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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 127 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 § 128 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä 

pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.  

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Ervelä ja Jaakko Hietaluoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-Aho käytti puheenvuoron ja halusi 

muistuttaa kunnanhallituksen jäseniä vaitiolovelvollisuudesta. Kunta tiedottaa 

kuntalain ja tiedotusohjeen mukaisesti.  

  



 

 

 

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN LAUTAKUNTIIN 6/2017 – 
5/2019 

 

KH § 129 Kunnanhallituksella on lautakunnissa edustajansa. Edustajalla on lautakunnan 

kokouksissa puhevalta, mutta ei oikeutta osallistua päätöksentekoon. Edustajan 

tehtävänä on seurata lautakunnan asioiden hoitamista ja tuoda esiin 

kunnanhallituksen näkökannat. Mikäli edustaja ei pidä oikeana tai 

tarkoituksenmukaisena lautakunnan päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää 

kunnanhallituksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava kunnanjohtajalle tai 

kunnanhallituksen puheenjohtajalle sen harkitsemista varten, olisiko asia siirrettävä 

kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  

Kunnanhallituksen edustajan poissaolo lautakunnan kokouksista ei estä asioiden 

käsittelyä ja päätöksentekoa. 

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on oikeus osallistua 

lautakuntien kokouksiin ja käyttää siellä puhevaltaa, vaikka hän ei ole lautakunnassa 

kunnanhallituksen edustajana. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus määrää edustajansa seuraaviin lautakuntiin:  

 

Elinvoimalautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-ajanlautakunta sekä 

tekninen lautakunta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Mari Ervelä esitti seuraavaa: 

 

Elinvoimalautakunta   Kaija Kangas 

 

Tarja Hietikko esitti seuraavaa: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta Jaakko Hietaluoma 

 

Tiina Järvinen esitti seuraava: 

 

Vapaa-ajanlautakunta  Tiina Järvinen 

 

Kunnanhallitus hyväksyi tehdyt esitykset kunnanhallituksen edustajiksi yllä 

mainittuihin lautakuntiin. 

 

Kaija Kangas esitti seuraavaa ja Tomi Ylilammi kannatti: 

 

Tekninen lautakunta  Joni Vainionpää 



 

 

 

Tarja Hietikko esitti seuraavaa ja Tiina Järvinen kannatti: 

 

Tekninen lautakunta  Veijo Kaskimäki 

 

Koska annettiin kaksi esitystä, suoritettiin vaali. Pöytäkirjantarkastajat Ervelä ja 

Hietaluoma suorittivat äänten laskennan. Veijo Kaskimäki sai vaalissa viisi ääntä ja 

Joni Vainionpää neljä ääntä. Valituksi tuli Veijo Kaskimäki.  

  



 

 

 

PALKKATOIMIKUNNAN VALITSEMINEN  

 

KH § 130 Hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnanhallitus määrää toimikaudekseen 

palkkatoimikunnan, johon kuuluu niin monta jäsentä, kuin valtuustossa on 

edustettuna eri puolueita tai valitsijayhdistyksiä. Jäsenistä yhden kunnanhallitus 

määrää puheenjohtajaksi. Kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus palkkatoimikunnan 

kokouksissa. Kunnanhallituksen nimeämän palkkatoimikunnan esittelijänä toimii 

palkka-asiamies.  

 

Palkkatoimikunta käsittelee virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyviä 

asioita. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen palkkatoimikunnan ja määrää sille 

puheenjohtajan. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kaija Kangas esitti,  Joni Vainionpäätä. Veijo Kaskimäki esitti Heikki Huhtaluomaa, 

Jari Kannisto esitti Voitto Raita-Ahoa sekä Päivi Suomista. Tiina Järvinen esitti,  että 

Päivi Suominen on palkkatoimikunnan puheenjohtaja.  

 

Muita esityksiä ei tehty, joten kunnanhallitus valitsi palkkatoimikunnan seuraavasti: 

 

Päivi Suominen, puheenjohtaja 

Joni Vainionpää 

Heikki Huhtaluoma 

Voitto Raita-Aho 

 

Palkkatoimikunnan esittelijänä toimii palkka-asiamies / kunnanjohtaja. 

  



 

 

 

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN  

 

KH § 131 Työsuojelutoimikuntaan on kuulunut varsinaiset työsuojeluvaltuutetut, 

kunnanhallituksen edustaja ja työsuojelupäällikkö. Toimihenkilöt nimeävät 

työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua ja työntekijät nimeävät 

työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen työsuojelutoimikuntaan toimihenkilöiden 

työsuojeluvaltuutetun ja työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun, työsuojelupäällikön 

sekä kunnanhallituksen edustajan. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Voitto Raita-Aho esitti kunnanhallituksen edustajaksi Kaija Kangasta. Muita esityksiä 

ei tehty. 

Työsuojelutoimikuntaan kuuluu myös työsuojelupäällikkö Jaakko Kallioniemi, 

toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu (tällä hetkellä Sirpa Ala-Rämi) ja 

työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu (tällä hetkellä Sirkka-Liisa Hiitti). 

  



 

 

 

YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN  

 

KH § 132 Kunnanhallituksen tulee nimetä toimikaudekseen työntekijöiden edustajista ja kunnan 

edustajista koostuva yhteistyötoimikunta.  

 

 JUKO on ilmoittanut edustajakseen yhteistyötoimikunnan toimikaudeksi Kari 

Ylisentalon ja JYTY Sirpa Ala-Rämin sekä JHL Pirkko Välimäen. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää yhteistyötoimikunnan nimeämisestä.  

Lisäksi yhteistyötoimikunnan kokouksiin osallistuvat valittujen lisäksi kunnanjohtaja, 

kunnansihteeri sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

Yhteistyötoimikunta kunnanhallituksen toimikaudeksi on seuraava: 

 

JUKO, Kari Ylinentalo 

JYTY, Sirpa Ala-Rämi 

JHL, Pirkko Välimäki 

 

Yhteistyötoimikunnan kokouksiin osallistuvat valittujen lisäksi kunnanjohtaja, 

kunnansihteeri sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja.  

  



 

 

 

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN TYTÄRYHTEISÖJEN, OSAKKUUSYHTEISÖJEN JA 
MUIDEN YHTEISÖJEN HALLINTOELIMIIN  

 

KH § 133 Karvian kunnanvaltuuston 17.2.1998 hyväksymän konserniohjeen mukaan 

kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja 

muiden yhteisöjen hallintoelimiin, poikkeuksena ne edustajat, jotka valitsee 

valtuusto.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Tytäryhteisöt: 

 

Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokratalot / Hallitus 

 

Karvian Lämpö Oy / Hallitus 

 

Osakkuusyhteisöt: 

 

Suupohjan seutuverkko Oy/ Hallituksen jäsen  

 

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat edellä mainittuihin tytäryhteisöihin ja 

osakkuusyhteisöihin.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajat seuraavasti: 

  

 Tytäryhteisöt: 

 

Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokratalot / hallitus 

Kunnan edustajana Voitto Raita-Aho 

 

Karvian Lämpö Oy / Hallitus 

Kunnan edustajana Jaakko Kallioniemi 

 

Osakkuusyhteisöt: 

 

Suupohjan seutuverkko Oy/ Hallituksen jäsen  

Tarja Hosiasluoma 

  



 

 

 

VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS JOUKKOLIIKENTEEN HINTAVELVOITTEIDEN 
KORVAAMISEEN VUODELLE 2017 

 
KH § 134 Karvian kunta on hakenut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 1 000 euron 

valtionavustusta hintavelvoitteiden korvaamiseen vuodelle 2017.  

 

ELY-keskus on tutkinut hakemuksen ja päättänyt myöntää enimmäismäärältään 500 

euron valtionavustuksen. Valtionavustusta myöntäessään ELY-keskus on ottanut 

huomioon hakemuksen ja kunnan vuoden 2016 määrärahan käytön haettuun 

avustuskohteeseen. 

