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Pöytäkirjantarkastus 
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Rehtori Arimo Koivisto ja lehtori Mervi Tuominiemi olivat ennen kokouksen alkua kertomassa 

kuulumisia yläkoululta ja suunnitelmia yhtenäiskouluun. Koulutoimenjohtaja jakoi 

kunnanhallitukselle tiivistelmän huoltajille tehdyn kyselyn tuloksista.  

 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 83 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 § 84 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 Päivi Suominen ja Jaakko Hietaluoma. 



 

 

 

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI 6/2017-5/2021 

 

KH § 85 Hallintosäännön 114 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten 

vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja 

kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista 

puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 

 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin 

päätä. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  



 

 

 

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VALINTA  

 

KH § 86 Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeel-

lisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhy-

emmästä toimikaudesta. 

 

Karvian kunnan hallintosäännön 85 §:n mukaan valtuustolla on puheenjohtaja ja 

kahdesta kolmeen varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden 

toimikaudeksi.  

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

Varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan 

valtuuston yksimielisellä päätöksellä. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

kahdesta kolmeen varapuheenjohtajaa kahden vuoden toimikaudeksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

kahdesta kolmeen varapuheenjohtajaa kahden vuoden toimikaudeksi.  



 

 

 

KUNNANHALLITUKSEN VAALI JA TOIMIKAUSI 

 

KH § 87 Kuntalain 32 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja vara-

jäsenet toimikauttaan vastaavaksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi kesäkuussa pidettävässä 

valtuuston kokouksessa. 

 

 Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja tarpeellisen 

määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa 

vaalitoimituksessa. 

 

 Karvian kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä, 

joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän 

jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Edelleen valtuusto valitsee 

kunnanhallituksen jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Puheenjohtajien vaalissa noudatetaan samaa menettelyä kuin valtuuston 

puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa.  

 

Valtuusto päättää kunnanhallituksen toimikauden pituuden, joka voi olla enintään 

valtuuston toimikausi.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen 

yhdeksän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Edelleen valtuusto 

valitsee kunnanhallituksen jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Puheenjohtajien vaalissa noudatetaan samaa menettelyä kuin valtuuston 

puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa.  

 

Valtuusto päättää kunnanhallituksen toimikauden pituuden, joka voi olla enintään 

valtuuston toimikausi.  



 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI  6/2017-5/2021 

 

KH § 88 Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja 

talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.  

 

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden 

tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset 

ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä kunnassa että kuntakonsernissa.  

 

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole (KuntaL 75 §): 

 

 kunnanhallituksen jäsen 

 kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 

momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö 

 kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön 

palvelussuhteessa oleva henkilö 

 henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 

 

Karvian kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.  

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan. 



 

 

 

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI 6/2017-5/2021 

 

KH § 89 Vaalilain 13 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita 

on kuitenkin oltava vähintään viisi.  Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, 

jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee 

mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita 

asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle 

toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen 

ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä 

vaaleissa 

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa (KuntaL 33 

§). Varsinainen vaalitoimitus ei ole tarpeen, jos valinta on yksimielinen.  

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  



 

 

 

ELINVOIMALAUTAKUNNAN VAALI 6/2017-5/2021 

 

KH § 90 Elinvoimalautakunnan tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri 

elinkeinojen edistäminen ja yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen,  

kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä 

lausuntojen antaminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisesta.  

 

Valtuusto valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän jäsentä, joista yksi valitaan 

puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaiselle jäsenelle valitaan 

henkilökohtainen varajäsen. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan. 



 

 

 

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN VAALI 6/2017-5/2021 

 

KH § 91 Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueet Karviassa ovat koulutoimi, 

varhaiskasvatus, kirjastotoimi, kansalaisopistotoiminta sekä muu koulutus.  

 

Kunnanvaltuusto valitsee kasvatus- ja opetuslautakuntaan seitsemän jäsentä, joista 

yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaiselle jäsenelle 

valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  



 

 

 

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN VAALI  6/2017-5/2021 

 

KH § 92 Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja 

tuottaminen liikunta-, raittius-, nuoriso- ja kulttuuritoimen vastuualueella.  

