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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 122 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 § 123 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 Tomi Ylilammi ja Mari Ervelä. 



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA 
VUODELLE 2019 

 

KH § 124 Satakunnan pelastuslaitos pyytää 8.6.2018 päivätyllä kirjeellä kunnilta lausuntoa 

pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioehdotuksesta 15.8.2018 mennessä. Kuntien 

välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 

käsittelee talousarvion kuntia kuultuaan. Lopullisen talousarvion vahvistaa Porin 

kaupunginvaltuusto.  

 

 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 8.5.2018 hyväksynyt 

talousarvion laadintaperiaatteet ja 5.6.2018 päättänyt lähettää talousarvion lausunnolle 

osakaskuntiin. Porin kaupungin ohjeistus puuttuu.  

 

 Satakunnan Pelastuslaitoksen lausuntopyynnössä todetaan mm: "Talousarvion 

perusperiaate on, että kuntien yhteisesti maksettavat kustannukset on nostettu 

toteuttamiskelpoiselle tasolle. Kuluvan vuoden talousarvio näyttää ylittyvän. 

Talousarviossa pysyminen ei ole mahdollista, jos pidetään kiinni hyväksytystä 

palvelutasopäätöksestä. Paloasemien vuokrat on tarkistettu vuoden 2019 

kustannustason mukaisiksi. Paloasemien vuokria tarkistellaan sen mukaan kuin tietoja 

muutoksista saadaan.  

 

 Tällä talousarvioesityksellä nykyinen palvelutaso olisi kenties mahdollista säilyttää. 

Hienosäätöä tehtäisiin perinteisesti pitämällä virkoja vaihtotilanteissa auki.  

 

 Talousarviota vuodelle 2019 arvioitaessa kannattaa huomata, että se muodostaa 

lähtötason maakunnalliseen järjestelmään ja siten vaikuttaa VM:ltä tulevaan 

rahoitukseen vuodesta 2020 alkaen. Tämäkin puoltaa realistisen ja 

toteuttamiskelpoisen talousarvion laatimista."  

 

 Pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesityksessä kuntien yhteisesti maksettavat 

kustannukset ovat 20.800.000 euroa. Karvian kunnan vuoden 2019 

asukaslukuperusteinen maksuosuus on 176.066 euroa (n. 73 euroa/asukas), kunnan 

tilaamat lisäpalvelut 36.000 euroa ja paloasemavuokra 141.874 euroa eli kustannukset 

yhteensä 353.940 euroa. Kokonaiskustannukset ovat 7.000 euroa suuremmat kuin 

vuonna 2018 (muutos% 2,0). 

 

Liitteet: 

 

 Satakunnan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö 8.6.2018 

 Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta 5.6.2018 ja 

kuntien maksuosuudet 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Karvian kunnalla ei ole 

huomautettavaa Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioehdotukseen vuodelle 2019. 

 



 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaan tulee varata riittävät määrärahat siten, että 

hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso voidaan 

turvata. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Karvian kunnalla ei ole 

huomautettavaa Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioehdotukseen vuodelle 2019. 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaan tulee varata riittävät määrärahat siten, että 

hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso voidaan 

turvata. 

 

Karvian kunta edellyttää, että kalustonhoitajan työpanoksen ja kustannusten 

jakautumisesta toimitetaan kunnalle vuosittain selvitys. 



 

 

 

LAUSUNTO  TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
MAKSETTAVAN LISÄKORVAUKSEN JAKAMISESTA LOUNAIS-SUOMEN 
ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN SOPIMUSKUNNILLE 

 
KH § 125 Lounais-Suomen aluehallintovirasto varaa toimialueensa talous- ja velkaneuvonnan 

sopimuskunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa talous- ja velkaneuvonnan 

alustavasta rahanjakolaskelmasta vuodelle 2018. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 

aluehallintovirastolle 10.8.2018 mennessä (ilmoitettu, että lausunto annetaan 

14.8.2018). 

 

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

velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2018 maksettavan korvauksen perusteista. 

Aluehallintoviraston tulee toimittaa syyskuussa maksettavan lisäkorvauksen jakoa 

koskevat tiedot Kuluttajavirastolle 21.8.2018 mennessä. 