 

Valtionavustusta saa käyttää vuoden 2017 hintavelvoitteiden korvaamiseen. 

Avustusmäärä on 500 euroa, kuitenkin enintään 50 % kunnalle aiheutuvista 

nettokustannuksista. Valtionavustusta voidaan myöntää palvelusopimusasetuksen 

mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteiden korvaamiseen enintään 50 

prosenttia kustannuksista.  

 

Valtionavustus maksetaan laskutuksen perusteella. Laskuun liitetään jäljennökset 

tositteista, joilla osoitetaan valtionavustuksen piiriin kuuluvien kustannusten 

toteutuminen. 

 

Alkuvuoden avustus maksetaan ajalta 1.1. – 30.6.2017 hakemuksen perusteella. 

Loppuvuoden maksatus suoritetaan, kun päätöksessä vaaditut koko vuotta koskevat 

seurantatiedot ja selvitykset on saatu ja hyväksytty.  Avustuksen saajan tulee toimittaa 

koko vuoden seurantatiedot 31.1.2018 mennessä. 

 

Valtionapuviranomaisen päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea 

oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (30.5.2017) 

  

Liitteet: 

 

 Valtionavustuspäätös, 23.5.2017,VARELY/252/2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae 

siihen oikaisua.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae 

siihen oikaisua.  

  



 

 

 

YEAH-HANKE (LASTEN JA NUORTEN YRITTÄJYYSKASVATUSTA 
KANSAINVÄLISESTÄ KÄYTÄNTÖÖN) 

 
KH 13.2.2017 

§ 20 Karvian kunnassa on edistetty yrittäjyyskasvatusta kouluissa ja kunnassa on vahvat 

perinteet yrittäjyydessä. Paikallisyhteisö haluaa panostaa nuorten 

kansainvälistymismahdollisuuksiin sekä paikalliseen yrittäjyyskasvatukseen sitoen 

paikalliset yrittäjät yrityksineen toimimaan hankkeessa. Pienten maaseutukuntien 

elinvoimaisuuden välttämättömänä edellytyksenä on aktiivinen yrittäjyys ja nuorten 

kasvaminen siihen, että tulevaisuuden kotikunnassa asuminen voidaan nähdä myös 

mahdollisena erityisesti yrittäjyyden kautta sekä tunnistamalla paikallisen 

yrittäjyyden mahdollisuudet.  

 

 Kolmivuotisen ja kolmen eri maan (Viro, Suomi, Tsekki) kesken neljällä eri alueella  

toteutettavan kansainvälisen hankkeen tavoitteena on aktivoida alueiden nuoria 

yrittäjyyteen ja edistää lasten sekä  nuorten parissa toimivien tietoisuutta 

yrittäjyyskasvatuksen ja tavoitteellisen nuorisotyön tarpeellisuudesta erityisesti 

maaseutumaisilla alueilla. Virossa yrittäjyys on arvostettua ja maaseutualueilla on 

tavoitteena saada nuoret palaamaan maaseudun asukkaiksi erityisesti yrittäjinä oman 

ammattitaitonsa alueiden hyväksi tuoden.   

 

 Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja lapset, kasvatustyön 

ammattilaiset, yhdistykset ja alueiden paikalliset yrittäjät. Hankkeen toimet ulotetaan 

Pohjois-Satakunnan alueelle mm. tiedotuksen avulla ja hankkeessa järjestettävät 

kilpailut ja tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.  

 

 Hankkeen hallinnoijana toimisi Karvian kunta. Hankkeeseen palkataan kolmeksi 

vuodeksi osa-aikainen työntekijä, jonka työpanos on vuodessa  8 vk. Toimenpiteiden 

kasaantuessa (esim. leirit ja vierailut työpäiviä voidaan ajoittaa tarpeen mukaan 

joustavasti). 

 

 Jotta maaseutu pysyisi tulevaisuudessakin asuttuna ja elinvoimaisena on nuorten ja 

lasten varhaisessa vaiheessa aloitettu yrittäjyyskasvatus ja positiiviset kokemukset 

omasta kotikunnasta erittäin tärkeitä. Uudessa opetussuunnitelmassa on huomioitu 

mm. yrittäjyyskasvatus painopistealueena kouluissa, mutta sen toteuttamistapa on 

jätetty hyvin yleiselle ja riittämättömälle tasolle.  

 

 Kansainvälinen näkökulma auttaa sekä lisäämään asian kiinnostavuutta että 

välittämään eri maiden käytännöistä tietoa ruohonjuuritasolla sekä lisää käytännön 

verkottumista eri toimijoiden välillä. Samalla etsitään ja välitetään tietoa nuorten ja 

lasten yrittäjyyskasvatuksesta ja nuorisotoiminnasta eri maiden välillä.  Virossa on 

tehokas nuorisotyön malli ollut myös maaseutualueilla käytössä noin 10 vuotta ja 

tämän käytännön tunnetuksi tekeminen ja kopioiminen olisi erittäin tärkeätä myös 

Suomessa. Hanke lisää nuorison parissa toimivien henkilöiden motivaatiota sekä 

alentaa kynnystä toimia eri kansallisen taustan omaavien henkilöiden kanssa. Tsekki 

on vanhastaan ennen ollut Keski-Euroopan yritysaktiivisin alue ja 



 

 

yksityisyrittäjyyden kehittäminen nähdään sielläkin keinona paremman elintason 

saavuttamiseen.  

 Hankkeen kansainväliset partnerit toimittavat materiaalia parhaista käytännöistään  ja 

hankkeessa kerätään tietoa partnerialueiden osalta nuorten yrittäjyyskasvatuksen best 

practise-kirjaseen sähköisessä formaatissa. Hankkeessa järjestetään lukuisia 

tapahtumia ja workshop-muotoisia tiedonvaihtotapahtumia niin kansallisesti kuin 

kansainvälisinä toimina sekä tehdään benchmarking-opintomatkoja. Osallistuvilla 

alueilla  järjestetään nuorison yrittäjyysleirit. Hankkeen yhtenä teemana ovat myös 

yrittäjyyskilpailut, joiden teema eri alueilla eri.  Erilaisia viestinnällisiä keinoja 

käytetään laajasti niin hankkeen toiminnassa kuin tiedottamisessa (sosiaalinen media, 

blogit,  Instagram jne).  

 

 Hankkeen budjetti olisi 51.950 euroa, josta hankerahoituksen osuus 90 %, 

talkootyön osuus 5 % ja omarahoitus 5 %. Omarahoitusosuus on tarkoitus kattaa 

osallistujien matkakustannuksista. Hankkeen kestoaika olisi 1.3.2017–31.12.2019. 

 

  

Liitteet: 

 

 Hankesuunnitelma 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hankkeeseen osallistumisesta sekä 52.000 euron 

lisämäärärahan esittämisestä kunnanvaltuustolle. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kv-koordinaattori Krista Antila esitteli hanketta 

kunnanhallitukselle ennen kokouksen alkua. 

 

 Kunnanhallitus päätti että Karvian kunta osallistuu hankkeeseen ja kunnanhallitus 

esittää kunnanvaltuustolle että se myöntää 52.000 euron lisämäärärahan hankkeelle. 

 

 

KV 16.3.2017 § 6 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus oli päättänyt, että Karvian kunta osallistuu hankkeeseen. 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti myöntää 

yksimielisesti 52.000 euron lisämäärärahan hankkeelle.  

 

KH § 135 Satakunnan ELY-keskus on 19.5.2017 päättänyt myöntää hankkeelle haetun 

avustuksen 37.403,91 euroa. Hakemuksen jättämisen jälkeen hakemusta on korjattu 

muuttamalla kustannusmalliksi Flat Rate 15 % ELY-keskuksen pyynnöstä. 

 

 Päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (19.5.2017) 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 



 

 

Liitteet: 

 

 Päätös 19.5.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi. 

