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Aika Maanantai 27.3.2017 klo 19.15 – 22.39, tauko klo 20.00 – 20.10 
  
 

Paikka Kunnantalo, lautakuntien huone 
 

Läsnä Hietaluoma Jaakko  jäsen, esteellinen § 54 
 Huhtaluoma Heikki  jäsen 
 Järvinen Tiina   jäsen 
 Kangas Kaija   jäsen 
 Mustajärvi Marko  jäsen 
 Ohrankämmen Jukka  puheenjohtaja 
 Otava Antti   jäsen 
 Suominen Päivi  varapuheenjohtaja 

 
 

Poissa Niemenmaa Jaana  jäsen 
 
 

Muut saapuvilla olleet 
 

Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja 
Raita-aho Voitto kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Vainionpää Joni kunnanvaltuuston I varapj 
Kaskimäki Veijo kunnanvaltuuston II varapj 
Laitila Sami  kunnanvaltuuston III varapj, esteellinen § 57,58  

 Vainionpää Hanna kunnansihteeri, ptk-pitäjä 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 29.3.2017 
 
 
 

Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla 4.4.2017 
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Ennen kokouksen alkua rakennustarkastaja Marianne Ojala esitteli vaihemaakuntakaavalausuntoa 

sekä poikkeuslupakäytäntöjä kunnanhallitukselle.  Kunnanhallitus keskusteli 

vaihemaakuntakaavasta annettavasta lausunnosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 46 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 § 47 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 Tiina Järvinen ja Kaija Kangas. 

 

 



 

 

 

HALLINTOSÄÄNTÖ 

 
KH 6.3.2017 

§ 36 Kuntalain (10.4.2015/410) 90 §:ssä säädetään kunnan hallintosäännöstä. Pykälässä 

määritellään ne asiat, joista hallintosäännössä ainakin on säädettävä. Näitä ovat  

 1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: 

 a) toimielimistä ja johtamisesta; 

 b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä; 

 c) henkilöstöorganisaatiosta; 

 d) taloudenhoidosta; 

 e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 

 f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; 

 2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista: 

 a) toimivallan siirtämisestä; 

 b) toimielinten kokoontumisesta; 

 c) varajäsenten kutsumisesta; 

 d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 

 e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 

 f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja 

puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; 

 g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 

 h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii,  että 

sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen 

tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä; 

 i) esittelystä; 

 j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta; 

 k) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 

 l) asiakirjahallinnon järjestämisestä; 

 m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista; 

 n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista 

tiedoista; 

 o) viestinnän periaatteista; 

 p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 

 3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista: 

 a) valtuuston kokousmenettelystä; 

 b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle; 

 c) valtuutetun aloitteen käsittelystä; 

 d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä; 

 e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti; 

 f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen 

kokouksen kulun turvaamiseksi.  

 

 Uudistetun hallintosäännön tulee olla voimassa viimeistään 1.6.2017. Uudella 

hallintosäännöllä kumotaan kaikki voimassa olevat päävastuualuesäännöt ja 

ohjesäännöt ja kaikki kunnan toimintaa koskeva ohjeistus on jatkossa yhdessä 

säännössä. 



 

 

 

 Hallintosääntöä on kunnassa valmisteltu kuntaliiton hallintosääntömallin pohjalta. 

Lokakuussa 2016 pidettiin valtuustoseminaari, jossa annettiin suuntaviivoja 

valmisteluun. Tämän jälkeen valmisteltu hallintosääntöluonnos on käsitelty kunnan 

lautakunnissa. Hallintosäännön valmistelussa on lisäksi tehty tiivistä yhteistyössä 

samankokoisten seutukunnan kuntien kanssa. 

 

Hallintosäännön viimeisenä lukuna tulee olemaan määräykset luottamushenkilöiden 

palkkioista. Tältä osin odotamme edelleen Kuntaliiton ohjeistusta.  

 

Liitteet: 

 

 Hallintosääntö 1.6.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle 

uuden hallintosäännön liitteen mukaisesti tulevaksi voimaan 1.6.2017.  

Hallintosäännön viimeinen luku luottamushenkilöiden palkkioista hyväksytään 

myöhemmin erikseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Jaakko Kallioniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.35.  

 

Kunnansihteeri Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallitukselle hallintosääntöä.  

Elinvoimalautakunnan jäsenmääräksi päätettiin esittää 9 jäsentä. Kunnan 

johtoryhmää koskeva sääntely poistetaan. Kunnanjohtajan tehtäviin §:ään 21 

lisätään, että kunnanjohtaja tuo vakuutusten kilpailuttamisen tiedoksi 

kunnanhallitukselle. Päätettiin, että poistetaan liikunta- ja raittiussihteerin tehtävistä 

poistot, koska taloutta koskevat asiat määrätään erikseen muualla. Jaakko 

Kallioniemi esitteli kunnanhallitukselle teknistä lautakuntaa koskevat säännökset.  

Pykälästä 32 poistetaan jäseniä koskevat edellytykset, ja kohta muutetaan lukemaan 

niin, että lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä. Kunnanrakennusmestarin tehtävistä 

poistetaan kohta 6. koskien sähköliittymäsopimuksia.  Rakennustarkastajan 

toimivaltaa täsmennetään siten, että tarkastaja saa päättää enintään 300 neliömetrin 

laajennuksia. Elinvoimalautakunnan osalta poistetaan jäseniä koskevat edellytykset.  

 

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.  

 

Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.51–20.59. 

 

KH § 48 Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä.  

 

Hallintosääntöön on lisätty luottamushenkilöiden palkkioita koskeva luku 17. Lisäksi 

kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan on lisätty kohta, jonka mukaan kunnanhallitus 

toimii rakennusluvan hakijana kunnan omissa rakennushankkeissa.  

 



 

 

Liitteet: 

 

 Hallintosääntö 1.6.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle 

uuden hallintosäännön liitteen mukaisesti tulevaksi voimaan 1.6.2017.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pykälää 65 täydennetään siten, että toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa 

laskutuksen ja laskujen perinnän järjestämisestä sisäisen valvonnan ohjeen 

mukaisesti.  

Pykälään 91 lisätään, että valtuuston kokouskutsu toimitetaan pyydettäessä postitse, 

pykälään 111 täydennetään, että pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvirastossa.  

