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Aika Maanantai 18.6.2018 klo 18.00 - 21.08 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen, est. § 112 ja 113 
 Hietikko Tarja   jäsen 
 Järvinen Tiina   jäsen, est. § 110 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 Ylilammi Tomi   jäsen 

 
 
Poissa Hietaluoma Jaakko  jäsen 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kannisto Jari   kunnanvaltuuston III varapj. 
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 

Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja 
Suominen Päivi kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Huhtaluoma Heikki kunnanvaltuuston I varapj 
Koivumäki Jyrki kunnanvaltuuston II varapj 

 Honkanen Arja palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä 
 Suoneva Eetu  nuorisovaltuutettu 
 Kallioniemi Jaakko kunnanrakennusmestari 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 18.6.2018 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian verkkosivuilla 19.6.2018 
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Kokouksen alussa konsultti Risto Reijonen oli kuultavana, Lakeuden Vesi Oy:n hakemusasiassa 

vedenhankintaa palvelevan runkolinjan rakentamiseen liittyvien maastotutkimusten tekemiseksi. 

 

Paikalla oli myös kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 102 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 § 103 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 Veijo Kaskimäki ja Joni Vainionpää. 

  



 

 

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 28.5.5018 § 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. 

 

KH § 104 Kunnanhallitukselle annetaan lisäselvitystä asiasta kokouksessa. Paikalla on konsultti 

Risto Reijonen esittelemässä tutkimuslupaan liittyviä seikkoja kunnanhallitukselle. 

 

Liitteet: 

  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää saadun selvityksen pohjalta jatkotoimenpiteistä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Konsultti Risto Reijonen selvitti kunnanhallitukselle tutkimuslupaan liittyviä seikkoja 

ollen paikalla klo 18.02 – 18.52 välisen ajan.  

 

Mari Ervelä esitti Tiina Järvisen kannattamana, että laadittu lausunto hyväksytään 

täydennyksin, joissa huomioidaan kunnan rinnalla myös vesiosuuskunnat. Liitos tulee 

tehdä valmiiksi – ei pelkkää varausta. Vesijohdon sijoittaminen oikeaoppisesti niin, 

ettei se aiheuta haittaa pohjavedelle ja nykyisten ottamoiden toimintaan. 

  



 

 

TÄYTTÖLUPA-ANOMUS SIIVOUSTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN VAKITUISEEN 
TYÖSUHTEESEEN 

 
Tekn. ltk 5.6.2018. § 47 

Teknisen toimeen siivoustyöntekijä Tuula Sampokoski on jättänyt 23.5.2018 irtisa-

nomisilmoituksen, jossa ilmoittaa irtisanoutuvansa Karvian kunnan työsuhteesta 

1.12.2018 eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Sampokosken toimenkuvaan on kuulunut 

Karviatalon, urheilutalon ja paloaseman, urheilukentän huoltorakennuksen, kirjaston, 

vanhan kunnantalon sekä jätevedenpuhdistamon valvomon siivoustyöt. Työtä on tehty 

parityönä toisen siivoustyöntekijän kanssa. 

Liitteet: 

 Tuula Sampokosken irtisanomisilmoitus 23.5.2018 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa siivoustyöntekijän 

palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.  

Siivoojan työtehtäviin kuuluu pääsääntöisesti siivoustyöt Karviatalolla, urheilutalolla 

ja paloasemalla, urheilukentän huoltorakennuksella, kirjastossa, vanhalla kunnantalol-

la sekä jätevedenpuhdistamon valvomossa. Siivoustyö suoritetaan parityönä toisen 

siivoustyöntekijän kanssa. 

Myönteisen täyttöluvan myötä siivoustyöntekijän työpaikka laitetaan avoimeen ha-

kuun. 

PÄÄTÖS: 

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

KH § 105 Teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen siivoustyöntekijä Ulla Sarpavirta on 

irtisanoutunut työsuhteestaan 1.9.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kunnan 

rakennusmestari Jaakko Kallioniemi anoo teknisen lautakunnan puolesta täyttölupaa 

myös toiseen siivoojan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 

 

Liitteet: 

 Täyttölupa-anomus 8.6.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle anomusten mukaisesti täyttö-

luvat kahden siivoustyöntekijän palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle anomusten mukaisesti täyttö-

luvat kahden siivoustyöntekijän palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.  



 

 

KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUODEN 2018 KUTSUNTAAN  

 

KH § 106 Kuntaa pyydetään valitsemaan kunnan edustaja (1) jäseneksi ja hänelle vähintään yksi 

varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. 

(Asevelvollisuuslaki 19 §) 

Valittujen nimet ja muut henkilötiedot pyydetään ilmoittamaan 10.8.2018 mennessä.  

 

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteis-

taan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että hänen asioitaan 

käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle. 

 

Liitteet: 

 Lounais-Suomen aluetoimiston pyyntö 9.5.2018; MO10881 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle vähintään yhden varahenkilön 

vuoden 2018 asevelvollisten kutsuntojen kutsuntalautakuntaan. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnan varsinaiseksi edustajaksi kutsuntojen kutsuntalautakuntaan valittiin Sirpa Ala-

Rämi ja hänelle varahenkilöksi Kaija Kangas.  

  



 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ TUKIPALVELUSELVITYKSEN PERUSTEELLA 

 
KH § 107 Satakunnan kunnilta pyydetään lausuntoa kuntajohtajakokouksessa 14.3.2018 esitellyn 

ja Satakunnan kuntiin 19.3.2018 toimitetun tukipalvelujen järjestämistä ja tuottamista 

koskevan selvityksen osalta satakunnan kunnilta pyydetään lausunto siitä, miten kukin 

kunta aikoo järjestää tämän lausuntopyynnön kohteena olevat tukipalvelunsa 

maakuntauudistuksen toteutuessa. Lausunnossa kuntia pyydetään arvioimaan kunnan 

tukipalveluiden järjestämisen ja tuottamisen erityisesti selvityksen lopussa olevia 

vaihtoehtoja vasten. 

