
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KUNNANHALLITUS   2/2018 
 

 

 

 
Aika Maanantai 12.2.2018 klo 18.50 - 19.17 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Hietaluoma Jaakko  jäsen 
 Hietikko Tarja   jäsen, esteellinen § 28 
 Järvinen Tiina   jäsen 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 Ylilammi Tomi   jäsen 

 
 
Poissa Ervelä Mari 
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 

Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja 
Suominen Päivi kunnanvaltuuston puheenjohtaja, § 27 asti 
Huhtaluoma Heikki kunnanvaltuuston I varapj 
Koivumäki Jyrki kunnanvaltuuston II varapj 
Kannisto Jari  kunnanvaltuuston III varapj 

 Vainionpää Hanna kunnansihteeri, ptk-pitäjä 
 Suoneva Eetu  nuorisovaltuutettu, § 27 asti 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 12.2.2018. 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian verkkosivuilla 14.2.2018. 
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Projektipäällikkö Teemu Saari Suunnittelutalo PPG OY:stä, aluepäällikkö Jonas Wickström Fidelix 

Oy:stä, Teuvo Jaakkola 100-ilmastoinnista ja Jouko Lehtikangas Senewa LS Oy:stä olivat ennen 

kokouksen alkua antamassa selvitystä kunnanhallitukselle yhtenäiskoulun ilmastointiin, 

automatiikkaan ja lämmitykseen liittyvissä ongelmissa. 

 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 19 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 § 20 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. 

  



 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 21 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 19.1.2018 ja toimittanut pöytäkirjan 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 Tarkastuslautakunta pyytää 5 §:ssä kunnanhallitukselta selvitystä siitä, kuinka 

rekrytointiprosessi on ohjeistettu Karvian kunnassa. 

 

 Rekrytoinnin toimivaltuudet on kirjattu kunnan hallintosääntöön, mutta esim. 

hakuilmoitusten tai haastatteluiden suorittamisen osalta kunnassa ei ole kirjallista 

ohjeistusta. 

 

Liitteet: 

 

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 19.1.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus 

ilmoittaa tarkastuslautakunnalle, että rekrytoinnin toimivaltuudet on kirjattu kunnan 

hallintosääntöön, mutta muuta kirjallista ohjeistusta prosessiin ei tällä hetkellä ole. 

Kunnanhallitus päättää, että kuntaan valmistellaan rekrytointiprosessin ohjeistus. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus 

ilmoittaa tarkastuslautakunnalle, että rekrytoinnin toimivaltuudet on kirjattu kunnan 

hallintosääntöön, mutta muuta kirjallista ohjeistusta prosessiin ei tällä hetkellä ole. 

Kunnanhallitus päättää, että kuntaan valmistellaan rekrytointiprosessin ohjeistus. 

  



 

 

KARVIAN KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN 

 

KH § 22 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Aikaisemman käytännön mukaan myönnetään kunnan pankkitilien käyttövaltuudet 

kunnanhallituksen puheenjohtajalle, Voitto Raita-Aholle. Samalla peruutetaan kunnan 

pankkitilien käyttövaltuudet kunnanhallituksen edellisen kauden puheenjohtajalta, 

Jukka Ohrankämmeneltä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Aikaisemman käytännön mukaan myönnettiin kunnan pankkitilien käyttövaltuudet 

kunnanhallituksen puheenjohtajalle, Voitto Raita-Aholle. Samalla peruutettiin kunnan 

pankkitilien käyttövaltuudet kunnanhallituksen edellisen kauden puheenjohtajalta, 

Jukka Ohrankämmeneltä. 

  



 

 

JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N OSAKKEIDEN OSTOTARJOUS 

 

KH § 23  Jämijärven kunta tarjoutuu ostamaan Karvian kunnan omistuksessa olevat 30 kpl 

Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeet (451-460 ja 1218-1237) hintaan yksi euro/ osake. 

 

 Jämijärven kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 2.1.2018 tarjoutuvansa 

ostamaan Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeet. Jämijärven kunta omistaa yhtiön 2009 

osakkeesta 1295 osaketta. Se tarkoittaa, että kunnan osuus on noin 64 % osakkeista ja 

äänivallasta. Yhtiöllä on vain yhdenlaisia osakkeita. 