Pykälään 150 lisätään, että arkistonhoitaja voi allekirjoittaa arkistosta annettavat 

asiakirjat. Pykälään 156 lisätään, että tarkastuslautakunnalle ja vaalitoimielimille 

maksetaan päiväpalkkioita. Lisäksi pykälään 160 lisätään, että sellaisista 

luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä luvussa, kunnanhallitus määrää 

tarvittaessa korvauksen erikseen, sekä sana lautakunnan korvataan sanalla 

toimikunnan. 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle 

uuden hallintosäännön edellä päätetyillä muutoksilla liitteen mukaisesti tulevaksi 

voimaan 1.6.2017. 

 

 Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.00–20.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

VALTIONOSUUDEN VAHVISTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN 

  

 

KH § 49 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut päätöksellään 27.2.2017 Karvian 

kunnan vuoden 2016 perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavan lopullisen 

valtionosuuden seuraavasti:  

 Valtionosuuteen oikeuttavat toteutuneet kustannukset 61.673,52 euroa 

 Valtionosuus (50 %) 30.836,76 euroa 

 Ennakko 32.616,00 euroa 

 Kunnan liikaa saama valtionosuus 1.779,24 euroa 

 

 Kunnalle suoritetaan valtionosuutta toimeentulotuesta annetun lain 7 §:ssä 

tarkoitetun perustoimeentulotuen rahoittamiseen. Valtionosuuteen oikeuttavat 

perustoimeentulotuen kustannukset hyväksytään sen suuruisina kuin ne ovat 

toteutuneet, vähennettynä perustoimeentulotukeen kohdistuvilla, varainhoitovuonna 

toimeentulotuen takaisinperinnässä kertyneillä erillä ja ottaen huomioon, että 

kustannuksiin ei voida sisällyttää kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan 

valtion kokonaan korvattavaa toimeentulotukea.  

 

 Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta kunnalla on oikeus tehdä 

kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastolle 

30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta (2.3.2017) 

 

Liitteet: 

 

 Päätös 27.2.2017, LSAVI/11/07.00.00/2016 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi, ja päättää ettei hae oikaisua 

päätökseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi, ja päätti ettei hae oikaisua päätökseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA MAKSETTAVA 

KORVAUS LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALEELLA VUONNA 

2017 

 

KH § 50 Työ- ja elinkeinoministeriö on 10.2.2017 antanut asetuksen (104/2017) talous- ja 

velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2017 maksettavan korvauksen 

perusteista. Talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämiseen liittyvinä korvauksina 

maksetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa sopimussuhteessa oleville 

kunnille vuonna 2017 yhteensä 1.632.975 euroa, josta peruskorvaus on 1.344.730 

euroa ja lisäkorvaus 287.245 euroa. Peruskorvaus sisältää myös talous- ja 

velkaneuvontaa antavien henkilöiden matkakulut Kilpailu- ja kuluttajaviraston 

ammattitaidon ylläpitämiseksi järjestämään koulutukseen.  

 

Asetuksen mukaan peruskorvauksen jakoperusteena on väestötietolain (661/2009) 

mukainen kunnan asukasluku peruskorvauksen maksamista edeltävän vuoden alussa. 

Peruskorvauksen määrä vuonna 2017 on 0,70 euroa toimialueen asukasta kohden. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto maksaa velkaneuvontapalvelujen tuottajina toimiville 

kunnille peruskorvauksen huhtikuun loppuun mennessä. Korvaus tulee käyttää 

kokonaan talous- ja velkaneuvonnan palkkaukseen ja kohtuullisten talous- ja 

velkaneuvonnasta aiheutuneiden yleiskulujen kattamiseen.  

 

Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen peruskorvauksen maksamisesta 9.3.2017 

päätöksen liitteen mukaisesti. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun 

hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (13.3.2017) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukaan palvelujen tuottajalle maksetaan 

lisäkorvausta aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella. Lisäkorvauksen 

perusteita ovat palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan kysyntä ja tarve 

tai neuvonta-alueen asukasluku. Aluehallintovirasto pyytää sopimuskuntia 

päivittämään tilastotiedot asiakasjonoista, keskeneräisistä asioista ja uusista 

asiakkaista kolmen kuukauden jaksoissa Kilpailu- ja kuluttajaviraston rekisteriin, 

sillä tietoja tullaan käyttämään lisäkorvauksesta päätettäessä. Lisäkorvaus maksetaan 

viimeistään 30.9.2017 mennessä.  

 

TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA MAKSETTAVA PERUSKORVAUS 

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUELLA 

VUONNA 2017 

 

   Asukkaita   Peruskorvaus 

   31.12.2015  0,70 €/asukas 

POHJOIS-SATAKUNTA 

KARVIA SOPIMUSKUNTA    2475 

HONKAJOKI     1793 

JÄMIJÄRVI     1948 

KANKAANPÄÄ   11769 

KIHNIÖ       2038 



 

 

PARKANO       6766 

SIIKAINEN       1527 

YHTEENSÄ    28.316 asukasta  19.821 euroa 

 

   Asukkaita   Peruskorvaus 

   31.12.2015  0,70 €/asukas 

KARVIA SOPIMUSKUNTA II 

SASTAMALA     25220 

HUITTINEN     10473 

PUNKALAIDUN    3049 

YHTEENSÄ    38742 asukasta  27.119 euroa 

 

Liitteet: 

 

 Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 9.3.2017 

LSAVI/654/07.00.07/20167 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi eikä hae muutosta.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi eikä hae muutosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI 

 

KH § 51 Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lausuntoa liitteenä olevasta 

luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi.  

 

 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 

7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistus. Osana uudistusta valmistellaan lainsäädäntö asiakkaan 

valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lausuntopyynnön kohteena 

olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta 

ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan 

toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan 

järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

 

 Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan maakunnan ohjaus- ja 

seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien oikeuksien ja velvoitteiden 

täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja maksusetelijärjestelmässä. Säännöksien 

tarkentamisella pyritään siihen, että maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja muussa 

valtakunnallisessa ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan valtakunnallisesti 

riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan oikeusturva 

sekä selkeytetään palvelutuottajien asemaa. Tarkennukset valmistellaan 

lausuntokierroksen aikana lausuntopalautteen pohjalta, lausuntopyynnössä on tätä 

palvelevia kysymyksiä. 

 

 Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen. 