 

 Lausunto pyydetään toimittamaan 30.6.2018 mennessä maakuntauudistuksen 

projektitoimistoon osoitteella: maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunta toteaa lausuntonaan, että kunnan muiden toimintojen kuin sotepalve-

luiden osalta puhtaus- ja ateriapalvelut tullaan tuottamaan kunnan omana toimintana.  

Maakuntaan siirtyvien palveluiden tukipalveluiden osalta Karvian kunta on 

kiinnostunut tuottamaan palveluita yhteistyössä maakunnan kanssa. Karvian kunta 

näkee tärkeänä, että tukipalvelut tuotetaan alueellisina lähipalveluina.  

Tukipalveluiden järjestämisellä on tärkeä merkitys koko maakunnan elinvoiman 

kannalta. 

ICT palvelut ostetaan tällä hetkellä Suupohjan Seutupalvelukeskukselta.  

Taloushallinto hoidetaan kunnan omana toimintana.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Karvian kunta toteaa lausuntonaan, että kunnan muiden toimintojen kuin sotepalvelui-

den osalta puhtaus- ja ateriapalvelut tullaan tuottamaan kunnan omana toimintana.  

Maakuntaan siirtyvien palveluiden tukipalveluiden osalta Karvian kunta on 

kiinnostunut tuottamaan palveluita yhteistyössä maakunnan kanssa. Karvian kunta 

näkee tärkeänä, että tukipalvelut tuotetaan alueellisina lähipalveluina.  

Tukipalveluiden järjestämisellä on tärkeä merkitys koko maakunnan elinvoiman 

kannalta. 

ICT palvelut ostetaan tällä hetkellä Suupohjan Seutupalvelukeskukselta.  

Taloushallinto hoidetaan kunnan omana toimintana.  

  



 

 

TILINTARKASTAJAN RAPORTTI VUODEN 2017 TILINTARKASTUSTYÖSTÄ 

 

KH § 108 Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle raportin tilivuoden 2017 

tilintarkastustyöstä. Raportissa on havainnot tilintarkastajan vuoden 2017 työohjelman 

toteutuksesta. Raportin havainnot ovat perustana vuoden 2017 

tilintarkastuskertomuksen sisällölle.  

 

Tarkastuslautakunta on merkinnyt tiedokseen tilintarkastustyön toteumaraportin 

vuoden 2017 tarkastustyöstä ja on lähettänyt sen tiedoksi kunnanhallitukselle 

 

Liitteet: 

 

 Tilintarkastuspöytäkirja Karvian kunnan tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle vuoden 2017 tilintarkastuksesta 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan vuoden 2017 tilintarkastuksesta 

tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tilintarkastuspöytäkirjan vuoden 2017 tilintarkastuksesta 

tiedoksi. 

  



 

 

KUNTALAIN 121.5 § MUKAINEN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 
2017 ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 

 

KH § 109 Kuntalain 121.5 § mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, 

joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomus antaa aihetta. 

 

 Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on 

olennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista. 

 

 Tarkastuslautakunta on kartoittanut kunnan strategian tavoitteiden toteutumista 

sivistystoimessa ja saanut siitä selvityksen 13.4.2018. Lautakunnan saaman käsityksen 

mukaan strategian tavoitteet ja arvot ohjaavat sivistystoimen toimintaa. 

 

 Yhtenäiskouluun siirtyminen, uusi OPS, uusi VASU ja digiloikka ovat kaikki olleet 

suuria toimintaan kohdistuvia muutoksia, joista jokainen jo yksinään olisi vaatinut 

huomattavan määrän muutostyötä. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan 

koulutoimen suurimmat haasteet ovat yhtenäiskoulun toimintakulttuurin luomisessa ja 

uuden Opsin jalkauttamisessa. Suuret muutokset mahdollistavat suuria hyötyjä, mutta 

tämä edellyttää riittävää panostusta johtamistyöhön. Tarkastuslautakunta pitää 

tärkeänä, että koulutoimen johtamistyöhön annetaan riittävät resurssit. Muutosten 

toteutumisen seurantaa suositellaan toteutettavan suunnitelmallisesti 

 

 Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan yksi kulttuuritoimen vaikeus on 

ollut lasten ja nuorten aktivoiminen kulttuuriharrastusten pariin. Tähän liittyen 

lautakunta pitää tärkeänä, että nuoriso- ja kulttuuritoimessa hyödynnetään 

koulutoimen kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuudet. 

 

 Tarkastuslautakunta huomioi liikuntatoimen laajan ja monipuolisen toiminnan. 

 

 Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan hallinnossa tehtyjä muutoksia, 

joilla on siirretty päätösvaltaa rakennustarkastajalle ja tekninen ja rakennuslautakunta 

on yhdistetty, voidaan pitää tuloksellisuuden kannalta onnistuneina. 

 

 Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan kiinteistönhuoltoa varten ollaan 

luomassa sähköinen huoltokirja, jonka avulla voidaan paremmin aikatauluttaa huoltoja 

ja seurata niitä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että sähköiseen huoltokirjaan ja 

sen hyödyntämiseen liittyvät suunnitelmat toteutetaan. 

 

 Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitukselta selvityksen rekrytointiprosessin 

ohjeistuksesta Karvian kunnassa, ja on saanut sen 13.4.2018. Tarkastuslautakunta 

kiinnittää huomioita ohjeen noudattamiseen. 