 

 Aluehallintovirasto on 28.3.2018 tekemällään päätöksellä jakanut 

velkaneuvontapalveluiden tuottajina toimiville kunnille peruskorvausta yhteensä 

1.347.614 euroa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on maksanut peruskorvauksen kuntien 

tileille huhtikuussa 2018. 

 

 Valtion vuoden 2018 talousarviossa on Lounais-Suomen aluehallintoviraston osalle 

varattuna lisäkorvaukseen 282.897 euroa. Momentin määräraha on kaksivuotinen 

siirtomääräraha. 

 

 Lisäkorvaus maksetaan aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella. 

Lisäkorvauksen perusteita ovat, palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan 

kysyntä ja tarve tai neuvonta-alueen asukasluku.  

 

 Harkinnanvaraisten määrärahojen kohdentamista harkittaessa on otettu huomioon 

talous- ja velkaneuvonnan tuottajien Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vuodelta 2017 

toimittamat seurantaraportit sekä talous- ja velkaneuvontapalveluja tuottavien 

ilmoitukset jonotusajoista, uusista asiakkaista. asiakasjonoista sekä keskeneräisistä 

asioista tammi- ja huhtikuulta 2018. Tarveharkinnassaan aluehallintovirasto on 

tarkastellut seurantatietoja erikseen kunkin velkaneuvonta-yksikön osalta sekä 

suhteessa toisiin velkaneuvonta-alueisiin ja aluehallintoviraston toimialueen 

keskiarvoihin. Harkinnassa on myös huomioitu, että liian suuret tai jatkuvat muutokset 

resurssien kohdentamisessa eivät välttämättä edistä palveluiden saatavuuden ja laadun 

kehittymistä aluehallintoviraston toimialueella.  

 

 Neuvonta-alueen asukasluvulle on lisäkorvauspäätöksessä asetettu suuri painoarvo ja 

tällä pyritään myös jatkossa edistämään korvauspäätösten ennakoitavuutta. 

Lisäkorvausta jaettaessa on huomioitu myös ruotsinkielisten palvelujen saatavuuden 

varmistaminen.  

 

 Alustavassa laskelmassa Karvian osuus lisäkorvauksesta on 3.821 euroa  alueelle 

Karvia I (Karvia, Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen, Honkajoki, Parkano, Kihniö) ja 

7.781 euroa alueelle Karvia II (Huittinen, Sastamala ja Punkalaidun).  

 



 

 

Liitteet: 

 

 Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 19.6.2018, 

LSAVI/3617/2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy aluehallintoviraston lisäkorvauslaskelman. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi aluehallintoviraston lisäkorvauslaskelman. 



 

 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKODIN KALUSTEISIIN 

 

 
KOLTK 6.8.2018 § 43 

Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä on kasvanut, eivätkä nykyiset paikat (Kissankimal-

lus 12 + 24 paikkaa, Onnimanni 12 paikkaa) riitä syksyllä 2018. Tilapäisenä ratkaisu-

na kunnantalon alakertaan perustetaan kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkoti, johon 

voidaan sijoittaa kahdeksan lasta. Lapsia varten kyseisiin tiloihin on hankittava muun 

muassa sängyt sekä pöytiä ja tuoleja.  

 

Päivähoidonohjaajan pyytämän tarjouksen mukaan tarvittavan kaluston kustannus on 

noin 4.300 euroa. 

 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin kalusteisiin. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

 

KH § 126   
 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 



 

 

 

PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN VIRKA 

 
KOLTK 6.8.2018 § 39 

Päivähoidonohjaaja Arja Ruinu on irtisanoutunut virastaan 1.10.2018 lähtien eläkkeel-

le jäämisen vuoksi. 