 

 Jämin Hiihtotunneli Oy:n toiminnallinen ja taloudellinen tilanne on niin vaikea, ettei 

sillä ole minkäänlaisia taloudellisia tai toiminnallisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa 

eteenpäin ilman huomattavan suuria muutoksia. Yhtiön oma pääoma on negatiivinen -

230.530,92 euroa (30.11.2017). Edellisten tilikausien tappiot ovat yhteensä -

563.847,39 euroa ja yhtiön vieras pääoma on yhteensä 852.924,66 euroa. Omaisuutta 

Jämin Hiihtotunneli Oy:llä on yhteensä 622.393,74 euroa. Yhtiön velat ovat siis 

omaisuutta suuremmat ja omaisuus on kiinnitetty velkojen vakuudeksi. 

 

 Jämijärven kunta on yhtenä osakkeenomistajana subventoinut yhtiötä ilman osake- tai 

muuta vastinetta eivätkä muut osakkeenomistajat ole tehneet vastaavaa. Jämijärven 

kunnan toiminta on hyödyttänyt muita osakkeenomistajia, koska se on olut ainoa 

mahdollistaja yhtiön toiminnan jatkamiselle ja konkurssin välttämiselle. 

 

 Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimintaa voidaan verrata 

lähinnä yleishyödylliseen toimintaan, jolla rakennetaan liikuntapaikkoja, ja sillä 

perusteella toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu. Mahdollisia voittovaroja 

ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaeta osinkona tai voittovaroina, vaan ne käytettäisiin 

yhtiön edelleen kehittämiseen. Kehittämistoimien kustannuksista on vastannut 

Jämijärven kunta. 

 

 Nykytilanteen jatkumisesta ei olisi odotettavissa osakkeenomistajille hyötyä, vaan 

yhtiön toiminta päättyy konkurssiin ilman omistajien vahvaa taloudellista tukea. 

Jämijärven kunta on perusteellisesti selvittänyt erilaisia mahdollisuuksia Jämin 

Hiihtotunneli Oy:n toiminnan ja talouden tervehdyttämiseksi ja toiminnan 

jatkamiseksi. Yhtiöjärjestys ei velvoita nykyisellään osakkeenomistajilta esimerkiksi 

vastikeperusteista maksua. Käytännössä tarkoituksenmukaisin selvitetyistä 

vaihtoehdoista on jatkaa toimintaa ainakin toistaiseksi Jämijärven kunnan omana 

toimintana. Konkurssi ei ole selvitysten perusteella kunnan, seudun eikä maakunnan 

elinvoiman edistämisen etujen mukainen. 

 

 Karvian kunnan omistamien 30 osakkeen tasearvo on 5.045 euroa. 

 

Liitteet: 

 

 Ostotarjous 15.1.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myydä Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeet (451-460 ja 1218-

1237) hintaan yksi euro/ osake Jämijärven kunnalle saapunen tarjouksen mukaisesti. 



 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myydä Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeet (451-460 ja 1218-

1237) hintaan yksi euro/ osake Jämijärven kunnalle saapunen tarjouksen mukaisesti. 

 

  



 

 

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINNIN RYHMÄ 

 

KH § 24 Karvian kunnassa on toiminut vanhan nuorisolain pohjalta kerätty lasten ja nuorten 

hyvinvointiryhmä. Ryhmässä on ollut puheenjohtajana koulutoimenjohtaja, jäseninä 

kunnanjohtaja, päivähoidonohjaaja, liikuntasihteeri, nuorisosihteeri, koulujen johtajat, 

kelto, vastaava lastentarhan opettaja, kouluterveydenhoitaja, seurakunnan edustaja ja 

sosiaalitoimen edustaja sekä aina tarpeen mukaan muita henkilöitä. 
 

 Lainsäädäntö on muuttunut, mm. nuorisolaki on uudistettu, ja on säädetty oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki. Myös mm. laki ehkäisevästä päihdetyöstä edellyttää yhteistyötä 

ja seurantaa. Lisäksi Satasotessa on linjattu, että kaikissa maakunnan kunnissa olisi 

lapsi- ja perhepalveluiden työryhmä. Ryhmä koordinoisi lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvointia ja toteuttaisi terveydenhuoltolain mukaista kuntalaisten hyvinvoinnin 

seurantaa, nuorisolain mukaisia yhteistyötehtäviä, varhaiskasvatuslain mukaisia mm. 