 

 Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt vuoden 2015 arviointikertomuksessa 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 yhtenäiskouluun siirtymiseen, uuteen 

opetussuunnitelmaan ja digiloikkaan liittyen johtamisresurssia on pyritty 

vahvistamaan sillä, että rehtorilla ei ole ollut opetusvelvollisuutta, vaan hän on 

pystynyt keskittymään johtamiseen ja kehittämiseen. Sekä digiloikan että uuden 

opetussuunnitelman toimeenpanon helpottamiseksi koulussa on sekä digi-tutor- 

opettajia että pedagoginen tutoropettaja. Arviointia toteutetaan kunnan laatutyön 

kautta suunnitelmallisesti. Lisäksi osallistutaan valtakunnalliseen arviointiin THL:n, 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) ja OPH:n kyselyiden kautta. 

Nämä kyselyt toistuvat säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen osalta 

lastentarhanopettajien palkkaaminen on ollut selvä resurssien lisäys toiminnan 

kehittämiseen ja muutoksien läpivientiin. Myös varhaiskasvatuksessa toiminnan 

seuranta on systemaattista. 

 

Nuorisosihteerin tehtävä täytetään työsuhteisena, ja tehtävään tulee muutoksia. Uuden 

nuorisosihteerin yksi tärkeä työtehtävä tulee olemaan yhteistyö koulutoimen kanssa. 

 

Sähköisen huoltokirjan osalta todetaan, että tarvittava ohjelma on hankittu ja tietojen 

tallennus ohjelmaan on aloitettu. 

 

Kunnanhallitus on antanut rekrytointiprosessin ohjeistuksen tiedoksi kaikille 

toimielimille ja viranhaltijoille, ja tulee valvomaan sen noudattamista. 

 

Kunnanhallitus on kiinnittänyt huomiota vuosilomien pitämiseen, ja 

kunnanhallituksen alainen palkkatoimikunta on antanut tarkentavia määräyksiä 

vuosilomien säästämisestä 22.1.2018. 

Henkilöstömuutosten yhteydessä on pyrittävä varmistamaan riittävät sijaisjärjestelyt 

sekä työmäärän säilyminen sellaisena, että vuosilomien pitäminen 

virkaehtosopimusten mukaisesti on mahdollista. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että yhtenäiskouluun siirtymiseen, uuteen 

opetussuunnitelmaan ja digiloikkaan liittyen johtamisresurssia on pyritty 

vahvistamaan sillä, että rehtorilla ei ole ollut opetusvelvollisuutta, vaan hän on 

pystynyt keskittymään johtamiseen ja kehittämiseen. Sekä digiloikan että uuden 

opetussuunnitelman toimeenpanon helpottamiseksi koulussa on sekä digi-tutor- 

opettajia että pedagoginen tutoropettaja. Arviointia toteutetaan kunnan laatutyön 

kautta suunnitelmallisesti. Lisäksi osallistutaan valtakunnalliseen arviointiin THL:n, 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) ja OPH:n kyselyiden kautta. 

Nämä kyselyt toistuvat säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen osalta 

lastentarhanopettajien palkkaaminen on ollut selvä resurssien lisäys toiminnan 

kehittämiseen ja muutoksien läpivientiin. Myös varhaiskasvatuksessa toiminnan 

seuranta on systemaattista. 

 

Nuorisosihteerin tehtävä täytetään työsuhteisena, ja tehtävään tulee muutoksia. Uuden 

nuorisosihteerin yksi tärkeä työtehtävä tulee olemaan yhteistyö koulutoimen kanssa. 

 

Sähköisen huoltokirjan osalta todetaan, että tarvittava ohjelma on hankittu ja tietojen 

tallennus ohjelmaan on aloitettu. 

 



 

 

Kunnanhallitus on antanut rekrytointiprosessin ohjeistuksen tiedoksi kaikille 

toimielimille ja viranhaltijoille, ja tulee valvomaan sen noudattamista. 

 

Kunnanhallitus on kiinnittänyt huomiota vuosilomien pitämiseen, ja 

kunnanhallituksen alainen palkkatoimikunta on antanut tarkentavia määräyksiä 

vuosilomien säästämisestä 22.1.2018. 

Henkilöstömuutosten yhteydessä on pyrittävä varmistamaan riittävät sijaisjärjestelyt 

sekä työmäärän säilyminen sellaisena, että vuosilomien pitäminen 

virkaehtosopimusten mukaisesti on mahdollista. 

  



 

 

KARVIAISET RY:N ANOMUS TOIMINNAN KÄYNNISTYSAVUSTUKSESTA 

 

KH § 110 Karviaiset Ry anoo kunnalta toimintansa käynnistämiseen 1.000 euron avustusta. 

Karviaiset Ry on Kirkonkylän koulun vanha vanhempainyhdistys, jonka pohjalle on 

aloitettu yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen toiminnan käynnistäminen. 

Yhdistyksen nimeksi on tulossa Opinpolun vanhempainyhdistys. 

 

 Kun Karviassa siirryttiin yhtenäiskouluun, jäi vanhoilta kouluilta malli siihen, että 

koululla on hyvä olla toimiva koti-kouluyhdistys toimimassa vanhempien yhteisenä 

äänenä. 

 

 Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää erilaisia yhteistyömuotoja kodin ja 

koulun välisen yhteistyön hyväksi. Yhdistys on kuulolla ajankohtaisissa asioissa ja 

välittää viestiä eteenpäin vanhemmille, koululle ja kuntapäättäjille. Yhdistys 

mahdollistaa sen, että vanhemmat voivat yhdistää voimansa oppilaiden ja koulun 

hyväksi ja lisätä kodin osallisuutta koulutyöhön opetussuunnitelman mukaisesti. 

 

 Yhdistyksen on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan järjestää toimintaa, jonka tulot on 

tarkoitus jakaa aina tasaisesti jokaisen luokan kesken. Yhdistys on jo tehnyt päätöksen 

osallistua lauantaikoulupäivään 1.9.2018, jolloin mukana ovat myös motoristit 

koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Yhdistys on myös jo laatinut suunnitelman 

varainkeruusta luokkaretkien järjestämiseksi. Yhdistys käyttää viestintävälineenä 

Wilmaa varmistaen kaikkien vanhempien tavoittamisen. 

