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Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
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Poissa Ervelä Mari   jäsen 
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 

Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja 
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Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 7.5.2018 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 73 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KH § 74 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 Tarja Hietikko ja Jaakko Hietaluoma. 

 

 

 

Mika Nevala ja Juha Santtila esittelivät Lakeuden Vesi Oy:n vedenoton hanketta ja aikataulua. 

Maastotöitä on jonkun verran jo tehty, mutta erityisesti Karvian puolella on mittauksia tekemättä. 

Kun saisivat luvat kuntoon niin aloittaisivat rakentamisen Kauhajoen puolella vielä syksyllä, ja ensi 

vuonna Karvian puolella. Ensi viikolla on tilaisuus putkilinjan alueen maanomistajille. Lakeuden 

Vesi toimittaa kunnanhallitukselle pyynnön tutkimuslupahakemuksen uudesta käsittelystä 

lisäinformaation kera. 

  



 

 

TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA MAKSETTAVA 
KORVAUS LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALEELLA VUONNA 
2018 

 

KH § 75 Työ- ja elinkeinoministeriö on 13.3.2018 antanut asetuksen (173/2018) talous- ja 

velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2018 maksettavan korvauksen perusteista. 

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämiseen liittyvinä korvauksina maksetaan 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa sopimussuhteessa oleville kunnille 

vuonna 2018 yhteensä 1.630.511 euroa, josta peruskorvaus on 1.347.614 euroa ja 

lisäkorvaus 282.897 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 2018 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 28.3.2018 

päätöksen liitteen mukaisesti. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun 

hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (28.3.2018) 

 

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 

30.9.2018 mennessä.  

 

TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA MAKSETTAVA PERUSKORVAUS 

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUELLA 

VUONNA 2018 

 

   Asukkaita   Peruskorvaus 

   31.12.2016  0,70 €/asukas 

POHJOIS-SATAKUNTA 

KARVIA SOPIMUSKUNTA    2449 

HONKAJOKI     1759 

JÄMIJÄRVI     1915 

KANKAANPÄÄ   11637 

KIHNIÖ       1994 

PARKANO       6692 

SIIKAINEN       1494 

YHTEENSÄ    27.940 asukasta  19.558 euroa 

 



 

 

   Asukkaita   Peruskorvaus 

   31.12.2016  0,70 €/asukas 

KARVIA SOPIMUSKUNTA II 

SASTAMALA     25062 

HUITTINEN     10403 

PUNKALAIDUN    3003 

YHTEENSÄ    38468 asukasta  26.928 euroa 

 

Liitteet: 

 

 Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 28.3.2018 

LSAVI/1603/05.06.04/2018 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi eikä hae muutosta. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi eikä hae muutosta. 

  



 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 76 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 13.4.2018 ja toimittanut pöytäkirjan 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 

Liitteet: 

 

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.4.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

  



 

 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–
31.3.2018 

 
KH § 77 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 22.1.2018 § 6) 

 mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: 

 

 Hallintokunnille kerran kuukaudessa 

 Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein 

 Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein 

 

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta  

01 – 03.2018.  

 

Liitteet: 

 

 Käyttötalous 01 – 03.2018 

 Investoinnit 01 – 03.2018 

 Tuloslaskelma 01 – 03.2018 

 Rahoituslaskelma 01 - 03.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 03.2018 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 – 03.2018 valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut; 

käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi 

  



 

 

OSALLISTUMINEN VALINNAVAPAUSPILOTOINTIIN 

 
KH § 78 Satakunnan kunnilta pyydetään sitoumusta osallistumisesta Satakunnan 

valinnanvapauspilotointiin (henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli, sote-keskus), 

mikäli hanke toteutuu. Pilottiin sitoutuminen ei edellytä kunnilta rahoitusta, vaan 

valtionavustus on 100 %. Satakunnan vireillä olevaa rahoitushakemusta on muokattu, 

sillä valinnanvapauslakiluonnokseen tuli muutoksia ensimmäisen hakukerran jälkeen.  

 Satakunnan hakemus kohdistuu henkilökohtaisen budjetin, asiakassetelin ja 

sotekeskuspilotteihin.  

 

Henkilökohtainen budjetti on käytännössä maksusitoumus, jolla voi hankkia 

asiakassuunnitelmaan kirjattuja palveluja. Maakunnan liikelaitos (2020 asti 

kunta/kuntayhtymä) arvioi mitä palveluja asiakas tarvitsee ja tekee asiakkaalle 

asiakassuunnitelman. Asiakkaan tarvitsemien palvelujen perusteella määritellään 

henkilökohtaisen budjetin sisältö ja palveluihin käytettävissä oleva euromäärä. 