 

Kunnanvaltuusto valitsee vapaa-ajanlautakuntaan seitsemän jäsentä, joista yksi vali-

taan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtaja. Jokaiselle jäsenelle valitaan henki-

lökohtainen varajäsen. 

 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  



 

 

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI 6/2017-5/2021 

 

KH § 93 Tekninen lautakunta huolehtii rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kun-

nossapidosta ja käyttötehtävistä, kunnallisteknisistä töistä, rakennusvalvonnasta ja 

kaavoituksesta. Lisäksi lautakunnan tehtäviin kuuluu kunnan yksityistietoimi.  

 

Kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan seitsemän jäsentä, joista yksi 

valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaiselle jäsenelle valitaan 

henkilökohtainen varajäsen.  

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  Teknisen 

lautakunnan tehtävät määritellään kunnanhallintosäännössä.  



 

 

 

KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V 2017 KUTSUNTAAN 

 

KH § 94 Kuntaa pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 19 §:ssä mainittu edustaja ja 

hänelle vähintään yksi varaedustaja kutsuntalautakuntaan.  
 

Kunnan edustajaa valittaessa tulee huomioida, että hänellä tulisi olla tuntemusta 

kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan.  
 

Kutsuntalautakuntaan nimettävästä kunnan edustajasta ja hänen varaedustajistaan 

pyydetään ilmoittamaan nimi, osoite ja puhelinnumerot erillisellä lomakkeella 

30.6.2017 mennessä Lounais-Suomen aluetoimistoon.  Kutsuntavelvollisten 

nimiluettelo tulee luovuttaa kunnanhallituksen valitsemalle kunnan edustajalle 

käytettäväksi kutsuntatilaisuudessa.  

 

Kutsunnanalaisia karvialaisia on ilmoitettu olevan 15. Kutsuntatilaisuus järjestetään 

karvialaisten osalta 29.8.2017 klo 9:00 alkaen Kankaanpään liikuntakeskuksessa. 

 

Kutsuntakuulutus julkaistaan asevelvollisuuslain 15 §:n mukaisesti kunnan 

ilmoitustaululla ja se on nähtävissä myös puolustusvoimien verkkosivuilla.   

 

Liitteet: 

 Lounais-Suomen aluetoimiston pyyntö 1.2.2017 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnanhallitus nimeää vuoden 2017 asevelvollisten kutsuntojen kutsunta-

lautakuntaan kunnan edustajan ja hänelle vähintään yhden varaedustajan.  

 

Kutsuntakuulutus julkaistaan asevelvollisuuslain 15 §:n mukaan ja kunnan 

edustajalle annetaan nimiluettelo käytettäväksi kutsuntatilaisuudessa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 
 

Karvian kunnanhallitus nimeää vuoden 2017 asevelvollisten kutsuntojen kutsunta-

lautakuntaan kunnan edustajaksi Sirpa Ala-Rämi ja hänelle varaedustajaksi Kaija 

Kankaan. 

 

Kutsuntakuulutus julkaistaan asevelvollisuuslain 15 §:n mukaan ja kunnan 

edustajalle annetaan nimiluettelo käytettäväksi kutsuntatilaisuudessa.  



 

 

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VAALI  

 

KH § 95 Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (25.8.2016/675) 4 §:n mukaan valtuusto valitsee 

lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee 

mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja 

kielijakaumaa. 

 

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suo-

men kansalainen, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jota on pidettävä sopivana 

toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-

vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.  

 

Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 

rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen 

esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, 

asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (lautamieslaki 2  

§). 

 

Oikeusministeriö on kysynyt käräjäoikeuksilta lausuntoa käräjäoikeuden lautamiesten 

lukumäärästä ja käräjäoikeudet ovat pyytäneet lausuntoa tuomiopiirinsä kunnilta 

lautamiesten lukumäärästä.  

 

Satakunnan käräjäoikeuteen valitaan Karviasta kaksi lautamiestä. Varajäseniä ei 

valita. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Oikeusministeriö on 28.4.2017 päättänyt, että Karvian kunnasta valitaan yksi lauta-

mies Satakunnan käräjäoikeuteen. 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan 

oikeusministeriön päätöksen mukaisesti.   