 

Liitteet: 

 

 Anomus  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää Karviaisset ry:lle 1.000 euron avustuksen toiminnan 

käynnistämistä varten. Avustus maksetaan kustannuspaikalta muu hallinto, avustukset 

yhteisöille. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tiina Järvinen jääväsi itsensä Karviaiset ry:n puheenjohtajana tämän pykälän ajaksi 

klo19.41 – 19.42 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää Karviaiset ry:lle 1.000 euron avustuksen toiminnan 

käynnistämistä varten. Avustus maksetaan kustannuspaikalta muu hallinto, avustukset 

yhteisöille. 

  



 

 

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 28.5.5018  § 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. 

 

KH § 111 Määräaikaan 1.6.2018 klo 15.00 mennessä saapui 10 hakemusta, Anna-Liisa 

Leppihalme, Katriina Laihio, Merja Vaskela, Miia Kallioinen, Anu Tuovinen, 

Amanda Mäkynen, Tanja-Annika Aronen, Joona Kirvesniemi, Tiina-Kaisa Aro-

Heinilä ja Henna Nurmela. Lisäksi saapui yksi hakemus myöhässä. 

 

 Työryhmä on kutsunut haastatteluihin 14.6.2018 seuraavat hakijat: Anna-Liisa 

Leppihalme, Katriina Laihio, Merja Vaskela, Amanda Mäkynen, Tanja-Annika 

Aronen ja Tiina-Kaisa Aro-Heinilä. 

 

 Hakijayhteenveto oheismateriaalina 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 



 

 

Päätösesitys annetaan kokouksessa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Korjataan nimen kirjoitusvirhe. Nimi Katriina Laihio pitää olla Katriina Laiho.  

 

Suoritettiin vaali suljetuin lipuin. Äänten laskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat.  

 

Vaalissa ääniä saivat: Tiina-Kaisa Aro-Heinilä on saanut viisi (5) ääntä, Merja 

Vaskela yksi (1) ääntä ja Tanja-Annika Aronen yksi (1) ääntä. Koeaika on neljä 

kuukautta. Varalle ei valittu ketään.  

  



 

 

KARVIAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 
HÄRKÄMÄEN ALUEEN T, TY-1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT ja AM ALUEVARAUKSIA 

 
Rakltk  § 16 (30.3.2016)  

 
Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 22.3.2016 ehdotuksen Karvian 
Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksesta koskien Härkämäen alueen T, TY-1, T-1, MY-5, 
MA, VL, ET, AT ja AM aluevarauksia. 
 
 Suunnittelualue:  
 
Sijainti:  
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä 
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen, 
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin. 
 
Alueen koko:  
Alueen pinta-ala on noin 47,6 ha. 
 
Kuvaus:  
Suunnittelualueen itäosa muodostuu selänteen reuna-alueesta, joka on talousmetsäkäytössä. 
Itäosassa sijaitsee myös olemassa olevaa teollista toimintaa. Alueen länsiosa on keskusta-
alueen tuntumaan ulottuvaa peltoaluetta, joka on laaksoalueen vaihettumisvyöhykettä. 
Länsiosassa Karviantien varrella sijaitsee olemassa olevaa kirjavaa haja-asutusta ja näiden 
yhteydessä pienimuotoista liiketoimintaa. Suunnittelualue jatkaa keskusta-alueen tiiviimpää 
rakennettua ympäristöä. 
 
 Lähtökohdat ja tavoitteet: 
 

Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle. 
Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän 
kehittymiselle. Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille 
teollisuustonteille. Kunta on hankkinut alueelta kiinteistöjä olemassa olevan 
teollisuusalueen laajentamiseksi. 
 
Suunnittelualue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle jokilaaksoa rajaavalle 
selänteelle ja laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeelle keskusta-alueen tuntumaan. 
Suunnittelualueelle avautuu näkymiä, etenkin ajettaessa Karviantietä pohjoisen 
suuntaan. 
 
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on 
keskustaajaman tulevaan kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja 
pohjoisosiin laajahkot varaukset MY-5 (maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja). Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä 
uudisrakentamiskielto, jotta alueiden jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli että 
alueet voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä 
asunto- ja teollisuusrakentamisen käyttöön. Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu 
tilanteeseen, jossa eteläistä MY-5 aluetta tarvitaan teollisuuden tarpeisiin. 
 



 

 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuusalueen asemakaavoittaminen, jolla 
vastataan yritysten tarpeisiin usean vuoden ajan. Kaava-alueen itäosassa sijaitsee 
olemassa olevaa teollista toimintaa. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan alueen 
länsiosan olemassa olevat asuinrakennukset joiden yhteydessä on liiketoimintaa sekä 
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Suunnittelualueella sijaitsee sähkölaitos. 
 
 Kaavamuutoksen aloitusvaihe: 
 
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 
kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja kunnan 
kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen omistajia 
sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 
vuorovaikutusmenettelystä. 
 
Liitteet:  
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaluonnos. 
 
  
RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen 
ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa 
sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja in-
formoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 
vuorovaikutusmenettelystä. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

________________________________________________________________________________ 

 

Tekn. ltk. § 52 

 

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

sekä kaavaluonnoksesta annetuista lausunnoista on kaavamateriaaliin tehty tarvittavia 

muutoksia/tarkennuksia.  

Ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin merkittävämpiä tehtyjä muutoksia ovat muun mu-

assa: 

 Teollisuusalueiden (TY-1) sijoittelua muutettu siten, että tontit olisivat hel-

pompi toteuttaa/rakentaa 

 Viheralueiden (VL) sijoittelua muutettu siten, että kaavaratkaisu mahdollistaa 

ekologisen käytävän pohjois-eteläsuuntaisesti, sekä maisemallisen ja melulli-

sen suojan Karviantielle.   