Henkilökohtaista budjettia on tarjottava ikääntyneelle tai vammaiselle henkilölle, joka 

tarvitsee jatkuvaa ja laaja-alaista tukea.  

  

 Asiakas voi itse päättää, mistä hän hankkii asiakassuunnitelman mukaiset palvelut. 

Maakunta maksaa korvaukset palveluista suoraan palveluntuottajalle. Satakunnan 

pilotti käsittää mm. ikääntyneiden ja kaikenikäisten vammaisten tehostetun asumisen, 

kehitysvammaisten tilapäishoitoon liittyvät palvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut.  

 Aloitusvaiheessa palveluvalikoima on suppeampi ja sitä voidaan laajentaa kokeilun 

edetessä.  Pilotointi ajoittuu vuosille 2018-2019.   

 

Asiakassetelillä asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan. Asiakassetelin voi 

saada, kun maakunnan liikelaitos (2020 asti kunta/kuntayhtymä) on arvioinut ja 

todennut mitä palveluita asiakas tarvitsee. Maakunnan  liikelaitos korvaa asiakkaan 

palvelun kustannukset asiakasseteliin kirjattuun summaan saakka. Setelissä 

määritellään, mitä palveluita se koskee ja niiden enimmäiskustannus. Maakunta 

maksaa korvauksen suoraan palveluntuottajalle. Asiakas voi valita palvelun tuottajaksi 

sellaisen tuottajan,  jonka maakunta on hyväksynyt. Asiakas voi kieltäytyä 

palvelusetelistä, jolloin maakunnan liikelaitos toteuttaa asiakkaan palvelut muulla 

tavoin.  

 

Satakunnan pilotti käsittää ensivaiheessa seuraavia palveluita: 

 

-kaikenikäisten tilapäinen ja säännöllinen kotihoito 

-avustajapalvelu 

-terapiapalvelut 

-vapaa-ajan aktiviteetit 

-ns. hyvinvointipalvelut 

 

Pilotti ajoittuu vuosille 2018-2019. 

 

Sote-keskuksesta asiakas saa perustason terveyspalveluja ja sosiaalineuvontaa. 

Sote-keskusten palveluja ovat esimerkiksi terveysneuvonta, terveystarkastukset, 

yleislääkärin vastaanotot, toiminta- ja työkyvyn arviointi ja sosiaalihuollon 

ammattilaisen antama ohjaus ja neuvonta.  

 



 

 

Sote-keskusten pakollinen palveluvalikoima on rajattu pääsääntöisesti tiettyihin 

perustason palveluihin, jotka on kuvattu valinnanvapauslain 18 §:ssä. Lähtökohtaisesti 

pilotointi aloitetaan kaikissa niissä toimipisteissä, joissa ko. palveluita nykyisin 

Satakunnassa tuotetaan. Tarkoituksena on, että jokaisessa Satakunnan kunnassa on nyt 

ja tulevaisuudessa saatavilla sotekeskuksen palvelut, osin jopa nykyistä laajemmin, 

kun palveluja tuotetaan ns. liikkuvina palveluina. Lisäksi pilotoidaan ns. E-sote-

keskusta. Pilotti ajoittuu vuosille 2018-2020.  

 

Pilottien haettava kokonaisrahoitus on 13 000 000€. Tarkoituksena on, että pilottien 

aikana aloitetaan se muutostyö, joka joudutaan lain voimaan astuessa tekemään joka 

tapauksessa myös ilman pilottirahoitusta.  

 

Satakunnan pilotointi hakemus on ollut vireillä 7.7.2017 saakka. Hakemukseen tehtiin 

muutoksia mm. aikataulun ja talousarvion osalta sekä lisättiin asiakassetelin pilotointi.  

 

Satakuntaliitto maakuntauudistuksen valmisteluorganisaationa ja Porin kaupunki 

valinnanvapauspilotin hakijatahona esittää, että Satakunnan kunnat sitoutuisivat 

osallistumaan Satakunnan valinnanvapauspilottiin hankesuunnitelman mukaisesti 

ilman lisäehtoja kaikkien pilottien osalta mikäli Satakunta saa pilottirahoituksen,  

valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään  ja pilotit saavat luvan käynnistyä.  

 

Sitoumus edellyttää, että pilotit toteutetaan lainsäädännön, sosiaali- ja 

terveysministeriön ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti.  

