuottajat, jotka 

ovat valtiokonttorin puitesopimustoimittajia 1.1.2018 lähtien ja 

joiden kanssa sopimus on allekirjoitettu.  

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 

Vuoden 2017 kehittämiskeskustelu  / ajankohtavaraus kalenteriin 

torstaina 14.12.2017 klo 9.30 – 13.00 Ely-keskus, neuvotteluhuone 

Areena Pori 

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL 

 

Kaksi uutta tilastoraporttia lastensuojelusta on julkaistu. 

Lue lisää www.thl.fi/tilastot/lastensuojelu 

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirinseuraava yhtymähallituksen kokous 

pidetään 27.11.2017. Lista ja liitteet löytyvät linkistä: 

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

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirjanotteet 13.11.2017  

§ 33 Sairaanhoitopiirin vuosien 2018-2020 toiminta- ja 

taloussuunnitelma ja investointisuunnitelma vuoteen 2023 sekä vuoden 

2018 talousarvio 

§ 34 Somaattisen sairaanhoidon siirtoviivemaksu vuonna 2018 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanotteet 27.11.2017 

§ 180 Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2018-2020 toiminta- ja 

taloussuunnitelma ja investointisuunnitelma vuoteen 2023 sekä vuoden 

2018 talousarvio (lyhennysote) 

§ 181 Toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk/ 2017 

§ 182 Avustetun kotidialyysihoidon asiakasmaksu 1.3.2018- 

§ 184 Satakunnan sairaanhoitopiirin potilas- ja 

asiakasturvallisuussuunnitelma 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous 

pidetään15.12.2017. Lista ja liitteet löytyvät linkistä: 

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

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton tiedotteet: 

17.11.2017 Valtakunnalliset sote-digiratkaistu, LAPE-muutosohjelma 

sekä talous- ja henkilöstöhallinto esillä VATE:n kokouksessa  

 

23.11.2017 Satakunnan Suomi 100 –juhlaseminaari su 26.11.2017 klo 

14-17 Lähetys tallentuu tilaisuuden jälkeen verkkosivulle: 

https://www.youtube.com/c/SatakuntaFi-Finland/live 

http://www.thl.fi/tilastot/lastensuojelu
http://poytakirjat.satshp.fi:70/
http://poytakirjat.satshp.fi:70/
https://www.youtube.com/c/SatakuntaFi-Finland/live


 

 

 

Satamittarin uutisia 21.11.2017; Tutkimus- ja kehittämistoiminta yhä 

laskussa etenkin Satakunnan yrityksissä 

Maakuntahallituksen kokous 27.11.2017 

Kokouksen esityslista on luettavissa verkkosivuilla: 

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

+bid=991 

 

Satakunnan maakuntauudistuksen projektitoimiston mallilausunto 

luonnoksesta valinnanvapauslaiksi. 

 

Työnantajan edustajien nimeäminen maakuntauudistuksen henkilöstö-

asioiden verkostoon. Nimeäminen koskee maakuntauudistuksen piirissä 

olevaa toimintaa johtavia henkilöitä. Meillä tällainen toiminta on 

siirtynyt PoSan hoidettavaksi. 

 

Tiedote 27.11.2017; Satakuntaliiton maakuntahallitus: Maakuntauudistus 

on merkittävä ja välttämätön uudistus 

Satakunnan maakuntauudistuksessa uusia työntekijöitä: 

Satakunnan maakuntauudistus on saanut tuekseen uutta osaamista. 

Lokakuussa tehtävissään aloitti kaksi uutta asiantuntijaa: Satasote 

hankkeiden viestinnän projektisuunnittelija Katri Martens ja 

maakuntauudistuksen henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Kaisa 

Kausto-Uski. Marraskuussa uudessa tehtävässä aloitti myös 

maakuntauudistuksen talousasioista vastaava Tuomas Hatanpää.  