 

 

 

MAANJAKOTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI  

 

KH § 96 Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuusto valitsee kuntaan vähintään kuusi 

maanjakotoimitusten uskottua miestä, joiden tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä 

ja paikalliset olot tuntevia. Varajäseniä ei valita.  Muutoin on vaalikelpoisuudesta 

uskotun miehen toimeen voimassa mitä käräjäoikeuden lautamiehestä on säädetty.  

 

KJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  



 

 

 

JÄSENEN VALITSEMINEN SATAKUNNAN POLIISILAITOKSEN POLIISIN 

NEUVOTTELUKUNTAAN 6/2017-5/2021 

 

KH § 97 Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaisesti kunnanvaltuusto valitsee 

neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. 

 

Satakunnan poliisilaitos pyytää jokaista toimialueensa kuntaa nimeämään 

neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.  

 

Liitteet: 

 

 

KJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se suorittaa valinnan.  



 

 

 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN EDUSTAJIEN 

VAALI 6/2017-5/2021 

 

KH § 98 Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, 

kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä. 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat yhtymäkokoukseen 

yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.   

 

 

KJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti,  että kunnanhallitus valitsee jokaiseen kokoukseen 

yhtymäkokousedustajan erikseen kuntalain 60 §:n mukaisesti. Päätös annetaan 

tiedoksi kunnanvaltuustolle.  



 

 

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON 

EDUSTAJIEN VAALI  

 

KH § 99 Kuntayhtymän yhtymävaltuustoon valitaan Karviasta kaksi jäsentä ja heille henki-

lökohtaiset varajäsenet.  

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  



 

 

 

VATAJANKOSKEN SÄHKÖN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON EDUSTAJIEN 

VAALI  

 

KH § 100 Kuntayhtymän perussäännön mukaan Karvian kunnanvaltuusto valitsee 

kuntayhtymän valtuustoon neljä jäsentä kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi 

ajaksi. Kullekin jäsenelle valitaan vastaavasti henkilökohtainen varajäsen. 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja valitaan Karvian kunnan edustajista.  

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan. 



 

 

 

SATAKUNTALIITON KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAN 

VAALI  

 

KH § 101 Satakuntaliiton perussopimuksen nojalla jäsenkunnat valitsevat edustajat 

edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että 

kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja alkavaa neljää tuhatta asukasta kohden, 

kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaismäärästä. Karviasta valitaan 

näin ollen yksi edustaja ko. edustajainkokoukseen sekä hänelle henkilökohtainen 

varaedustaja. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.  

 

 Edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden kesäkuun loppuun 

mennessä. Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta. Kutsu 

edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kolme 

kuukautta ennen kokousta. Jäsenkuntien on ilmoitettava valitsemiensa 

kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään kuukautta ennen 

edustajainkokousta. Edustajainkokouksen esityslista on lähettävä kokousedustajille 

viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.  

 

Edustajainkokouksen tehtävänä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston 

jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajainkokous käsittelee myös 

maakuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajainkokouksen jälkeen 

tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta. Maakuntavaltuuston jäsenten ja 

varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja valtuustossa edustettuina olevien 

ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien 

eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa 

säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.  

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.  



 

 

 

VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN VALMISTELU SATAKUNNASSA 

 

KH § 102 Satakuntaliiton maakuntahallitus on kokouksessaan 10.4.2017 päättänyt käynnistää 

alustavan kartoituksen maakuntauudistukseen liittyvän väliaikaishallinnon 

perustamiseksi Satakuntaan. Valmistelutoimielin on nk. monijäseninen toimielin, 

joka muodostuu uuteen maakuntaan henkilökuntaa luovuttavien tahojen talous- ja 

toimiala-asiantuntemusta omaavista virkamiehistä. Jäsenet jäävät lähettävän 

organisaation palvelukseen, joka vastaa heidän kuluistaan. Jäseniltä edellytetään 

lähtökohtaisesti 20% työpanos väliaikaishallinnolle. Jäsenten valinnassa tulee ottaa 

huomioon osaamisalueet, maakunnan eri osat sekä tasa-arvolaki.  

