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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 88 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 § 89 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. 

  



 

 

NUORISOSIHTEERIN TYÖSUHDE 

 
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 7.5.2018  

§ 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. 

 

KH § 90 Nuorisosihteerin työsuhde on haettavana 1.6.2018 mennessä. Työntekijän valinta on 

hyvä suorittaa ennen kesälomia, jotta tehtävään valittava henkilö pystyy aloittamaan 

tehtävässä 1.8.2018. Haastateltavien valintaa ja haastattelujen järjestämistä varten on 

syytä nimetä työryhmä. Haastattelut suoritetaan niin, että kunnanhallitus pystyy 

tekemään valintapäätöksen kokouksessaan 18.6.2018. 

 

Liitteet: 

 

 Hakuilmoitus 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus nimeää työryhmän suorittamaan haastateltavien hakijoiden valinnan 

sekä suorittamaan haastattelut. Kaikki kunnanhallituksen jäsenet kutsutaan 

haastatteluihin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus nimesi työryhmään kunnanjohtajan, kunnansihteerin, 

nuorisovaltuuston edustajaksi Eetu Suonevan, Tiina Järvisen, Voitto Raita-Ahon, Mari 

Ervelän ja vapaa-ajanlautakunnan edustajan suorittamaan haastateltavien hakijoiden 

valinnan sekä suorittamaan haastattelut. Kaikki kunnanhallituksen jäsenet sekä 

puheenjohtajisto kutsutaan haastatteluihin. 

  



 

 

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS 

 
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 27.3.2017 

§ 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. 

 
KV 20.4.2017 

§ 15 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja selvitti pääpiirteittäin hallintosäännössä tehtyjä muutoksia 

valtuutetuille. Hallintosääntöä on tehty Kuntaliiton mallin mukaisesti.  

 

Varavaltuutettu Jorma Niskala kysyi, että kun valtuusto päättää toimielinten 

kokoonpanosta ja toimikaudesta niin onkohan kunnanhallitusta koskeva kohta 

ristiriidassa edellisen kanssa. Kunnanjohtaja kertoi, että hallintosääntö on tältäkin osin 

Kuntaliiton mallin mukainen eikä ole ristiriidassa valtuuston päätösvallan kanssa.  

Käydyn keskustelun jälkeen hallintosääntö hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

KH 22.5.2017 

§ 121 Hallintosäännön vahvistamisen jälkeen on tullut ilmi, että teknisen lautakunnan 

kokoonpanoa tulee tarkastella uudelleen. Lautakunnan työskentely vaatii laajaa 

asiantuntemusta kahden lautakunnan yhdistyessä.  

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa hallintosäännön 9 § ja 32 § 

siten, että teknisen lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa hallintosäännön 9 § 

ja 32 § siten, että teknisen lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä. 

 
KV31.5.2017  

§ 31 PÄÄTÖS: 

 



 

 

Kunnanvaltuusto päätti muuttaa hallintosäännön 9 § ja 32 § siten, että teknisen 

lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä. 

 

KH § 91  Kunnanhallitus on päättänyt julistaa haettavaksi nuorisosihteerin työtehtävän. 

Tarkoitus on, että nuorisosihteerin virkaan hallintosäännön mukaan kuuluvat, julkisen 

vallan käyttöön liittyvät, tehtävät siirretään liikunta- ja raittiussihteerille ja 

nuorisosihteerin virka tullaan lakkauttamaan. 

 

 Muutos hallintosääntöön on tehtävä pykälään 16, jossa määritellään toimintayksikön 

esimiehet.  

 Nykyinen muoto: 

 .. 

 Liikunta- ja raittiustoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri. 

 Nuoriso- ja kulttuuritoimen esimiehenä toimii nuorisosihteeri. 

 .. 

 Uusi muoto: 

 .. 

 Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri. 

 .. 

Nuorisosihteerin tehtäviä ja toimivaltaa koskeva § 31 poistettaisiin pykälänumerointia 

muuttamatta. 