 

Päivähoidonohjaaja vastaa Karvian kunnan varhaiskasvatuksesta (ei esiopetuksesta), 

kotihoidontukiasioista, leikkikenttätoiminnasta sekä perhetyöstä. Päivähoidonohjaaja 

on hallintosäännön mukaisesti päivähoidon toimintayksiön esimies ja vastaa hallinto-

säännön mukaan päivähoidon toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Työtehtäviin kuu-

luu mm. varhaiskasvatuksen henkilöstöhallinnosta vastaaminen, lasten sijoittaminen 

päivähoitoyksiköihin, maksupäätökset ja laskutus, päivähoidon kehittäminen ja turval-

lisuus- ja valvonta-asiat. Kunnan toimintaa kehitettäessä päivähoidonohjaajan työteh-

täviin voidaan mahdollisesti liittää muita työtehtäviä. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena päivähoidonohjaajan virkaan on lastentarhanopettajan päte-

vyys (esim. lastentarhanopettaja tai sosionomi AMK) 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

päivähoidonohjaan virkaan 1.10.2018 lähtien toistaiseksi. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa viran haettavaksi 31.8.2018 mennessä ja valtuuttaa 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

päivähoidonohjaan virkaan 1.10.2018 lähtien toistaiseksi. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa viran haettavaksi 31.8.2018 mennessä ja valtuutti 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

 

KH § 127  KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan päivähoidonohjaajan toistaiseksi 

voimassaolevaan virkasuhteeseen 1.10.2018 lähtien. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan päivähoidonohjaajan toistaiseksi 

voimassaolevaan virkasuhteeseen 1.10.2018 lähtien. 



 

 

 

LASTENTARHANOPETTAJAN TYÖSUHDE 

 

 
KOLTK 6.8.2018 § 40 

Lastentarhanopettaja Pirjo Penttilä on irtisanoutunut 6.8.2018 lähtien. 

 

Pirjo Penttilä on toiminut päiväkoti Kissankimalluksen alle 3-vuotiaiden lasten ryh-

män lastentarhanopettajana. Varhaiskasvatuslain mukaisten henkilöstövaatimusten 

täyttämiseksi työtehtävä tulee täyttää mahdollisimman pian. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on lastentarhanopettajan pätevyys (esim. lasten-

tarhanopettaja tai sosionomi AMK) 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa työsuhteen haettavaksi 31.8.2018 mennessä ja valtuuttaa 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa työsuhteen haettavaksi 31.8.2018 mennessä ja valtuutti 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

 

KH § 128   

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan lastentarhanopettajan toistaiseksi 

voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan lastentarhanopettajan toistaiseksi 

voimassaolevaan työsuhteeseen. 



 

 

 

OMISTAJAOHJAUKSEN ANTAMINEN KARVIAN LÄMPÖ OY:N TOIMITUSJOHTAJA-
ASIASSA 

 
KH § 129 Lämpöyhtiön toimitusjohtaja Antti Otava on ilmoittanut, että hoitaa Karvian Lämpö 

Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä 31.12.2018 asti. Karvian Lämpö Oy on kokouksessaan 

1.8.2018 päättänyt pyytää kunnanhallituksen kantaa toimitusjohtajan tehtävien hoitoon 

tästä eteenpäin. Toimitusjohtaja on laatinut hakuilmoituksen, mutta paikka laitetaan 

hakuun vasta, kun kunnanhallitus on keskustellut asiasta.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus keskustelee Karvian Lämpö Oy:n toimitusjohtajan tehtävien hoidosta 

1.1.2019 alkaen ja antaa evästystä Karvian Lämpö Oy:n hallitukselle.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja tutustui hakuilmoitukseen. Kunnanhallitus totesi 

hakuilmoituksen hyväksi sillä täydennyksellä, että kunnanhallitus esittää, että 

nykyinen tehtävästä maksettava kuukausikorvaus (600 euroa) näkyisi 

hakuilmoituksessa.  

 



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ KOTONEVAN TURVETUOTANTOALUEEN 
YMPÄRISTÖLUVASTA 

 
KH 25.9.2017 

§ 185 Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Vesa Hietikon Kotonevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 

ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus 

aluehallintovirastoon 2.10.2017 mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro 

ESAVI/2447/2017. 

 

 Vesa Hietikko hakee ympäristölupaa noin 7,5 ha:n suuruisen toiminnassa 

 olevan Kotonevan turvetuotantoalueen lohkon 1 laajentamiseen noin 16,0 

 ha:n suuruisella lohkolla 2. Kotoneva sijaitsee Karvianjoen yläosassa Neulaluoman 

 valuma-alueella Karvian kunnassa noin 1,1 km:n etäisyydellä sen 

 keskustaajamasta. 