 

 Maakuntajohtaja pyytää virkamiesjohdon esitystä oman organisaation osalta 

perustettavan valmistelutoimielimen jäseniksi ehdottamistanne henkilöistä 28.4. 

mennessä. Karvian kunnalla väliaikaistoimielimeen soveltuvaa osaamista on 

käytännössä kunnanjohtajalla, kunnanrakennusmestarilla ja kunnansihteerillä. 

Kenenkään työn sisällössä ei ole juuri liikkumavaraa.  

 

 Maakuntajohtajan pyyntö koskee ainoastaan omaa organisaatiota, joten Karvian 

kunta ei varsinaisesti voi esittää henkilöitä muista organisaatioista. Karvian kunta 

pitää kuitenkin erittäin tärkeänä, että väliaikaistoimielimeen nimetään henkilö 

Pohjois-Satakunnan perusturvakuntayhtymästä sekä sitä, että varsinaisesti kunnista 

tulevien toimielimen jäsenet eivät koostu pelkästään kaupunkien edustajista vaan 

nimeämisissä huomioidaan myös pienemmät maaseutukunnat. Väliaikaistoimielimen 

tehtävät painottuvat yleishallinnollisiin toimenpiteisiin, joten yhdenkään 

toimiala/sektoriosaamisen ei tulisi painottua merkitystään vahvemmin toimielimen 

kokoonpanossa (huomioiden mm. siirtyvän henkilöstön määrä, tehtävien laajuus, 

talous). 

 

 Liite:  pyyntö 12.4.2017 

  Ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta10.4.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että se ei ehdota virkamiestä väliaikaiseen toimielimeen ja 

antaa yllä olevan vastauksen Satakuntaliitolle väliaikaisen valmistelutoimielimen 

valmistelusta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti,  että se ei ehdota virkamiestä väliaikaiseen toimielimeen ja 

antaa yllä olevan vastauksen Satakuntaliitolle väliaikaisen valmistelutoimielimen 

valmistelusta. 



 

 

 

AVUSTUSHAKEMUS NUORISOSEURANTALO SAMPOLAN ULKOMAALAUKSEEN 

 

KH § 103 Karvian Nuorisoseura ry on toiminut yhtäjaksoisesti 105 vuotta, ja lähes yhtä kauan 

omistanut ja hallinnoinut Sampolaa. Nuoriseura ylläpitää Sampolaa toimintaryhmistä 

saamillaan tuloilla, vuokratuloilla sekä talkootyöllä kerättävillä varoilla.  

 

 Sampola on keskeinen osa Karvian kylänraittia, minkä vuoksi se pyritään pitämään 

edustavassa kunnossa. Nyt ollaan tilanteessa, jossa rakennuksen ulkovuori kaipaa 

maalausta. Karvian Nuorisoseura ry hakee Karvian kunnalta 5.000 euron avustusta 

ulkomaalaukseen. Maalaus toteutettaisiin kesällä 2017.  

 

 Avustukseen on varauduttu talousarviossa.  

 

Liitteet: 

 

 Anomus 2.11.2016 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää hakemuksen mukaisesti 5.000 euron avustuksen 

Karvian Nuorisoseura ry:lle Sampolan ulkomaalausta varten. Avustus maksetaan 

kustannuspaikalta Muu hallinto.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten. 



 

 

 

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 

KH 104 Vanhusneuvosto on pitänyt kokouksen 12.4.2017 ja on toimittanut kokousmuistion 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 Vanhusneuvoston toiveita ja näkemyksiä ikäihmisten palveluiden kehittämisestä 

(kotisisaret, perhehoito, päiväkeskus) tuodaan esille Satasoten valmistelussa 

ikäihmisten paikallisia palveluita kehitettäessä.  

 

 Vanhusneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä toimielin, joten uusi kunnanhallitus 

nimeää uuden vanhusneuvoston aloitettuaan toimintansa. 

 

Kuntatiedotteen käyttöönoton mahdollisuutta selvitetään talousarvion laatimiseen 

mennessä. 

 

Liitteet: 

 

 Kokousmuistio 12.4.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi.   

