
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNNANHALLITUS   3/2018 
 

 

 

 
Aika Maanantai 5.3.2018 klo 18.41 - 20.57 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen, poistui § 39 
 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  
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 

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

 Vainionpää Hanna kunnansihteeri, ptk-pitäjä 
  
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 07.03.2018 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä verkkosivuilla 07.03.2018 
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Olli Pentinmäki ja Pasi Patokoski esittelivät kunnanhallitukselle ennen kokouksen alkua tulevia 

Jokkisen SM-kisoja 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 30 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 § 31 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 Tomi Ylilammi. 

  



VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN ILTARUSKON 
PALVELUKESKUKSEEN 

 
KH § 32 PoSan vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo on lähettänyt kunnanhallitukselle 

esityksen virkistystyöntekijöiden palkkaamisesta.  

 

Karvian kunta on vuosittain myöntänyt PoSalle mahdollisuuden palkata 17 vuotta 

täyttäneitä kesätyöntekijöitä vanhusten virkistystoimintaa varten Karvian 

vanhuspalveluihin. Toiminta on todettu erittäin myönteiseksi niin nuorten 

työllistettyjen, henkilökunnan kuin omaistenkin taholta. Työntekijöitä on palkattu 

touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa kaksi työntekijää aina kuukauden ajaksi. 

Työtehtävinä ovat olleet asukkaiden virkistys, ulkoilu, lehden luku jne. 

 

Peruspalkka olisi vuonna 2018 946,74 euroa, mikä on 50 % hoitoapulaisen palkasta. 

Sosiaalikuluineen kustannus on 1146,98 euroa/ työntekijä / kuukausi. Työaika olisi 

normaali jaksotyöaika 38,45 h/vk. Työntekijät tekevät vain päivätyötä arkisin, joten 

vuorotyölisiä ei muodostu. 

 

 Liitteet: 

 PoSa/vanhuspalvelujohtajan kirje 7.02.2018 

 

Karvian kunta on varannut vuoden 2018 talousarvionsa kohtaan Sosiaali- ja 

terveyspalvelut, muut palvelut, 10.000 euroa kahdeksan työntekijän palkkaamiseen 

Iltaruskoon touko-syyskuulle. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun 

mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää touko-

syyskuun 2018 ajaksi.  

 

PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa 

virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian 

kunnalta. Kunnan kesätyöpaikoista laitetaan hakuilmoitukset kootusti ja PoSa 

suorittaa valinnan hakijoiden joukosta. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun 

mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää touko-

syyskuun 2018 ajaksi.  

 

PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa 

virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian 

kunnalta. Kunnan kesätyöpaikoista laitetaan hakuilmoitukset kootusti ja PoSa 

suorittaa valinnan hakijoiden joukosta. 

  



VALMIUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA 

 

KH § 33 Valmiuslain (1552/2011) 12 § määrittelee kuntien varautumisvelvollisuuden. Kuntien, 

kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja 

poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä 

varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. 

 

 Kunnassa nyt voimassaoleva valmiussuunnitelman yleinen osa on laadittu vuonna 

2011. Näkökulma kuntien varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan on tämän jälkeen 

muuttunut yhteiskunnan toimintaympäristön muuttuessa. Suomen kansallinen 

riskiarvio on päivitetty vuonna 2015, ja aiemman suunnitelman pohjana toiminut 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2010) on päivitetty vuonna 2017. 

 

 Nyt laaditussa suunnitelmassa on otettu huomioon toimintaympäristön muutokset sekä 

uudet riskiarviot. Suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä johtoryhmän kanssa. 

Valmiussuunnitelman yleinen osa koulutetaan henkilöstölle. Toimialojen tulee 

päivittää omat valmiussuunnitelmansa (sivistys ja tekninen) uudistetun yleisen osan 

pohjalta. 

 

Liitteet: 

 

 Kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa (liitteet oheismateriaalina, osin 

salassa pidettäviä) 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Karvian kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan liitteen 

mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi Karvian kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan liitteen 

mukaisesti. 