 

Tiedote 1.12.2017; Satakunnan taloudessa nousua –alakohtaiset erot yhä 

varsin huomattavia 

 

Maakuntahallituksen 27.11.2017   kokouksen pöytäkirja on 

luettavissa osoitteessa:  

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

htm?+bid=991 

 

Maakuntavaltuuston esityslista 15.12.2017 on luettavissa 

osoitteessa: 

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

htm?+bid=1010 

 

Maakuntahallituksen 15.12.2017 kokouksen esityslista luettavissa 

verkkosivuillamme: 

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

+bid=1022  

 

Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2017 tiedoksi 

 

Tiedote 15.12.2017; Seitsemälle Satakunnan EAKR-hankkeelle 

kohdentamispäätökset 

 

Lounais-Suomen poliisilaitos 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=991
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=991
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=991
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=991
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1010
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1010
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1022
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1022


 

 

 

Poliisipiirin neuvottelukunnan kokouspöytäkirja 20.11.2017 

pidetystä kokouksesta 

 

Satakunnan pelastuslaitos 

 

Pelastuslaitoksen johtokunnan esityslista 28.11.2017 löytyy osoitteesta: 

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

SATPEL&pvm=28%2e11%2e2017%2018%3a00 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan 28.11.2017 kokouksen 

pöytäkirja on luettavissa Porin kaupungin nettisivuilla osoitteessa: 

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=

SATPEL&pvm=28%2e11%2e2017%2018%3a00 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 28.11.2017  

§ 50, Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma, Varsinainen pelastustoimi 

tuloslaskelma, Ylityöselvitys_Johtokunta 

 

§ 51, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun 

pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2018 

Telia 

Ydinvoimavapaa Perämeri – verkostolta  2017  

Ruotsalaiset vastustavat voimakkaasti Perämerelle suunniteltavaa 

ydinvoimalaitosta 

 

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä 

 

Kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja 3/2017 

 

Kankaanpään kaupunki 

 

Kaupunginhallituksen 20.11.2017 päätös § 389  

Palvelusetelikokeiluun hakeutuminen 

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017 

hyväksynyt talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020. 

http://www.kankaanpaa.fi/attachments/gallery/TA_2018_ja_TS_20
18_-_2020.pdf 
 

Jämijärven kunta 

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 20.11.2017 

§ 255 Elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestely Pohjois-Satakunnan 

Kehittämiskeskus Oy:n omistajakunnissa 

 

Hausjärven kunta 

 

Suomen kunnat kuntien SM-souteluun 21.7.2018 Mommilanjärvelle 

 

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=28%2e11%2e2017%2018%3a00
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=28%2e11%2e2017%2018%3a00
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=28%2e11%2e2017%2018%3a00
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=28%2e11%2e2017%2018%3a00
http://www.kankaanpaa.fi/attachments/gallery/TA_2018_ja_TS_2018_-_2020.pdf
http://www.kankaanpaa.fi/attachments/gallery/TA_2018_ja_TS_2018_-_2020.pdf


 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa 

 

PoSan sote-seminaarin PowerPoint –esitykset 

 

PoSan yhtymähallituksen kokous pidetään 30.11.2017 klo 18 

Tapalassa 

 

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy 

 

Varsinainen syysyhtiökokous 21.12.2017, kokouskutsu 

 

Kunnan omilta hallintokunnilta tulleet 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.11.2017 Muut asiat § 100  

Muissa asioissa kunnanhallitukselle tiedoksi: 

Tuotiin tiedoksi vertailu oppilaskohtaisista kustannuksista vuodelta 

2015 ja vuoden 2018 talousarvion perusteella. 

 

Tekninen lautakunta 4.12.2017 § 106; Rivitalon rakennuslupa 

Lautakunta myöntää rakennusluvan rivitalon rakentamiseen 

ehdollisena siten, että hakija kuulee kaikkia naapureita. 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 
 

Virallinen lehti 133 / 17.11.2017 

Virallinen lehti 136 / 24.11.2017 

Virallinen lehti 139 / 1.12.2017 

Virallinen lehti 141 / 8.12.2017 

Virallinen lehti 144 / 15.12.2017 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 254 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