  



 

 

 

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 

KH § 136 Vanhusneuvosto on pitänyt kokouksen 9.5.2017 ja on toimittanut kokousmuistion 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

Liitteet: 

 

 Kokousmuistio 9.5.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi vanhusneuvoston muistion tiedoksi. 

  



 

 

 

VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 

 
KH § 137 Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava 

vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä 

 

 Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 

toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, 

asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 

tarvitsemiensa palveluiden kannalta.  

 

 Vanhusneuvosto nimetään kunnanhallituksen toimikaudeksi. Vanhusneuvoston 

toimintasääntö on hyväksytty vuonna 2013. 

  

Liitteet: 

 

 Vanhusneuvon toimintasääntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus pyytää Iltaruskon palvelukeskuksesta, kotihoitoa, Karvian 

Sotaveteraaneja, Omaisten ja ystävien tukiyhdistystä sekä Eläkeliiton Karvian 

osastoa nimeämään omat edustajansa ja varaedustajat vanhusneuvostoon. Karvian 

kunnanhallitus nimeää oman edustajansa vanhusneuvostoon.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Veijo Kaskimäki esitti Tiina Järvistä vanhusneuvoston jäseneksi. Kunnanhallitus 

nimesi omaksi edustajakseen Tiina Järvisen. Kunnanhallitus päätti pyytää Iltaruskon 

palvelukeskuksesta, kotihoitoa, Karvian Sotaveteraaneja, Omaisten ja ystävien 

tukiyhdistystä sekä Eläkeliiton Karvian osastoa nimeämään omat edustajansa ja 

varaedustajat vanhusneuvostoon.  

  



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA 
2018 

 

KH § 138 Kunnanhallitukselle on saapunut lausuntopyyntö koskien Satakunnan 

pelastuslaitoksen talousarviota vuodelle 2018. 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta käsittelee laitoksen talousarvioesityksen 

kuntia kuultuaan. Lopullisesti talousarvion vahvistaa Porin kaupunginvaltuusto.  

 

Johtokunta on 9.5.2017 hyväksynyt talousarvion laadintaperiaatteet ja näiden 

periaatteiden mukaisen alustavan talousarvion ja kuntien maksuosuudet. Kuntien 

yhteisesti maksettavat kustannukset ovat samat kuin vuonna 2017, kuitenkin niin että 

paloasemavuokrat on tarkistettu vuoden 2018 kustannustason mukaisiksi.  

 

Pelastuslaitoksen talousraami on todella tiukka, jolloin toiminnan ja talouden 

tasapainottamiseksi laitos tinkii useista muista kuin lakisääteisistä tehtävistä ja 

palvelutasopäätöksen velvoitteista. Viime kädessä tiukka talous saattaa heijastua 

palvelutasoonkin. 

 

Karvian osalta johtokunnan esitys tarkoittaisi 856 euron eli n. 0,2 % menojen kasvua 

vuoteen 2017 verrattuna.  

 

Lausuntoa pyydetään 23.8.2017 mennessä osoitteella: 

 

Satakunnan pelastuslaitos 

Kirjaamo 

Satakunnankatu 3 

28100 Pori 

s-posti: kirjaamo@satapelastus.fi 

 

Liitteet: 

 

 Kuntien maksuosuudet, johtokunnan esitys 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus pitää tärkeänä sitä, etteivät kuntien kustannukset pelastuslaitoksen 

osalta nouse kuntien taloustilanteen kiristyessä vuosi vuodelta. Karvian kunta 

edellyttää kuitenkin, että suoraan palvelutasoon vaikuttavista säästötoimenpiteistä 

keskustellaan kuntien kanssa ennen päätöksentekoa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus pitää tärkeänä sitä, etteivät kuntien kustannukset pelastuslaitoksen 

osalta nouse kuntien taloustilanteen kiristyessä vuosi vuodelta. Karvian kunta 



 

 

edellyttää kuitenkin, että suoraan palvelutasoon vaikuttavista säästötoimenpiteistä 

keskustellaan kuntien kanssa ennen päätöksentekoa. 
 /OTE PÖYTÄKIRJASTA: pelastuslaitos 
 

OSALLISTUMINEN VALINNANVAPAUSPILOTOINTIIN 

 
KH § 139 Hallitus antoi 9.5.2017 esityksen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa.  Valinnanvapaudella tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakkaan 

oikeutta valita, mistä hän saa valinnanvapauden piiriin kuuluvat sosiaali- ja 

terveyspalvelunsa. Valinnanvapauden laajentamisen odotetaan lisäävän asiakkaan 

vaikuttamismahdollisuuksia sekä parantavan palvelujen saatavuutta, laatu- ja 

kustannusvaikuttavuutta.  

 

 Valinnanvapauslaissa säädetään myös piloteista, joiden tarkoituksena on tukea 

valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa  ja siten 

avittaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien kuin 

yritystenkin näkökulmasta. 

 

 Valinnanvapauden pilotit voidaan aloittaa maakunnissa aikaisintaan syksyllä 2017 ja 

viimeistään 30.6.2018. Pilotit voivat jatkua vuoden 2022 loppuun saakka, kun 

muutoin koko täysimääräinen palveluvalikoima pitää olla käytössä viimeistään 

1.1.2022. Sote-keskus pilotit on toteutettava vähintään rajatulla sote-keskus mallilla 

(perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalineuvonta).  

 

 Hallitus osoittaa uusiin pilotteihin valtionavustusta. Pilotoinnin piiriin valitaan 6-7 

maakuntaa. valinnanvapauslain kokonaisrahoitus on 133 miljoonaa euroa vuonna 

2017-2018. varsinaisten pilottien rahoitukseen käytetään 22,5 miljoonaa euroa 

vuonna 2017 ja 99,1 milj.  euroa vuosina 2018-2019. Valtionavustuspäätökset 

tehdään ehdollisina edellyttäen, että pilottien rahoitukseen varattavat määrärahat 

vahvistetaan eduskunnassa. Lisäksi edellytyksenä pilottien toteutumiselle on 

eduskunnan käsittelyssä olevan valinnanvapauslakiesityksen (HE 47/2017 

hyväksyminen ja vahvistaminen. 

 

 Kunnat ja kuntayhtymät voivat yhteisellä päätöksellä hakea mukaan 

valinnanvapauspilotteihin ja saada niiden toteuttamiseen valtionavustusta sosiaali- ja 

terveysministeriöltä. Yksittäinen kunta ei voi toteuttaa omaa pilottia. Pilottien tulee 

kattaa vähintään 80 % maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus voi 

olla enintään 50-80 % väestöstä. 70 % voidaan alittaa vain, jos mukana on vähintään 

puolet maakunnan kunnista. 

 

 Haku jakautuu kahteen jaksoon. Ensimmäinen haku toteutetaan ajalla 29.5-7.7.2017 

ja toinen haku 14.8-29.9.2017. Ensimmäisen haun päätökset tehdään ennen toisen 

haun päätöksentekoa.  

 

 Satasoten johtoryhmä on käsitellyt valinnanvapauspilotointia kokouksessaan 

23.5.2017 ja ohjausryhmä 29.5.2017. Asiasta käydyn evästyskeskustelun jälkeen 

valtuutettiin maakuntajohtaja ja muutosjohtajat toimimaan 29.5.2017 julkaistun 



 

 

hakuilmoituksen mukaisesti ja toimittamaan välittömästi kyselyt kuntien 

halukkuudesta osallistua pilottimaakunnaksi. Toiveena esitettiin, että kaikki 

Satakunnan kunnat lähtisivät mukaan pilotoimaan uutta sote- ja maakuntamallia. 

Todettiin, että lähdetään pilotoimaan henkilökohtaista budjettia ja mahdollisesti myös 

Sote-keskusta. 

 

 Lisäksi satakunnan kuntajohtajien palaverissa 1.6.2017  todettiin, että Satakunta 

hakeutuu valinnanvapauspilotointiin sekä henkilökohtaisen budjetoinnin että sote-

keskuksen pilotoinin osalta ja hakemus osoitetaan ensimmäiseen hakuun. 

Hakijatahoksi esitettiin Satakuntaliittoa.  