  



KUNNANTALON SULKEMINEN VUOSILOMIEN JÄRJESTÄMISEKSI 

 
KH § 34 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. – 29.3.2018, 

30.4.2018, 

11.5.2018, 

2.-29.7.2018, 

7.12.2018 sekä 

27.12.2018 – 6.1.2019 

 

Kukin hallintokunta järjestää tarvittavat päivystykset aikaisemman käytännön mu-

kaan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi  

 

26. – 29.3.2018, 

30.4.2018, 

11.5.2018, 

2.-29.7.2018, 

7.12.2018 sekä 

27.12.2018 – 6.1.2019 

 

Kukin hallintokunta järjestää tarvittavat päivystykset aikaisemman käytännön mu-

kaan. 

 

  



KARVIAN SEURAKUNNAN MYYNTITARJOUS  

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

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

myyntihinnaksi 30 000 euroa.  

 

 Seurakunta on teettänyt v. 2015 kiinteistölle rantayleiskaavan muutoksen. 

kaavamuutoksella siirrettiin virkistysaluetta leirikeskuksen läheisyyteen ja osoitettiin 

kaski uutta lomarakennuspaikkaa. Kaavamuutoksella parannettiin virkistys/ 

uimaranta-alueen käyttömahdollisuuksia.  Kaavamuutoksen jälkeen seurakunta on 

myynyt kaavamuutosalueelta pohjoisemman mökkitontin 58 000 eurolla ja eteläinen 

mökkitontti on myynnissä 74 000 euron hinnalla.  

 

Liitteet: 

 

 Karvian Seurakunnan myyntitarjous 

 Kiinteistörekisterin karttaote 

 Virkistysalueen ja mökkitonttien kartat 

 Karvian rantayleiskaavan muutos 14.10.2016 

 Pöytäkirjanote KV 2/14.11.2016 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Elinvoimalautakunta esittää näkemyksensä tontin ostosta kunnanhallitukselle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunnan yksimielinen näkemys oli, että tontti tulisi hankkia kunnan 

omistukseen.  

 
KH 4.9.2017 § 171  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää asiasta elinvoimalautakunnan esityksen ja edellisessä 

kokouksessa saadun selvityksen perusteella. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

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

5.000 euron kauppahinnalla. Tiina Järvinen ja Tomi Ylilammi kannattivat Kaskimäen 

esitystä. Kunnanhallitus päätti tehdä Karvian seurakunnalle vastatarjouksen 5.000 

euron kauppasummasta. 

 
KH16.10.2017 § 209  
 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Karvian Seurakunta / Kirkkoneuvoston 28.9.2017 tekemä päätös 

virkistysalueen myyntiä koskevassa asiassa.  

 



”Karvian seurakunta hylkää Karvian kunnan 5.000 euron vastatarjouksen 

liian alhaisena leirikeskuksen viereisestä virkistysalueesta Rastiaisjärven 

rannalta. Kohteen myyntiä jatketaan lähivuosina leirikeskuksen kanssa 

yhtenä kokonaisuutena.” 

 
KH 22.1.2018 § 12  
 Valtuutettu Aarre Välimäki on jättänyt valtuustoaloitteen neuvottelujen jatkamisesta 

Karvian seurakunnan kanssa: 

 

   Valtuustoaloite 15.11.2017 

 

Karvian Ev.luterilainen seurakunta tarjosi rantakiinteistöään kunnalle. 

Ilmeisesti kunnan tarjous ei tyydyttänyt myyjää.  

 

Mielestäni osapuolien tulisi jatkaa kauppaneuvotteluja, koska järvellä ei ole 

yleistä rantaa.  

 

Tämä on mielestäni tärkeää kunnan asukkaille ja vieraille, jotka ovat lomalla 

kunnassamme. Uskoisin seurakunnalla olevan samansuuntaista ajattelua, 

koska sen jäsenet ovat Karvialaisia.  

 

Tämä asia ei koske vain meitä, vaan tulevien sukupolvien viihtyisyyttä omalla 

kotipaikallamme. 

 

Aarre Välimäki 

Kunnanvaltuutettu 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että neuvotteluja jatketaan siinä tilanteessa, kun Karvian 

seurakunta päättää jatkaa kohteen myyntiä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että neuvotteluja jatketaan siinä tilanteessa, kun Karvian 

seurakunta päättää jatkaa kohteen myyntiä. 

 
KH § 35 Karvian seurakunta toivoo jatkoneuvotteluita Karvian kunnan kanssa, ja tarjoaa 

virkistysaluetta uudelleen Karvian kunnalle ostettavaksi. Seurakunnan uusi 

hintapyyntö on 20.000 euroa. 