 

Liikunta- ja raittiussihteerin tehtäviä ja toimivaltaa koskevaa § 30 muutettaisiin 

seuraavasti: 

Nykyinen muoto: 

Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, liikunta-raittiussihteerin 

ratkaisuvaltaan kuuluu 

1. päättää liikunta- ja raittiustoimeen hankittavista välineistä ja muusta aineistosta. 

2. päättää liikuntapaikkojen käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista. 

3. päättää vastuualueensa kohdeavustusten jakamisesta. 

4. päättää välittömästä liikunta- ja raittiustoiminnasta. 

Uusi muoto: 

 

 Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, liikunta-raittiussihteerin 

ratkaisuvaltaan kuuluu 

 1. päättää vapaa-aikatoimeen hankittavista välineistä ja muusta aineistosta. 

 2. päättää vapaa-aikatoimen tilojen käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista. 

 3. päättää vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jakamisesta. 

 4. päättää välittömästä vapaa-aikatoiminnasta. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää pyytää vapaa-ajanlautakunnan lausuntoa edellä esitetyistä 

hallintosääntömuutoksista. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päättää pyytää vapaa-ajanlautakunnan lausuntoa edellä esitetyistä 

hallintosääntömuutoksista.  



 

 

KARVIAN KUNNAN VAKUUTUKSET 

 
KH 4.9.2017 § 166  

 Karvian kunnan henkilövakuutukset, omaisuusvakuutukset ja toiminnanvakuutukset 

tulee kilpailuttaa nykyisen vakuutussopimuksen määräaikaiskauden päätyttyä vuoden 

2015 loppuun. Tällä hetkellä vakuutussopimus on voimassa toistaiseksi, 

vakuutuskauden (kalenterivuoden) kerrallaan. Vakuutuskilpailutuksessa on 

tarkoituksenmukaista käyttää apuna vakuutusmeklaria, joka huolehtii 

kilpailuttamisesta kokonaisuudessaan. 

 

 KL-Kuntahankinnat on tehnyt vakuutusmeklaripalveluista puitesopimuksen, jossa 

myös Karvian kunta on mukana. Puitesopimuksessa on mukana kolme 

Kuntahankintojen kilpailutuksen perusteella valitsemaa palveluntarjoajaa, Novum Oy, 

Marsh Oy sekä Rewenda Oy, joiden kesken kunnan tulee järjestää ns. minikilpailutus. 

  

 

Liitteet: 

 

 Tarjouspyyntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää pyytää tarjouksia vakuutusmeklaripalveluista 

Kuntahankintojen puitesopimuksen mukaisesti 18.9.2017 klo 13.00 mennessä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti pyytää tarjouksia vakuutusmeklaripalveluista Kuntahankintojen 

puitesopimuksen mukaisesti 18.9.2017 klo 13.00 mennessä. 

 

 
KH 25.9.2017 § 183  

 Määräaikaan 18.9.2017 mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjousten avaustilaisuuden 

pöytäkirja oheismateriaalina. 

  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää vakuutusmeklaripalveluiden hankinnasta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä halvimman, Marsh Oy:n, tarjouksen 

vakuutusmeklaripalveluiden hankinnasta 

 

KH § 92 Valittu vakuutusmeklari Marsh Oy on kilpailuttanut Karvian kunnan vakuutussuojan 

laatimallaan tarjouspyynnöllä. Tarjouspyyntö on ollut Hilmassa, ja aika tarjousten 

jättämiselle on ollut 11.5.2018 mennessä. 

 



 

 

 Vakuutusmeklari laatii yhteenvedon saapuneista kahdesta tarjouksesta. Yhteenveto ja 

meklarin hankintasuositus esitellään kokouksessa. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää vakuutusten hankinnasta hankintasuosituksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hankkia tarjouspyynnön mukaisen vakuutusturvan 

hankintasuosituksen mukaisesti OP Vakuutukselta. 

  



 

 

TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ 

 
KH 20.11.2017 § 239  

 Maanomistajien Arviointikeskus Oy hakee Lakeuden Vesi Oy:n vedenhankintaa 

palvelevan runkolinjan rakentamiseen liittyvien maastotutkimusten tekemiseen. 