 

Piloteissa ei edellytetä kuntien omarahoitusosuutta, vaan valtionavustus on 100 %. 

Kunnille/kuntayhtymille piloteista mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia voidaan 

kattaa pilottirahoituksella.  

 

Sitoumus pyydetään käsittelemään kuntien valtuustoissa viimeistään 31.5.2018 

mennessä. Ilmoitus päätöksestä pyydetään toimittamaan Satakuntaliiton ylläpitämän 

maakuntauudistuksen projektitoimistoon: maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi. 

 

Liitteet: 

 

 Sitoumus 19.4.2018 

 Hankesuunnitelma liitteineen 

 Valinnanvapauslakiesityksen pääasiallinen sisältö ja tiivistelmä vaikutuksista 

 Hakuilmoitus 23.1.2018 

 

Valinnanvapauslakiesitys löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä: 

http://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f805962f8 

liitteet -> esitysehdotus (405 sivua) 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta sitoutuu 

osallistumaan Satakunnan valinnanvapauspilotointiin hankesuunnitelman mukaisesti 

kaikkien pilottien (henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli ja sote-keskus) osalta 

mikäli Satakunta saa pilottirahoituksen, valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään ja 

pilotit saavat luvan käynnistyä.  

file:///C:/Users/krvusers$/arjahon/KH_KV_OMADATA/KH%202018/maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi
http://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f805962f8


 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta sitoutuu 

osallistumaan Satakunnan valinnanvapauspilotointiin hankesuunnitelman mukaisesti 

kaikkien pilottien (henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli ja sote-keskus) osalta 

mikäli Satakunta saa pilottirahoituksen, valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään ja 

pilotit saavat luvan käynnistyä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



 

 

KIINTEISTÖJEN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA 

 
KH 5.3.2018 § 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. 

 

KH § 79 Määräaikaan 6.4.2018 klo 13.00 mennessä saapui yksi (1) tarjous. Tarjous avattiin 

avaustilaisuudessa 9.4.2018.  

 

Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjous ovat oheismateriaalina. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 



 

 

 

Kunnanhallitus käsittelee saapuneet tarjoukset ja päättää jatkotoimenpiteistä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kiinteistöt Rantala 230-403-2-84 

ja Holma 230-403-2-78  myydään saapuneen tarjouksen mukaan Toni Hietaselle 

20.600 euron kauppahinnalla.  

  



 

 

PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEEN UUDISTAMINEN 

 
Tekn.ltk. § 10 

 
Kunnantalolla sijaitsevan päiväkoti Kissankimalluksen piha-alue on tarkoitus saneerata kesän 
2018 aikana. Tavoitteena on turvallinen, toiminnallinen ja viihtyisä piha-alue. Nykyisellään 
piha-alueen ongelmia ovat mm. huonokuntoinen aita, lasten leikkien kannalta huonosti 
sijoittuvat puut, huonosti hyödynnettävissä oleva mäki, varastotilan puute sekä piha-alueen 
hiekka, joka kulkeutuu sisätiloihin. Pihalta löytyvät leikkivälineet sen sijaan ovat toimivia. 
 
Päiväkodin henkilökunta on kertonut toiveita piha-alueen suhteen, ja pihan eri toimintojen 
sijoittelua ja muita uudistuksia on luonnosteltu viranhaltijatyönä.  
 
Luonnos pihasuunnitelmista ja sen kustannusarvio lähetetään lautakunnalle etukäteen 
arvioitavaksi. 
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
Lautakunta keskustelee piha-alueen suunnitelmista ja jatkotoimenpiteistä. 
 
PÄÄTÖS: 
Lautakunta keskusteli asiasta ja arvioi hanketta, suunnittelutyötä päätettiin jatkaa 
esitettyjen luonnosten pohjalta eteenpäin.  
 
Hankkeen budjetin laatimisen jälkeen on todettu, että päiväkodin piha-aluetta ympäröivä 
aita on uusittava koko alueen osalta, mikä on nostanut hankkeen kustannusarviota 
huomattavasti alkuperäistä budjettia suuremmaksi. Lautakunta totesi, että suunnittelutyön 
edetessä ja kustannusarvion tarkentuessa tehdään päätös siitä, esitetäänkö 
kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä. 

 

 

Aluetaito oy on valmistellut luonnosten pohjalta hankkeen tarkemman suunnitelman ja 

kustannusarvion, jotka toimitetaan lautakunnan arvioitavaksi ennen kokousta. 