 

 Turvetuotanto lohkolla 1 on aloitettu vuonna 2004 ja tuotannon arvioidaan 

 jatkuvan vuoteen 2037 saakka. Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan laskuojan 

kautta Neulaluomaan ja edelleen Suomijokeen. Kotonevan tuotantoalueella on 

nostettu jyrsinpolttoturpeen ohella ympäristöturpeita. Arvioitu lohkojen 1 ja 2 

tuotantomäärä vuodessa on 220–315 m3/ha ja tuotettava kokonaismäärä noin 565 000 

m3. 

 

 Vesienkäsittelymenetelminä ovat sarkaoja-altaat, päistepidättimet sekä 

virtauksenpidätinpadot. Kuivatusvesien käsittelyä tehostetaan 1,25 ha:n suuruisella 

 ojittamattomalla pintavalutuskentällä. 

 

 Lähin asutus on noin 230 m:n etäisyydellä tuotantoalueesta. Asutuksen ja 

 tuotantoalueen väliin jätetään ja istutetaan suojaavaa metsää. 

 Tuotantoalueen jälkikäytöksi on suunniteltu maa- ja metsätalouskäyttöä. 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 10.8.2017 ESAVI/2447/2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Kotonevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että 

ympäristön kuormitusta seurataan säännöllisesti. Aluerajauksessa ja lupaehdoissa 

tulee kiinnittää huomiota turvetuotantoalueen etäisyyteen asutuksesta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tiina Järvinen sekä Tarja Hietikko poistuivat esteellisenä sukulaisuussuhteen vuoksi 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.28-18.52. 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Kotonevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että 



 

 

ympäristön kuormitusta seurataan säännöllisesti. Aluerajauksessa ja lupaehdoissa 

tulee kiinnittää huomiota turvetuotantoalueen etäisyyteen asutuksesta.  

 

KH § 130 Vesa Hietikko on valittanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 25.5.2018 

nro 81/2018/2, koskien Ympäristöluvan myöntämistä Kotonevan turvetuotantoalueelle 

Karviassa.  

 

Vaasan hallinto-oikeus on varannut Karvian kunnalle tilaisuuden antaa kirjallisen 

vastineen edellä mainitun valituksen johdosta. 

 

Vastine pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen 

vaasa.hao@oikeus.fi tai kirjallisena postitse 31.8.2018 mennessä Vaasan hallinto-

oikeuteen.  

 

Vastineessa pyydetään ilmoittamaan asian diaarinumero 0+0777/18/5115. 

 

Liitteet: 

 

 Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö 30.7.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnalla ei ole huomautettavaa Kotonevan turvetuotantoalueen lohkoa 2 

koskevaan muutettuun suunnitelmaan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Tiina Järvinen sekä Tarja Hietikko poistuivat esteellisenä sukulaisuussuhteen vuoksi 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.33- 18.34. 

 

Karvian kunnalla ei ole huomautettavaa Kotonevan turvetuotantoalueen lohkoa 2 

koskevaan muutettuun suunnitelmaan. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi


 

 

 

VALTUUSTOALOITE:  KYLÄKARVIANTIEN – KARVIAN TERVEYSASEMAN – 
ILTARUSKON PALVELUKESKUKSEN VÄLISEN KEVYENLIIKENTEEN 
TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 

 

KH § 131 Kunnanvaltuustossa 19.4.2018 on jätetty seuraava valtuustoaloite: 

 

Kyläkarviantieltä käännyttäessä Iltaruskonkadulle ei kevyenliikenteen tarvitsemaa 

tilaa ole huomioitu lainkaan. Vaarallisin osuus reitillä on heti sen alkupäässä ennen 

terveysaseman liittymää, jossa kadun leveys riittää niukasti kahdelle henkilöautolle.  

 

Palvelukoti Syreenin tontin kohdalla katu on leveimmillään ja tilaa on riittävästi 

kevyenliikenteen erottamiseksi esim. ajoratamerkinnöin kadun vasempaan reunaan 

kuljettaessa Iltaruskoa kohden. 

 

Esitän kadun leventämistä (1-1,5 m) Syreenin kohdalla jo nyt toteutettuun leveyteen ja 

lisäksi vasemmalle kääntyvä rivitalojen liittymä tarvitsee suojatiemerkinnän 

kevyenliikenteen turvaksi liittymän kohdalla. 