 

 Edellä esitetyillä perusteilla Satasoten päätösehdotus kunnille on  seuraava: 

 

 -Satakuntaliitto vastaa pilotoinnin hallinnoinnista 31.12.2018 asti. Pilotin hallinnointi 

siirtyy uudelle perustetavalle maakunnalle 1.1.2019 alkaen. 

  

 -Pilotointi koskee sekä sote-keskus pilottia että henkilökohtaisen budjetin pilottia.  

 

 -Hakemus osoitetaan ensimmäiseen 7.7.2017 päättyvään hakuun. Avustushakemusta 

voi tarvittaessa täydentää hakuajan päättymisen jälkeen mm. hakijan sosiaali- ja 

terveysministeriön kanssa käytävien neuvottelujen perusteella.  

 

 -Pilotointiin liittyvät tehtävät aloitetaan välittömästi, mikäli lakiehdotus hyväksytään 

ja Satakunta valitaan pilottimaakunnaksi.  

  

Liitteet: 

 

 Valinnanvapauspilotit 2017-2022 hakuilmoitus 

 Hakemuslomake 

 Satasoten johtoryhmän pöytäkirja 23.5.2017 

 Satasoten ohjausryhmän pöytäkirja 29.5.2017 

 Pilotointia koskeva diaesitys 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Karvian kunnan osalta hakeutumisen 

valinnanvapauspilotointiin Satasoten johto- ja ohjausryhmän esityksen mukaisesti.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksi Karvian kunnan osalta hakeutumisen 

valinnanvapauspilotointiin Satasoten johto- ja ohjausryhmän esityksen mukaisesti. 

  



 

 

 

KUNTALAIN 121.5 § MUKAINEN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 
2016 ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 

 

KH § 140 Kuntalain 121.5 § mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon 

toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomus antaa aihetta.  

 

 Vuoden 2016 tarkastuskertomuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, että Karvian 

kuntastrategian 2016–2019 tarjoaa hyviä lähtökohtia hallintokuntien 

talousarviotavoitteille, ja strategian seuranta ja raportointi tulee varmistaa.  

 

 Tarkastuslautakunta huomioi Karvian kunnan mittavan ennaltaehkäisevän työn, josta 

on saatu myös valtakunnallista tunnustusta. Tarkastuslautakunta korosti,  että 

liikuntatoimen tekemä ennaltaehkäisevä työ tulee olla suunnitelmallista ja 

dokumentoitua. 

 

 Tarkastuslautakunta toteaa, että viivytyksetön tiedonkulku vanhusneuvoston ja 

kunnan päätöksenteon välillä edesauttaa vanhusneuvoston tavoitteiden toteutumista.  

 

 Tarkastuslautakunta on edellyttänyt, että yhtenäiskoulun rakentamisinvestoinnin 

lisätöiden hyväksyminen tapahtuu ennalta sovitun toimintaprosessin mukaisesti.  

 

 Koulutoimen osalta tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että uuden 

opetussuunnitelman edellyttämien toimenpiteiden toteutumista seurataan, sekä sitä, 

että erilaisten kyselyiden tuloksia hyödynnetään johtamistyössä, ja että kyselyjä 

toistetaan määräajoin. 

 

 Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tasekirjassa esitetään kaikkien toimielinten 

jäsenet, kokousten kokonaismäärä ja niiden kokousten määrä, joissa kukin on ollut 

läsnä. 

 

 Lisäksi tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota pitämättömien vuosilomien 

suureen määrään ja huomauttaa, että vastuu vuosilomien ajankohtien määräämisestä 

on työnantajalla. Tarkastuslautakunta korostaa myös työssäjaksamisen ja 

pitämättömien vuosilomien välistä yhteyttä.  

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että talousarvion ja sitä kautta myös strategian 

toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain toimintakertomuksen laadinnan 

yhteydessä. Kuntastrategian tavoitteiden toteutumista arvioidaan myös vuosittain 

kunnanjohtajan ja puheenjohtajiston välisessä kehityskeskustelussa.  

 

Liikuntatoimen tekemä ennaltaehkäisevä työ pohjautuu perusteellisiin suunnitelmiin, 

ja kaikki toiminta kävijämäärineen dokumentoidaan. Vanhusneuvoston pöytäkirjat 

viedään kunnanhallitukselle tiedoksi heti seuraavaan kokoukseen pöytäkirjan 



 

 

saavuttua. Yhtenäiskoulun rakentamisinvestoinnin lisätyöt on hyväksytty ennalta 

sovitun mukaisesti. 

 

Perusopetuksen arviointitoiminnasta vastaa kasvatus- ja opetuslautakunta. Arviointia 

toteutetaan kunnan laatutyön kautta suunnitelmallisesti aihealueita vaihdellen. Lisäksi 

osallistutaan valtakunnalliseen arviointiin THL:n, Kansallinen koulutuksen 

arviointikeskuksen (Karvin) ja OPH:n kyselyiden kautta. Nämä kyselyt toistuvat 

säännöllisesti.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2017 tasekirjaa valmisteltaessa otetaan huomioon 

tarkastuslautakunnan kirjaus toimielinten jäsenten ja heidän osallistumisensa 

merkitsemisestä. 

 

Pieni henkilöstömäärä suhteessa työtehtäviin ja monet määräaikoihin sekä 

viranhaltijoiden ja työntekijöiden erityisosaamiseen sidotut työtehtävät hankaloittavat 

osaltaan vuosilomien pitämistä ja niiden ajankohtien määräämistä.  Eri tahojen välillä 

tehtävä yhteistyö asettaa omat vaatimuksensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden omiin 

aikatauluihin, mikä osaltaan hankaloittaa loma-aikojen suunnittelua. 

Henkilöstömuutosten yhteydessä on pyrittävä varmistamaan riittävät sijaisjärjestelyt 

sekä työmäärän säilymisenä sellaisena, että vuosilomien pitäminen 

virkaehtosopimusten mukaisesti on mahdollista.  

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että talousarvion ja sitä kautta myös 

strategian toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain toimintakertomuksen 

laadinnan yhteydessä. Kuntastrategian tavoitteiden toteutumista arvioidaan myös 

vuosittain kunnanjohtajan ja puheenjohtajiston välisessä kehityskeskustelussa.  

 

Liikuntatoimen tekemä ennaltaehkäisevä työ pohjautuu perusteellisiin suunnitelmiin, 

ja kaikki toiminta kävijämäärineen dokumentoidaan. Vanhusneuvoston pöytäkirjat 

viedään kunnanhallitukselle tiedoksi heti seuraavaan kokoukseen pöytäkirjan 

saavuttua. Yhtenäiskoulun rakentamisinvestoinnin lisätyöt on hyväksytty ennalta 

sovitun mukaisesti. 

 

Perusopetuksen arviointitoiminnasta vastaa kasvatus- ja opetuslautakunta. Arviointia 

toteutetaan kunnan laatutyön kautta suunnitelmallisesti aihealueita vaihdellen. Lisäksi 

osallistutaan valtakunnalliseen arviointiin THL:n, Kansallinen koulutuksen 

arviointikeskuksen (Karvin) ja OPH:n kyselyiden kautta. Nämä kyselyt toistuvat 

säännöllisesti.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2017 tasekirjaa valmisteltaessa otetaan huomioon 

tarkastuslautakunnan kirjaus toimielinten jäsenten ja heidän osallistumisensa 

merkitsemisestä. 

 



 

 

Pieni henkilöstömäärä suhteessa työtehtäviin ja monet määräaikoihin sekä 

viranhaltijoiden ja työntekijöiden erityisosaamiseen sidotut työtehtävät hankaloittavat 

osaltaan vuosilomien pitämistä ja niiden ajankohtien määräämistä. Eri tahojen välillä 

tehtävä yhteistyö asettaa omat vaatimuksensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden omiin 

aikatauluihin, mikä osaltaan hankaloittaa loma-aikojen suunnittelua. 