 
Tekn. ltk. 11.4.2018 § 32 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta keskustelee suunnitelmista ja tekee päätöksen toimenpiteistä hankkeen 

jatkamisen suhteen. 

 
PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta keskusteli päiväkodin piha-alueen suunnitelmista ja päätti laittaa 

esitetyn suunnitelman tarjouslaskentaan.  

Piha-alueen uudistamien budjettia laskiessa ei otettu huomioon koko piha-aluetta kier-

tävän aidan uusimista. Aita nostaa hankkeen hinta-arviota merkittävästi. Lautakunta 

päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle 20 000€ lisämäärärahan myöntämistä 

piha-aluetta ympäröivän aidan rakentamiseen. 



 

 

KH § 80   

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 20 000€ lisämäärärahan myöntämistä piha-aluetta 

ympäröivän aidan rakentamiseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 20 000€ lisämäärärahan myöntämistä piha-aluetta 

ympäröivän aidan rakentamiseen. 

  



 

 

TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KAHDEN SIIVOOJAN PALKKAAMISEEN VAKITUISEEN 
TYÖSUHTEESEEN 

 
Tekn. ltk. § 25 

 
Karvian Yhtenäiskoulun siivous on hoidettu koulun ensimmäisenä vuotena kahden 
määräaikaisen siivoojan toimesta. Tekninen lautakunta päätti viime vuonna, että 
Yhtenäiskoulun siivoojat valitaan määräaikaisina, koska koulun siivousajan tarpeesta ei ollut 
aivan täyttä varmuutta. Nyt saatujen kokemuksien perusteella Yhtenäiskoulun 
siivoustyöntekijöiden tarve on asettunut/varmistunut kahteen siivoojaan. Tällä hetkellä 
koulussa toimivien siivoojien työtehtäviin kuuluu Yhtenäiskoulun siivouksen lisäksi Torron 
harrastekeskuksen ja Jokipirtin siivous (edellä mainittujen kiinteistöjen siivoustyön mitoitus 
on yhteensä 14,99h/pv eli n. 2hlö/päivä.)    
 
Alustavien keskusteluiden perusteella teknisen toimen henkilökunnan ja teknisen 
lautakunnassa näkemys on, että yhtenäiskoulun siivousta halutaan jatkaa kunnan omana 
työnä ja siksi tekniselle toimelle halutaan palkata kaksi siivoojaa vakituiseen työsuhteeseen.   
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden siivoojan 
palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Palkattavien siivoojien työtehtäviin kuuluisi 
pääsääntöisesti Yhtenäiskoulun, Torron harrastekeskuksen ja Jokipirtin siivous.       
 
PÄÄTÖS: 
 
Asian käsittely päätettiin aikataulusyistä siirtää seuraavaan kokoukseen. 
 

 

 
Tekn. ltk. 11.4.2018 § 31 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden siivoojan 

palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Palkattavien siivoojien työtehtäviin 

kuuluisi pääsääntöisesti Yhtenäiskoulun, Torron harrastekeskuksen ja Jokipirtin 

siivous.       

 
 



 

 

PÄÄTÖS: 

 

Lautakunta päätti yksimielisesti toimia päätösehdotuksen mukaisesti ja anoo kunnan-

hallitukselta täyttölupaa kahden siivoojan palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.  

 

KH § 81  
 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle esityksen mukaisesti täyttö-

luvat kahden siivoojan palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle esityksen mukaisesti täyttölu-

vat kahden siivoojan palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.  

  



 

 

NYKYISET HENKILÖRESURSSIT JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN HAASTEET 

 
Vltk 25.4.2018 

§ 24 Karvia tunnetaan maakunnassa vahvasta liikunta- ja kulttuurityöstä. Siitä kertovat 

monet viimeaikaiset huomionosoitukset; Vuoden pyöräilykunta ja Satakunnan 

liikuttavin kunta palkinnot 2017. Karvian toimintamalleista on saatu erityiskiitosta 

niin liikunta- kuin kulttuurityöstä ja niitä on kopioitu sellaisenaan muihin kuntiin  

ja käytetty Sata-soten valmistelussa. Vapaa-aikatoimen ja kolmannen sektorin pitkät 

perinteet ja kustannustehokas yhteistyö hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ovat 

olleet ihmetyksen aiheena myös kuntaliitossa. Karvia on toiminut valtakunnallisena 

esimerkkinä tulevaisuuden kumppanuuskunnasta, jossa toimii yhteisöllisyys  

ja yhdessä tekeminen. Kunta on toiminut vahvana alustana, mahdollistajana sekä 

kuunnellut herkällä korvalla kuntalaisia, verkostoitunut aktiivisesti ja koordinoinut 

yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa paikallisia hyvinvointipalveluja.  