 

Karviassa 19.4.2018 

Kari Aalto 

kunnanvaltuutettu 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää lähettää asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti lähettää asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 

 



 

 

 

VALTUUSTOALOITE:  MUOVIJÄTTEEN KERÄYSPISTE KARVIAAN 

 

KH § 132 Kunnanvaltuustossa 26.6.2018 on jätetty seuraava valtuustoaloite: 

 

Valtuutettu Sami Laitila jätti suullisen valtuustoaloitteen muovijätteen keräyspisteen 

järjestämisen selvittämisestä Karviaan. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää lähettää Sami Laitilan valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan 

käsiteltäväksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti lähettää Sami Laitilan valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan 

käsiteltäväksi. 



 

 

 

VALTUUSTOALOITE:  NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTTAMINEN KANTIN KOULUN 
KOHDALLA 

 

 

KH § 133 Kunnanvaltuustossa 19.4.2018 on jätetty seuraava valtuustoaloite: 

 

Valtuutettu Väinö Hautaluoma jätti suullisen valtuustoaloitteen Kantin koulun 

kohdalla olevan 50 kilometriä tunnissa nopeusrajoituksen muuttamiseksi 80 

kilometriä tunnissa nopeusrajoitukseksi. Kuntalaisilta oli tullut viestiä, että 50 km/h 

nopeusrajoitus ei ole enää tarpeen, koska koulutoiminta, jota varten rajoitus laitettu, 

on alueella lakannut. Alueelle toivottiin saatavan 80 km/h nopeusrajoitusta.  

 

19.4.2018 

Väinö Hautaluoma 

kunnanvaltuutettu 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma on ollut aloitteen tiimoilta yhteydessä Varsinais-

Suomen ELY-keskukseen. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa, että nopeusrajoituksesta päättäminen kuuluu Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen toimivaltaan.  

 

Valtuustoaloite on lähetetty tiedoksi ja käsiteltäväksi Ely-Keskukseen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus totesi, että nopeusrajoituksesta päättäminen kuuluu Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen toimivaltaan.  

 

Valtuustoaloite on lähetetty tiedoksi ja käsiteltäväksi Ely-Keskukseen.  



 

 

 

VALTUUSTOALOITE:  TASOKOROTUS KOKOUSPALKKIOIHIN 

 

KH § 134 Kunnanvaltuustossa 19.4.2018 on jätetty seuraava valtuustoaloite: 

 

Esitän tasokorotusta kokouspalkkioihin: 

-valtuusto ja puheenjohtajisto 

-kunnanhallitus ja puheenjohtajisto 

-lautakunnat ja puheenjohtajat 

-työryhmät ja puheenjohtajat 

 

Karviassa 19.4.2018 

Jori Louhisuo 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2018 talousarviossa ei olla varauduttu 

kokouspalkkioiden korotuksiin. Kunnanhallitus päättää, että kokouspalkkioiden 

tasosta päätetään vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä ja mahdollisia 

kokouspalkkiomuutoksia valmistellaan vuoden 2019 talousarvioita käsittelevässä 

valtuustoseminaarissa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus totesi, että vuoden 2018 talousarviossa ei olla varauduttu 

kokouspalkkioiden korotuksiin. Kunnanhallitus päättää, että kokouspalkkioiden 

tasosta päätetään vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä ja mahdollisia 

kokouspalkkiomuutoksia valmistellaan vuoden 2019 talousarvioita käsittelevässä 

valtuustoseminaarissa. 

 

Eetu Suoneva poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.41. 



 

 

 

SALASSA PIDETTÄVÄ:  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 136 Kunnanhallituksen muut asiat:   

 

1. Kunnanhallituksen kokouksessa on aiemmin keskusteltu yhtenäiskoulun 

ilmastoinnin ongelmista.  