 

Liitteet: 

 

 Karvian Seurakunnan myyntitarjous 9.2.2017 

 Pöytäkirjanote KV 1/31.1.218 

  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 



Kunnanhallitus päättää palata asiaan siinä vaiheessa, jos seurakunta päättää jatkaa 

alueen myyntiä yhtenä kokonaisuutena yhdessä leirikeskuksen kanssa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että kunta ei ole kiinnostunut virkistysalueen ostamisesta, koska 

alueelle ei saa rakentaa ja koska alue muodostaa kokonaisuuden yhdessä 

leirikeskuksen kanssa. 

 

  



TIETOSUOJAVASTAAVAN PALVELUT 

 

KH § 36  EU:n yleinen tietosuoja-asetus on astunut voimaan 24.5.2016 ja siirtymäaika päättyy 

 25.5.2018, jolloin asetuksessa olevat vaatimukset pitää olla huomioituna henkilötietoja 

 käsiteltäessä. 

 

 Tulevia uudistuksia ovat muun muassa rekisteröityjen oikeuksien vahvistuminen, 

 riskiperusteinen lähestymistapa, tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen ja 

rekisterinpitäjälle asetettu osoittamisvelvollisuus. 

 

 Organisaatioiden tulee 

 1. Kartoittaa henkilötietovarannot ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit. 

 2. Tehdä riskiarvio, johon kuuluu mm. tietojärjestelmien muutostarpeet, 

 sopimusvastuut, sanktio- ja vahingonkorvauksiin liittyvät riskit. 

 a. Sopimusten tarkastaminen ja päivittäminen vastaamaan EU-tietosuojaasetuksen 

 vaatimuksia. 

 b. Tietojärjestelmien lokitiedot tulee olla sellaiset, että ne vastaavat 

 osoitusvelvollisuuteen ja pystytään valvomaan henkilötietojen käyttöä. 

 3. Päivittää tietosuojaselosteet. 

 4. Selvittää rekisterinpitäjän ja rekisterin käyttäjän vastuut. 

 5. Laatia tietosuojapolitiikka ja tietotilinpäätös. 

 6. Huolehtia henkilöstön osaamisesta, esimerkiksi koulutusten ja sisäisten ohjeiden 

 avulla. Toimintaohjeet täytyy olla kaikkien tiedossa ja noudatettavissa. 

 7. Määrätä tietosuojaan liittyvien muutosten ja selvitysten vastuutaho. 

 8. Nimetä tietosuojavastaava. 

 

 Työtä on paljon alkuvaiheessa, mutta myös jatkossa valvonta, seuranta, jatkuva 

 kehittäminen ja säännöllinen raportointi (tietotilinpäätös) vaativat työtä. Johdolla on 

vastuu tietosuoja-uudistuksesta, kuten myös tietosuojasta kokonaisuudessaan. 

 

 Suupohjassa on perustettu SUTI -Suupohjan tietosuojatyöryhmä Suupohjan kunnille 

ja kuntayhtymille, joka tekee yhteiset seudulliset tietosuojapolitiikat, ohjeet ja säännöt, 

mutta erityisesti yhdessä tiiminä käytännön tietosuojatyötä. Jokaisen organisaation 

aika ja resurssit ei todennäköisesti riitä tekemään kaikkia näitä toimia yksin, mutta 

yhdessä tekemällä se onnistuu. Lisäksi yhteistyötä puoltavat useat yhteiset 

tietojärjestelmät ja seutuverkko. 

 

 Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa 

 rekisterinpitäjää tai tietojen käsittelijää saavuttamaan hyvän henkilötietojen 

käsittelytavan ja lainsäädännön edellyttämä korkea tietosuojan taso, jonka avulla 

voidaan turvata yksityiselämän suojan toteutuminen sekä rakentaa ja säilyttää 

luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä. 

 

 Tietosuojavastaavalta vaaditaan tietosuoja-asetuksen artikla 37 mukaan 

 tietosuojalainsäädäntötuntemusta ja lain soveltamisosaamista, alan käytäntöjen 

 tuntemusta, kykyä kommunikoida rekisteröityjen ja valvontaviranomaisen kanssa, 

 osaamista hallinnollisista säädöksistä ja prosesseista, ymmärrystä 

 informaatioteknologioista ja tietoturvallisuudesta, viestintä- ja vaikuttamisosaamista, 

 organisaation ydinprosessien, asiakaspalvelu-, tietojenkäsittely- ja asiakirjahallinnon 

 prosessien ja niiden vaatimusten tuntemusta. 