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti,  että vanhusneuvoston esityksen mukaisesti toteutetaan joka 

talouteen jaettava kuukausittainen kuntatiedote. Kuntatiedotteen toteuttamisesta 

tuodaan esitys seuraavaan kunnanhallitukseen. Kunnanhallitus merkitsi 

vanhusneuvoston muistion tiedoksi.  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 105 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Kutsu Satakunnan kuntapäivään, minkä Suomen Kuntaliitto ja 

Satakuntaliitto järjestävät tiistaina 23. toukokuuta 2017 klo 12-16 Porissa 

ravintola Liisanpuiston auditoriossa, Liisankatu 20.  Tilaisuuden tavoitteena 

on keskustella ajan haasteista ja toiminnan painopisteistä kunnissa, 

maakunnissa ja Kuntaliitossa.  Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset 

Satakuntaliittoon viimeistään maanantaina 15.5.2017 sähköpostitse osoitteella 
virpi.rekola@satakunta.fi . Kunnasta osallistuu Voitto Raita-Aho ja Tarja 

Hosiasluoma. 

 

2. Vs. Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä on tiedustellut Mt 273 asian 

ely:n liikennepuolen vetäjältä Matti Vehviläiseltä ja Vehviläinen on 

vahvistanut, että ” Karvian yhteys on meillä 2018 –hankkeena”.  

 

3. Tasekirjassa vuodelta 2016 sivulla 43 on korjattu kirjoitusvirhe. 

Korjattu sivu vaihdettu tasekirjaan ja toimitettu myös kunnanhallitukselle 

tiedoksi.  

 

4. Yhtymäkokousedustajan nimeäminen Sataedun 18.5. pidettävään yhtymäko-

koukseen. Yhtymäkokousedustaja tulee nimetä jokaiseen yhtymäkokoukseen 

erikseen. Edustajaksi nimettiin Arja Tuuliniemi ja varalle Kari Ylinentalo. 

Sataedun yhtymäkokouskutsu 18.5. ja esityslista liitteineen annetaan valitulle 

edustajalle. 

 

5. Vatajankosken Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiö-

kokoukseen, joka pidetään maanantaina 22.5.2017 klo 14.00 alkaen yhtiön 

toimitalossa Kankaanpäässä. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyk-

sen11 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä halli-

tuksen ehdotus omia osakkeita koskevasta hankkimisvaltuutuksesta ja osake-

antivaltuutuksesta. 

 

6. Kunnansihteeri on pyytänyt tarjouksia pitkäaikaisesta rahoituksesta.  Asiasta 

tulee pykälä seuraavaan kunnanhallitukseen. 

 

7. Uuden valtuuston ensimmäinen kokous 5.6.2017 klo 19.00. Kunnanhallituk-

sen alustavasti sovittua kokousta 12.6. ei pidetä.  

 

8. Yhtenäiskoulun rakennuttajatyöryhmän pöytäkirjat extranettiin. 

 

9. Tiina Järvinen esitti,  että ylijäänyttä kouluruokaa voitaisiin myydä halukkail-

le. Asia annetaan kasvatus- ja opetuslautakunnalle pohdittavaksi.  

mailto:virpi.rekola@satakunta.fi


 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 106 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 

Korkein hallinto-oikeus 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 13.4.2017 Lakeuden Vesi Oy:n 

vesitalouslupaa koskeviin valituksiin. Päätös koskee Vaasan hallinto-

oikeuden 25.1.2016 nro 16/0010/2 päätöstä. Lakeuden Vesi Oy:n 

valituksen johdosta hallinto-oikeuden lisäämiä uusia lupamääräyksiä 20 

(Kantinkankaan vedenottamo) ja 21 (Kauraharjun vedenottamo) 

muutetaan. Yhtiön valitus hylätään muilta osin. Pro Pohjankangas ry:n 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualueen sekä kalatalouspalvelut –

yksikön, Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n, 

Kankaanpään seudun luonnonystävät ry:n ja Karvianjoen kalastusalueen 

sekä Karvian kunnan ja sen asiakumppaneiden valitukset hylätään.  