 

 Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.6.2018 

pykälässä 54, Muut asiat, 2.Yhtenäiskoulun ilmastointi seuraavasti: 

 

 Kunnanhallituksessa on keskusteltu Yhtenäiskoulun ilmastoinnin 

ongelmista gallerialaajennuksessa. Kunnanrakennusmestari selvitti, että 

ilmastointi toimii niin kuin se on suunniteltukin, mutta kuluvan 

toukokuun helteet ovat olleet poikkeuksellisen kovia, eikä ilmanvaihdon 

viilennystä ole suunniteltu näin pitkien helteiden varalle. 

Gallerialaajennuksen suuret ikkunat päästävät valon ja lämmön 

lävitseen lähes esteettä, kun aiemmin koulua länsipuolella varjostanut 

koivikko on kaadettu, eikä luokkaan asennetut verhot riitä estämään 

valon ja lämmön pääsyä sisätiloihin. Ratkaisuksi on mahdollisesti 

kaavailtu aurigonsuojakalvoa tai markiisia. 

 

2. Kuntakisa Jämillä perjantaina 31.8.2018 klo 17 

Kuntakisaa on vuosittain käyty eri kunnissa ja tänä vuonna se on sovittu 

järjestettäväksi Jämijärvellä. 

 

Jämijärven kunta kutsuu neljän hengen kisajoukkueet kannustajineen 

JämiMaat Seikkailupuistoon Jämille. Jokainen kunta kisaa neljän hengen 

joukkueilla, jotka koostuvat kunnanhallituksesta ja / tai näiden 

varajäsenistä ja / tai valtuutetuista / johtoryhmästä.  

JämiMaat seikkailupuistossa on 5 eritasoista seikkailurataa puissa ja kisa 

käydään suunnilleen keskitasolla.  

 

Kisajoukkueiden kiipeilykustannukset maksaa Jämijärvi. Kisajoukkueen 

lisäksi kuka tahansa voi kiipeillä maksamalla asianomaisen hinnan. 

Ilmoittautumiset (lukumäärä, allergiat) kisaan ja kannustajiksi 

viimeistään perjantaina 24.8.2018 jamijarvi@jamijarvi.fi 

 

Osallistujat: Tiina Järvinen, Jaakko Hietaluoma, Jyrki Koivumäki ja 

valtuuston edustaja. 

 

3. Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto järjestää koulutustilaisuuden 30.8 

Kuntoutuskeskuksessa klo 17:30 alkaen. Tilaisuuden nimenä on: 

Toteutuuko tasa-arvo- vammaisneuvoston toimintamahdollisuudet 

alueellamme. Kunnanhallituksen jäsenet ovat tervetulleita. 

 

4. Kunnanjohtaja toi tiedoksi, että työpajan hankehakemus 

teatteriyhdistysten esiselvityshankkeelle on hyväksytty. 
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5. Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle suunnitelmaa lähteä 

valmistelemaan hankehakemusta Nevalylyn kehittämiseksi. 

 

6. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja koulunväen 

yhteinen illanvietto pidetään Sampolassa 29.8.2018 klo 17.00 alkaen. 

Aloitetaan ruokailulla. 

 

7. Heikki Huhtaluoma toi esiin, että vapaa-aikatoimen tulee pikaisesti 

lähteä linjaamaan Kanttin koulun ja teatterikatsomon vuokrausehtoja ja 

hintoja. Kunnanjohtaja kertoi, että toiminnan kehittäminen ja suunnittelu 

on aloitettu kunnassa, ja seuraavaksi on tarkoitus kutsua koolle 

yhdistyksiä keskustelemaan toiminnasta. Joni Vainionpää toi esiin, että 

katsomon valmistumista tuli mainostaa enemmän. 



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 137 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon kunnille ja 

sairaanhoitopiireille osoitettu kirje, jossa hän muistuttaa 

pitkäkestoisen helteen mahdollisista terveyshaitoista sekä siitä, 

miten ennakoivalla työotteella voidaan ehkäistä näitä 

terveyshaittoja. 

 

Valtiovarainministeriö 

 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa 14.9.2018 mennessä 

sähköpostitse luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 

laiksi kuntarakennelain muuttamisesta. Lausunnon antamisen 

sähköpostiosoite on: valtiovarainministerio@vm.fi 

 

Maa- ja metsätalousministeriö 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa aiheesta: 

Hallituksen esitys Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden 

lakien muuttamiseksi. Lausunto on pyydetty antamaan 

Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viestissä 

mukana olleen linkin kautta. 