Sote- ja maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuottamisesta laaditaan säännöksiä palvelun tuottamista koskevista olennaisista 

vaatimuksista (akkreditointi tai sertifiointi). Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelutuottajia koskeva lakiesitys annetaan uudelleen lausunnolle. Näitä 

säädösehdotuksia koskevat lausuntopyynnöt annetaan helmikuussa 2017. 

Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin 

esitetään lisättäväksi uudet säännökset tuetusta päätöksenteosta. Osana sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistusta yksinkertaistetaan myös rahoitusjärjestelmää. 

Monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 

2017 aikana.  

 

 Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja 

kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn vastauksia on 

mahdollisuus perustella, minkä lisäksi kyselyssä on mahdollisuus vapaamuotoisen 

kommentointiin ja yksilöityihin säädösmuutosehdotuksiin. Lausuntopyynnön 

materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-

2017 



 

 

 Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 28.3.2017 klo 

16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan 

huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot. 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö STM068:00/2015 

 Lausunto 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLOSTA 

 

KH § 52 Karvian kunta on tehnyt työterveyshuollon järjestämistä koskevan sopimuksen 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa vuonna 2005. Sopimus on 

siirtynyt 1.1.2009 Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle. PoSa 

on ulkoistanut työterveyshuollon, ja tämän hetkisenä palvelun tuottajana 1.9.2015 

lähtien on toiminut Mehiläinen Oy.  

 

 Kansaneläkelaitoksen antaman ohjeistuksen mukaisesti kullakin työnantajalla tulee 

olla sopimus suoraan palvelun tuottajan kanssa työterveyshuollon korvattavuuden 

varmistamiseksi. Karvian kunnan ja Mehiläinen Oy:n välillä on tarpeen tehdä 

sopimus työterveyshuollon palvelusta 1.9.2015 lähtien. Palvelun ehtoihin tai 

hintoihin ei tällä sopimuksella tule muutosta.  

 

Liitteet: 

 

 Sopimus 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan, Karvian kunnan ja Mehiläinen Oy:n 

välisen, sopimuksen työterveyshuoltopalveluiden tuottamisesta 1.9.2015 lähtien. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan, Karvian kunnan ja Mehiläinen Oy:n 

välisen, sopimuksen työterveyshuoltopalveluiden tuottamisesta 1.9.2015 lähtien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS TEUVO KOSKINEN 

 
Rakltl 15.3.2017 

§ 18  

Teuvo Koskinen hakee poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiselle omistamalleen 

tilalle ISÄNMAA (230-413-12-7) Karvian Rannankylässä.  

Tilalla on Rannankyläntien varressa tilakeskus. Tilakeskukselle on rakennettu ran-

tasauna Ojajärven rantaan. Rantasauna sijaitsee n. 140 metrin etäisyydellä tilakeskuk-

sesta. Nyt tilalle haetaan poikkeamispäätöstä tilakeskukseen liittyvälle lomarakennuk-

selle, mikä tulisi sijoittumaan Ojajärven rannassa sijaitsevan rantasaunan yhteyteen. 

Suunniteltu rakennuspaikka sijoittuu ranta-alueelle, jolloin poikkeamista haetaan MRL 

72§ 1momentin mukaisesta kiellosta rakentaa rakennus ilman kaavaa 72§ 2 momen-

tissa tarkoitetulle ranta-alueelle 

Poikkeamisluvalla haetaan lupaa rakentaa n. 120m
2
 1.kerroksinen lomarakennus, joka 

sijoittuisi n. 50m päähän rantaviivasta.  

Naapureita on kuultu, ei huomauttamista. 

Liitteet: 

Poikkeamislupahakemus 30.1.2017 

Aluearkkitehdin lausunto poikkeamislupahakemukseen 

  

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Rakennuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Teuvo Koskiselle 

myönnetään poikkeamislupa lomarakennuksen rakentamiselle tilalle ISÄNMAA (230-

413-12-7). 

Rakennuslautakunta perustelee päätöstä seuraavasti: 

Emätilatarkastelun perusteella nykyisellä tilalla on käytettävissä yksi lomarakennus-

paikka, joka nyt käytettäisiin lomarakennuksen rakentamiseen 

Rakennuspaikalla ei ole luonto- ja ympäristöarvoja, joita mahdollinen rakentaminen 

vaarantaisi/heikentäisi 

Rakennuspaikalla on enemmän kuin 50m rantaviivaa (rakennusjärjestys 4.1) 

Suunniteltu rakentaminen sijoittuisi olemassa olevien rakennuksien jatkoksi 

Suunniteltu rakentaminen soveltuu alueen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan, 

joten rakentaminen täyttää MRL 117§ mukaiset ehdot 

Aluearkkitehti puoltaa poikkeamislupaa 

 

Poikkeamisluvalle asetetaan seuraavat ehdot:  



 

 

Uusi lomarakennus tulee sijoittaa samaan pihapiiriin olemassa olevan saunarakennuk-

sen kanssa. 

Ranta-alueen rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 1.kerroksinen yksiasuntoisen lo-

ma-asunnon. Ranta-alueen rakennuksien kerrosala saa olla yhteensä enintään 140 k-m
2
 

(rakennusjärjestys 4.1) 

Ojajärven rannalla rakennusten tulvaherkkien rakenteiden alin perustamistaso tulee ol-

la vähintään + 143,55 m N60. 

Jätevedet tulee käsitellä voimassa olevan jätevesiasetuksen mukaisesti 

Kun mitataan rakennuksen tai tietyn toimenpiteen etäisyyttä rannasta, katsotaan ran-

nan sijaitsevan kohdassa, missä kivennäismaa on keskiveden korkeudella 

PÄÄTÖS:  

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

 

KH § 53 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Teuvo Koskiselle myönnetään rakennuslautakunnan esit-

tämien ehtojen mukaisesti poikkeamislupa lomarakennuksen rakentamiselle tilalle 

ISÄNMAA (230-413-12-7). 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että Teuvo Koskiselle myönnetään rakennuslautakunnan esit-

tämien ehtojen mukaisesti poikkeamislupa lomarakennuksen rakentamiselle tilalle 

ISÄNMAA (230-413-12-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS TUOMAS JA PETRAMAARI GIERS 