 

 Nykyisin vapaa-aikatoimessa (liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja raittiustoimi) hoidetaan 

lakisääteisiä tehtäviä ja hyvinvointipalveluja kolmen työntekijän liikunta- ja 

nuorisosihteerin sekä liikuntaneuvojan voimin. Lautakunta on varautunut tulevaan 

sote- ja maakuntauudistukseen, vaikka virkanimikkeet eivät nykypäivänä enää kerro 

työntekijän vastuista tai kuvaa tehtäväkentän kokonaisuutta. Vapaa-aikatoimen 

vastuut ja velvoitteet ovat vuosien saatossa laajentuneet. Nykyisin haasteisiin 

vastataan tiimityössä, koska työntekijöiden vahvuuksia ja erityisosaamista halutaan 

hyödyntää mahdollisimman laajasti. Monissa kunnissa onkin nimikkeitä muutettu 

muun muassa hyvinvointikoordinaattoreiksi kuvaamaan paremmin kuntien 

palvelukirjoa.  

 

Liikuntasihteeri vastaa liikuntatoimen lisäksi ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä, some- 

ja verkkoviestinnästä, kuntaimagon (Willi Karvia) edistämisestä ja matkailuasioiden 

kehittämisestä. Työntekijän panosta on tarvittu monissa hankkeissa, kuten meneillä 

oleva Geopark hanke ja siihen läheisesti liittyvän kunnan matkailusivuston Willi 

Karvia luonti, ylläpito ja kehittäminen.  

 

 Nuorisosihteeri vastaa nuorisotoimen lisäksi kulttuuripalveluista ja museotoimesta. 

 Kunnan vetovoimatekijöitä on tuotu esille ja työntekijän kulttuuripuolen verkostoja, 

osaamista on hyödynnetty Karvian musiikki- ja tapahtumaviikkojen toteutuksessa. 

Edelleen työpanosta on tarvittu vanhusten virkistystoiminnan järjestämisessä, 

itsenäisyys- ja veteraanijuhlien organisoinnissa sekä nuorten osallisuuden ja 

vaikuttamismahdollisuuksien, kuten nuorisovaltuuston aktivoinnissa.  

 

Liikuntaneuvoja keskittyy kuntalaisten hyvinvoinnin sekä toiminta- ja työkyvyn 

edistämiseen ja liikuntaneuvontaan, ohjaten ihmisiä liikunnalliseen, terveyttä 

edistävään ja ylläpitävään elämäntapaan. Työpanosta tarvitaan matalan kynnyksen 

yksilö- ja ryhmäohjauksiin ja kuntouttavien kannustamiseen. Työntekijä vastaa myös 

terveyskioskin välinelainaus- ja testauspalveluista. 

 

Vapaa-aikatoimella on tulevaisuudessa isosti haasteita, sillä kunta on panostanut 

vahvasti harrastetilojen rakentamiseen. Olemassa olevia harrastetiloja käytetään 

aktiivisesti ja käyttöaste on kiitettävä. Kanttiin on parhaillaan rakenteilla esittävän 

taiteen katsomo. Kirkonkylän kouluun suunnitellaan kuntalaisten käyttöön 

kaikenkansan olohuonetta, kansalaisopiston harrastepiirin tiloja sekä mahdollisesti  



 

 

 

myös nuorisotilat. Keskeinen sijainti on monen kuntalaisen mieleen. Pilottihankkeet 

”Pärjätään yhdessä” ja ”5001 tekoa” ovat osoittaneet, että matalan kynnyksen 

kokoontumispaikalle ”olohuoneelle” on tilausta, ilman yhdistystoiminnan velvoitteita 

tai jäsenmaksuja. 

 

 Rakennukset, erityisesti esittävien taiteiden katsomo tarvitsevat myös kunnan 

koordinoimaa toimintaa sekä vahvaa tilojen markkinointia vieraileville 

kulttuuripalvelujen tuottajille. On esiarvoisen tärkeää turvata esittävien taiteiden 

katsomon sateenvarjon alle omaa toimintaa sekä kehittää myös lapsi- ja 

nuorisoteatteria. Paikallisesti on pystyttävä tuottamaan omaa teatteritaidetta, musiikki- 

ja kulttuuritoimintaa, jolla luodaan peruspohja jatkuvuuden kannalta. Näytökset ja 

konsertit tukevat välillisesti myös matkailu- ja elinkeinopalveluja. Kun panostetaan 

olosuhteisiin, toiminnan rahoituksesta ei ole järkevää vähentää.  