 

 Tällä hetkellä on käynnissä suunnitteluvaihe, jossa suunnittelijana on Pöyry Finland 

Oy. Eri vaihtoehdoista tarkempaan suunnitteluun otettu linjaus kulkee myös Karvian 

kunnan omistamalla maalla (kartta liitteenä). Linjausta voidaan vielä tarkentaa 

maastotöiden yhteydessä.  

 

 Maastotutkimuksissa tehdään koko linjalle maatutkaluotaus, joka suoritetaan kevyellä 

miehen/ mönkijän vetämällä laitteella (”pulkalla”). Maastokartoituksia suoritetaan 

GPS- ja takymetrikalustolla jotka eivät aiheuta maastoon jälkiä. 

Referenssipohjatutkimuksia tehdään painokairaamalla keskimäärin 2 pistettä/ 

kilometri. Painokairaukset suoritetaan kevyellä monitoimikairalla, joka liikkuu 

teloilla. koneen tarvitsema vapaa leveys on noin 1,5 metriä ja se painaa auton verran. 

 

 Tutkimuspisteisteiden sijoittelussa ja maastossa liikkuessamme pyrimme siihen, että 

tutkimuspisteille kulkemisesta aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa ympäristölle 

tai haittaa asukkaille. 

 

 Lisäksi linjalle asennetaan pohjaveden havaintoputkia pohjatutkimustöiden 

yhteydessä. Maastotyöt, maastomittaukset ja pohjatutkimukset on tarkoitus suorittaa 

pääosin joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018. 

 

 Mahdolliset tutkimusluvan aikaiset vahingot arvioidaan Arviointikeskuksen toimesta 

ja korvataan tutkimustyön valmistuttua viimeistään sijoituslupahakemusten 

yhteydessä alkuvuodesta 2018. Tutkimustyön aikaisista vahingoista pyydetään 

ilmoittamaan heti niiden tapahduttua Arviointikeskukseen. 

 

 Tutkimuslupa pyydetään 30.11.2017 mennessä, ja ilmoituksensa mukaan 

Arviointikeskus tulkitsee vastaamatta jättämisen luvan myöntämiseksi. 

 

 Hankkeesta järjestetään maanomistajatilaisuuksia osa-alueittain suunnittelun edetessä 

myöhemmin erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Maanomistajatilaisuuksissa esitellään 

hanketta ja kerrotaan linjarakentamiseen liittyvistä sijoituslupasopimus- ja 

korvausasioista. 

 

Liitteet: 

 

 Tutkimuslupapyyntö karttoineen 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa, ettei sen ole mahdollista antaa lupaa pyynnön mukaiselle 

tutkimukselle lupahakemuksessa olevien riittämättömien tietojen pohjalta annetussa 

kireässä aikataulussa. Kunta esittää lisäksi näkemyksenään, että tutkimusluvan ehdot 

sekä tutkimuksesta aiheutuvat haitat ja niiden korvaaminen tulee arvioida 

puolueettoman tahon toimesta, ei luvanhakijan itsensä toimesta. 



 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus toteaa, ettei sen ole mahdollista antaa lupaa pyynnön mukaiselle 

tutkimukselle lupahakemuksessa olevien riittämättömien tietojen pohjalta annetussa 

kireässä aikataulussa. Kunta esittää lisäksi näkemyksenään, että tutkimusluvan ehdot 

sekä tutkimuksesta aiheutuvat haitat ja niiden korvaaminen tulee arvioida 

puolueettoman tahon toimesta, ei luvanhakijan itsensä toimesta 

 

KH § 93 Lakeuden Vesi Oy:ltä on tullut uusi hakemus, jossa he pyytävät Karvian kuntaa 

käsittelemään Lakeuden Vesi Oy:n maastotutkimuslupahakemuksen Karvian kunnan 

omistamilla mailla. Tutkimuksista ei aiheudu pysyviä haittoja. Kunnan maille on 

suunniteltu suoritettavaksi seuraavat tutkimukset: Maatutkaluotaus, 2 painokairausta 

ja yksi pohjavesiputki 

 

Liitteet: 

 

 Pyyntö 10.5.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää tutkimuslupapyynnöstä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksen hankkimiseksi. 