 

Ympäristöministeriö 

 

Ympäristöministeriö on pyytänyt kommentteja kaavatyyppejä ja kaavan 

vaiheita kuvaavasta koodiluettelosta Otakantaa.fi -palvelussa 

 

Kuntaliitto  

Tietoa kunta-alalle liikennepalvelulain mukanaan tuomista 

muutoksista 1.7.2018 alkaen. 

 

Oikeusministeriön pyynnöstä Kuntaliitto lähettää kunnille ja 

kuntayhtymille tiedotteen hallinto- ja erityistuomioistuinten 

sähköisen asiointipalvelu käyttöönotosta. 

 

Kuntatyönantajat KT 

 

KT:n yleiskirje 12/2018, 11.6.2018 

Vuoden 2018 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset/lisäykset 

 

Vaasan hallinto-oikeus 
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Vaasan hallinto-oikeuden on antanut päätöksen 27.7.2018, nro 

18/0282/1, Diaarinumero 00367/17/5115, koskien Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksen valitusta Vapo Oy:n ympäristölupa-

asiassa. 

Valitus on koskenut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

16.2.2017 Nro 13/2017/1 Vapo Oy:lle myöntämää ympäristölupaa 

turvetuotantoon Säkkinevan tuotantoalueella, jonka pinta-ala 

auma-alueineen on noin 27,5 ha. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut: 

Lausuminen asiassa esitetyistä vaatimuksista raukeaa, koska 

muutoksenhakija on peruuttanut valituksensa.  

 

Metsähallitus 

 

Lupa kasvillisuusseurantaan ja näytteiden ottoon Kauhaneva-

Pohjankankaan kansallispuistossa 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY 

 

Kutsu Pohjoismaiseen liikenneturvallisuusfoorumiin, joka 

järjestetään 13.-14.9.2018 Maarianhaminassa Ahvenanmaalla. 

Ilmoittautuminen sähköisesti viestissä olevan linkin kautta 

 

Satakunnan joukkoliikennetyöryhmän kokousmuistio 29.5.2018  

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut pohjavesialueiden 

luokitusten tarkistamisen Karvian alueella ja tähän työhön liittyen 

on pyydetty 17.7.2018 saapuneella sähköpostilla kommentteja 

alustavaan esitykseen Karvian uusista pohjavesiluokituksista. 

Luokituksen osalta ei ole lausuttavaa, mutta sähköiseen 

lausuntopyyntöön vedenkäytön osalta lausutaan, että 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Lakeuden Vedelle luvan 

määräaikaiseen vedenottoon, joka alkanee vuosien 2019-2020 

aikana. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Vesienhoidon lausuntopyyntö tiedoksi 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Päätös 91/2018/2, dnro ESAVI/2474/2017 

Suomikeitaan turvetuotantoalueen lohkojen 3 ja 4 ympäristölupa, 

Karvia 

 

Poliisihallitus 

 

Poliisihallituksen uutiskirje 3/2018: 

Liikennevalvontaa kohdistettu onnistuneesti 

Järjestäytynyt rikollisuus kasvaa 



 

 

Miten kehittää rikostorjuntaa? 

Euroopan laajin äänirekisteri löytyy Suomesta 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen lista ja liitteet löytyvät 

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

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirja 1/2018, 4.6.l2018 

Yhtymävaltuuston pöytäkirjaote 4.6.2018, § 11, Ensihoidon palvelu-

tasopäätöksen vv 2016-2018 tarkistaminen uuden ensihoitoasetuksen ja 

eduskunnan oikeusasiamiehen toimenpidesuositusten mukaisesti 

 

Yhtymähallituksen 11.6.2018 pöytäkirjanote:  

§ 91, osavuosikatsaus 1-4 kk/2018 

§ 92, sairaanhoitopiirin vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitel-

man ja investointisuunnitelman vuoteen 2024 sekä vuoden 2019 talous-

arvion laadintaohjeen päivitys 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 21.7.2018 

§ 107, Toiminnan ja talouden katsaus 1-5 kk/2018 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton tiedote 15.6.2018 

Satakunta sitoutuu valtakunnalliseen työterveysyhtiön valmistelutyöhön 

Satakuntaliiton verkkolehti 2/2018 on ilmestynyt ja luettavissa 

osoitteessa www.satanen.satakuntaliitto.fi 

 

Satakunnan vastaukset Länsi-Suomen elokuvakomission esitykseen 

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus kiittää Karvian kunnan antamasta 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 1 aineistoa 

koskevasta lausunnosta. 