 Kaava-alueen uutta tielinjausta hieman muutettu 

 



 

 

Liitteet:  

 Ehdotusvaiheen kaavamateriaali  

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut lau-

sunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin  

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää 

kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville 

tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan 

paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia 

ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §). 

 

PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää kunnanhalli-

tukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 

kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sa-

nomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyöta-

hoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelys-

tä (MRL 65 §) 

 

Joni Lentovaara poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä, kos-

ka omistaa maapalan kyseiseltä kaavoitettavalta alueelta. 

 

KH § 112  

 

Liitteet: 

 

 Ehdotusvaiheen kaavamateriaali  

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut 

lausunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti asettaa 

ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 

päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan 

kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi 

kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §) 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Mari Ervelä ilmoitti maanomistajana jääviytensä tämän asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi klo 20.38 – 20.39 



 

 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti asettaa 

ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 

päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan 

kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi 

kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §) 

  



 

 

HÄRKÄMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 
Rakltl  § 17 (30.3.2016) 

 
Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 22.3.2016 ehdotuksen 
Härkämäen teollisuusalueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta 
 
 Suunnittelualue:  
 
Sijainti:  
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä 
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen, 
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin. 
 
Alueen koko:  
Alueen pinta-ala on noin 47,6 ha. 
 
Kuvaus:  
Suunnittelualueen itäosa muodostuu selänteen reuna-alueesta, joka on talousmetsäkäytössä. 
Itäosassa sijaitsee myös olemassa olevaa teollista toimintaa. Alueen länsiosa on keskusta-
alueen tuntumaan ulottuvaa peltoaluetta, joka on laaksoalueen vaihettumisvyöhykettä. 
Länsiosassa Karviantien varrella sijaitsee olemassa olevaa kirjavaa haja-asutusta ja näiden 
yhteydessä pienimuotoista liiketoimintaa. Suunnittelualue jatkaa keskusta-alueen tiiviimpää 
rakennettua ympäristöä. 
 
 Lähtökohdat ja tavoitteet: 
 

Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle. 
Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän 
kehittymiselle. Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille 
teollisuustonteille. Kunta on hankkinut alueelta kiinteistöjä teollisuusalueen 
laajentamiseksi. 
 
Kaava-alue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle jokilaaksoa rajaavalle 
selänteelle ja laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeelle keskusta-alueen tuntumaan. Kaava-
alueesta avautuu näkymiä, etenkin ajettaessa Karviantietä pohjoisen suuntaan. 
 
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on 
keskustaajaman tulevaan kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja 
pohjoisosiin laajahkot varaukset MY-5 (maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja). Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä 
uudisrakentamiskielto, jotta alueiden jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli että 
alueet voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä 
asunto- ja teollisuusrakentamisen käyttöön. Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu 
tilanteeseen, jossa eteläistä MY-5 aluetta tarvitaan teollisuuden tarpeisiin. 
Osayleiskaavaa muutetaan suunnittelualueen osalta samanaikaisesti asemakaavan 
kanssa. 
Kaavan tavoitteena on laatia Härkämäen alueelle 20-25 erikokoista teollisuustonttia 
yritysten tarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi osoittaa alueen pohjois- ja 
länsiosaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita sekä länsiosan 



 

 

maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Alueelle on tarkoitus osoittaa virkistysalueet 
teollisuusalueen länsiosaan ja suunnittelualueen pohjoisosaan suojaamaan asuinaluetta. 
Suunnittelualueella sijaitsevan sähkölaitoksen alue on tarkoitus osoittaa 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. Kaava-alueen 
itäosa on jo osittain kaavoitettu, jolloin kyseessä on tältä osin kaavamuutos. 
 
 Kaavamuutoksen aloitusvaihe: 
 
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 
kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja kunnan 
kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen omistajia 
sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 
vuorovaikutusmenettelystä. 
 
Liitteet:  
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaluonnos. 
 
 
RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen 
ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa 
sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja in-
formoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 
vuorovaikutusmenettelystä. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Tekn. ltk. § 53 

 

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

sekä kaavaluonnoksesta annetuista lausunnoista on kaavamateriaaliin tehty tarvittavia 

muutoksia/tarkennuksia.  

Ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin merkittävämpiä tehtyjä muutoksia ovat muun mu-

assa: 

 Teollisuusalueiden (TY-3) sijoittelua muutettu siten, että tontit olisivat hel-

pompi toteuttaa/rakentaa 

 Viheralueiden (VL ja VL-1 ) sijoittelua muutettu siten, että kaavaratkaisu 

mahdollistaa ekologisen käytävän pohjois-eteläsuuntaisesti, sekä maisemalli-

sen ja melullisen suojan Karviantielle.   

 Kaava-alueen uutta tielinjaus hieman muutettu 



 

 

 

Liitteet:  

 Ehdotusvaiheen kaavamateriaali  

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut lau-

sunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin  

 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää 

kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville 

tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan 

paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia 

ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §). 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää kunnanhalli-

tukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 

kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sa-

nomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyöta-

hoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelys-

tä (MRL 65 §). 

Pöytäkirjamerkintä: Joni Lentovaara poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi, koska omistaa maapalan kyseiseltä kaavoitettavalta alueelta. 

 

KH § 113  

Liitteet: 

 

 Ehdotusvaiheen kaavamateriaali  

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut 

lausunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti asettaa 

ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 

päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan 

kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi 

kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §). 

 

 PÄÄTÖS: 



 

 

 

Mari Ervelä ilmoitti maanomistajana jääviytensä tämän asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi klo 20.39 – 20.40. 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti asettaa 

ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 

päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan 

kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi 

kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §). 