  



 

 

OLOHUONEHANKE 

 

KH § 94 Olohuonehankkeella on tarkoitus tarjota kuntalaisille uusia yhteisöllisyyttä lisääviä 

toimintamalleja. Karviassa on vireää harrastustoimintaa, mutta aivan kaikki kuntalai-

set eivät ole löytäneet niitä, eivätkä halua sitoutua pitkäjänteisesti johonkin harrastuk-

seen. Hankkeen tavoitteena on torjua yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä ja tarjota mah-

dollisuus kokoontua vapaamuotoisesti joko vain juttelemaan tai sitten harrastamaan 

yhdessä. Tavoitteena on luoda myös lapsiperheille kokoontumispaikka, missä voisivat 

esim. kotona lasten kanssa olevat vanhemmat kohdata toisiaan. Nuoriso kaipaa myös 

omaa soppea, johon voisi kokoontua pelaamaan tai viettämään aikaa yhdessä. Hanke 

on kuntastrategian mukaista toimintaa. Kunta panostaa ennaltaehkäisevään hyvinvoin-

tityöhön.  

 

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa hankitaan entisen Kirkonkylän koulun ti-

loihin lapsiperheiden kokoontumista varten lasten leikkinurkkaus, leikkivälineitä ja 

lapsille sopivat kalusteet. Leikkinurkkauksessa lapset viihtyvät ja vanhemmat voivat 

keskustella ja jakaa kokemuksiaan omassa rauhassaan. Tämän lisäksi hankitaan I Wall 

peli, joka soveltuu kaikenikäisille. I Wall tarjoaa tavan motivoida liikkeelle leikin var-

jolla. Peleissä liikutaan erilaisissa ympäristöissä ja pelaajat ohjaavat pelin etenemistä 

omilla liikkeillään. Nuorisotilaan hankitaan nuorten toivomia välineitä.  

 

Kirkonkylän Koulun tiloihin on tarkoitus tulla olohuoneen ja nuorisotilojen lisäksi 

harrastustiloja, mm. Petäjä-opiston toimintaa. Tiloissa on käynnistetty tarvittava pe-

ruskunnostus kunnan omana toimintana ja tilat ovat valmiina syksyllä. 

 

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen kokonaiskustannukset ovat 44.750 euroa. 

Hankkeen rahoittamiseksi haetaan Leader - tukea 50 % hankkeen kokonaiskustannuk-

sista, eli 22.375 euron avustusta. Karvian kunnassa määrärahat ovat bruttomääräisesti 

sitovia, joten tarvittava lisämääräraha on hankkeen kokonaiskustannuksen suuruinen. 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on päättänyt kokouksessaan 17.5.2018 myöntää avus-

tuksen hakemuksen mukaisesti. Kunnan tulee toimittaa edellä mainitulle vielä päätös 

kunnan sitoutumisesta hankkeeseen.  

 

Liitteet: 

 

 Hankesuunnitelma 

 Hankebudjetti 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS 

 

Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta sitoutuu hankkeen 22.375 euron omarahoi-

tusosuuteen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää hankkeelle 44.750 

euron lisämäärärahan. Lisämääräraha varataan Vapaa-ajanlautakunnan investointei-

hin.  

 

 

 

PÄÄTÖS: 

 



 

 

Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta sitoutuu hankkeen 22.375 euron omarahoi-

tusosuuteen ja päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää hankkeelle 44.750 eu-

ron lisämäärärahan. Lisämääräraha varataan Vapaa-ajanlautakunnan investointeihin.  

  



 

 

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 

KH § 95 Vanhusneuvosto on pitänyt kokouksen 12.4.2018 ja on toimittanut kokousmuistion 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

1. Puheenjohtaja oli saanut pyynnön kuntalaiselta, että vanhusneuvosto voisi 

ehdottaa Karvian seurakunnalle luiskan tekoa kirkon parkkipaikalta suo-

raan, pyörätuolilla ja rollaattorilla tarvitsisi kiertää tien kautta. Ehdote-

taan luiskantekoa parkkipaikalta johtavien portaiden viereen, mutta niin 

loivaa, että sitä pystyy myös omatoimisesti kulkemaan pyörätuolilla tai rol-

laattorilla. Viedään asia tiedoksi seurakunnalle. 