Henkilöstömuutosten yhteydessä on pyrittävä varmistamaan riittävät sijaisjärjestelyt 

sekä työmäärän säilymisenä sellaisena, että vuosilomien pitäminen 

virkaehtosopimusten mukaisesti on mahdollista.   

  



 

 

 

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT LOPPUVUONNA 2017 

 

KH § 141 Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen säännöllisiä kokouksia varten 

vahvistetaan ajat etukäteen esim. vuodeksi kerrallaan, minkä ohessa pidetään tarpeen 

mukaan muita kokouksia. 

 

KJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hallituksen loppuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

14.8.2017 

4.9.2017 

25.9.2017 

16.10.2017 

6.11.2017 

27.11.2017 

18.12.2017 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hallituksen loppuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

14.8.2017 

4.9.2017 

25.9.2017 

16.10.2017 

6.11.2017 

27.11.2017 

18.12.2017 

  



 

 

 

RIVITALOTONTIN VARAAMINEN ENNAKKOMARKKINOINTIA VARTEN 

 

KH § 142 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.4 päättänyt kunnanhallituksen esityksen 

mukaisesti lahjoittaa rivitalotontin sellaiselle rivitalon rakentajalle, joka vuoden 2017 

aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa rakentamisen viimeistään omistus- tai vuokra-

asuntokäyttöön vuoden 2018 aikana. 

  

Kiinteistön omistusoikeuden siirtymisen selvyyden vuoksi ostaja maksaisi tontista 

valtuuston päättämän hinnan kaupantekohetkellä, mutta kauppasumma palautettaisiin 

ostajalle lopputarkastuksen jälkeen.  

 

Ilmajokinen Länsi-Väri Oy on ilmoittanut olevansa kiinnostunut aloittamaan 

ennakkomarkkinoinnin omistusasuntojen rakentamiseksi Repo-Västilän alueelle 

korttelin 95 tontille 1 (2948 m2). Länsi-Väri Oy selvittää kesän 2017 aikana onko 

kiinnostusta omistusasunnon hankkimiseen. Rakentamispäätös on tarkoitus tehdä 

kuluvan syksyn aikana ja rakennuslupa haettaisiin vuoden 2017 aikana. Länsi-Väri 

Oy rakentaisi rivitaloon lähinnä kaksioita.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää varata Repo-Västilän alueelta korttelista 95 tontin numero 1 

Länsi-Väri Oy:lle ennakkomarkkinointia varten. Varaus on voimassa 31.12.2017 

asti.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti varata Repo-Västilän alueelta korttelista 95 tontin numero 1 

Länsi-Väri Oy:lle ennakkomarkkinointia varten. Varaus on voimassa 31.12.2017 

asti.  

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 143 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Myötätuulen viesti vieraili Karviassa 5.6.2017 

 Viestintuojat luovuttivat viestinä kehitysvammaisen kokoaman 

tietopaketinkehitysvammaisten kulttuurituotoksia ja muuta tietoa. 

Vuoden 2017 viestin teemana on YHDESSÄ tekeminen, Suomen 100-

juhlavuoden teeman mukaisesti 

 

2. Jämin Hiihtotunneli Oy:n kutsu yhtiökokoukseen, joka pidetään 

keskiviikkona 21.6.2017 alkaen klo 9.00 Jämijärven kunnanvirastossa. 

Kunnanhallitus nimesi edustajaksi Ilmo Törmän.  

 

3. Ystävyyskuntavierailu 10. – 13.8.2017 Viru-Nigulaan ja sen tuleviin 

kumppanuuskuntiin, Kundan kaupunkiin ja Aserin kuntaan. Vierailun 

aikana Viru-Nigulan kunta järjestää matkan myös Käsmun Viru-Folk 

festivaaleille, jonka teemana tänä vuonna on Suomi 100 vuotta. Lähtö 

Karviasta torstaina 10.8.2017 aamuvarhaisella ja paluu sunnuntai-iltana 

13.8.2017.  

 

Kunnanhallitus päättää ystävyyskuntamatkalle lähtijät, 15 henkeä.  

Tässä vaiheessa Veijo Kaskimäki, Jukka ja Kaija Ohrankämmen, Kaija 

Kangas ja Veijo Tommila, Tarja ja Markku Hosiasluoma, Arja 

Honkanen, Päivi Suominen, Jari ja Mari Kannisto, Voitto Raita-Aho, 

Heikki ja Terttu Huhtaluoma.  

 

 

4. Suomen Kuntaliitto ry / Valtuuston vaalilautakunta kutsuu Satakunnan 

vaalipiirin kuntapäivät koolle Poriin 27.9.2017. Kokouspaikkana on 

Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7, Pori 

Kutsukirje on päivätty 7.6.2017 

Tiedot kunnan kokousedustajasta (kunta, edustajan nimi, 

sähköpostiosoite ja puolue) pyydetään ilmoittamaan sähköisesti.  

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.8.2017 seuraavan linkin 

kautta: https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid= 88&tap= 9261 

Ilmoittautumislinkki avautuu 1.8.2017. 

 

Satakunnan vaalipiiriin kuuluvat Kuntaliiton jäsenkunnat saavat valita 

liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun 

mukaan. Vaalipiiri määräytyy samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kunnan 

asukasluku määräytyy 30.11.2016 väestötietojärjestelmän tietojen 

mukaan.  

Kunnan asukasluvun ollessa enintään 10 000 asukasta, kunta voi nimetä 

yhden edustajan. 

Seminaarin ohjelma löytyy ilmoittautumislinkin takaa ja 

seminaaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=9261


 

 

5. Merkitään tiedoksi, että Lounais-Suomen Aluehallintovirasto on 

myöntänyt 2.6.2017 tekemällään päätöksellä 

LSAVI/3634/07.03.06/2016 avustusta yhtenäiskoulun 

lähiliikuntapaikan rakentamiseen 122.000 euroa. Avustus tulee käyttää 

31.12.2018 mennessä. 

 

6. Merkitään tiedoksi, että Lounais-Suomen Aluehallintovirasto on 

myöntänyt 8.6.2017 tekemällään päätöksellä 

LSAVI/709/07.03.02/2017, Liikkuva koulu – kehittämisavustusta 

5.000 euroa. Avustus tulee kohdentaa syyslukukauden 2017 sekä 

kevätlukukauden 2018 menoihin.  

 

7. Kunnanhallitukselle esiteltiin eri vaihtoehtoja ict- laitteiden hankinnasta 

kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouskäyttöön. Kunnanhallitus 

oli kannettavien tietokoneiden tai chromebookien kannalla, ja leasing-

hankintana. Tuodaan tarkemmat laskelmat seuraavaan kokoukseen. 

Tiedustellaan halukkuutta tablettien lunastukseen 50 euron hinnalla tai 

palautukseen. 

 

8. Koulukäytöstä poistuu mm. näyttöjä ja pulpetteja, joita ei tarvita enää 

kunnan käytössä, eivätkä ne ole menneet kaupaksi myyjäisissä. 

Todettiin, että niitä voidaan lahjoittaa kuntalaisille ilmoittamalla asiasta 

facebookissa. 

 

9. Voitto Raita-Aho toi tiedoksi, että Sarvelan koulun kiinteistön kaupassa 

tulee huomioida vesipumppaamon sijainti.  

 

10. Tiina Järvinen kertoi,  että kunnanhallituksen kokouksessa puhuttiin 

ennakkonäytöksestä koskien dokumenttielokuvaa. Järvinen tiedusteli 

ennakkonäytöstä. Kunnanjohtaja kertoi ohjaajan kannan olevan, ettei 

dokumenttiin voi tehdä toivottuja muutoksia, ja dokumentti on siinä 

mallissa, missä kunnanhallitus on dokumentin nähnyt.  

 

11. Päivi Suominen tiedusteli yläkoulun keittiölaitteiden myyntiä, josta 

kunnanhallitus on päättänyt 22.5.2017. Kunnanjohtaja kertoi, että asia 

on edelleen kesken. 