  



 

 

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / SIEVI-KORTE 

 
Tekn. ltk. 5.6.2018 § 51 

 

Karviankylässä osoitteessa Rantatie 177 sijaitsevan tilan RANTATÖYRÄ (230-403-

1-54) omistaja Jouko Sievi-Korte hakee poikkeamislupaa lomarakennuksen käyttötar-

koituksen muuttamiseen vakituiseksi asuinrakennuksesi rantayleiskaavan vastaisesti. 

Tila on rantayleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä RA, lomarakennusalue.  

Tilalla on vuonna 2009 rakennettu lomarakennus sekä erillinen rakennus, jonka raken-

tamisajankohdasta ei ole tietoa, ja joka on aiemmin toiminut saunana. Tilalla on omaa 

rantaviivaa 55m. Lomarakennus sijaitsee noin 30m etäisyydellä järvirannasta korkean 

töyrään päällä. Kiinteistölle on liittymä Rantatieltä ja rakennusten välittömään lähei-

syyteen on hyvät kulkuyhteydet. Vakituista asutusta on Rantatien toisella puolella 

noin 150m etäisyydellä rakennuksesta.  

Naapureita on kuultu hakemuksen yhteydessä, kenelläkään ei ole huomauttamista asi-

assa.  

 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Päätöksellä ei aiheuteta 

haittaa ympäristölle tai luontoarviolle, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta 

muutoksia alueen rakentamisessa. Tilan päärakennus on jo rakentamisvaiheessa ra-

kennettu vakituiseen asumiseen soveltuvaksi. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Rantatöyrän kiinteistölle myön-

netään määräaikainen lupa poiketa rantayleiskaavan määräyksestä seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-merkinnästä on voimassa 

kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-

lupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-

asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy rantayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus.  



 

 

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

KH § 114  
 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää 

Rantatöyrän kiinteistölle määräaikaisen luvan poiketa rantayleiskaavan määräyksestä 

seuraavin ehdoin: 

 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-merkinnästä on voimassa 

kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-

lupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-

asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy rantayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää Rantatöyrän 

kiinteistölle määräaikaisen luvan poiketa rantayleiskaavan määräyksestä seuraavin 

ehdoin: 

 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  



 

 

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-merkinnästä on voimassa 

kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-

lupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-

asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy rantayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

  



 

 

SARAN METSÄSTYSSEURA RY:N AVUSTUSANOMUS 

 

KH § 115  Saran metsästysseura ry pyytää Karvian kunnalta avustusta lahtivajan rakentamiseen. 

 

 Tarkoituksena on rakentaa 10 * 6 metrin kokoinen lahtivaja Saran kylätalon tontille. 

 

 Lähialueella ei ole hyvää hygienisiä tilavaatimuksia täyttävää paikkaa teurastukselle, 

joka tila olisi käyttövalmiina ympäri vuoden. Karjatilat voisivat käyttää lahtivajaa 

tarvittaessa hätäteurastukseen ja tilaa voitaisiin käyttää myös kolarieläinten 

käsittelyyn. Myös villisika, jonka metsästys tietyin edellytyksin on ympärivuotinen, 

on levittäytymässä alueelle, joten teurastustilaa tarvitaan muunakin kuin hirvieläinten 

metsästysaikana. Rakennuksen huonetilan puhdistuksen helppous on ollut 

suunnittelun lähtökohta ja ulkoapäin rakennus tulee sopimaan ympäröivään 

miljööseen. Rakennus voidaan ilmoittaa elintarvikehuoneistoksi ja 

suunnitteluratkaisujen johdosta se on pitkäikäinen. 

 

 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 105.403 euroa. Hankkeelle on saatu Leader-

avustusta 50.593 euroa. Kunnalta anotaan hankkeen rahoitussuunnitelman mukaisesti 

10.000 euron avustusta, mikä vastaa n. 9,5 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Rakennuslupapiirustukset ovat oheismateriaalina.  

 

Liitteet: 

 

 Avustusanomus 

 Hankesuunnitelma 

 Hankebudjetti 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää Saran Metsästysseura ry:lle anomuksen mukaisesti 

10.000 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen sillä edellytyksellä, että 

kunnanvaltuusto päättää myöntää avustusta varten 10.000 euron lisämäärärahan 

menokohdalle muu hallinto, avustukset yhteisöille. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää Saran Metsästysseura ry:lle anomuksen mukaisesti 

10.000 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen sillä edellytyksellä, että 

kunnanvaltuusto päättää myöntää avustusta varten 10.000 euron lisämäärärahan 

menokohdalle muu hallinto, avustukset yhteisöille. 

  



 

 

KUNTARAHAOSUUS KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖN 
ESISELVITYSHANKKEESEEN 

 
KH § 116  

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö on jättänyt Leader Pohjois-Satakunta ry:lle 

avustusanomuksen esiselvityshankkeesta. Hankkeella selvitettäisiin työpajan ja 

kierrätyskeskuksen yhteistyömahdollisuuksia harrastaja-  ja ammattiteattereiden 

kanssa. Työpajassa voitaisiin tehdä rekvisiittaa ja puvustusta sekä korjata/ vuokrata 

näitä. Myös kierrätyskeskusta voitaisiin tässä hyödyntää.  

 

Esiselvityshankkeelle palkattaisiin työntekijä, joka tekisi kartoituksen 150 kilometrin 

säteellä olevien harrastaja- ja ammattiteattereiden osalta. Hanke koostuu pääasia 

työntekijän palkoista. Muut kulut koostuvat mm. matkakuluista, päivärahoista, 

puhelinkuluista ja postituskuluista. Näiden osalta kustannusmallina hankkeessa on flat 

rate.  