 

Vapaa-aikatoimen työtä ohjaa lakisääteisten velvoitteiden lisäksi kuntastrategia, 

kunnan hyvinvointisuunnitelma, mielenterveys- ja päihdesuunnitelma ja vapaa-

aikatoimen omat tavoitteet ja mittarit. Työntekijät pitävät itsensä ajan hermolla 

analysoiden Tea-viisarin ja Sotkanetin indikaattoreita ja lukien valtakunnallisia 

tutkimuksia, jotka näyttävät terveydenedistämisen suunnan. 

Hyvinvointikertomuksessa tuleviin ongelmakohtiin tartutaan välittömästi ja tehdään 

korjausliikkeitä. Viimeksi esiin tulleeseen ikäihmisten tapaturmien korkeaan määrään 

tartuttiin järjestämällä ohjattua tasapainojumppaa. Tulevia haasteita ovat myös lasten 

ahdistuneisuus, nuorten pahoinvointi, kiusaaminen ja nuorten syrjäytyminen. 

Kestohaasteena on runsas päihteiden käyttö.  

 

 Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien tärkeimmistä 

tehtävistä ja kunnille jää edelleen merkittävä rooli asukkaidensa hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä myös sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeen. 

Kunnan on varmistettava riittävät henkilöstö- ja talousresurssit, että vapaa-

ajanlautakunnan palvelutarjonta voidaan säilyttää samalla tasolla ja kehittää niitä. 

Lisäksi panoksia täytyy löytyä myös tuleviin haasteisiin.  

 

Liikunta- ja nuorisosihteerin päätösesitys 

Lautakunta keskustelee työntekijöiden tehtäväkentistä sekä nykyisistä ja tulevista 

palveluhaasteista ja siitä, miten niihin tulee varautua. 

 

Päätös: 

Lautakunta keskusteli pitkään vapaa-aikatoimen saavutuksista, laajasta 

tehtäväkentästä ja nykyisestä palvelukirjosta sekä esittää kantansa tiedoksi 

kunnanhallitukselle. Positiivinen maine ja monet kunnianosoitukset ja tyhjentävät 

toimintakertomukset ovat vahvoja merkkejä siitä, että lautakunta on onnistunut 

kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Yhteisöllinen toiminta, 

osallisuuteen kannustaminen sekä harrastetarpeiden tyydyttäminen ovat 

henkilökunnan vahvinta näyttöä. Lautakunta on yksimielinen siitä, että nykyiset 

henkilöresurssit tulee jatkossa pysyä samana. Karvian imagon ja hyvinvointityön 

positiivinen tila on saavutettu vuosien työllä ja rakenteilla, joita ei ole varaa romuttaa, 

varsinkaan sote- ja maakuntauudistuksen kynnyksellä. Lisähaastetta vapaa-

aikatoimelle tuo tärkeäksi koettu esittävien taiteiden katsomon markkinointi ja 

toiminnan koordinointi.  



 

 

 

KH § 82  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee vapaa-ajanlautakunnan selvityksen tiedoksi. 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti julistaa nuorisosihteerin toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen 

haettavaksi 1.8.2018 lähtien 1.6.2018 mennessä. Valmistellaan tarvittavat muutokset 

kunnan hallintosääntöön. 

  



 

 

ANOMUS VALTUUTUKSESTA ANNISKELULUVAN HAKEMISELLE 

 

KH § 83 Anniskelulain muutoksen myötä Karvian Yrittäjät ry:llä on nyt mahdollisuus hakea 

toistaiseksi voimassaolevaa anniskelulupaa (jatkuva), mikä edellyttää 

anniskelualueena toimivan paikan (Kirin mäki) hyväksyttämistä anniskelualueeksi. 

Tämä hoidetaan kokonaisuudessaan Karvian Yrittäjät ry:n toimesta, mutta 

Aluehallintovirasto vaatii alueen omistajan luvan/ valtakirjan, jotta alue voidaan 

hyväksyttää anniskelualueeksi.  

 

 Hyväksytys anniskelualueeksi ei rajoita alueen käyttöä millään muotoa, mutta se 

mahdollistaa muidenkin anniskeluluvan omaavien tahojen anniskelutilaisuuksien 

järjestämisen alueella vaivattomammin tulevaisuudessa.  

 

 Karvian Yrittäjät kokevat, että jatkuva anniskelulupa olisi Karvia-Päivien toiminnan ja 

tulevien Karvia-Päivien kannalta paras ratkaisu. 