Muilta kuin edellä mainituilta osin hallinto-oikeuden päätöksen 

lopputulosta ei muuteta. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 18.4.2017 Luodetkeidas Oy:n 

ympäristölupaa koskevaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen valitukseen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt 

valituksen. Vaasan hallinto-oikeuden aikaisemmin tehdyn päätöksen 

lopputulosta ei muuteta. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö 

 

INSPIRE –direktiivin toimeenpano 799/04.04.09.00/2017 

 

Ympäristöministeriö ja Kuntaliitto 

 

Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn sääntely muuttuu eräin osin. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) ja sen perusteella 

annettu uusi hajajätevesiasetus (157/2017) tulevat voimaan 3.4.2017. 

Sääntelyä on kohtuullistettu hallitusohjelman mukaisesti. Muutokset 

koskevat ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan 

mukaisiin vaatimuksiin tai myönnetty rakennuslupaan perustuvia 

käyttökuntoisia jätevesijärjestelmiä, joiden sijainti määrää, milloin on 

täytettävä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset.   

Lisätietoja Kuntaliitosta: 

Ympäristösuojelu: Miira Riipinen 

Rakennusvalvonta: Minna Mättö 



 

 

Jätehuolto ja vesihuolto: Tuulia Innala 

email: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

 

Kuntaliitto Kunnan luottamushenkilökoulutuksesta vastaavalle tiedoksi: 

Kuntasäätiön koulutuskierros: Valtuutetut tulevaisuuden kunnan 

rakentajina 

suomen Kuntaliiton perustama Suomen Kuntasäätiö toteuttaa vuoden 

2017 kuluessa kaikkia maan kuntia tukevan luottamushenkilöiden 

koulutuskierroksen. Ohjelma täydentää Kuntaliitonja FCG:n perinteistä 

uusien valtuustojen koulutusta, ja käytännön järjestelyistä huolehti 

myös kuuden koulutuskierroksen osalta Kuntaliiton tytäryhtiö FCG Oy.  

 

”Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajina” –ohjelma toteutetaan 

alueellisesti noin 60 tilaisuudella, joiden painotuksiin kunnat voivat 

etukäteen vaikuttaa omien tarpeidensa mukaisesti Tilaisuuksien 

ajankohdat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin keväällä. Tilaisuuksien 

tueksi tuotetaan myös materiaalia. Suomen Kuntasäätiö vastaa pääosin 

koulutuksen kustannuksista. Koulutuspaikkakuntien toivotaan 

osallistuvan järjestelyihin, ja kukin kunta vastaa omien osallistujien 

matkakuluista.  

 

Tämä puolen päivän tilaisuus ei korvaa perinteistä koulutusta, jossa 

keskitytään kunnan ja valtuuston toiminnan käytännön 

perehdyttämiseen. Perinteisen koulutuksen osalta FCG lähettää 

lisätietoja.  

 

JUHTAn toteuttamat tietosuojayhteishankkeet 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) on 

asettanut tietoturva, tietosuoja ja varautumisen asiantuntijaryhmän 

vuosille 2016-2018. Se toteuttaa vuosille 2017-2018 kaksi 

yhteishanketta, joiden tarkoituksena on edistää tietosuojan ja 

tietoturvallisuuden osaamista julkisen hallinnon henkilöstön osalta sekä 

tietosuojan tietoturvallisuuden kehittymistä organisaatioissa.  

1. Tietosuojakoulutusvideot ja nettitestit 

  

Asiantuntijaryhmä julkaisee kesäkuussa ensimmäisen koko 

organisaation henkilöstölle tarkoitetun tietosuojavideon sekä siihen 

liittyvän nettitestin. Tämän jälkeen loppuvuoden aikana julkaistaan 

sarja muita aiheeseen liittyviä koulutusvideoita.  

  

2. Tietosuojan osoitusvelvollisuutta edistävät työpajatilaisuudet 

  

Työpajoissa käydään läpi keskeisiä prosesseja, toimintamalleja ja 

vaatimuksia, jotka organisaation tulisi kyetä toteuttamaan omassa 

toiminnassaan ennen 25.5.2018 uuden tietosuojalainsäädännön tullessa 

sovellettavaksi. Ensimmäinen työpajatilaisuus toteutetaan 12.6.  