 Tietosuojavastaavan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä johdon, tietohallinnon ja 

 asiakirjahallinnon kanssa, mutta riippumattomassa asemassa. Tietosuojavastaava ei 

voi toimia tietohallinnossa eikä muussakaan sellaisessa tehtävässä, että syntyy riski, 

että hän joutuu valvomaan omia tehtäviään. 

 

 Tietosuojavastaavan tehtävänkuvaan kuuluu ohjata ja varmistaa tietosuoja-asetuksen, 

 muun lainsäädännön ja ohjeistuksen vaatimusten täytäntöönpanoa ja soveltamista, 

 tietosuojavaatimusten täyttämisen ja oikeuksien toteutumisen seurantaa ja valvontaa, 

 neuvontaa ja ohjausta tietosuojakysymyksissä, vaikutustenarviointien tukea ja 

valvontaa sekä dokumentaation laatimisen, saatavuuden ja säilyttämisen valvontaa. 

 

 Tietosuojavastaavan tehtävänkuvaan kuuluu myös tietosuojariskien asianmukainen 

 huomiointi, tietosuojan tietoisuusohjelman rakentaminen ja kouluttaminen 

henkilöstölle, yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa, ilmoitusvelvollisuuden 

toteutumisen seuranta, rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisen tukeminen ja 

yhteyspisteenä toimiminen rekisteröidyille ja valvontaviranomaiselle.  

 

 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tietosuojavastaavana on toiminut jo 

neljän vuoden ajan Petri Borén. Hän on siirtynyt Seutupalvelukeskuksen palvelukseen, 

ja kokoaikaiseksi tietosuojavastaaksi. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy esittää 

Karvian kunnalle, että Karvian kunta ostaisi noin 5 % tietosuojavastaavan 

työpanoksesta. Tietosuojavastaavan Karvialle osoitettu työaika olisi siis noin 2 tuntia 

viikossa ja kustannus noin 2800 euroa (alv 0) vuodessa. Tietosuojavastaavan 

todellinen vuosikustannus jakautuu organisaatiolle henkilöstömäärien mukaisessa 

suhteessa. 

 

 Lisäksi Karvian kunta nimeäisi edustajan ja varaedustajan SUTI-tietosuojaryhmään. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää ostaa tietosuojavastaavan palvelut Suupohjan 

Seutupalvelukeskus Oy:ltä. Kunnanhallitus nimeää tietosuojaryhmään Karvian 

edustajaksi Hanna Vainionpään ja varaedustajaksi Arja Honkasen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti ostaa tietosuojavastaavan palvelut Suupohjan 

Seutupalvelukeskus Oy:ltä. Kunnanhallitus nimesi tietosuojaryhmään Karvian 

edustajaksi Hanna Vainionpään ja varaedustajaksi Arja Honkasen. 

  



KIINTEISTÖJEN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA 

 

KH § 37 Karvian kunta omistaa Karvian kunnan Karviankylästä kiinteistöt Rantala 230-403-2-

84 ja Holma 230-403-2-78. Tila Rantala on pääasiassa peltoa, ja sen pinta-ala on 

4,048 hehtaaria. Pelto on salaojitettua ja korvauskelpoista. Viljelyalan kauppaan ei 

sisälly tukioikeuksia eikä niitä ole erikseen ostettavissa Karvian kunnalta. Tila Holma 

on peltoa ja metsää, ja pinta-alaltaan 0,64 ha. Kiinteistöt sijaitsevat Karvian ranta-

yleiskaava-alueella. Kiinteistöt on kaavoitettu pääosin maa- ja metsätalousalueeksi.   

 

 Kiinteistöjen yhteinen pelto-ala on ollut vuokrattuna viljelyskäyttöön, ja sen 

vuokrasopimus on päättymässä 30.4.2018. Koska kiinteistöjen kauppa tapahtunee 

vasta 15.6. jälkeen, on vuokrasopimusta syytä jatkaa tukihaun kannalta vuoden 2018 

loppuun asti. 