arviointitehtäviä ja ehkäisevän päihdetyön koordinointia. Satasoten hanketoimijat ovat 

lupautuneet auttamaan kuntakohtaisten ryhmien työn käynnistymisessä. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus nimeää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin työryhmän. Ryhmän 

puheenjohtajana toimii koulutoimenjohtaja. Jäseniksi nimetään kunnanjohtaja, 

päivähoidonohjaaja, vastaava lastentarhanopettaja, liikuntasihteeri, nuorisosihteeri, 

rehtori sekä kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä vapaa-

ajanlautakunnan puheenjohtajat. Lisäksi jäseniksi pyydetään kouluterveydenhoitaja, 

seurakunnan edustaja, MLL Karvian edustaja. Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää 

asiantuntijoilla. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus nimesi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin työryhmän. Ryhmän 

puheenjohtajana toimii koulutoimenjohtaja. Jäseniksi nimettiin kunnanjohtaja, 

päivähoidonohjaaja, vastaava lastentarhanopettaja, liikuntasihteeri, nuorisosihteeri, 

rehtori sekä kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä vapaa-

ajanlautakunnan puheenjohtajat. Lisäksi jäseniksi pyydetään kouluterveydenhoitaja, 

lastenneuvolan terveydenhoitaja, seurakunnan edustaja, MLL Karvian edustaja (Heidi 

Nevala). Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijoilla. 

  



 

 

PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE 2018 

 
KOLTK 1.2.2018 § 11 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaan kotikuntakor-

vaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteu-

tuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13–15 -vuotiaille. 

 

Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti vähennettynä 

kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan pe-

rusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuu-

den opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason. 

 

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden opetuksen jär-

jestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien paino-

tetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6-15-vuotiaiden määrä saadaan 

kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7-12-vuotiaiden määrä luvulla 1 

ja 13-15 -vuotiaden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Muulle 

oppivelvolliselle oppilaalle kotikuntakorvaus määräytyy 13-15  -vuotiaiden kotikunta-

korvauksen perusteella. 

 

Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varain-

hoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö on 

28.12.2017 päättänyt, että vuoden 2018 kotikuntakorvauksen perusosa on 6.511,92 eu-

roa. 

 

Karviassa kotikuntakorvauksen laskentaperusteena  6-vuotiaita on 20, 7-12 vuotiaita 

126 ja 13-15 vuotiaita 71. Karvian kotikuntakorvaustulot vuonna 2018 ovat 26.048 eu-

roa ja menot 10.419 euroa. 

 

Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätök-

seen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

(10.1.2018) tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. 

 

Liite: Päätös VM/2474/02.02.06.00/2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

KH § 25 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja 

päättää, ettei päätökseen haeta oikaisua. 



 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti, 

ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

  



 

 

VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN 
VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN 
VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2018 

 

KH § 26 Valtiovarainministeriö on myöntänyt 28.12.2017 kunnan peruspalveluiden 

valtionosuuden sekä päättänyt verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksesta. 

Liitteenä on valtiovarainministeriön päätös, joka on lähetetty kasvatus- ja 

opetuslautakunnan käsiteltäväksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt 

päätöksen kokouksessaan 1.2.2018 josta on päätös alempana. 

 
KOLTK 1.2.2018 § 12 

Valtiovarainministeriö on antanut 28.12.2017 päivätyn päätöksen 

VM/2473/02.02.06.00/2017 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen 

kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna 

2018. 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden koostuminen: 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetunlain (1704/2009) 5 §:n mukaan 

kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista:  

 

1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista 

kustannuksista ja  

2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen 

kunnan lisäosien määräytymisperusteista.  

 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien jär-

jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6-13 §:n mukai-

sesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta 

vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan omavastuuosuus. Vuonna 2018 kunnan oma-

rahoitusosuus on 3.599,08 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään 

kunnan 26-28 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelais-

ten kotiseutualeen kunnan lisäosat. 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvun tarkoite-

tuilla erillä. Näitä ovat  

- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,  

- verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen neutrali-

sointi kunta-valtio suhteessa 

- vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus  

- työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuu-

dessa, 

- vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus,  

- veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, 

- maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto  

- perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys 

- kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys 

- eläketukeen liittyvä vähennys sekä 

- määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisä-

ykset 

 



 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä  8.226.495 euroa. 

Josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on  2.487.983 euroa. 

 

 

 Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuu-

den myöntämistä tai kunnanverotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koske-

vaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oi-

keus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oi-

kaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi kuntaan 

10.1.2018. 