 

12. Veijo Kaskimäki toi esiin huolensa Meijeri-villelän sotkemisesta ja 

pyysi välittämään viestiä nuorisovaltuuston kautta.  

 

13. Tiina Järvinen tiedusteli tulevia eläköitymisiä. 

 

14. Jyrki Koivumäki tiedusteli veteraaniruokien kuljettamisen tilannetta.  

 

15. PoSan hallituksen esityslistalla on esitys hammashoidon 

keskittämisestä. Kunnanhallituksen näkemys on ehdottomasti se, ettei 

keskittämisen kannalla olla. 

  



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 144 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Oikeusministeriö 

 

Muutoksia kuntalaisen aloiteoikeuteen ja Kuntalaisaloite.fi-palveluun 

1.6.2017 alkaen 

Kuntalisaloite.fi-palvelu on uudistettu vastaamaan uutta kuntalakia. 

Muutostöiden yhteydessä palveluun on lisätty kunnille mahdollisuus 

lisätä vapaamuotoinen esittelyteksti kunnan sivulle palvelussa. 

Esittelytekstissä on mahdollista kertoa esimerkiksi, mihin osoitteeseen 

aloitteet kunnassa toimitetaan tai muuta tietoa aloitteiden käsittelystä 

kunnassa. Esittelytekstin voi laatia suomeksi ja / tai ruotsiksi. Tekstin 

voi lähettää osoitteeseen kuntalaisaloite.om@om.fi  ja palvelun ylläpito 

lisää sen kunnan sivuille palvelussa.  Aloiteoikeudesta on säädetty 

uuden kuntalain 23 §:ssä ja neuvoa-antavaa kunnallista 

kansanäänestystä koskevasta aloitteesta lain 25 §:ssä.  

 

Valtiovarainministeriö 

 

Asettamispäätös 1.3.2017  VM/2155/00.01.00.01/2016 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristön 

(VAHTI-sihteeristö) ja asiantuntijajaoston asettaminen 

Valtiovarainministeriö on asettanut julkisen hallinnon digitaalisen 

turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) sihteeristön ja asiantuntijajaoston 

toimikaudeksi 1.3.2017 – 31.12.2019 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

Lausuntopyyntö OKM/13/010/2017 

OKM lausuntopyyntö luonnoksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle 

laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen 

kielen kokeilu; ei tarpeen antaa lausuntoa, merkitään tiedoksi.  

 

Kuntaliitto 

 

Kuntaliiton kysely hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntien 

ja kuntayhtymien talouteen 

Osa sopeutumistoimista on luonteeltaan sellaisia, että niiden 

toteutuminen riippuu vahvasti kuntien päätöksistä. Tällaisia toimia ovat 

esimerkiksi: 

 Kilpailukykysopimukseen liittyvä työajanpidennys  

 varhaiskasvatusoikeuden rajaamine ja ryhmäkoon 

muutokset 

mailto:kuntalaisaloite.om@om.fi


 

 

 vanhuspalvelujen laatusuositus 

 omais- ja perhehoitajien vapaat 

 erikoissairaanhoidon tehostaminen 

 terveydenhuollon asiakasmaksut.  

Tällaiselle ajantasaiselle tiedolle on kuitenkin juuri nyt suuri tarve. 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kunnissa jo tehtyjen 

sopeutustoimien suuruusluokkaa ja todennäköisenä pidettäviä 

sopeutustoimia lähivuosina. 

 

Kutsuseminaari kaikille kunnanvaltuutetuille.  

Suomen Kuntaliiton perustama Suomen Kuntasäätiö toteuttaa vuoden 

2017 kuluessa kaikkia maan kuntia tukevan luottamushenkilöiden 

koulutuskierroksen. Noin 60 paikkakunnalla järjestettävä seminaari 

keskittyy erityisesti strategiseen johtamiseen, muutoksen ohjaamiseen ja 

tulevaisuuden elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentamiseen.  

Suomen Kuntasäätiö vastaa pääosin koulutuksen kustannuksista. 

Koulutuspaikkakuntien toivotaan osallistuvan järjestelyihin, ja kukin 

kunta vastaa omien osallistujiensa matkakuluista.  

 

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin: http://tapahtumat.fcg.fi/vtkr 

Osalle tilaisuuksista voi jo ilmoittautua yllä olevan linkin kautta ja 

osalle ilmoittautuminen avautuu vasta myöhemmin. Kirjoitushetkellä 

Satakunnan tilaisuuteen ilmoittautuminen ei ollut vielä avoinna.  

Satakunnan koulutukset ovat aikanaan paikkakunnilla: Pori, Rauma ja 

Kankaanpää.  

 

Kuntaliiton yleiskirjeet: 

5/2017 Vuoden 2017 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut 

muutokset/lisäykset 

13/2017 Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia – Tavoitteena 

kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen 

14/2017 Yleinen tietosuoja-asetus 

15/2017 Kunnan verkkotiedottaminen sekä henkilötietojen käsittely 

ja julkisuus – Kuntalain (410/2015) 1.6.2017 

voimaantulevat säännökset 

 

Suomen Kuntaliitto ry 

Valtuuston vaalilautakunta 

Kirje 7.6.2017, Kutsu Satakunnan vaalipiirin kuntapäiville ja 

seminaariin 27.9.2017 Poriin. 

Satakunnan vaalipiiriin kuuluvat Kuntaliiton jäsenkunnat saavat valita 

liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun 

mukaan. Vaalipiiri määräytyy samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kunnan 

asukasluku määräytyy 30.11.2016 väestötietojärjestelmän tietojen 

mukaan. Kunnan asukasluvun ollessa enintään 10 000 asukasta ->  

Edustajia 1 

 

Kuntien takauskeskus 

http://tapahtumat.fcg.fi/vtkr


 

 

 

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen 

hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 

muuttamiseksi. Esitysluonnoksen mukaan takauskeskuslakia ehdotetaan 

muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin uusi pykälä (1 b §), jolla 

huomioitaisiin maakuntien perustamisesta 1.1.2019 aiheutuvat 

velallisen muutokset. Lisäksi takauskeskuksen valtuuskunnan 

toimikauden alkamisajankohtaa muutettaisiin (5 §) ja laissa mainittaisiin 

nimenomaisesti mahdollisuus käyttää sopimusvakuuksia (8 §). Asiasta 

ei anneta lausuntoa. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

Päätös 1.6.2017  VARELY/1408/2017 

Poikkeuslupa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun ja EU:n 

luontodirektiivin liitteessä IV (a) ja V tarkoitetun lajin 

rauhoitussäännöksistä; sekä poikkeaminen yksityisen 

suojelualueen rauhoitussäännöksistä 

 

Pirkanmaan ELY-keskus 

 

Tuottajavastuun uutiskirje 1/2017, kirje ilmestyy 2 kertaa 

vuodessa. 

Tuottajavastuun uutiskirjeeseen on koottu ajankohtaisia 

tuottajavastuuta koskevia asioita ja se lähetetään mm. ELY-

keskusten ja Aluehallintovirstojen tuottajavastuun 

yhdyshenkilöille, kunnille, jätelaitoksille, tuottajayhteisöille, 

SYKElle, Tullille, TUKESille, ympäristöministeriölle ja muille 

sidosryhmille 

 

Satakunnan ELY-keskus 

 

24.4.2017 Dno KEHA/1315/2016 

Pyyntö tarkistaa Satakunnan ELY-keskuksen maahanmuuton ja 

kotouttamisen alueelliseen yhteistyöryhmän jäsenten tietojen 

ajantasaisuus 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

 

Kirje 24.5.2017, LSAVI/2625/2016 

Veteraanikuntoutuksen ja kotiin annettavien palvelujen 

määrärahojen käyttö Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 

 

Lounais-Suomen Poliisi 

 

Lounais-Suomen Poliisin kirje 22.5.2017, POL-2017-10096 Jäsenten 

määrääminen ja ilmoittaminen Lounais-Suomen poliisilaitoksen 

neuvottelukuntaan. Kuntia on pyydetty nimeämään yhden edustajan ja 



 

 

hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöt on nimetty valtuuston 

5.6.2017 kokouksessa. 