 

Hankkeella on tarkoitus selvittää löytyykö alueelta kiinnostusta ja taloudellisia 

resursseja kyseisen palvelun käyttöön. Rekvisiitan valmistus soveltuisi hyvin työpajan 

nykyisiin toimintoihin, osaamiseen ja konekantaan. Esiselvityshankkeella on tarkoitus 

luoda myös valmis toimintamalli ja tehdä jo aiesopimuksia teattereiden kanssa, jotta 

toiminta voisi heti hankkeen päättymisen jälkeen käynnistyä. Onnistuessaan tämä toisi 

uudenlaisia mielekkäitä töitä työpajalle sekä nostaisi sen profiilia ja vetovoimaa. 

Toiminnan myötä työpajalle voisi syntyä uusia työpaikkoja ja se voisi myös luoda 

uudenlaista pienyrittäjyyttä.  

 

Hankkeelle on realistista saada vähintään 70 % avustusta leaderista.  Loppuosalle 

vaaditaan kunnan 4.654 euron rahoitusosuus. Tähän ei ole varattuna talousarviossa 

määrärahaa ja kuntaosuutta varten tulee hakea valtuustolta lisämääräraha. Määräraha 

haetaan ehdollisena, koska hankehakemus on käsittelyssä 20.6.2018. 

 

Liitteet: 

 

 hankesuunnitelma ja budjetti 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 4.654 euron 

suuruisen lisämäärärahan Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön esiselvityshankkeen 

vaatimaa kuntaosuutta varten, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 

vähintään 70 % avustus leaderista.  Määräraha varataan työllistämistä tukeviin 

palveluihin.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 4.654 euron 

suuruisen lisämäärärahan Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön esiselvityshankkeen 

vaatimaa kuntaosuutta varten, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 

vähintään 70 % avustus leaderista.  Määräraha varataan työllistämistä tukeviin 

palveluihin.  

  



 

 

VIRKAVAPAUSANOMUS 

 

KH § 117 Kunnansihteeri Hanna Vainionpää anoo palkatonta virkavapautta ajalle 1.11.2018–

31.10.2019 tuomioistuinharjoittelun suorittamiseksi. 

 

Liitteet: 

 

 Anomus 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus myöntää kunnansihteeri Hanna Vainionpäälle palkatonta virkavapaata 

ajalle 1.11.2018–31.10.2019. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus myönsi kunnansihteeri Hanna Vainionpäälle palkatonta virkavapaata 

ajalle 1.11.2018–31.10.2019. 

 

Kunnanjohtajalle annettiin valtuudet sijaisjärjestelyiden valmisteluun.  

 

  



 

 

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT LOPPUVUONNA 2018 

 

KH § 118 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: 

 

13.8.2018 

3.9.2018 

24.9.2018 

15.10.2018 

5.11.2018 

19.11.2018 

17.12.2018 

 

PÄÄTÖS: 

 

13.8.2018 

3.9.2018 

24.9.2018 

15.10.2018 

5.11.2018 

19.11.2018 

17.12.2018 

 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 119 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Voitto Raita-aho ilmoitti olleensa Pohjois-Satakunnan Kehittämisyhtiön kokouksessa. 

 

Voitto Raita-aho osallistui myös Seutuverkon yhtiökokoukseen.  

 

Maakunnan yhteistyöryhmään MYR maaseutujaoston jäsenen nimeämine: Marko 

Rajamäki menee varsinaiseksi jäseneksi ja Matti Arkko nimetään hänen 

varajäsenekseen. 

 

 Kunnan puheenpitäjä Karvia-Päiville Voitto Raita-aho sunnuntain toritapahtumaan ja 

Kaija Kangas Kirin lavalle perjantaina. 

 

Valtuuston puheenjohtaja kutsui kunnanhallituksen vieraaksi 2.8.2018 klo 10 – 14.00 

Avoimet ovet –tapahtumaan.  

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 120  Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Valtiovarainministeriö 

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 

Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä 

laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta 

Lausunto pyydetään antamaan linkin kautta lausuntopalvelu.fi:ssä 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta digitaalisen infrastuktuurin 

strategiaksi 

Lausunto pyydetään antamaan linkin kautta lausuntopalvelu.fi:ssä 

25.6.2018 mennessä 

 

Ympäristöministeriö 

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 

ilmoituksenvaraisista eläinsuojista  

Lausunto pyydetään antamaan linkin kautta lausuntopalvelu.fi:ssä 

 

Valtiokonttori 

 

Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 2018 

 

Kuntatyönantajat KT 

 

KT:n yleiskirje 11/2018; Työehtosopimus Kunnallisen tuntipalkkaisen 

henkilöstön työehtosopimuksen 2018–2019 muuttamisesta 

 

Kuntaliitto  

Henkilötietojen käsittely tietosuojalain viivästyessä  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Päätös 25.5.2018; Nro 81/2018/2, Dnro ESAVI/2447/2017 

Kotonevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karvia 

 

Aluehallintovirasto hylkää ympäristölupahakemuksen Kotonevan 

noin 16,0 ha:n suuruisen lohkon 2 turvetuotannon osalta Karvian 

kunnassa. Alue on merkitty päätöksen liitteenä olevaan karttaan 2.  

 

Aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan Kotonevan jo 

tuotannossa olevan lohkon 1 turvetuotantoon Karvian kunnassa 

hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti 

siten muutettna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Lupa koskee noin 



 

 

7,5 ha:n suuruista tuotantoaluetta. Alue on merkitty liitteenä 

olevaan karttaan 2.  

Päätös on lähetetty Karvian kunnalle tiedoksi. 

 

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto 

 

Selvityspyyntö 31.5.2018 Karvian kunnan valtuutuksesta 

anniskeluluvan hakemiselle osoitteeseen Riskunkatu 6, Karvia. 

Selvityspyyntöön on annettu selvitys sähköpostitse 4.6.2018.  