 

Liite: Valtiovarainministeriön päätös VM/2473/02.02.06.00/2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja 

päättää, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti, 

ettei päätökseen haeta oikaisua. 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 27 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

 

1. Vuoden 2018 itsenäisyyspäivän kunniamerkkien hakeminen: Ritarikuntien 

kunniamerkit tulevat lähiaikoina haettaviksi.  

 

Mikäli aikataulut ovat samat kuin aikaisempina vuosina niin hakemukset tulee 

valmistella ja lähettää kunnasta eteenpäin huhtikuun loppuun mennessä. Kunnia-

merkkitoimikunnassa oli viime vaalikaudella jäsen joka valtuustoryhmästä. Työ-

ryhmään nimettiin Esa Pukkila, Aarre Välimäki, Veijo Kaskimäki, Voitto Raita-

Aho  ja Jukka Ohrankämmen ja sihteeriksi Arja Honkanen. Jukka Ohrankämmen 

toimii kokoonkutsujana.  

 

2. Viron 100 –vuotisen itsenäisyyden huomioiminen  
Viro täyttää itsenäisenä valtiona 100 vuotta lauantaina 24.2.2018. 

Suomen Tallinnan suurlähetystö on toivonut, että Kuntaliitto keräisi tietoja siitä 

miten Viron 100 vuotista taivalta juhlistetaan suomalaisissa kunnissa ja 

maakunnissa. Sisäministeriö on suosittanut muun muassa yleistä juhlaliputusta 

Viron itsenäisyyspäivänä 24.2.2018.  Kunnanhallitus päätti, että kunta järjestää 

juhlaliputuksen ja lähettää onnittelut ystävyyskunnan kautta.  

 

3. Ystävyyskuntatoiminta Viron itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuonna 2018. Ote-

taan yhteyttä ystävyyskuntaan ja suunnitellaan yhdessä. 

 

4. Karvian Seurakunta ilmoitti, että pääsiäisjumalanpalvelus kuvataan Karvian kir-

kossa 27.3.2018.  

 

5. Rantala- nimisen tilan peruslohkon 230-00808-71 vuokra-aika on päättymässä. 

Lohko on ollut vuokralla Toni Hietasella 550 euron vuosivuokralla.  Tilan pinta-

ala on 4,09 ha. Kunnanhallitus päätti että peruslohko myydään julkisella kaupalla. 

 

6. Kunnan verkkosivuista tehty hankintapäätös JJ-Net Oy:ltä. 

Eetu Suoneva poistui kokouksesta klo 18.46. 

 

7. Valtuuston ja kunnanhallituksen valokuvaukset ennen seuraavaa valtuuston koko-

usta. 

 

8. Tiinä Järvinen tiedusteli asuntorakentamisen edistymistä. 

 

9. Veijo Kaskimäki otti esiin Olohuonesuunnitelmat. Karviatalolla on nyt olla sot-

kemista, ja se ei ole asiallista. Täytyy katsoa kameroista, kuka on sotkenut, ja 

puuttua asiaan. Laitetaan asiasta infoa yhtenäiskoululle. Olohuoneessa on tarkoi-

tus, että nuorilla olisi aina aikuinen valvoja, mikäli nuorisotoimintaa sinne siirtyy. 

Päivi Suominen poistui klo 18.56.. Todettiin myös, että koululta on syytä puuttua 

Karviatalon nurkalla aamuisin oleskelevien nuorten tupakointiin.  

 

10. Jaakko Hietaluoma kertoi että nyt on ollut paljon susihavaintoja. Susihavainnoista 

tulisi ilmoittaa myös poliisille kun niitä nähdään alle 100 metrin päässä asunnoista. 



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 28 Merkitään tiedoksi seuraavat:    

 

Sisäministeriö 

 

Sisäministeriön määräys 17.1.2017; SMDno-2017-2087  Eduskunnalle, 

Tasavallan presidentin kansliaan, ministeriöihin ja valtioneuvoston 

kansliaan juhlaliputuksesta Baltian maiden itsenäisyyden100-

vuotispäivinä 2018 

Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua liputtivat Suomen itsenäisyyden 

100-vuotispäivänä 6.12.2017. Pohjoismaat ja Baltian maat yhdessä 

Pohjoismaiden kanssa muodostavat Suomelle ainutlaatuisen viiteryhmän 

historian, yhteiskuntakehityksen, kaupan ja talouden sekä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan alalla ja juhlaliputuksella huomioidaan Suomelle 

läheisten kumppaneiden erityinen merkkivuosi.  