 
Rakltk 15.3.2017 

§ 19  

Tuomas ja Petramaari Giers hakevat poikkeamislupaa omakotitalon, auto- ja hevostal-

lin rakentamiselle. Rakentaminen sijoittuisi tilalle 230-401-11-34, josta lohkottaisiin 

rakennuspaikalle oma tila jos suunnitellulle rakentamiselle saadaan myönteinen poik-

keamislupapäätös. Tarkemmin rakentaminen sijoittuisi Karvian Kantin kylään lähelle 

Karvianjoen rantaa. Rakennuspaikka sijaitsisi noin 4,5 kilometrin päässä Karvian kes-

kustasta ja noin 400m päässä Karviantiestä. Koska suunniteltu rakentaminen sijoittuisi 

rantavyöhykkeelle, jossa ei ole voimassa olevaa rantayleiskaavaa tulee täten rakennus-

hankkeelle hakea/anoa poikkeamislupa. Rakennuspaikalle on valmisteilla ranta-

osayleiskaava, joka on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavaluonnoksessa rakennuspai-

kalla kaavamerkintänä on maa- ja metsätalousvaltainen, joka sallii rakentamisen ran-

tavyöhykkeen ulkopuolelle. Rakennuspaikan tilalle on myös osoitettu yksi uusi raken-

nuspaikka loma-asunnolle. 

 

Poikkeamisluvalla haetaan lupaa rakentaa: 

n. 150m
2
 omakotitalo 

n. 100m
2
 autotalli 

n. 100m
2
 hevostalli 

Kaikki rakennukset sijoittuisivat n. 50m etäisyydelle Karvianjoesta. 

 

Liitteet: 

Poikkeamislupahakemus 1.3.2017 

Aluearkkitehdin lausunto poikkeamislupahakemukseen 

Naapureita on kuultu laajasti, ei muuta huomauttamista, kuin että päätöksellä ei saa 

haitata naapuritonttien rakentamista tai kaavoitusta.  

  

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Rakennuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Tuomas ja Petramaari 

Giersille myönnetään poikkeamislupa omakotitalon, auto- ja hevostallin rakentamisel-

le tilalle 230-401-11-34 

Rakennuslautakunta perustelee päätöstä seuraavasti: 

Valmisteilla olevassa kaavassa on uudet rakennuspaikat osoitettu emätilatarkastelun 

perusteella ja tilalla on yksi käyttämätön rakennusoikeus kaavaluonnoksessa. 

Hakija on jatkamassa rakennuspaikan lähellä olevaa kototilaa sukupolvenvaihdoksen 

jälkeen 

Rakennuspaikalla ei ole luonto- ja ympäristöarvoja, joita mahdollinen rakentaminen 

vaarantaisi/heikentäisi 



 

 

Rakennuspaikasta ei synny merkittävää näkymää Karviantielle ja rantapuusto peittää 

pitkälti näkymät toiseen suuntaan. 

Alueen ympäristössä on runsaasti olemassa olevaa vakituista asutusta 

Poikkeamisluvalle asetetaan seuraavat ehdot:  

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden 1,5 -kerroksisen asuinrakennuksen sekä 

maa- ja metsätalouden ja mahdollisten sivuelinkeinojen harjoittamista varten tarkoite-

tuttuja rakennuksia. Rakennuspaikan yhteyteen saa sijoittaa enintään kaksi asuinra-

kennusta, kuitenkin enintään kolme asuntoa.  

Kaikki rakennukset tulee sijoittaa samaan pihapiiriin ja rakentaminen on sovitettava 

huolellisesti ympäröivään maisemaan 

Rakennukset on sijoitettava vähintään 50 metrin päähän rannasta, mikäli maisemalli-

set syyt evät vaadi sijoitusta lähemmäs rantaa 

Lohkottavan rakennuspaikan tulee olla vähintään 3000m
2 

ja rakennuspaikalla tulee ol-

la vähintään 50m yhtenäistä rantaviivaa. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu 

kerrosala saa olla enintään 15% rakennuspaikan pinta-alasta 

Suunniteltu rakentaminen tulee soveltaa alueen rakennettuun ympäristöön ja maise-

maan, jotta rakentaminen täyttää MRL 117§ mukaiset ehdot. 

Rakennusten tulvaherkkien rakenteiden alin perustamistaso tulee olla vähintään + 

132,4 m N60. 

Jätevedet tulee käsitellä voimassa olevan jätevesiasetuksen mukaisesti 

Kun mitataan rakennuksen tai tietyn toimenpiteen etäisyyttä rannasta, katsotaan ran-

nan sijaitsevan kohdassa, missä kivennäismaa on keskiveden korkeudella 

PÄÄTÖS:  

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

 

Pöytäkirjamerkintä 3: Jaakko Hietaluoma poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi, 

koska hän oli esteellinen (Hietaluoma on Tuomas Giersin työnantaja) käsittelemään 

asiaa. 

 

KH § 54 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Tuomas ja Petramaari Giersille myönnetään rakennuslau-

takunnan esittämien ehtojen mukaisesti poikkeamislupa omakotitalon, auto- ja hevos-

tallin rakentamiselle tilalle 230-401-11-34. 

 PÄÄTÖS: 

  

Jaakko Hietaluoma poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.21-

20.22. 



 

 

Kunnanhallitus päätti,  että Tuomas ja Petramaari Giersille myönnetään 

rakennuslautakunnan esittämien ehtojen mukaisesti poikkeamislupa omakotitalon, 

auto- ja hevostallin rakentamiselle tilalle 230-401-11-34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 

 
Rakltk 15.3.2017 

§ 20  

Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 12.2.2014 ehdotuksen 

Karvian rantayleiskaavan muutos. Kaavamuutos koskee Sarvelan kylässä olevia seu-

raavia tiloja: 

NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0, HENKANRANTA 230-

411-18-2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-

4-102,HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-

AHJO 230-411-4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99, RANTASARVELA II 

230-411-4-81 

Suunnittelualue:  

Sijainti:  

Suunnittelualue sijaitsee Karvian pohjoisosassa Karvainjärven eteläosassa sen länsi-

rannalla lähellä Sarapohjantietä ja Sarvelan kyläkeskusta 

Alueen koko:  

Alueen pinta-ala on noin 4,9 ha.  

Kuvaus:  

Karvian rantayleiskaavan muutos Niskala. Muutos koskee varsinaisesti tiloja 

NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176. 

Yleiskaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kahden rakentamattoman lomaraken-

nuspaikan sijaan yksi isompi lomarakennus. Lomarakennuspaikka siirretään etääm-

mäksi rannasta. 