 

 Kiinteistöt myydään tarjousten perusteella yhtenä kokonaisuutena. Tarjouksen tulee 

olla yhteishinta molemmille kiinteistöille. Sitovat tarjoukset tulee toimittaa 

kunnanhallitukselle 6.4.2018 klo 13.00 mennessä. Tarjousten tulee olla voimassa 

30.6.2018 asti. Karvian kunta varaa itselleen mahdollisuuden hylätä kaikki tarjoukset. 

 

Liitteet: 

 

 Kiinteistörekisteriote 

 Karttaote 

 Tarjouspyyntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää pyytää tarjouksia tiloista Rantala 230-403-2-84 ja Holma 230-

403-2-78. Tarjouksen tulee olla yhteishinta molemmille kiinteistöille. Sitovat 

tarjoukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle 6.4.2018 klo 13.00 mennessä. Tarjousten 

tulee olla voimassa 30.6.2018 asti. Karvian kunta varaa itselleen mahdollisuuden 

hylätä kaikki tarjoukset. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että tarjouspyyntöä korjataan siten, että pelto on osittain salaoji-

tettua. Kiinteistö myydään ilman rakennusoikeutta, jonka kunta pidättää itsellään. 

Kunnanhallitus päätti pyytää tarjouksia tiloista Rantala 230-403-2-84 ja Holma 230-

403-2-78. Tarjouksen tulee olla yhteishinta molemmille kiinteistöille. Sitovat tarjouk-

set tulee toimittaa kunnanhallitukselle 6.4.2018 klo 13.00 mennessä. Tarjousten tulee 

olla voimassa 30.6.2018 asti. Karvian kunta varaa itselleen mahdollisuuden hylätä 

kaikki tarjoukset. 

  



AVUSTUSANOMUS 

 

KH § 38 Marjasuon Metsästysseura ry, Marjasuon Pienviljelijäyhdistys ry sekä Karvian 

Perinnejuoma ry anovat Karvian kunnalta 10.000 euron avustusta Marjasuon kylätalon 

peruskorjauksen loppuunsaattamiseksi. 

 

 Yhdistykset ovat vuonna 2015 aloittaneet yhteisen Marjasuon kylätalohankkeen. 

Mielenkiinto ja kannatus hankkeelle on ollut laajaa, ja talkootyötä on tehty noin 

10.000 tuntia. Yhteinen harrastehalli on lähes valmis. Kesällä 2017 tontille siirrettiin 

varsinainen kylätalo, 1800-luvulla rakennettu hirsirakennus. Hankkeessa seuraavaksi 

saatetaan kylätalon peruskorjaus loppuun sekä viimeistellä harrastehallin 

rakennustyöt. 

 

 Mahdollinen avustus käytettäisiin lisäeristämiseen, kiintokalusteisiin, keittiölaitteisiin 

ja saniteettitiloihin. 

 

Liitteet: 

 

 Avustushakemus 20.2.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 10.000 

lisämäärärahan kohtaan muu hallinto, avustukset yhteisöille. Kunnanhallitus päättää 

myöntää Marjasuon kylätalohankkeelle anomuksen mukaisen 10.000 euron 

avustuksen sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan. 

Kunnanhallitukselle tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti pyytää Marjasuon kylätalohankkeelta lisäselvityksenä 

kustannusarvion ja hankkeen tilinpäätöstiedot. 

  



MUUT ASIAT 

 

KH § 39 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

 Kunnanhallituksen kokouksen 16.4 siirtäminen 9.4.2018 klo 18.00. Seuraava 

valtuuston kokous 19.4.2018, ennen kokousta valokuvaus. 

 

 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen Toni Hietasen kanssa peruslohkosta 

Rantala 280/4 ajalle 1.5.–31.12.2018 voimassaolevan vuokrasopimuksen 

ehdoin. 

 

 Hyvinvointikartoituksen 2018 raportit on annettu tiedoksi kunnanhallitukselle 

(seutupilvessä kohdassa muut dokumentit). Pienen otannan vuoksi myös 

terveystietoja sisältävät raportit ovat salassa pidettäviä. 

 

 Kunnanhallitus keskusteli koulun ja kunnanhallituksen sekä kasvatus- ja 

opetuslautakunnan yhteisestä illanvietosta. Kunnanhallitus päätti että 

keskustelutilaisuus järjestetään uudelleen huhti-toukokuun vaihteessa. 

 

 Veijo Kaskimäki kiitteli vanhemmille lähetetystä Wilma-viestistä. Mari Ervelä 

poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.33. Tiina Järvinen toimii 

pöytäkirjantarkastajana tästä eteenpäin. 