 

Sisäministeriö suosittaa vastaavaa yleistä liputusta. 

 

Kuntaliitto on välittänyt edellä mainitun sisäministeriön määräyksen 

kunnille ja maakunnille otsikolla: 

 

Kunnille ja maakunnille, joilla on ystävyyskunta / alue Virossa 

Viro täyttää itsenäisenä valtiona 100 vuotta 24.2.2018.  

Suomen Tallinnan suurlähetystö on toivonut, että keräisimme tietoja 

siitä, miten Viron 100 vuotista taivalta juhlistetaan suomalaisissa 

kunnissa ja maakunnissa.  

Tiedot mahdollisista Viron juhlavuoden muistamisesta pyydetään 

lähettämään Kuntaliittoon sähköpostissa mainittuihin osoitteisiin.  

 

Valtiovarainministeriö  

 

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön luonnokseksi 

hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen 

tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 

annetun lain 5 §, 6 § ja 7 §:n 1 momentin kumoamisesta. 

Lausuntoa pyydetään antamaan sähköpostissa mainitun linkin kautta. 

Lausuntopyyntöä on päivitetty.  

Lausuttavana olevaan luonnokseen hallituksen esitykseksi on tehty 

seuraavia muutoksia: 

teknisluonteisia tarkistuksia ja viittausten korjauksia, 

organisatorisen soveltamisalan täsmennyksiä, joista tulee säätää muissa 

laeissa (Ahvenanmaan ja evankelis-luterilaisen sekä ortodoksisen kirkon 

osalta) sekä  

perustuslaillisen arvioinnin lisäys.  

Muutoksilla ei ole vaikutusta lausuntoaikaan. 

 

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön aiheesta: Digituen 

toimintamalliehdotus, AUTA-hankkeen loppuraportti. Lausuntoa 

pyydetään sähköpostissa olevan sähköisen linkin kautta. 



 

 

 

Kuntaliitto 

 

Kuntaliiton tiedottaa 16.1.2018 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunta toimikaudelle 2018-2021 on valittu. 

Suomen Kuntaliiton valtuuskuntaan on valittu 76 jäsentä, joista yksi 

edustaa Ahvenanmaan maakuntaa. 

 Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on tänään 16.1.2018 vahvistanut 

vaalin tuloksen.  

Kuntaliiton jäsenkunnat suorittivat liiton valtuuskunnan vaalin 

vaalipiireittäin 15.11. – 31.12.2017 välisenä aikana. Jäsenistä ja 

varajäsenistä 66 on valittu vaalilla, joka suoritettiin kuntien 

äänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valittiin 

tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valittiin yksi jäsen ja 

varajäsen. 

Kuntaliiton ylin toimielin on vuodesta 2018 alkaen nimeltään 

valtuuskunta, aiemmin liiton ylintä päättävää toimielintä kutsuttiin 

valtuustoksi.  

Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. 

Valtuuskunnan jäsenten vaali toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat 

samat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Kuntaliiton valtuuskunnan 

toimikausi on neljä vuotta. Uusi valtuuskunta valitsee puheenjohtajansa 

sekä Kuntaliiton hallituksen seuraavalle nelivuotiskaudelle 

ensimmäisessä kokouksessaan 15.2.2018.  
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2018/suomen-kuntaliiton-valtuuskunta-
toimikaudelle-2018-2021-valittu 
 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan oikaistu ja vahvistettu vaalitulos 

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on 26.1.2018 ottanut uudelleen 

käsiteltäväksi 16.1.2018 tekemänsä päätöksen Kuntaliiton valtuuskunnan 

vaalin tuloksen vahvistamisesta. Vaalituloksen oikaisu koskee neljää 

tasauspaikkaa ja neljää puoluetta.  

Tasauspaikkojen jako puolueiden kesken oli vahvistettu oikein. Puolueen 

saamat tasauspaikat jaettiin 16.1.2018 tehdyllä päätöksellä vaalipiireihin, 

joissa puolueella oli suurimmat äänimäärät, mutta ei vielä 

vaalipiiripaikkaa. Valtuuskunnan vaalijärjestyksen 12 §:n 4 momentin 

mukaan tasauspaikka tulee siitä vaalipiiristä, jossa puolueella on suurin 

ääniosuus vaalipiirin äänistä, mutta ei vielä vaalipiiripaikkaa. Vaalitulos 

on nyt vaalilautakunnan uudella päätöksellä 26.1.2018 § 5 oikaistu.  
  