Ehdotusvaiheen 1 lausunnot on käsitelty ja niihin laaditut vastineet on 

hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa 4.6.2018/98§. Lyhennelmä 

aihealueittain ryhmiteltynä ja laadittu vastine on saapuneessa asiakirjassa 

tiedoksi. 

 

Satakuntaliiton henkilöstön uutiskirje Kesäkuu 2018  

Henkilöstön uutiskirjeisiin voi tutustua myös Satakuntaliiton 

verkkosivuilla. 

 

Tiedote: 19.7.2018 

Satakunta jatkaa maakunta- ja soteuudistuksen valmistelua 

 

Satakunnan edunvalvonnan kärjet 

Edunvalvonta 2018 

 

Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 
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Pöytäkirja 3/2018, 5.6.2018 kokouksesta 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esityslista 3.8.2018 

Esityslista on luettavissa myös Porin kaupungin nettisivuilla: 

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

SATPEL&pvm=3%2e8%2e2018%2018%3a00 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

 

Seutupalvelukeskuksen hallituksen kokouksen pöytäkirja 18.6.2018 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskuksen ja Järvinetin fuusioituminen 

Fuusioitumisen tavoitteet ja hyödyt, 30.7.2018 

 

KVVY Tutkimus Oy 

 

Kiviharjun soranottoalueen pohjavesitarkkailun tulokset vuodelta 2018 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta 19.6.2018 

§ 99, Kuntakohtainen toteuma 1-4/2018 ja ennuste vuoden 2018 

kuntakohtaisesta toteumasta 

 

PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 31.3.2018 

 

Nakkilan kunta 

 

Ennakkokutsu lokakuiseen liikenneturvallisuus- ja 

koulukuljetusseminaariin, 11.- 12.10.2018 Yyterin virkistyshotellissa 

 

Porin kaupunki  

 

Porin kaupunginvaltuuston kokouksen nro 5/2018 pöytäkirja 

11.6.2018 

 

Kankaanpään kaupunki 

 

Kankaanpään kaupungin vastaus Satakunnan 

joukkoliikennetoimikunnalle, tiedoksi muille kunnille 

 

Jämijärven kunta, kunnanhallitus 

 

Jämijärven kunnanhallituksen pöytäkirjasta 18.6.2018,  

§ 156, Maakunnan ateria- ja puhtauspalvelut 

§ 157, Lausuntopyyntö Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta 2019 

 

 

Huittisten kaupunki 

 

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=3%2e8%2e2018%2018%3a00
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Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjan ote osallistumisesta Länsi-Suomen 

elokuvakomission yhteistyöhankkeeseen 

 

Kokemäen kaupunki 

 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote kokouksesta 18.6.2018 

§ 136, Satakuntaliiton lausuntopyyntö ateria- ja puhtauspalveluiden 

järjestämisestä maakuntauudistuksen toteutuessa 

 

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto 

 

Tiedoksi koulutustilaisuuden järjestäminen Satakunnan 

vammaisneuvostoille ja kaikille asiasta kiinnostuneille, kouluille, 

kuntiin, terveydenhoidolle ym. 

Koulutuksen kustannukset ja koulutuskutsu.  

 

Kunnan omat toimielimet 

 

Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote Kunnanhallitukselle 

26.6.2018, § 33 Muut asiat: 

Suullinen valtuustoaloite muovijätteen keräyspisteestä Karviaan  

 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 66 / 8.6.2018 

Virallinen lehti 69 / 15.6.2018 

Virallinen lehti 72/ 25.6.2018 

Virallinen lehti 74/ 29.6.2018 

Virallinen lehti 77/ 6.7.2018 

Virallinen lehti 80 / 13.7.2018 

Virallinen lehti 83 / 20.7.2018 

Virallinen lehti 86/ 27.7.2018 

Virallinen lehti 89 / 3.8.2018 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 138 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 

 