 

 Satakuntalaisen osakunnan viesti satakuntalaisille 20.2.2018 tuotiin tiedoksi. 

 

 

 

  



ILMOITUSASIAT 

  

KH  40 Merkitään tiedoksi seuraavat:    

 

 

Oikeusministeriö 

 

Oikeusministeriön kirje 15.1.2017/ OM 10/33/2017; Talous- ja 

velkaneuvonnan henkilöstön siirtyminen oikeusapu- ja 

edunvalvontapiireihin 

Henkilöstöstä on annettu ilmoitus 23.1.2018 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 28.11.2017 nro 

127/2017/, josta valitettu (Sompanevan turvetuotantoalueen 

ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, laajennusalueen 

ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta 

huolimatta, Parkano. Luvan hakijana Vapo Oy) 

 

Kuntaliitto 

 

Kuntaliiton kysely 5.2.2018; Onko kuntasi varautunut 

henkilökuljetuksissaan taksiliikenteen vapautumiseen? Kuntaliitto 

muistuttaa, että 1.7.2018 voimaan tuleva laki liikenteen palveluista 

muuttaa lakisääteisten henkilökuljetusten järjestämisen 

toimintaympäristöä olennaisesti. Lain voimaantulon jälkeen niissä 

kuljetuksissa, joita ei ole kilpailutettu, tai joiden sopimukset eivät ole 

ajantasaisia, hinnat voivat suurestikin muuttua, sillä sen jälkeen yritykset 

saavat vapaasti hinnoitella palvelunsa. Liikennepalvelulaki vapauttaa 

taksimarkkinat ja tällöin kaikki lupaehdot täyttävät yritykset saavat luvan 

harjoittaa taksiliikennettä. Ajoneuvojen lukumäärää ei enää rajoiteta ja 

ajoneuvo voi olla myös muu kuin henkilöauto kuten mopoauto. 

Yrityksillä ei ole jatkossa päivystys- eikä ajovelvoitetta ja heidän tulee 

hinnoitella palvelunsa itse.  

 

Markkinoiden vapautuessa henkilöliikennettä kilpailutettaessa haluttu 

palvelu ja kalusto kannattaa kuvata tarjouspyynnössä tarkasti. 

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten osalta on tärkeä varmistaa 

kaluston soveltuvuus näihin kuljetuksiin. Kuntaliitto on lähettänyt 

kunnille ja sairaanhoitopiireille yleiskirjeen 22.6.18/2017 otsikolla Laki 

liikenteen palveluista tuo muutoksia kuntien kuljetushankintoihin. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut päätöksen 5.2.2018; 

VARELY/238/2018:  

Luonnonsuojelulain49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa koskien 

rauhoitetun lintulajin häirintää ja tappamista 



Poikkeaminen rauhoitetun eliölajin rauhoitussäännöksistä, lupa lintujen 

poistamiseen häkeillä liiketiloista koko Suomen alueella ajalla 22.1.2018 

– 31.12.2023. 

 

VARELY:n kirje 5.1.2017; VARELY/44/2018 

Joukkoliikenteen valtionavustuksen hakeminen Varsinais-Suomessa ja 

Satakunnassa vuonna 2018. Hakemuksen toimitusaika viimeistään 

28.2.2018. Valtionapuhakemus on tehty.  

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 

 

Tiedoksi kuntien asuntoviranomaisille edelleen tiedotettavaksi alueellaan 

toimiville ARA-asuntojen omistajille 

  

Pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) asetettiin 

valtioneuvoston asetuksen (166/2008) muutoksella euromääräiset 

tulorajat 1.1.2017 alkaen.  Hallituskaudella oli myös tarkoitus ryhtyä 

määräaikaisiin tulojen tarkastuksiin 5 vuoden välein edellä mainituissa 

kunnissa. 

Valtioneuvoston asetusta asukkaiden valinnasta arava- ja 

korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008) on muutettu siten, että 

pääkaupunkiseudulla sovellettavista euromääräisistä tulorajoista 

luovutaan 1.3.2018 alkaen tehtävissä asukasvalinnoissa, myös asunnon 

vaihdoissa (tarkemmin asukasvalintaoppaan luvussa 3.7.). Koska 

pääkaupunkiseudun tulorajoista luovutaan, ei määräaikaisiin 5-vuoden 

tulojen tarkastuksiinkaan tulevaisuudessa ryhdytä. Vaikka 

pääkaupunkiseudun euromääräisistä tulorajoista luovutaan, valtion 

tukemat vuokra-asunnot on osoitettava niitä eniten tarvitseville. 