Lähtökohdat ja tavoitteet: 

Kiinteistöjen Niskala 230-411-4-98, Siika 230-411-19-1, Rahkoranta 230-411-4-177 ja 

Jaanala 230-411-4-176 omistaja haluaa yhdistää rantayleiskaavassa tiloilleen osoitetun 

kahden lomarakennuspaikan rakennusoikeuden yhdeksi lomarakennuspaikaksi, mille 

osoitettaisiin isompi rakennusoikeus. Esitetty muutos kaavoituksellisesti mahdollinen ja 

se on rantarakentamisen yleisen ohjeistuksen mukainen. 

Kaava-alue on nykyisellään peltoaluetta, eikä näin ollen edellytä luontokartoitusta. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa kahden lomarakennuspaikan sijasta yksi lomara-

kennuspaikka, millä on isompi rakennusoikeus. Kaavamuutos joudutaan laatimaan varsi-

naista muutosta laajempana, sillä muutettavat tontit ovat osa laajempaa lomarakennusalu-

etta. Naapurikiinteistöjen osalta kaavassa ei tapahdu muutoksia.  



 

 

Kaavamuutoksen aloitusvaihe: 

Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaava-

luonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa sanomalehdissä ja 

kunnan kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiin-

teistöjen omistajia sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille 

tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. 

Liitteet:  

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavaluonnos. 

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Rakennuslautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluon-

noksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutus-

tumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan pai-

kallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja 

yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvai-

heen vuorovaikutusmenettelystä. 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

 

KH § 55 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy rakennuslautakunnan hyväksymät osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmat sekä kaavaluonnoksen ja päättää, että kaavamateriaali asetetaan nähtävil-

le tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan 

paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja 

yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvai-

heen vuorovaikutusmenettelystä. 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi rakennuslautakunnan hyväksymät osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmat sekä kaavaluonnoksen ja päättää, että kaavamateriaali asetetaan nähtävil-

le tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan 

paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja 

yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvai-

heen vuorovaikutusmenettelystä. 

 

 

 



 

 

 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 / LAUSUNTO 

 
Rakltk 15.3.2017 

§ 21  

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 val-

misteluvaiheen aineiston, päätti asettaa aineiston julkisesti nähtäville ja pyytää aineis-

tosta lausunnot (MH 28.11.2016/§142 ja MH 15.12.2016/§157). 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia 

ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden mo-

ninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja 

rakennetut kulttuuriympäristöt. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan 

kunnat. 

Aineisto on asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukai-

sesti julkisesti nähtäville 1.2.-3.3.2017 väliseksi ajaksi. Kunnan tulee antaa lausunto 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluaineistosta 7.4.2017 mennessä. 

Kaava-aineistoon aineisto on nähtävissä kunnanvirastolla sekä osoitteessa: 

http://www.satakuntaliitto.fi/valmisteluvmk2  

 

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Rakennuslautakunta hyväksyy rakennustarkastajan laatiman lausunnon (liitteenä) ja 

päättää esittää lausuntoa kunnanhallitukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Tarvit-

taessa kunnanhallitus voi täydentää lausuntoa.  

Lausunnossaan rakennuslautakunta mm. kritisoi maisema-alueiden lisäyksiä ja niiden 

kaavamerkintöjä, mitä rakennuslautakunta vaatii poistettavaksi maakuntakaavasta. Li-

säksi kaava-aineistossa on esitetty liian vähän uusia turvetuotantoalueita.   

 

PÄÄTÖS:  

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

 

KH § 56 Kunnanhallituksen kokouksessaan 6.3.2017 nimeämät henkilöt käyvät 

keskustelemassa Satakuntaliitossa vaihemaakuntakaavasta 30.3.2017.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy rakennuslautakunnan hyväksymän lausunnon.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi rakennuslautakunnan hyväksymän lausunnon kunnanhalli-

tuksen päättämin tarkistuksin. Kunnanhallitus antoi evästystä neuvottelijoille tapaami-

seen Satakuntaliiton kanssa 30.3.2017.  

http://www.satakuntaliitto.fi/valmisteluvmk2


 

 

 

KARVIAN YRITTÄJÄT RY:N JA KARVIA-PÄIVÄT TOIMIKUNNAN ANOMUS 

KESÄTYÖNTEKIJÄSTÄ KARVIA-PÄIVIEN TOIMISTOON  

 

KH § 57 Karvian Yrittäjät ry/ Karvia-päivät toimikunta ovat lähestyneet Karvian 

kunnanhallitusta kirjeellä ja pyytää, että Karvian kunta palkkaisi yhden 

kesätyöntekijän Karvia-päivien toimistolle kesä-heinäkuun ajaksi edellisten vuosien 

tapaan.  

 

Karvian Yrittäjät ry järjestää jo 36. Karvia-Päivät, 4. – 6.8.2017.   

 

 Kunnanhallitus päätti vuonna 2010 palkata kaksi ja vuosina 2011 – 2016 yhden 

kesätyöntekijän Karvia-Päivien toimistoon. Työntekijöiden edellytettiin pitävän 

kertyvät lomansa työssäolon aikana. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin 

kunnanhallituksen menokohdalta ja rekrytoinnin suoritti kunnansihteeri yhteistyössä 

Karvian Yrittäjät ry:n kanssa.  

 

 Palkattavien kesätyöntekijöiden vähimmäispalkka on 50 % virka- ja 

työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta, eli 

vähintään 858 euroa. Kokonaiskustannus sivukuiluineen ja lomarahoineen olisi noin 

1.100 euroa kuukaudessa eli yhteensä 2200 euroa.  

 

Liitteet: 

 

 Karvian Yrittäjät ry:n anomus 20.3.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta palkkaa Karvia-päivien toimistoon kesä-

heinäkuun ajaksi yhden karvialaisen nuoren.  

 

Rekrytoinnin suorittavat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja yhdessä Karvian Yrittäjät 

ry:n kanssa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Sami Laitila (yrittäjien hallituksen jäsen) poistui esteellisenä tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi klo 20.29–20.30. 

 

Kunnanhallitus päätti,  että Karvian kunta palkkaa Karvia-päivien toimistoon kesä-

heinäkuun ajaksi yhden karvialaisen nuoren.  

 

Rekrytoinnin suorittaa kunnansihteeri yhdessä Karvian Yrittäjät ry:n kanssa.  