 

Liitteet: 

 

 Anomus 26.4.2017 

 valtakirjapohja 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa Karvian Yrittäjät ry:n hakemaan kiinteistölle 

Riskunkatu 6, 39930 Karvia toistaiseksi voimassaolevaa anniskelulupaa ja 

hyväksyttämään Kirin alueen anniskelualueeksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Sami Laitila ja Tomi Ylilammi poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi 

19.29-19.30. 

 

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa Karvian Yrittäjät ry:n hakemaan kiinteistölle 

Riskunkatu 6, 39930 Karvia toistaiseksi voimassaolevaa anniskelulupaa ja 

hyväksyttämään Kirin alueen anniskelualueeksi. 

  



 

 

LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2018 

 

KH § 84 Karvian kunnassa on pitkälti sovellettu kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen 

A 17/1992 (12.5.1992) antamaa mahdollisuutta lomarahan maksamisajankohdan siir-

tämiseen. 

 

Lomaraha on Karvian kunnassa useana vuonna maksettu kesäkuun palkanmaksun yh-

teydessä. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.  

 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 85 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Karvian Lämpö Oy:n kevätyhtiökokoukseen 2018. 

Nimettiin Hanna Vainionpää.  

 

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen 

kevätyhtiökokoukseen 2018. Nimettiin Sami Laitila.  

 

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Suupohjan Seutuverkko Oy:n 

kevätyhtiökokoukseen 2018. Nimettiin Voitto Raita-Aho.  

 

 

Tasekirjaan rahoituslaskelman tunnuslukuihin on lainanhoitokatteeksi korjattu 58,3 

(oli 56,33 kaavavirheen vuoksi) sivulle 27, ja sivulle 148 on tehty korjauksia 

vuokravastuiden osalta. Korjatut tasekirjan sivut ovat seutupilvessä. 

 

Karvia-päiville (3. – 5.8.2018) tulevien ystävyyskuntavieraiden tuloa valmistelevan 

ystävyyskuntavierailutoimikunnan 2018 nimeäminen. Nimettiin Arja Honkanen, Kaija 

Kangas, Tarja Hosiasluoma, Voitto Raita-Aho, Tiina-Kaisa Aro-Heinilä ja Hanna 

Vainionpää.  

 

 

Tiina Järvinen tiedusteli vuosilomien ajankohtia. Luvattiin toimittaa seuraavaan 

kokoukseen. 

 

Tiina Järvinen tiedusteli kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä 

koulunväen yhteisen uuden illan vieton ajankohtaa. Päätettiin kutsua illanviettoon 

29.8.2018 klo 17.00.  

 

Jyrki Koivumäki pyysi kunnanhallitukselle lisätietoja Karvian Vuokratalojen 

tilanteesta. 

 

Seuraava valtuuston kokous 24.5.2018 klo 19.00. 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 86 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 

Oikeusministeriö 

 

Oikeusministeriön kirje 16.4.2018/ OM11/51/2018 

Vuonna 2018 mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit: 

Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, 

vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym. 

Kunnanhallitus päättää edellä mainituista asioista myöhemmin. 

 

Valtioneuvosto 

 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista 

alueidenkäyttötavoitteista voimaan 1.4.2018 

 

Varsinais -Suomen ELY-keskus 

 

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten Varsinais-Suomen ja Satakunnan 

kunnanvirastoissa 9.4. – 9.7.2018 asetettava kuulutusmateriaali 

liittyen tulvariskien alustavan arvioinnin kuulemiseen  

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat 

nähtävillä verkkosivuilla:  www.ymparisto.fi/vaikutavesiin 

(kohta tulvariskienhallinta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

aineisto) 9.4.2018 alkaen. Aineistoon on mahdollista tutustua 

tietokoneen välityksellä.  

 

Asialista Satakunnan joukkoliikennetyöryhmän kokoukseen 1/2018 

tiistaina 29.5.2018 klo 10-12. Kokous pidetään aiemmasta poiketen 

Rauman kaupungintalolla, neuvottelutilassa Alfons. 

 

Kuntatyönantajat KT 

 

Yleiskirje 20.4.2018; 8/2018 

Lappeenranta-seminaari 41 vuotta 16. – 17.8.2018 

Kunta-alan yhteistoiminta- ja työelämän kehittämisseminaari 

 

Yleiskirje 25.4.2018, 9/2018 Kunnallinen yleinen virka- ja 

työehtosopimus 2018–2019  https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/9/kvtes-

2018-2019-muutos 

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pide-

tään 30.4.2018. 