Perussuomalaisten tasauspaikka menee Pirkanmaan vaalipiirin sijaan Sa-

takunnan vaalipiiriin, Vihreän liiton tasauspaikka Oulun vaalipiirin si-

jaan Keski-Suomen vaalipiiriin, Vasemmistoliiton tasauspaikka Pirkan-

maan vaalipiirin sijaan Lapin vaalipiiriin ja Suomen Kristillisdemokraat-

tien tasauspaikka Uudenmaan vaalipiirin sijaan Hämeen vaalipiiriin. 

Valtuuskunnassa on 76 jäsentä ja varajäsentä, joista 66 jäsentä ja 

varajäsentä on valittu vaaleilla ja yhdeksän jäsentä ja varajäsentä 

tasauspaikoilta. Ahvenanmaan maakunnasta valittiin yksi jäsen ja 

varajäsen. Valtuuskuntapaikat jakautuvat puolueiden välillä seuraavasti: 

  

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2018/suomen-kuntaliiton-valtuuskunta-toimikaudelle-2018-2021-valittu
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2018/suomen-kuntaliiton-valtuuskunta-toimikaudelle-2018-2021-valittu


 

 

KOK                         19                             

SDP                          17 

KESK                        17 

VIHR                        8 

VAS                          5 

PS                            4 

RKP                          3 

KD                            2 

Ahvenanmaan maakunta 1 

 

Kuntaliitto on toimittanut tietopyynnön kunnille ja maakunnille, joilla on 

ystävyyskunta / alue Virossa. 

Viro täyttää itsenäisenä valtiona 100 vuotta 24.2.2018. Suomen 

Tallinnan suurlähetystö on toivonut, että kerätään tietoja siitä, miten 

Viron 100 vuotista taivalta juhlistetaan suomalaisissa kunnissa ja 

maakunnissa. Se voi olla esimerkiksi jokin tapahtuma, videotervehdys 

tai muu tervehdys.  

 

Tiedot Viron juhlavuoden juhlistamistavoista pyydetään lähettämään 

Kuntaliittoon Arja Puukolle, arja.puukko(at)kuntaliitto.fi, Heikki 

Telakivelle, heikki.telakivi(at)kuntaliitto.fi sekä Sinikka Mikolalle, 

sinikka.mikola(at)kuntaliitto.fi. 

Aiheesta löytyy uutinen Kuntaliiton International Forum –

verkkopalvelussa:  

http://internationalforum.fi/00/demokratia-tasa-arvo-ja-

yhdenvertaisuus/viro-tayttaa-itsenaisena-valtiona-100-vuotta-24-2-2018/ 

 

Tiedoksi myös Sisäministeriön antama valtion virastoja ja laitoksia 

koskeva liputusmääräys liittyen Baltian maiden itsenäisyyden 100-

vuotispäiviin vuonna 2018. 

 

Lausuntopalvelu 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosiaali- ja terveysalan 

tilastollinen vuosikirja 2017 on ilmestynyt. Vuosikirja julkaistaan 

ainoastaan verkkojulkaisuna, jonka linkki on tulleessa sähköpostissa. 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto  

 

Peruskoulun liikenneturvallisuuspäivä perjantaina 9.2.2018 klo 9.00 – 

15.00 ELY SAT Areena 

Tilaisuus peruttu vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Tilaisuus 

pyritään siirtämään toiseen ajankohtaan. 

 

Ohjauskirje 5.2.2018; LSAVI/384/05.07.02/2018 

Kunnan huolehdittava ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevista 

lakisääteisistä velvoitteistaan 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  

 

http://internationalforum.fi/00/demokratia-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/viro-tayttaa-itsenaisena-valtiona-100-vuotta-24-2-2018/
http://internationalforum.fi/00/demokratia-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/viro-tayttaa-itsenaisena-valtiona-100-vuotta-24-2-2018/


 

 

ASTI-järjestelmän käyttöönotto siirtyy. ASTI-projektin ohjausryhmä on 

31.1.2018 linjannut, että ASTI-järjestelmän käyttöönottoa siirretään 

eteenpäin. Ohjausryhmä linjaa uuden käyttöönottopäivän 16.2.2018 

kokouksessaan. Uudesta käyttöönottopäivästä tiedotetaan ohjausryhmän 

kokouksen päätöksen jälkeen.  