 

2. Viime muistiossa kerrottiin ikäihmisille soveltuvista eri liikuntamuodoista, 

joita kunta tarjoaa, mutta tarkennetaan, että kyseessä siis muillekin kunta-

laisille soveltuvia liikuntapalveluita. 

3. SPR:n Pärjätään yhdessä -hankkeella pyritään aktivoimaan ihmisiä oman 

lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseen ja vapaaeh-

toistoimintaan. Karviassa järjestetään esi-Olohuone maanantaitapahtumia, 

joihin kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita. Tämä toiminta on samankaltais-

ta, jota vanhusneuvosto on järjestänyt ikäihmisten tapaamisina, joten pää-

tettiin lopettaa vanhusneuvoston järjestämät tapaamiset, jotta ikäihmisiä 

kävisi enemmän esi-olohuone-iltapäivissä. SPR:n tämän kevään viimeinen 

esi-olohuone järjestetään ma 7.5.2018. Syksyllä toiminta jatkuu.  

 

4. Iltaruskosta ja Anna-kodilta kunta on saanut hyvää palautetta virkistys-

työntekijöiden palkkaamisesta. Näihin ollaan erittäin tyytyväisiä ja on hie-

no asia, että kunta panostaa asumispalveluissa asuvien ulkoiluun ja virkis-

tykseen. 

 

 

Liitteet: 

 

 Kokousmuistio 12.4.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi vanhusneuvoston muistion tiedoksi.  

  



 

 

ELOKUVAKOMISSION YHTEISTYÖMAKSU 

 

KH § 96 Satakuntaliitto on pyytänyt kunnilta päätöksiä osallistumisesta ja maksuosuuksien 

hyväksymisestä Elokuvakomission yhteistyöhön ja siihen liittyvien maksuosuuksien 

hyväksymisestä viimeistään toukokuun loppuun mennessä.  

 

 Länsi-Suomen elokuvakomissio (WFFC) on vuonna 2003 toimintansa aloittanut 

Turku Science Park Oy:n alainen yksikkö, joka pyrkii lisäämään Turun ja koko Länsi-

Suomen alueen kiinnostavuutta kuvauspaikkana kansallisille ja kansainvälisille 

audiovisuaalisille tuotannoille.  

 

 Suomessa käyttöön otettu tuotantokannustin on ns. maksuhyvitysjärjestelmä, jossa 

tuotantoyhtiö saa palautusta kaikista Suomen alueella maksetuista palkoista ja 

palveluostoista. Maksimituki on 25 % Suomessa toteutuneista kustannuksista. 

Tuotantotuki ja sen mukana kasvanut kiinnostus Länsi-Suomeen elokuvien 

kuvauspaikkana tarjoaa Länsi-Suomen elokuvakomissiolle mahdollisuuden laajentaa 

palveluverkostoaan myös Satakuntaan.  

 

 Elokuvakomissio seuraa ja raportoi tuotantojen määrää ja niiden alueella ostamien 

palvelujen määrää. Vuosina 2010 – 2015 tuotannot käyttivät elokuvakomission 

alueella eri ostoihin yli 5 milj. euroa. Tuotantokannustimen myötä tuotantojen määrän 

ja niiden käyttämän rahamäärän odotetaan kasvavan.  

 

 Satakunnan kuntien osallistuminen Länsi-Suomen elokuvakomission toimintaan 

tarkoittaa maakunnan pääsyä osaksi elokuvakomission aktiivista kansallista ja 

kansainvälistä markkinointia ja komission tuotantoyhtiöille tarjottavien palvelujen 

levittämistä myös satakuntalaisille palvelujen tuottajille.  

 

 Länsi-Suomen elokuvakomissio markkinoi Satakunnan aluetta kuvauspaikaksi 

tuotantoyhtiöille sekä satakuntalaisia yrityksiä/palveluja elokuvatuotantojen tarpeisiin 

(mm. majoitus, kulkuvälineet, ravintolat/ravitsemuspalvelut, siivouspalvelut jne.). 