  



 

 

Tarkempaa tietoa ja ilmoittautuminen yhteishankkeisiin 

https://www.webropolsurveys.com/S/A45B18E45171F666.par 
 

Kuntaliiton yleiskirjeet 11/2017 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja 

muiden toimielinten valinnat ja 12/2017 Kuntayhtymän toimielinten 

valinta, ja linkki löytyvät Kuntaliiton verkkosivuilta 

 
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-

toimielinten-valinnat-0 

 
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kuntayhtyman-toimielinten-valinta-0 

 

Linkki suoraan yleiskirjeisiin: 
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2017/Sivut/default.aspx 
 

Satakunnan ELY-keskus 

 

Kasvupalvelulaki –luonnoskommentit – ELY-keskus käsittelee 

omat kommentit 24.4. johtoryhmän kokouksessa ja ne lähetetään 

sen jälkeen kunnissa kasvupalvelulakiluonnosluonnoskommentteja 

valmisteleville tiedoksi.  

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

 

Lounais-Suomen AVI:n ilmoitus: ”Voimaa vanhuuteen tutuksi ja 

tavaksi –kärkiseminaari Lounais-Suomi”  

Seminaari järjestetään keskiviikkona 17.5.2017 klo 9.30 – 15.30 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston auditoriossa Turussa. 

tilaisuus on maksuton. Kohderyhminä ovat ikäihmisten 

terveysliikunnan päättäjät, luottamushenkilöt ja toimijat liikunta-, 

sosiaali- ja terveys-, sivistys-  sekä teknisestä toimesta, 

järjestöistä, vanhusneuvostoista ja yksityissektorilta Lounais-

Suomen alueella. Ilmoittaudu linkistä 5.5.2017 mennessä:  

www.lyyti.in/turunkarkiseminaari 

 

Maanmittauslaitos 

 

Kutsu toimitusnumero 2016-525655, MMLm/3984/33/2016 

Maanmittaustoimitus, yksityistietoimitus torstaina 4.5.2017 klo 

10:00 Karvian kunnantalon valtuustosalissa 

toimitushakemuksessa on pyydetty tiekunnan perustamista 

osoitetiehen Kyrönkankaantie. Toimituksessa käsitellään 

tieoikeuksien perustamista, tieoikeuksien sijaintia ja leveyttä sekä 

pyydettyä tiekunnan perustamista. Mikäli toimituksessa 

perustetaan uusi tiekunta, on käsiteltävä tieyksiköiden 

vahvistamista tiekunnalle. Muidenkin mahdollisesti perustettavien 

ns. tilakohtaisten tieoikeuksien osalta voi olla tarve käsitellä 

tienpidon ositteluja. Toimitukseen on kutsuttu asianosaiset 

tilanomistajat sekä kunnat: Karvia ja Kauhajoki 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/A45B18E45171F666.par
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kuntayhtyman-toimielinten-valinta-0
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2017/Sivut/default.aspx
http://www.lyyti.in/turunkarkiseminaari


 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Tiedoksi, että seuraava alueellisen terveydenhuollon 

tietohallinnon neuvottelukunnan kokous 2.5.2017 on peruttu.  

Seuraava kokous pidetään 5.9.2017 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous 

pidetään 24.4.2017. Lista ja liitteet löytyvät linkistä: 

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

 

SATSHP: jäsenkunnille tiedoksi: Kuntaliitto hakee kuntia ”Kunta 

hyvinvoinnin edistäjänä” –verkostoprojektiin. 

Yhteydenottoja ja ilmoittautumisia pyydetään toukokuun aikana 

osoitteessa:  

 

Piia Astila suunnittelija, TtM 

Yhtymähallinto  

Perusterveydenhuollon yksikkö 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

Sairaalantie 3, 28500 Pori 

gsm 044 707 7886 

 

Tiedoksi kaikille oheinen uutinen:  

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/kuntaliitto-hakee-kuntia-

kunta-hyvinvoinnin-edistajana-verkostoprojektiin 

Ensimmäinen tapaaminen on suunnitteilla Kuntaliitossa kesäkuun 

ensimmäisellä viikolla.  