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

 

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/9/kvtes-2018-2019-muutos
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/9/kvtes-2018-2019-muutos
http://poytakirjat.satshp.fi:70/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm


 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton tiedote 9.4.2018; Lautakunta tulevan maakunnan 

poliittisen ohjausjärjestelmän malliksi?  

Satakunnan maakuntauudistuksen vapaaehtoinen poliittinen 

ohjausryhmä on kokoontunut 9.4.2018 keskustelemaan tulevan 

maakunnan poliittisen ohjausjärjestelmän vaihtoehdoista. 

Ohjausjärjestelmän vaihtoehtoja ovat esimerkiksi lautakuntamalli, 

valmistelevien tai päätösvaltaisten valiokuntien malli, ministeri- tai 

johtokuntamalli sekä hallituksen jaostoista tai erilaisista 

vaikuttamistoimielimistä koostuva malli. Poliittiset piirijärjestöt ovat 

olleet perinteisen lautakuntamallin kannalla. Lautakuntamalli tukee myös 

ehdokasasettelua. Lautakuntien jäsenmääriin sen sijaan ei tässä vaiheessa 

otettu kantaa. Keskusteluissa nousi kuitenkin esiin ajatus siitä, että 

maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajiston tehtävien 

tulisi olla osa- tai täysiaikaisia, kertoo poliittisen ohjausryhmän 

puheenjohtaja Reijo Kallio.  

 

Maakuntahallituksen 23.4.2018 kokouksen esityslista on luettavissa 

verkkosivuilla: 

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

+bid=1116  

 

Kansanedustajien ja maakuntien päärataseminaarin kannanotto 

19.4.2018 Helsingissä: Suomen liikennöidyin ratayhteys saatava kuntoon 

 

Satakuntaliiton tiedote 23.4.2018; Satakunnan edunvalvontaan lisää 

yhteistyökumppaneita / Maakuntahallituksen kokoustiedote  

 

Maakuntahallituksen 23.4.2018 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuilla: 

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

bid=1116  

 

Vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän kirje 24.4.2018 

Satakunnan kuntajohtajakokouksessa 14.3.2018 esitellyn ja Satakunnan 

kuntiin 19.3.2018 toimitetun tukipalvelujen järjestämistä ja tuottamista 

koskevan selvityksen osalta Satakunnan kunnilta pyydetään lausunto 

siitä, miten kukin kunta aikoo järjestää tämän lausuntopyynnön kohteena 

olevat tukipalvelunsa maakuntauudistuksen toteutuessa. Lausunnossa 

kuntia pyydetään arvioimaan kunnan tukipalveluiden järjestäminen ja 

tuottaminen erityisesti selvityksen lopussa olevia vaihtoehtoja vasten. 

Lausunto pyydetään toimittamaan 30.6. 2018 mennessä 

maakuntauudistuksen projektitoimistoon osoitteella: 

maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi 

 

 

 

Porin kaupunki 

 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1116
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1116
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1116
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1116
mailto:maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi


 

 

Kutsu”Olemme parempia yhdessä – monimuotoisuus resurssina” 

-tilaisuuteen   

 

Kankaanpään kaupunki 

 

Ote pöytäkirjasta, kaupunginhallitus 16.4.2018, § 121; Lauhanvuori-

Hämeenkangas Geopark 

 

Kankaanpään kaupunginvaltuuston kokouspäätös 23.4.2018; 

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark 

 

Kauhajoen kaupunki 

 

Ote pöytäkirjasta, kaupunginhallitus 8/2018, 26.3.2018 § 76 Yhteistyö-

sopimus tietosuojavastaavan palvelujen ostamiseksi Suupohjan seutu-

palvelukeskus Oy:ltä 

 

Kihniön kunta 

 

Ote pöytäkirjasta, kunnanhallitus 23.4.2018, § 50 

Geopark-hankkeen maksuosuuksien muutos 

 

Leader Pohjois-Satakunta 

 

Kuntakirje 10.4.2018 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n vuosikokous Nuorisoseurantalo 

Sampolassa keskiviikkona 25.4.2018 klo 18.00 

 

Kunnan omat toimielimet 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan ote 3.4.2018, § 23 

Toimintakertomukset 2017 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 38 / 4.4.2018 

Virallinen lehti 39 / 6.4.2018 

Virallinen lehti 42 / 13.4.2018 

Virallinen lehti 45 / 20.4.2018 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 87 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