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja 

taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan asunnontarpeen, varallisuuden 

ja tulojen perusteella. Euromääräisten tulorajojen poisto ei koske lain 

vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016) 

nojalla rahoitettuja asuntoja.  Edellä mainittujen pieni- ja keskituloisille 

tarkoitettujen asuntojen asukasvalinnassa sovelletaan valtioneuvoston 

asetusta (603/2016). Näissä lyhyen korkotuen kohteissa asukasvalintoja 

tehtäessä selvitetään ainoastaan hakijaruokakunnan tulot, mutta ei heidän 

asunnontarvettaan ja varallisuutta (tarkemmin asukasvalintaoppaan 

luvussa 11). Lyhyen korkotuen kohteissa euromääräiset tulorajat ovat 

valtakunnalliset. 

Liitteenä päivitetty asukasvalintaopas, jota sovelletaan 1.3.2018 alkaen.  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.2.2018 antama päätös 

nro 27/2018/2 koskien Tero Raitaluoman ympäristölupaa Heponevan 

turvetuotantoalueella. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 



Informaatio- ja keskustelutilaisuus 7.3.2018 Satakunnan 

sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 

  

Tilaisuus pidetään keskiviikkona 7.3.2018 klo 12.30-15.30 Satakunnan 

keskussairaalan auditoriossa, N2.  

Ilmoittautuminen sähköpostissa olleen linkin kautta. 

 

Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen 19.2.2018 kokouksen esityslista on luettavissa 

verkkosivuilla: 

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

+bid=1080  

 

Maakuntahallituksen pöytäkirja on luettavissa verkkosivuillamme: 

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

bid=1080  

 

 

Satakunnan maallikkotuomarit ry 

 

Satakunnan maallikkotuomarit ry:n esitys lautamiesten koulutusrahasta 

merkitään tiedoksi.  

 

Savon Sydänpiiri ry / Savuton Kunta -ohjelma 

 

Savon Sydänpiiri on lähettänyt kunnanhallitukselle Savuton Kunta -2018 

–kyselyn. Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Sosiaali- ja 

terveysministeriö toteuttivat yhteistyössä Savuton Kunta –ohjelman 

kanssa kuntien savuttomuutta tarkastelevan kyselyn vuosina 2012 ja 

2015. Tässä seurantakyselyssä tarkastellaan kunnan savuttomuutta 

koskevien toimenpiteiden kehittymistä. Kysely on kunnanhallitukselle, 

joka määrittelee vastaajatahot. Vastausta on pyydetty 28.2.2018 

mennessä sähköisesti. 

 

Yrittäjät/ Yrittäjyyden puolesta 

 

Kutsu: Kunnallisjohdon seminaari 2018 

Tampere 23. – 24.5.2018 Tampere-talolla 

www.kunnallisjohto.fi 

Ilmoittautuminen viimeistään 8.5.2018  

 

Vanhusten keskusliitto ry 

 

Kutsu kunnan sote-avainhenkilöille VTKL:n aluefoorumiin Saloon 

teemalla ”Maakunnan, kunnan ja kolmannen sektorin toimijat  

yhteistyössä ikäihmisten palvelujen tuottajina 2030.”  

 

keskiviikkona 7.3.2018 klo 12-15.30 

Salva ry, Palvelukeskus Ilolansalo, Ilolankatu 6, Salo 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1080
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1080
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1080
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1080


Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä 

 

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy 

 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 21.12.2017 pidetystä 

kokouksesta. 

 

Jämijärven kunta 

 

Pöytäkirjanote 29.1.2018§ 8 Ilmoitusasiat; Ensivasteryhmien hälytysten 

käytännöt – Satakunnan sairaanhoitopiirin vastauksineen 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 
Virallinen lehti 14 / 2.2.2018 

Virallinen lehti 17 / 9.2.2018 

Virallinen lehti 20 / 16.2.2018 

Virallinen lehti 23 / 23.2.2018 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

 

Jyrki Koivumäki kertoi, että yhtenäiskoululla on nyt saatu ilmastointiautomatiikka 

kuntoon. 

 

  



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 41 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