Käyttöönoton siirtopäätökseen vaikutti eniten voimassaolevien 

sopimusten uuteen järjestelmään siirrossa tarvittavien 

palvelutietovarannosta haettavien yhteispalvelu-/ asiointipisteiden 

tietojen puutteellisuudet ja tarvittavat tarkentavat tiedot. Voimassaoleva, 

aktiivinen sopimus ja siihen liittyvä asiointipiste ovat uudessa ASTI-

järjestelmässä olennaisia elementtejä, mahdollistaen palvelutapahtumien 

tiketöinnin.  

Asiointipisteiden käyttämä Digian-järjestelmä ja yhteispalvelupisteiden 

Apudiaari toimivat normaalisti ja toistaiseksi kuten ennenkin 

palvelutapahtumien kirjaamiseen. 

 

Satakunnan ELY-keskus 

 

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 

Dnro SATELY/135/2016 

päiväys 30.1.2018 

Toimitamme tämän sähköpostin liitteenä yllä mainitun sopimuksen 

liitteet: 

Ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten 

kustannusten korvaamisesta kunnille 

Korvausten haku- ja maksulomakkeet (12 kpl) 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous 29.1.2018 

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

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 29.1.2018 

5 §, Toiminnan ja talouden raportti 1-11 KK/2017 ja vuoden 2017 

tilinpäätöksen ennakkotietoja sekä 2. hinnanalennus/hyvitys 

sairaanhoidon palveluostoista 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien palvelumaksut 2017 

ennakkotieto tiedoksi ja käyttöön 

 

Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen kokous 22.1.2018 / Esityslista on luettavissa 

linkistä: 

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

+bid=1037 

 

 

Maakuntahallituksen kokouksen 22.1.2018 pöytäkirja luettavissa 

linkistä: 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1037
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1037


 

 

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

bid=1037 

 

Satakunnan maakuntahallituksen kokous 22.1.2018 / tiedote 22.1.2018: 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 ehdotus lausuntokierrokselle 

 

Vuoden 2018 maakuntakylän haku on auki 

Kohdentamispäätökset kahdelle EAKR -hankkeelle 

 

Satakuntaliiton tiedote 22.1.2018 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus lausuntokierrokselle 

 

Maakuntahallituksen 5.2.2018 kokouksen esityslista on luettavissa 

verkkosivuillamme:  

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

+bid=1065  

 

Maakuntahallituksen 5.2.2018 kokouksen pöytäkirja luettavissa 

verkkosivuillamme: 

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

bid=1065  

 

Satakunnan Edunvalvontafoorumi 4.4.2018, ennakkokutsu – teemana: 

Tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen 

 

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto 

 

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston 2.11.2017 pidetyn kokouksen 

kokousmuistio 5/2017 saapunut tiedoksi. 

 

Expomark Oy 

 

Vanhuspalvelulle: ammattilaiset kohtaavat vanhustyön tapahtumassa 

Messukeskuksessa 3. - 4.10.2018. 

 

Vanhustyön ja vanhuusiän tapahtuma Hyvä Ikä kutsuu alan toimijat 

lokakuussa Helsinkiin.  

Lisätietoja: www.hyvaika.fi 

 

Jämijärven kunta 

 

Pöytäkirjanotteet 29.1.2018 kunnanhallituksen kokouksesta 

 

8 § Ilmoitusasiat 

20 § Jämijärven kunnan toimielinten päätösten tiedoksianto sähköisesti  

 

 

Karvian apteekki 

 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1037
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1037
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1065
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1065
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1065
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1065
http://www.hyvaika.fi/


 

 

Karvian apteekin apteekkari on vaihtunut. Uusi apteekkari 1.2.2018 

alkaen on Jan-Peter Malmén. Apteekki palvelee jatkossakin samassa 

paikassa ja samat aukioloajat, eli 

Ma – Pe       9 – 17 

La                9 – 13 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 
Virallinen lehti 8 / 19.1.2018 

Virallinen lehti 11 / 26.1.2018 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

 

Tarja Hietikko poistui esteellisenä tämän kohdan käsittelyn ajaksi klo 19.15–19.16 

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 29 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