 



 

 

 

KARVIAN YRITTÄJÄT RY:N JA KARVIA-PÄIVÄT TOIMIKUNNAN ANOMUS KUNNAN 

KIINTEISTÖJEN MAKSUTTOMASTA KÄYTÖSTÄ KARVIA-PÄIVIEN 2017 AIKANA 

 

KH § 58 Karvian Yrittäjät ry ja Karvia-Päivät toimikunta ovat toimittaneet 

kunnanhallitukselle pyynnön, jossa he anovat, että Karvian kunta antaisi kunnan 

kiinteistöjä Karvia-Päivien käyttöön (4. – 6.8.2017) edellisten vuosien tapaan 

maksutta. 

 

 Tarvittavia tiloja ovat 

 

 kunnantalon kahvio, aulatilat ja vessat (toritapahtuma) 

 alakoulu kaikkine vessoineen ja piha-alueet (toritapahtuma) 

 yläkoulun vessat ja piha-alue (perjantai, lauantai ja sunnuntai) 

 Kirin kentän huoltorakennuksen vessat (perjantai ja lauantai) 

 Kirin kenttä (koko viikonloppu) 

 Sampolan kenttä 

 Karviatalo/ Urheilutalo piha-alueineen (perjantain, lauantai, sunnuntai, ei 4H:n 

tilat) 

 

 

 Yllä olevia tiloja pyydetään käyttöön maksutta.  

 

 

Liitteet: 

 Karvian Yrittäjät ry:n / Karvia-Päivät toimikunnan pyyntö, 20.3.2017 

 

Karvian kunnan kautta ei ole tehty varauksia Karviatalo / Urheilutalon tiloihin 

vuoden 2017 Karvia-Päivien ajalle. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää Karvian Yrittäjät ry:lle hakemuksen mukaisesti tilat 

käyttöön maksutta, lukuun ottamatta Yläkoulun tiloja, joita ei voida antaa käyttöön. 

Mikäli kunnan tarpeista johtuen muita hakemukseen sisältyviä tiloja tilapäisesti 

tarvitaan, sovitaan tästä erikseen. Yrittäjien tulee huolehtia varaamiensa tilojen 

jälkisiivouksesta.  

 

PÄÄTÖS: 

Sami Laitila (yrittäjien hallituksen jäsen) poistui esteellisenä tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi klo 20.31–20.35. 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää Karvian Yrittäjät ry:lle hakemuksen mukaisesti tilat 

käyttöön maksutta, lukuun ottamatta Karvian yhtenäiskoulu Opinpolun tiloja, joita ei 

voida antaa käyttöön. Mikäli kunnan tarpeista johtuen muita hakemukseen sisältyviä 



 

 

tiloja tilapäisesti tarvitaan, sovitaan tästä erikseen. Yrittäjien tulee huolehtia 

varaamiensa tilojen jälkisiivouksesta.   

 Lisäksi Karviasali varataan dokumenttielokuvan esittämistä varten lauantaina 5.8 klo 

12-17 ja sunnuntaina 6.8 klo 12-15 ja klo 18-21. Samaan aikaan myös aulatilaa 

tarvitaan elokuvan lipunmyyntiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KUNNANTALON SULKEMINEN VUOSILOMIEN JÄRJESTÄMISEKSI VUONNA 2017 

 
KH § 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 mukaan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi  

 

26.5.2017 sekä 

3.-30.7.2017 

 

Kukin hallintokunta järjestää tarvittavat päivystykset aikaisemman käytännön mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 60 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut kokouksessaan 9.3.2017 ehdokaslistojen 

yhdistelmän ja lähettää sen vaalilain mukaisesti kunnanhallitukselle tiedoksi. 

Ehdokaslistojen yhdistelmä Karvian kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 

toimitettavia kuntavaaleja varten. 

 

 

 Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 laadinta  

Pohjois-Satakunnan seutukunnan tapaaminen järjestetään ma 3.4. klo 12-14.30  

Kankaanpään valtuustosalissa. Kuninkaanlähteenkatu 12 Kankaanpää. Mukaan lähtee 

Kaija Kangas, Marianne Ojala ja Tarja Hosiasluoma. 

 

 

Viru-Nigulasta kutsuttavien kokonaislukumäärä 20 henkilöä (sis.virallinen 

edustus+mahdolliset esiintyjät + edustajat Kundasta ja Aserista)  

ystävyyskuntavierailulle Karvia-Päivien ajalle 4. – 6.8.2017 majoituksen varaamiseksi 

ja myös Viru-Nigulaan ilmoittamiseksi. Vierailua valmistelevat Tarja Hosiasluoma, 

Voitto Raita-aho, Hanna Vainionpää, Kaija Kangas, Maria Laaksoharju sekä Arja 

Honkanen.  

 

Willi Karvia –dokumenttielokuvaa esitetään Lauantaina 5.8. Karviasalissa klo 13.00 ja 

klo 15.00 sekä Sunnuntai 6.8. Karviasalissa klo 13.00 ja toinen esitys klo 19.00. 

Aulassa elokuvien yhteydessä myydään Karvia DVD dokumenttielokuvaa  

10 euroa / kpl. Kaija Kangas toi esiin, että dokumentissa saisi näkyä myös 

soittokunnan toiminta, yhtenäiskouluun siirtyminen sekä talkootyön määrä. Veijo 

Kaskimäki lisäsi, että myös metalliteollisuus tulisi huomioida dokumentissa. 

Kunnanjohtaja tiedustelee näiden asioiden lisäämistä dokumenttiin. Pyydetään, että 

kunnanhallituksen nähtäväksi saataisiin elokuva dvd-muodossa ennen karviapäiviä. 

 

 

Eduskunnan talousvaliokuntaan lähetetään kirjelmä tien 273 kunnostamisesta 

valtuustossa 16.3.2017 sovitun mukaisesti. Kunnanjohtaja toimittaa valmistellun 

kirjelmän kunnanhallitukselle. 

 

Kunnanjohtaja kertoi terveisiä kunnan pohjoispäässä pidetystä päivähoidon 

vanhempainillasta. Vanhempien toive oli, että hoitopaikka säilyisi nykyisessä 

paikassa, ja hoitoon on oltu hyvin tyytyväisiä. Kirkonkylälle lapsia ei haluta tuoda. 

Kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen tuodaan pykälänä esitys 

kunnanvaltuustolle Onnimannin jatkumisesta nykyisissä tiloissa. Vanhempainilta 

ollaan järjestämässä myös Kirkonkylällä 5.4.2017. Kunnanhallitus keskusteli 

Kirkonkylän päivähoidon tilanteesta. 

 

Joni Vainionpää tiedusteli yhtenäiskoulun rakentamisen etenemistä. Antti Otava kertoi 

rakentamisesta ja esitteli toteutuneita maksuposteja. 



 

 

 

Tiina Järvinen ehdotti asemakaava-alueen omakoti- ja rivitalotonttien antamista 

ilmaiseksi niille, jotka aloittavat rakentamisen vuoden 2017 aikana. Asiasta 

valmistellaan pykälä seuraavaan kokoukseen. 

 

Veijo Kaskimäki toi esiin huolensa siitä, että onko yläkoululla koulukiusaamista, ja 

kuinka siihen puututaan. Oppilaat ovat levottomia ja järjestyshäiriöitä on ollut. 

Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja toivoi, että kasvatus- ja opetuslautakunnasta 

huoltajille lähetetään kysely heidän huolistaan ja toiveistaan yhtenäiskouluun liittyen.  

 

Jukka Ohrankämmen kertoi, että purkujätteen ja kaivetun maan sijoituspaikasta on 

tullut kyselyjä kuntalaisilta. Tätä varten voisi ottaa käyttöön yhden tontin. Veijo 

Kaskimäki kertoi, että asia on otettu esille teknisessä lautakunnassa, ja otetaan 

edelleen. 

 

Jukka Ohrankämmen tiedusteli rakennuttajatoimikunnan nimeämistä esittävien 

taiteiden katsomohankkeelle. Tarja Hosiasluoma kertoi, että suunnitelmat ovat pian 

valmiina, ja rakentaminen etenee kilpailutukseen. Seuraavaan kokoukseen tuodaan 

pykälä toimikunnan nimeämisestä. 

 



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 61 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 

Korkein hallinto-oikeus 

 

Päätös 3.3.2017, Diaarin:o 2312/1/16 

Arto Sarviluoman maa-aineslupaa koskeva valitus koskien Turun 

hallinto-oikeuden päätöstä 3.6.2016 nro 16/0131/1 

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian: 

Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta 

Arto Sarviluoman oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat 

vaatimukset hylätään.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Lausuntopyyntö 6.3.,STM/592/2017: hallituksen esityksestä laeiksi 

rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 

muuttamisesta, ei lausuta, merkitään tiedoksi 

 

Lausuntopyyntö 6.3. 2017; STM057:00/2016 hallituksen esityksen 

laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentämisestä 

(sertifiointi), ei lausuta, merkitään tiedoksi 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

 

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden 

kehittämisestä ja kasvupalveluista 

 

Kuntaliitto Kuntaliiton tiedote 6.3.2017; Kunnille korvattava Kelan päätöksenteon 

ruuhkautumisesta aiheutuvat kustannukset 

 

Kuntaliitto uusii verkkosivunsa huomenna keskiviikkona 15.3.2017 

Kuntaliiton verkkopalvelut Kunnat.net, Kommunerna.net ja 

Localfinland.fi uudistuvat huomenna. Uudistuneet palvelut löytyvät 

osoitteista Kuntaliitto.fi, Kommunforbundet.fi ja (entisen osoitteensa 

säilyttävä) Localfinland.fi.  

  

Nykyisten palveluiden käytetyimmät sivut sekä alias-osoitteet ohjataan 

automaattisesti uusiin osoitteisiin, mutta vanhat osoitteet lakkaavat 

osittain toimimasta.  

 

Kuntaliiton yleiskirje 3/2017  



 

 

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta 

taloudellisesta edusta 

löytyy alla olevasta linkistä: 

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2017/Siv
ut/03-17-ryhmahenkivakuutus.aspx 

 

Yleiskirje 10/2017 

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 

Satakunnan kuntapäivä Porissa 27.9.2017 

 

Kuntatyönantajat KT 

 

KT:n yleiskirje 15.3.2017,  3/2017; Virka- ja työehtosopimus 

ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta 

Yleiskirje löytyy linkistä: 

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2017/Siv
ut/03-17-ryhmahenkivakuutus.aspx 

 

Satakunnan ELY -keskus 

 

Ely-keskuksen uutiskirje 1/2017 pvm. 10.3.2017 

Maakuntauudistus ja kasvupalvelut 

Satakunnassa 149 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa sai viime 

vuonna kuntapaikan 

Maaseudun kehittämiseen 7 miljoonaa euroa 

ValmennusMajakka – yrittäjäkoulutusta lähes kahden vuosikymmenen 

ajan 

Yrittäjä, joka ei osannut olla yrittämättä 

Asioi verkossa – sähköinen asiointi nopeuttaa käsittelyä 

Eurosta viis –kampanja kannustaa työpaikkoja kehittämispolulle 

Henkilöstöuutiset 

TE-toimisto kentällä – SataRekry ja RakennusTeollisuusRekry 

Satakunnan alueelle on tulossa maalis- ja huhtikuussa ojitukseen ja 

vesiensuojeluun liittyviä avoimia yleisötilaisuuksia 

 

Lounais-Suomen aluehallintokeskus 

 

Päätös LSAVI/654/07.00.04/2017, 16.3.2017 

Päätöstä koskevan kirjoitusvirheen korjaaminen 

Korjaus koskee päätöksessä olleita laskuvirheitä, jotka koskivat Luvian 

kuntaa, joka on merkitty aiemmassa päätöksessä Porin talous- ja 

velkaneuvonta-alueeseen. Luvia liittyi kuitenkin 1.1.2017 Eurajoen 

kuntaan ja kuuluu siten Rauman talous- ja velkaneuvonta-alueeseen. 