 

TE-toimisto 

 

Satakunnan TE-toimiston uutiskirje 1/2017 

Palkkatukeen rahaa käytössä Satakunnassa 

Alkuvuoden rekrytointitapahtumissa työ löysi tekijänsä 

EURES auttaa rekrytoinnissa Euroopasta 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

THL:n uusi tilastoraportti: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa 

maaliskuussa 2017 

Terveyskeskukset ilmoittavat tiedot yhteydensaannista 

aikaisempaa heikommin 

 

Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2016-31.3.2017 

Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnit käsiteltiin edelleen 

pääsääntöisesti määräajassa 

 

Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2016 

Vähintään 60 kotihoidon käyntiä kuukaudessa saavien asiakkaiden 

osuus kasvaa edelleen 

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV 

 

Kirje 1.6.2017, Dnro KKV/555/14.08.03.05/2017 

Talos- ja velkaneuvonnan varainkäyttö vuonna 2016 

Tiedot annetaan Webropol-kyselyn välityksellä 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous 

29.4.2017. Lista ja liitteet löytyvät linkistä 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/ 

 

Yhtymähallitus 29.5.2017:  

Sairaanhoitopiirin johtajan irtisanoutuminen 1.6.2018 lukien 

Lausunto Pietarsaaren kaupungin hakemuksesta 

perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen 

järjestämisen jatkamiseksi 1.1.2018 lukien 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote  

§ 66 Toiminnan ja talouden raportti 1-4 kk/2017 

§ 71 Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen kokousajat v 2017 

§ 80 Satakunnan yhteisen potilastietojärjestelmän toteuttaminen 

 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm


 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokouksen 

12.6.2017 esityslista ja liitteet linkistä: 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/ 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksen 

12.6.2017 esityslista ja liitteet linkistä: 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/ 

 

Tiedoksi ja katseltavaksi kunnan uusille päättäjille ja kuntien 

asiantuntijoille – Mikä ihmeen hyvinvointi? –video 

Hyvinvointia käsittelevä piirrosvideo julkistettiin Kunta-alan 

hyvinvointiseminaarissa 7.6.2017 

Video löytyy Kuntaliiton youtube-kanavalta: 

https://www.youtube.com/watch?v= Jcr-eVv1ods 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton 12.6. saapunut tiedote Maakuntavaltuuston paikoista.  

Maakuntavaltuuston kokoonpano; Poliittiset piirijärjestöt ovat 

saavuttaneet neuvottelutuloksen maakuntavaltuuston paikkajaosta 

perustuen kuntavaalin tulokseen. Kunnat voivat valita edustajat 

edustajainkokoukseen 18.8.2017, joka valitsee maakuntavaltuuston 

jäsenet. Karvian kunnasta valitaan maakuntavaltuustoon 1 varsinainen 

jäsen ja hänelle varajäsen. 

 

Kutsu/ Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöinfo suorana 

verkkolähetyksenä ke 14.6. klo 13-15 

Tiedoksi Satakunta 2019 –työryhmät, sote&maku-viestintäryhmä, 

Satakunnan kuntien johtajat, kirjaamot sekä Aluehallintovirasto 

 

Lausunto Karvian kunnan rantayleiskaavan muutoksesta Sarvelan 

kylässä koskien tiloja  Niskala 230-411-4-98, Siika 230-411-19-1, 

Rahkoranta 230-411-4-177, Jaanala 230-411-4-176 

Alkuperäinen lausunto annettu rakennuslautakunnalle (nyk. tekn.ltk) 

valmisteltavaksi. 

 

Satakunnan vanhusneuvoston tiedote 17.5.2017 

Satakunta edelläkävijänä  

Kuntien vanhusneuvostot mukana Satasoten suunnittelussa 

 

Satakuntaliiton tiedote 30.5.2017 

Satakunta vahvasti esillä kansainvälisessä eurooppalaisten alueiden 

tapahtumassa Helsingissä 

 

Satakuntaliiton tiedote 31.5.2017 

Satakunnan taloudessa orastavaa nousua – enää konepajat ja 

meriteollisuus laskussa 

 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/
http://poytakirjat.satshp.fi:70/
https://www.youtube.com/watch?v=Jcr-eVv1ods


 

 

Satakuntaliiton tiedote 31.5.2017 

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous 

Satakunta haluaa itse päättää EU-rahoituksesta vuodesta 2019 eteenpäin 

 

Satakuntaliiton tiedote 6.6.2017 

Satakunnan maakuntauudistuksen johtoryhmän kokous 6.6.2017 

Johtoryhmä evästi loppuraporttia ja väliaikaishallinnon organisoitumista 

 

Satakuntaliiton verkkolehti Satanen 2/2017 on ilmestynyt ja luettavissa 

osoitteessa: 

http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspx?taso= 2&id= 1170&fp= 1 

 

Länsi-Suomen liittojen puheenjohtajien yhteinen kannanotto 9.6.2017 

Tunnin junat Länsi-Suomeen; Suomen talous on vihdoinkin kasvussa. 

Tavaravienti on kasvanut 17 prosenttia verrattuna viime vuoden 

vastaaviin lukuihin. BKT on yli 2 prosentin kasvussa. Kiinnostus 

Suomea kohtaan on virinnyt sekä investoinneissa että matkailussa. 

Ihmisten usko tulevaisuuteen on parantunut.  

 

Positiivinen trendi ei kuitenkaan synny itsestään. Lisää innostavia 

asioita on saatava liikkeelle. Saavutettavuus tärkeimmille markkina-

alueille on Suomen kilpailukyvyn kulmakivi. Suomessa on nyt 

mietittävä, mitkä investoinnit maassamme eniten parantavat 

kilpailukykyämme.  

 

Läntinen Suomi on investoivan Suomen tärkein alue. Keski-Suomessa 

on menossa metsäteollisuuden suurinvestointi.  Pohjanmaalla Wärtsilä ja 

ABB ovat investoineet alueelle voimakkaasti.  Etelä-Pohjanmaa on 

matkailussa vahvaa kasvualuetta. Satakunnassa on toteutuksessa ja 

suunnitteilla teollisuuden ja satamien investointeja 2 miljardilla. 

Pirkanmaalla tehdään uutta yliopistoa ja keskusareenaa.  

 

Läntisen Suomen maakunnat haluavat nyt toteuttaa tulevan kasvun 

kannalta kenties Suomen merkittävimmän tulevaisuusinvestoinnin. 

Olemme yhdessä päättäneet "tunnin juna" -konseptista koko läntiseen 

Suomeen. Tämä tarkoittaa tunnissa Tampereelta Helsinkiin, mutta 

myös tunnin yhteyttä Tampereelta Poriin, Jyväskylään ja Vaasaan.  

Hankkeen toteuttaminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä: 1) Tampere-

Helsinki ja Seinäjoki-Tampere ja Jyväskylä-Tampere lisäraiteet, 2) 

radan profiili/tasoristeykset parantaminen Pori-Tampere ja Vaasa-

Seinäjoki. Esimerkiksi kolmas raidepari Tampere-Helsinki välillä 

poistaa Suomen suurimman raideliikenteen pullonkaulan, nopeuttaa 

yhteyksiä Helsinkiin ratkaisevasti ja yhdessä Riihimäen kolmioraiteen 

kanssa mahdollistaa myös suoran junayhteyden Länsi-Suomen ja 

Pietarin välillä (Länsi-Suomen Allegro). 