 

Päätös 5.6.2018 anniskelualueen hyväksymisestä, koskien Kirin 

mäen Kirin lavan välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa piha-

aluetta; Karvia-Päivien Tapahtumateltta 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY 

 

Joukkoliikennetyöryhmän kokouksen asialista 

Kokous Raumalla 29.5.2018 

 

Maanmittauslaitos 

 

Maanmittauslaitoksen ilmoitus kaupanvahvistajien ilmoitusten 

tietosuojasta, säilytyksestä ja tietopalvelusta 

Kuntiin tulevat kaupanvahvistajien ilmoitukset tulevat kuntien 

sisäistä käyttöä varten eli tulevat mahdollista etuosto-oikeuden 

käyttämistä varten ja ne tuhotaan 3 kuukauden etuosto-oikeusajan 

jälkeen. Kunnalle ei muodostu näistä arkistoa tai rekisteriä eikä 

niistä luovuteta tietoa kunnan ulkopuolelle vaan mahdolliset 

tietopyynnöt tulee tehdä suoraan Maanmittauslaitokselle.  

 

Poliisihallitus 

 

Poliisin uutiskirje 2/2018 

Ajankohtaisia asioita poliisissa 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 21.5.2018, § 76 

Toiminnan ja talouden katsaus 1-4 kk/2018 

 

Yhtymävaltuuston kokouskutsu 4.6.2018 kokoukseen 

Esityslista on luettavissa osoitteessa: 
http://poytakirjat.satshp.fi:70/ 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pide-

tään 11.6.2018. 

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

Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille 2017 

Satakuntaliitto 

 

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


 

 

Satakuntaliiton tiedotejakelu/ Mediatiedote SustainBalticista 21.5.2018 

Luonnos matkailu- ja virkistyskäytön edistämiseksi Satakunnan 

rannikkoalueella julkaistu – kerro näkemyksesi sinulle merkittävistä 

kohteista ja kehitystarpeista. 

 

Kokoustiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 23.5.2018 

EU-rahoitusta kolmelle isolle hankkeelle Satakuntaan 

 

Maakuntavaltuuston 18.5.2018 pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilla: 

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

bid=1028 

 

Maakuntahallituksen 4.6.2018 kokouksen esityslista on luettavissa 

verkkosivuillamme: 

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

+bid=1159  

 

Satakuntaliiton tiedote 1.6.2018 

Sote-uudistus etenee: perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa 

valinnanvapaudesta 

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 koskeva tiedote: Satakuntaliiton 

maakuntahallitus hyväksyi (4.6.2018) vastineet Satakunnan 

vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin. 

 

Maakuntahallituksen 4.6.2018 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuillamme: 

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

bid=1159  

 

Maakuntahallitus 4.6.2018 § 79 Maakuntavaltuuston 18.5.2018 

kokouksen päätösten täytäntöönpano 

Maakuntavaltuusto 18.5.2018 § 4 

Täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti pöytäkirjanote. 

MAAKUNTAVALTUUSTO 18.05.2018 § 4 SATAKUNTALIITON 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017 

 

 

Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan 8.5.2018 kokouksen 

pöytäkirja. 

 

Otteet:  § 14; Talous- ja toimintakatsaus, maaliskuu 2018-05-30 

 § 16; Talousarvio 2019 

 

Pöytäkirja on luettavissa myös Porin kaupungin nettisivuilla: 

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=

SATPEL&pvm=8%2e5%2e2018%2018%3a00 

 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1028
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1028
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1159
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1159
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1159
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1159
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=8%2e5%2e2018%2018%3a00
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=8%2e5%2e2018%2018%3a00


 

 

Pelastuslautakunnan esityslista 5.6.2017 

Esityslista on luettavissa Porin kaupungin nettisivuilla osoitteessa:  

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=

SATPEL&pvm=5%2e6%2e2018%2018%3a30 

 

Satakunnan pelastuslaitos pyytää lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 

2019 talousarviosta. Lausuntopyyntö ja pöytäkirjan ote 5.6.2018 § 25 

Talousarvio 2019 

 

Porin kaupunki  

 

Porin kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen yhteinen kutsu 

saapua ensi kesänä Asuntomessuille Poriin 6.7. - 5.8.2018. 

 

Jämijärven kunta, kunnanhallitus 

 

Jämijärven kunnanhallituksen pöytäkirjasta 21.5.2018 § 131, koskien 

elokuvakomission yhteistyömaksua. 

 

Jämijärven kunnanvaltuuston päätös kokouksesta 28.5.2018 § 38 

Sitoumus Satakunnan valinnanvapauspilottiin 

 

Eurajoen kunta 

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 29.5.2018 kokouksesta § 129 

Osallistuminen Länsi-Suomen elokuvakomission yhteistyöhankkeeseen 

 

Kansaneläkelaitos, KELA 

 

Kelan tiedote 16.5.2018, Valinnanvapauden valtakunnallisissa piloteissa 

käytetään Kelan kehittämiä tiedonhallintapalveluja 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

 

Pöytäkirja 18.5.2018, varsinainen yhtiökokous. 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirja 3/2018, 7.6.2018 liitteineen 

 

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto 

 

Vammaisneuvoston muistiot 1-4/2018 

 

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy 

 

Kokouskutsu varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen 8.6.2018. 

 

Karvian Lämpö Oy 

 

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=5%2e6%2e2018%2018%3a30
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=5%2e6%2e2018%2018%3a30


 

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja 25.5.2018 

 

Karvian 4H yhdistys 

 

Ilmoitus stipendien saajista 

 

Rami Hakala  

 

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymävaltuuston kevätkokoukseen 

21.5.2018 liittyen henkilö on ilmoittanut kommenttien kera 

kokouspostituslistalla olleille esteestä saapua paikalle kokoukseen. 

 

Kunnan omat toimielimet / toimikunnat 

 

Esittävien taiteiden katsomon rakennuttajatyöryhmän palaveri 9.5. 

tiedoksi kunnanhallitukselle 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 60 / 25.5.2018 

Virallinen lehti 63 / 1.6.2018 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 121 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