Lokaatiot liitetään osaksi WFFC:n kuvauspaikkajärjestelmää, joka on 

tuotantoyhtiöiden käytössä.  

 

 Maakuntajohtajan ehdotuksen mukaisesti mahdollinen yhteistyö olisi määräaikainen ja 

kestoltaan kaksi vuotta. Karvian kunnan osuus kustannuksista olisi 378 €/vuosi. 

Kokonaiskustannus olisi siten sopimuksen ajalta 756 €.  

 

Liitteet: 

 

 Muistio/ Satakuntaliitto 27.4.2018 

 yhteistyömaksutaulukko 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta sitoutuu kahdeksi vuodeksi 

kustannusosuudella 378 €/vuosi, yhteensä 756 € kustannukseen, 

yhteistyösopimukseen Länsi-Suomen elokuvakomission kanssa sillä edellytyksellä 

muutkin Pohjois-Satakunnan kunnat sitoutuvat. Kunta toivoo, 

että saa elokuvakomissiolta tai yhteistyötä koordinoivalta taholta hyvissä 



 

 

ajoin ennen sopimuskauden päättymistä raportin siitä, millaisia toimia tai 

vaikuttavuutta yhteistyö on tuonut sopimuskauden aikana Karvian kunnassa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta sitoutuu kahdeksi vuodeksi 

kustannusosuudella 378 €/vuosi, yhteensä 756 € kustannukseen, 

yhteistyösopimukseen Länsi-Suomen elokuvakomission kanssa sillä edellytyksellä 

muutkin Pohjois-Satakunnan kunnat sitoutuvat. Kunta toivoo, 

että saa elokuvakomissiolta tai yhteistyötä koordinoivalta taholta hyvissä 

ajoin ennen sopimuskauden päättymistä raportin siitä, millaisia toimia tai 

vaikuttavuutta yhteistyö on tuonut sopimuskauden aikana Karvian kunnassa. 

  



 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 97 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 18.5.2018 ja on toimittanut pöytäkirjan 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 

Liitteet: 

 

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 18.5.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. 

  



 

 

KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ 

 

KH § 98 Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä torstaina 7.6.2018, 

jolloin kunnantalo suljetaan klo 11.00. Kunnantalon sulkemisesta tiedotetaan 

normaalin käytännön mukaisesti. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 99 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Kutsu Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen, joka pidetään tiistaina 

29.5.2018 klo 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikassa. Kokousedustajan nimi 

pyydetään ilmoittamaan kuntayhtymälle 28.5.2018 mennessä. Edustajaksi nimettiin 

Voitto Raita-Aho. 

 

Pohjois-Satakunnan Kehittämisyhtiön kevätyhtiökokous pidetään pe 8.6 klo 8. 

Kokousedustajaksi nimettiin Voitto Raita-Aho. 

 

Kirjaston asiakaskyselyn tulokset on annettu tiedoksi kunnanhallitukselle. 

 

Kunnanviraston lomat on annettu tiedoksi kunnanhallitukselle 

 

Valtuustoseminaarin järjestäminen. Päätettiin järjestää seminaari kuntamarkkinoiden 

yhteydessä 13.9–14.9.2018. 

 

Palkkatoimikunnan kokouksen 28.5.2018 päätökset tuotiin tiedoksi. 

 

Kunnanjohtaja toi tiedoksi Vuokrataloyhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen tietoja. 

 

Seuraava valtuuston kokous 26.6.2018. 

 

Päivi Suominen tiedusteli lakanneiden koulujen kalusteiden myynnistä. Tekninen 

lautakunta on päättänyt niiden myynnistä, ja Jyrki Koivumäki selvittää asiaa. 

 

Keskusteltiin yhtenäiskoulun ilmastoinnista. Osassa luokissa on liian lämmin.  

 

Kunnansihteeri kertoi terveisiä Karvian Lämpö Oy:n kevätyhtiökokouksesta. 

 

Tiina Järvinen toi esiin kunnan väkiluvun vähenemisen. Jotakin tulisi tehdä, jotta 

saadaan uusia kuntalaisia, esim. uudistaa tonttien lahjoittamisen viime vuotiseen 

tapaan. 