 

Valtio ja alueemme kunnat ja maakunnat on saatava päättäväisesti 

hankkeeseen mukaan. Keskustelut suurhankkeen rahoituksesta on nyt 

http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspx?taso=2&id=1170&fp=1


 

 

aloitettu myös Euroopan Investointipankin kanssa. Viimeistään 2030-

luvulla on kahdessa tunnissa mahdollista päästä Helsinkiin sekä 

Jyväskylästä, Porista että Vaasasta. Tulevaisuus ei synny odottamalla, 

vaan tekemällä. 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, SATAEDU 

 

Yhtymähallituksen kokouskutsu 6 

Kokous 6.6.2017 klo 17.00 Kokemäellä, Ali-Ketolan tilalla 

Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 18.5.2017 

 

Satapelastus 

Satapelastuksen johtokunnan kokous 4/2017 6.6.2017 

kokouskutsu/esityslita 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirja 3/2017 

9.5.2017 

 

Satakunnan pelastuslaitos Palvelutasopäätös 2014 - 2017 

 

Satakunnan joukkoliikennetyöryhmä 

 

Joukkoliikennetyöryhmän 1/2017 kokouspöytäkirja, joka on pidetty 

Porin teknisessä palvelukeskuksessa torstaina 11.5.2017  

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry 

 

Edustava ja toimiva vanhusneuvosto jokaiseen kuntaan; 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry lähestyy kaikkia Suomen kuntia 

muistuttaen kuntalain (27§) mukaisten vanhusneuvostojen 

merkityksestä, kun kunnat kokoavat uutta hallintoaan 

 

Laki ei määrittele vanhusneuvostojen kokoonpanoa. EETU ry, 

eläkeläisväestöä edustavien valtakunnallisten eläkejärjestöjen 

yhteenliittymänä suosittelee, että vanhusneuvoston jäsenet valitaan 

ensisijassa kunnan alueella vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen 

paikallisyhdistysten esittämistä henkilöistä. Näin varmistetaan, että 

vanhusneuvostoilla on elävä yhteys kunnan ikääntyneeseen väestöön, 

heitä edustaviin yhteisöihin ja niiden vapaaehtoisuuteen perustuvaan 

monipuoliseen toimintaan. Paikallisten eläkeläistoimijoiden kautta 

kunnan kehittämistyöhön saadaan liitettyä aktiivisen vanhusväestön 

osaaminen ja arjen tuntemus.  

Vanhusneuvostojen työskentely ei ole varsinaisesti kuntapolitiikkaa, 

puhumattakaan puoluepolitiikan tekemisestä. Se on keskeinen osa 

ikääntyneen väestön kuulluksi tulemista ja myötävaikuttamista siihen, 

että kuntaa rakennetaan kasvavan eläkeläis- ja vanhusväestö 

erityistarpeet huomioiden. Puolueisiin sitoutumattomien 

eläkeläisyhdistysten aktiivit ovat oikeita henkilöitä edustamaan kuntansa 



 

 

eläkeläisiä ja vanhuksia ja yhdessä valmiita rakentavaan työskentelyyn 

vanhusneuvostoissa. 

 

Maakuntiin perustuva sote-uudistus muuttaa kuntien tehtäviä 

lähivuosina. EETU ry korostaa, että se ei tee kuitenkaan kuntakohtaisia 

vanhusneuvostoja tarpeettomiksi, vaan niille riittää edelleen laajasti 

tehtäviä kunnan vanhusväestön hyvinvoinnin turvaamisessa. 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

 

Pöytäkirja Suupohjan Seutupalvelukseskus Oy:n varsinaisesta 

yhtiökokouksesta 18.5.2017  

 

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä 

 

Kuntayhtymävaltuuston 30.5.2017 pidetyn kokouksen esityslista 

liitteineen ja pöytäkirja   

 

Borenius Attorneys Ltd – Borenius Asianajotoimisto Oy 

 

Valvojan raportti saneerausohjelmasta; Suoritukset ovat ajan tasalla.  

 

Porin kaupunki 

 

Satakunnan Museon lausunto Karvian rantayleiskaavan 

muutosluonnoksesta Sarvelan kylässä; Alkuperäinen lausunto annettu 

rakennuslautakunnan (nyk. tekninen lautakunta) käsiteltäväksi.  

 

Ilmoittaudu mukaan! Sataosaa – muutoksessa mukana! Tilaisuus 

järjestetty 29.5.2017 kohderyhmälle; Mallit työllistymiseen ja 

osallisuuteen – maakuntakokeilujen projektihenkilöstö, osatyökykyisten 

henkilöiden parissa työskentelevät ja kaikki asiasta kiinnostuneet 

 

Viestintä Satasote 

Tiedote 16.5.2017; Kokemusasiantuntijan mukaan lastensuojelun 

sijaishuollon palvelujen kilpailutuksen valmisteluun 

 

Tiedote 7.6.2017; Asiointialueiden yksityiskohtaiset tausta-aineistot 

tutustuttavina 

 

Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden nykytilakysely 

 

Tiedote 9.6.2017; Satakunnassa terveyttä edistetään monialaisesti 

 

Satasoten henkilöstöasioiden valmistelu; kuntien/kuntayhtymienjohdon 

ja pääluottamusmiesten tapaaminen 8.6.2017 on siirtynyt, koska 

kuntien johtajat ovat samaan aikaan Kunnallisjohdon seminaarissa 

Oulussa. Uudesta ajankohdasta ilmoitetaan. 



 

 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirja3/2017,  18.5.2017 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote  

§ 86 Satakunnan yhteinen potilastietojärjestelmä 

 

Harjavallan kaupunki 

 

Liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 2017 

Satakunnan liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaariristeily 

järjestetään 5. – 6.10.2017 Turku-Tukholma-Turku 

Seminaari on tarkoitettu kuntien ja kaupunkien 

liikenneturvallisuus-, koulukuljetus- ja joukkoliikenneasioita 

hoitaville sekä näiden asioiden kanssa toimiville sidosryhmille. 

Seminaarin hinta-arvio 120 – 150 euroa/henkilö,  hyttiluokasta 

riippuen. Matkan hinta tulee sisältämään hyttipaikan, ruokailut ja 

kuljetukset. Jokainen osallistujataho maksaa omat 

matkakustannuksensa. 

Ennakkoilmoittautumiset 29.6.2017 mennessä sähköpostitse 

katja.dahlman(at)harjavalta.fi 

 

Honkajoen kunta, kunnanvaltuusto 

 

Pöytäkirjanote § 14; Satakunnan koulutuskuntayhtymän 

perussopimus 1.6.2017 alkaen 

Pöytäkirjanote § 16; Posan yhteistoiminta-alueen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma 2016-2018 

 

Huittisten kaupunki, kaupunginvaltuusto 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 

 

Jämijärven kunta, kunnanhallitus 

 

Pöytäkirjanote § 112 kokouksesta 22.5.2017; Muutos Satakunnan kou-

lutuskuntayhtymän perussopimukseen 

 

Kihniön kunta, kunnanvaltuusto 

 

Pöytäkirjanote 22.5.2017, § 14, Satakunnan koulutuskuntayhtymän pe-

russopimuksen hyväksyminen 

 

Kokemäen kaupunki, kaupunginvaltuusto 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote § 39; Satakunnan koulutuskuntayh-

tymän perussopimuksen hyväksyminen 



 

 

 

Karvian 4H -yhdistys 

 

Karvian 4H:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 

 

Nakkilan kunta, kunnanhallitus 

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 22.5.2017  § 140; Satakunnan koulu-

tuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 

 

Oman kunnan toimielimiltä tulleet 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta, pöytäkirjanote 4.5.2017 § 54; Karvian 

nuorisovaltuusto, Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kunnanhallituk-

sen esityksen mukaisesti kutsua nuorisovaltuuston edustajan kokouk-

siinsa. Edustaja ei kuitenkaan voi olla läsnä käsiteltäessä salassa pidet-

täviä asioita 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta, pöytäkirjanote 4.5.2017 § 59, koulun-

käyntiavustajien työsuhteet. Asia ollut jo kunnanhallituksen esityslistal-

la 22.5.2017 

 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 59 / 26.5.2017 

Virallinen lehti 56 / 19.5.2017 

Virallinen lehti 62 / 2.6.2017 

Virallinen lehti 65 / 9.6.2017 

 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 145 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus.  

 

 

 