Porin neuvonta-alueen oikea asukasluku on 124 678 henkeä 

(virheellinen luku 128 027) ja asukaslukuun perustuva 

peruskorvaussumma 87 275 euroa (virheellinen summa 64 945) ja 

oikea peruskorvaussumma 47 806 euroa (virheellinen summa 45 462) 

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2017/Sivut/03-17-ryhmahenkivakuutus.aspx
http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2017/Sivut/03-17-ryhmahenkivakuutus.aspx
http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2017/Sivut/03-17-ryhmahenkivakuutus.aspx
http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2017/Sivut/03-17-ryhmahenkivakuutus.aspx


 

 

Korjaus on merkitty päätöksen LSAVI/654/07.00.04/2017 

taltiokappaleeseen, jonka jäljennös liitetään päätökseen. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Muistio 1.3.2017 

Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- 

ja keskustelutilaisuus / kuntainfo 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton verkkolehti 1/2017 on ilmestynyt ja luettavissa 

satanen.satakuntaliitto.fi  Satakuntaliiton nettisivut 

www.satakuntaliitto.fi 

 

Satakuntaliiton tiedote 8.3.2017 

Satakunnan maakuntauudistuksen johtoryhmän kokous 8.3.2017 

Satakunnan maakuntauudistuksen linjaukset etenevät kevään aikana 

 

Satakuntaliiton tiedote 6.3.2017 

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 6.3.2017 

Valinnanvapauslainsäädännön vaikutusarviointi edellyttäisi lisäkokeiluja 

 

Satakuntaliiton hallintojohtajan viesti: Maakuntien rahoitusta koskevan 

lakiluonnoksen lausuntokierros 10.3. – 13.4.2017. 

Maakuntauudistuksen muutosjohtajien kesken on sovittu, että 

esiluonnoksesta tehdään mallilausunto. Sitä valmistelee sama 

maakunnallinen työryhmä, joka valmisteli valinnanvapauslausunnon.  

 

Satakuntaliiton lausunto Etelä-Pohjanmaanliitolle koskien Etelä-

Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoa, Karvian 

kunnalle tiedoksi 

 

Satamittarin uutisia 15.3.2017 

Liikevaihto kasvanut 20 vuodessa nopeimmin yksityisessä sotessa, 

rakentamisessa ja liike-elämän palveluissa – teollisuus silti yhä 

Satakunnan merkittävin ala 

 

Maakuntahallituksen kokouksen 6.3.2017 pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuilla: 

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

+ bid= 875 

 

Satakunnan kuntapäivä 23.5.2017 Porissa ravintola Liisanpuiston 

auditoriossa klo 12.30 - 16 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU 

 

file:///C:/Users/keskus/AppData/Local/Microsoft/krvusers$/arjahon/KH_KV_OMADATA/KH2017/www.satanen.satakuntaliitto.fi
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=875
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=875


 

 

Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja 14.2.2017 

Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja 24.1.2017 

Yhtymähallituksen kokouskutsu nro 3; kokous 23.3.2017 klo 17.00 

Sataedussa Kankaanpäässä, kahvio Hovinarrin kokoustilassa 

 

Satakunnan pelastuslaitos, Satapelastus 

 

Pelastuslaitoksen johtokunnan esityslista 7.3.2017 

löytyy linkistä 

http://www.pori.fi/material/attachments/kt/JtY4NJAav/SATPEL_JK_0

2_07032017es.pdf 

 

Porin kaupunki 

 

Satasoten tiedotteet: 

2.3.2017; Sote- ja maakuntauudistus etenee eduskuntaan 

6.3.2017; Satasoten kuntakierroksen yhteenveto valmistui 

6.3.2017; Neljän asiointialueen malli etenee valmisteluun 

8.3.2017; Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin 

lopettamisen tukeminen –hankkeen avaustilaisuus 

8.3.2017; Kutsu: Puhutaan rahasta – pelataan terveydellä  -tilaisuuteen 

14.3.2017 

9.3.2017; Kysy muutosjohtajilta 

10.8.2017; Satakunnan sote- ja maakuntauudistus näyttää mallia muille 

 

Sote –ohjausryhmän päätökset 67.3.2017/§§:t 12-14 löytyvät linkeistä: 

§ 12 

Kuntakierroksen yhteenveto 

http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-ohry/0n06AdbBZ/Sote-

ohry_ote_06-03-2017__12_ja_oheismateriaali.pdf 

  

§ 13 

Satasoten väliraportti 

http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-

ohry/1vNPR3K5p/Sote-ohry_ote_06-03-

2017__13_ja_oheismateriaali.pdf 

  

§ 14 

Lausuntoluonnos luonnoksesta hallituksen esitys sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi 

siihen liittyviksi muista laeista 

http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-

ohry/2HGMN6Mn3/Sote-ohry_ote_06-03-

2017__14_ja_oheismateriaali.pdf 

 

Satasoten mallilausunnot kuntien käyttöön: 

 

http://www.pori.fi/material/attachments/kt/JtY4NJAav/SATPEL_JK_02_07032017es.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/JtY4NJAav/SATPEL_JK_02_07032017es.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-ohry/0n06AdbBZ/Sote-ohry_ote_06-03-2017__12_ja_oheismateriaali.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-ohry/0n06AdbBZ/Sote-ohry_ote_06-03-2017__12_ja_oheismateriaali.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-ohry/1vNPR3K5p/Sote-ohry_ote_06-03-2017__13_ja_oheismateriaali.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-ohry/1vNPR3K5p/Sote-ohry_ote_06-03-2017__13_ja_oheismateriaali.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-ohry/1vNPR3K5p/Sote-ohry_ote_06-03-2017__13_ja_oheismateriaali.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-ohry/2HGMN6Mn3/Sote-ohry_ote_06-03-2017__14_ja_oheismateriaali.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-ohry/2HGMN6Mn3/Sote-ohry_ote_06-03-2017__14_ja_oheismateriaali.pdf
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/sote-ohry/2HGMN6Mn3/Sote-ohry_ote_06-03-2017__14_ja_oheismateriaali.pdf


 

 

hallituksen esitystä koskevasta luonnoksesta laeiksi rajat ylittävästä 

terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta 

 

hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 

täydentämisestä (sertifiointi) 

 

 

Aalto yliopisto 

 

Tulossa 8. – 9.6.2017 sote –seminaari Aalto yliopistossa 

Sote uudistaa toimintamalleja  

 

Jämijärven kunta 

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 20.2.2017 § 48; Satakunnan vaihe-

maakuntakaava 2 

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 6.3.2107 § 58; Ohjaamo –

hankkeeseen osallistumisesta päättäminen 

 

Kankaanpään kaupunki 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 6.3.2017 § 19; Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma 2016 - 2018 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirja 2.3.2017 

 

Karvian Lämpö Oy 

 

Toimintakertomus vuodelta 2016 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 26 / 3.3.2017 

Virallinen lehti 29 / 10.3.2017 

Virallinen lehti 32 /17.3.2017 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

 



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 62 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus.  

 