 

Tiina Järvinen tiedusteli, että voisiko päivystävän talonmiehen työhön lisätä kierroksia 

myös Meijeri-Willellässä ja päivystävän talonmiehen numeron antaa karavaanareille 

ongelmatilanteiden varalta.  
  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 100 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Valtiovarainministeriö 

 

VM:n kirje 9.5.2018; VM078:00/2012 

Kuntien talousraportoinnin uudistuksesta ja automatisoinnista 

Kuntien taloustietojen raportointi uudistuu ja automatisoituu 

vuonna 2020. Tämä edellyttää muutoksia jokaisen kunnan 

tietojärjestelmissä. 

Taloustietojen raportointia koskevat säädösmuutokset valmistuvat 

valtiovarainministeriössä kevään 2018 aikana ja lähtevät 

ensimmäiselle lausuntokierrokselle ennen kesää 2018. Säädösten 

on määrä tulla voimaan 1.1.2019 ja niiden soveltaminen aloitetaan 

1.1.2020. Tällöin kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien 

taloustiedot raportoidaan automaattista alustaa käyttäen 

Valtiokonttorille Tilastokeskuksen sijaan. Siirtymäajan on 

mahdollista käyttää osittamin manuaalista lomaketta. 

Tilastokeskus järjestää uudistuksesta Automatisoidun 

talousraportoinnin koulutusohjelma –kiertueen. Eri paikkakunnilla 

järjestettävissä koulutuksissa koulutetaan kuntien ja maakuntien 

henkilöstöä muutosprosessin sujuvoittamiseksi. 

Valtiovarainministeriö puolestaan tarjoaa tietoa ja työkaluja 

www.kuntatietoluotsi.fi –verkkosivustolla.  

Myöhemmin tullaan organisaatiosta pyytämään tietoa 

talousyhdyshenkilöstä, jolle tarkempia toimintaohjeita tullaan 

lähettämään.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

Lausuntopyyntö: Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 

uudistaminen. Toimitettu vapaa-aikatoimelle lausuttavaksi. 

 

Kuntatyönantajat KT 

 

Yleiskirje 8.5.2018; 10/2018 

Sopimuskirjat virka- ja työehtosopimuksista 2018-2019 

 

Varsinais -Suomen ELY-keskus 

 

Asialista Kankaanpää-Pori joukkoliikenteen 

suunnittelukokoukseen 7.5.2018 

 

Muistio 7.5.2018 Kankaanpäässä pidetystä Kankaanpää – Pori 

joukkoliikenteen suunnittelukokouksesta; seuraava kokoontuminen 

saman asian tiimoilta 30.8.2018 Kankaanpäässä. 

 

Lausunto 16.5.2018; PIRELY/3591/2018 koskien Seututien 273 

tilapäistä sulkemista Karvia-Päivät -tapahtuman vuoksi Karviassa 

http://www.kuntatietoluotsi.fi/


 

 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI 

 

Kirje: 27.4.2018; Lounais-Suomen aluehallintoviraston terveyden, 

hyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen ajankohtaisia asioita 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL 

 

THL:n uusi tilastoraportti on julkaistu: Lastensuojelun käsittelyajat 

1.10.2017 – 31.3.2018 

Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnit käsiteltiin edelleen 

pääsääntöisesti määräajassa 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 30.4.2018 

§ 60; Sairaanhoitopiirin vuosien 2018-2021 toiminta- ja taloussuunni-

telman ja investointisuunnitelman vuoteen 2024 sekä vuoden 2019 talo-

usarvion laadintaohje 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton tiedote 8.5.2018 

Kuntapäivän saldoa: satakuntalaiset valitsevat poliittiset päättäjänsä 

maakuntavaaleissa 

 

Satakuntaliiton tiedote 27.4.2018 

Satasairaala -hankkeelle maakuntauudistuksen tuki 

 

Satakuntaliiton tiedote 27.4.2018 

Sähköinen kysely viestinnän tilasta 

 

Satakuntaliiton tiedote 18.5.2018 

Satakunnan vuoden maakuntakylä on Ylisenpään kylät Rauma Lapista 

 

Vatajankosken Sähkö 

 