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 24.4.2017 

§ 48 Toiminnan ja talouden raportti 1–3 kk/2017 

§ 49 Sairaanhoitopiirin vuosien 2018-2020 toiminta- ja 

taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman vuoteen 2023 w3kä 

vuoden 2018 talousarvion laadintaohje 

 

Pirkanmaanliitto 

 

 Pirkanmaanliiton tiedote: 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040, Maakuntakaavan 

hyväksymispäätös tiedoksi 

Maakuntavaltuuston pöytäkirjaan ovi tutustua Pirkanmaanliiton 

internetsivuilla http://www.pirkanmaa.fi/paatoksenteko/ 

 

Lisätietoja asiasta: http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi 

 

Satakuntaliitto 

 

Ote Maakuntahallituksen 10.4.2017 § 41, Edustajainkokouksen koolle 

kutsuminen 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/kuntaliitto-hakee-kuntia-kunta-hyvinvoinnin-edistajana-verkostoprojektiin
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/kuntaliitto-hakee-kuntia-kunta-hyvinvoinnin-edistajana-verkostoprojektiin
http://www.pirkanmaa.fi/paatoksenteko/
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/


 

 

Kokousedustajat yhteystietoineen pyydetään ilmoittamaan viimeistään 

18.7.2017 osoitteella kirjamo@satakunta.fi tai postitse Satakuntaliitto, 

PL 260, 28101 Pori 

 

Kutsu Satakunnan kuntapäivään tiistaina 23.5.2017 klo 12-16.00 

Ravintola Liisanpuiston auditorio, Liisanpuisto 20, Pori 

 

Tiedote 2017-04-10: Satakunnassa myönteiset kehitysodotukset 

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2017 –raportti löytyy verkosta osoitteessa 

www.temtoimialapalvelu.fi 

 

Maakuntavaltuuston esityslista on luettavissa nettisivuilla: 

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

?+ bid= 895 

 

Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa nettisivuilla: 

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

+ bid= 884 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU 

 

Yhtymähallituksen kokouskutsu liitteineen 4/ 25.4.2017 

 

Länsi-Suomen pelastusalan Liitto 

 

Kokouskutsu kevätkokoukseen29.4.2017 Taivassaloon 

Kevätkokouksessa esitellään alkuvuodesta tehdyn jäsenkyselyn tuloksia.  

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulutus- ja lausuntopyyntö 

koskien Vapo Oy:n Karvian kunnan ja Parkanon kaupungin 

Jouppilankeitaan alueelle suunnitteleman turvetuotantoalueen 

perustamista. Arviointiselostus on luettavissa osoitteessa 

www.ymparisto.fi/jouppilankeitaanturvetuotantoYVA 

 

Lastensuojelun keskusliitto 

 

Kunta, hae järjestäjäkumpppaniksemme Lasten suojelun kesäpäiville 

2018 

Ilmoittautumiset viimeistään 19.5.2017 linkin kautta: 

https://link.webropolsurveys.com/S/D9EFC578DDA00B59  

 

Vapo Oy Vapo Oy:n lounaisen alueen käyttötarkkailun vuosiyhteenvedot 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 

 

mailto:kirjamo@satakunta.fi
http://www.temtoimialapalvelu.fi/
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=895
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=895
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=884
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=884
http://www.ymparisto.fi/jouppilankeitaanturvetuotantoYVA
https://link.webropolsurveys.com/S/D9EFC578DDA00B59


 

 

Kokouskutsu vuosikokoukseen torstaina 27.4.2017 klo 18.00 

 

Porin kaupunki 

Satasoten tiedotteet: 

18.4.2017  Satakunta hakeutumassa mukaan valinnanvapauskokeiluun 

 Eläköityminen vauhdittaa Satasoten henkilöstön 

vaihtuvuutta 

24.4.2017 Satasoten analyysi: Yhden yhtiön malli useamman yhtiön 

mallia riskittömämpi 

 

15.3.2017 Muistio maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän kokouksesta 

Karvian kunnanvirastolla  

 

Tiedote 25.4.2017 Satasote jalkautuu neljän asiointialueen mukaisille 

alueille 

 

Kankaanpään kaupunki 

 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 18.4.2017 § 143 

Koulupsykologin viran perustaminen ja täyttöluvat 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 44 / 19.4.2017 

Virallinen lehti 45 / 21.4.2017 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 107 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus.  

 

 