Kuntayhtymävaltuuston kevätkokouksen materiaalit 21.5.2018 1 ja 2 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Kuntayhtymävaltuuston pöytäkirja 2/2018; 17.5.2018 

 

Porin kaupunki / Satakunnan Museo 

 

Satakunnan Museon lausunto Metsähallituksen Luontopalveluiden 

lausuntopyyntöön 25.4.2018 Kyrönkankaantien hoitosuunnitelmasta 

 

Satakunnan Museo on ilahtunut kattavasta Kyrönkankaantien 

kehitysvaiheiden selvittämisestä ja eri lähteistä koottujen tietojen 



 

 

yhdistämisestä helposti luettavaksi aineistoksi, Kyrönkankaantien 

historiaksi. Hoitosuunnitelman historiaosuus täyttää hyvin tavoitteen 

yleistajuistaa tietoa erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Eri aikakausien 

matkakertomukset ja tiemaiseman kuvaukset täydentävät, syventävät ja 

elävöittävät historiallisten lähteiden antamaa kuvaa. 

 

Hoitosuunnitelman käytännön hoito-ohjeet perustuvat muinaismuisto-

lakiin ja Museoviraston linjauksiin historiallisten teiden suojelussa ja 

hoidossa. Näitä ohjeita on jatkossa helppo soveltaa käytettäväksi myös 

hoitosuunnitelman suunnittelualueen ulkopuolelle jääneissä osissa 

Kyrönkankaantietä. Tien kunnossapitoa ja vaurioiden korjaamista 

ohjeistavissa kappeleissa on mainittu, että tietyt toimenpiteet voivat olla 

sen kaltaisia, että ne vaikuttavat ”kajoamiskiellon piirissä oleviin 

arkeologisiin rakenteisiin”. Satakunnan Museo katsoo, että hoito-

ohjeiden yhteydessä olisi hyvä selkeästi ohjata Kyrönkankaantien 

kunnostajia ottamaan Satakunnan alueella toimittaessa yhteyttä 

Satakunna Museoon, mikäli kunnostuksessa tullaan kajoamaan tien 

linjaukseen tai kunnostus poikkeaa ”tavallisista 

kunnostustoimenpiteistä”. Muilta osin Satakunnan Museolla ei ole 

huomautettavaa Kyrönkankaantien hoitosuunnitelmasta. 

 

Kokemäen kaupunki 

 

Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 14.5.2018 

Osallistuminen valinnanvapauspilotteihin 

 

Kokemäen kaupunginjohtaja Reijo Siltala kutsuu 10 –vuotis- ja 

läksiäiskahville 13.6.2018 klo 14-18.00 Puurijärven ja Isosuon 

kansallispuiston Kärjenkallion lintutornille Kokemäelle (Yttiläntie 981).  

 

Honkajoen kunta 

 

Ote pöytäkirjasta, kunnanvaltuusto 24.4.2018 § 15 

Lauhanvuori-Hämeenkangas –Geopark / kunnan rahoitus 2018-2024 

 

Jämijärven kunta 

 

Ote pöytäkirjasta, kunnanvaltuusto 27.4.2018, § 26 

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark 

 

Kunnan omat toimielimet 

 

Kunnanvaltuuston 19.4.2018 kokouksesta tuli kunnanhallitukselle kolme 

valtuustoaloitetta: 

 

Aloite 1: Kyläkarviantien-Karvian terveysaseman-Iltaruskon 

palvelukeskuksen välisen kevyenliikenteenväylän turvallisuuden 

parantaminen – aloite lähetetty tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. 

 



 

 

Aloite 2: Tasokorotus kokouspalkkioihin – kunnanhallitus valmistelee 

kokouspalkkioiden tarkistamista hallintosäännön kokouspalkkio-osion 

muutoksena. 

 

Aloite 3: Nopeusrajoituksen muuttaminen Kantin koulun kohdalla – 

aloite lähetetty tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 48 / 27.4.2018 

Virallinen lehti 51 / 4.5.2018 

Virallinen lehti 54 / 11.5.2018 

Virallinen lehti 57 / 18.5.2018 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

  

Jaakko Hietaluoma poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 20.10 - 20.11. 

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 101 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


