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Kokouksen alussa Satakunnan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Tero Mäkiranta kertoi 

sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta vuosilta 2018 ja 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH §  149 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KH §  150 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä 

pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Järvinen ja Kaija Kangas. 

  



 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 151 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 7.9.2018 ja toimittanut pöytäkirjan 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 

Liitteet: 

 

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 7.9.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

  



 

 

LAUHANVUORI-HÄMEENKANGAS GEOPARK-HANKE 

 
KH 26.3.2018 

§ 50  Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-hankkeessa on mukana kymmenen kuntaa; 

Isojoki, Kankaanpää, Jämijärvi, Parkano, Karvia, Honkajoki, Siikainen, Karijoki, 

Kauhajoki, Kihniö) kolmen maakunnan alueella. Karvia on osallistunut em. kuntien 

kanssa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-projektin valmisteluun, valmistelua on 

tehty Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan Elyjen sekä Suupohjan ja Pohjois-Satakunnan 

Leader-ryhmien hankkeina. Alustavina geokohteina hankkeessa ovat Lauhanvuoren ja 

Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistot, Haapakeidas, Hämeenkangas, 

Alkkianvuori ja Kaidatvedet, Susiluola ja Aitoneva, Käskyvuori. Lauhanvuori-

Hämeen-kangas Geopark-alueen pääteemana on suo, joka on todettu kansainvälisesti 

kiinnostavaksi luontoteemaksi ja jolla alue erottuu muista Geoparkeista. 

 

 Geopark-alue on hakemassa UNESCOlta kansainvälistä Geoparkstatusta ja aikoo 

jättää hakemuksen 2018 marraskuussa, mikä edellyttää alueelta riittäviä ja 

pitkäjänteisiä sitoumuksia toiminnan organisointiin. Geoparkiin on sitouduttava 

vähintään neljäksi vuodeksi kerrallaan (arviointi neljän vuoden välein), alkuvaiheessa 

myös hakuvaiheen osalta, eli viideksi ja puoleksi vuodeksi. Geoparkin hallintomalli 

on ollut esillä 19.01.2018 kokoontuneessa hallintomallitiimissä, jossa Karvian kunnan 

edustajina ovat olleet Voitto Raita-Aho ja Tarja Hosiasluoma. Tiimissä valmisteltiin 

luonnos Geopark-alueen hallintomalliksi (esityslistan liitteenä). Geopark-alueen 

hallinto on hallintomalliluonnoksen mukaan tarkoitus järjestää yhdistysmuotoisesti. 

 

 Suomessa on tällä hetkellä yksi kansainvälisen statuksen saanut Geopark-alue, Rokua 

Geopark. Mikäli Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alue saa UNESCO:n 

kansainvälisen statuksen tuo se alueelle uusia mahdollisuuksia erityisesti matkailuun 

liittyvän liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen. Hanke kokoaa alueen 

toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja suuremmaksi ja tunnetummaksi 

kokonaisuudeksi, luoden näin pohjan yhteistyölle ja markkinoinnille. Geopark-

alueella on toteutuessaan myönteinen vaikutus alueen kuntien elinvoimaan ja 

yritystoimintaan, koska se luo yrityksille mahdollisuuksia verkostoitua muiden 

Geopark-alueen yritysten kanssa. Myös muut toimijat, mm. koulut voivat hyödyntää 

Geoparkia. 

 

 Hallintomallin luonnoksen mukaan kunnilta anotaan rahoitusosuuksia. Kunkin 

Geoparkiin osallistuvan kunnan euromääräinen rahoitusosuus riippuu kunnan koosta, 

Karvian kunnan osuus olisi 10 000 euroa/ vuosi vuosina 2019-2024. 

  

  

 Hankkeen projektipäällikkö Terttu Hermansson on ollut läsnä valtuustoseminaarissa 

8.2.2018, jossa hän esitteli hanketta ja UNESCOn Geopark-statuksen hakuun liittyviä 

asioita ja selosti, mitä Geopark on tuonut Rokualle ja sen ympäristöön. Lisäksi 

keskusteltiin Geoparkin tuomista mahdollisuuksista Lauhanvuoren -Hämeenkankaan 

alueella. Tilaisuuden alustusmateriaali on esityslistan lisätietona. 

 

Liitteet: 

 

 Esitys hallintomallista 

 



 

 

 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta osallistuu 

Geoparkiin liitteessä esitetyn mukaisesti. Määräraha, 10 000 euroa, varataan 

talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon. Myönteisen päätöksen 

ehtona Karvian kunta kuitenkin edellyttää, että myös muut hankkeen valmisteluun 

osallistuvat kunnat osallistuvat hankkeeseen omalla rahoitusosuudellaan 

hallintomallin luonnoksessa esitetyn mukaisesti. Mikäli kuntien rahoitusosuuksissa 

tapahtuu sellaisia muutoksia, että Karvian kunnan rahoitusosuus lisääntyisi, tekee 

kunnanhallitus uuden päätöksen asiassa.  

 

Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajansa hankkeen hallintomallitiimin 

jatkotyöskentelyyn. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta osallistuu 

Geoparkiin liitteessä esitetyn mukaisesti. Määräraha, 10 000 euroa, varataan 

talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon. Myönteisen päätöksen 

ehtona Karvian kunta kuitenkin edellyttää, että myös muut hankkeen valmisteluun 

osallistuvat kunnat osallistuvat hankkeeseen omalla rahoitusosuudellaan 

hallintomallin luonnoksessa esitetyn mukaisesti. Mikäli kuntien rahoitusosuuksissa 

tapahtuu sellaisia muutoksia, että Karvian kunnan rahoitusosuus lisääntyisi, tekee 

kunnanhallitus uuden päätöksen asiassa.  

 

Lisäksi kunnanhallitus nimesi edustajakseen hankkeen hallintomallitiimin 

jatkotyöskentelyyn Tarja Hosiasluoman ja varajäseneksi Kaija Kangas ja Voitto Raita-

Aho. 

 
KV 19.4.2018 

§ 7 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi Geopark –hankkeen olleen vireillä jo kaksi 

vuotta. Alue on luontonsa puolesta monipuolinen ja hankkeen eteneminen on siksi 

tärkeä. Syksypuolella on tarkoitus jättää hakemus ja jos se menee läpi, Geopark –

hanke saa maailman perintökohteeseen verrattavan Unescon statuksen.  

Osa kunnista on jo käsitellyt hankerahoituksen omalta osaltaan, mutta eivät vielä 

kaikki. Kunnanjohtaja näkee hankkeen läpimenon todella tärkeänä myös siitä syystä, 

että  siitä hyötyvät alueen yritykset  ja samalla voidaan tuoda esille paikkakunnalle 

ominaista kulttuuritarjontaa. Naapurikunnat, Kankaanpää, Parkano ja Kauhajoki ovat 

mukana. Karvian osuus olisi 10.000 euroa, mutta alle 2000 asukkaan kuntien osalta 

maksuosuutta soviteltiin hieman pienemmäksi.  Muitakin tahoja on tarkoitus saada 

mukaan, mm. Vapo on kiinnostunut asiasta. Rahoituksen osalta asiat vielä elävät. 

Sitten kun hakemus lähtee Unescolle, niin siinä vaiheessa pitää olla selvillä mukana 

olijat. Olisi tosi tärkeää, että kaikki alueen kunnat olisivat mukana, sillä hanke vaatisi 

kaikkien sitoutumisen. Jos Karvian kunnan osuus on tuo 10.000 euroa niin silloin 

olemme mukana hankkeessa. 

 



 

 

Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen näkee hankkeen myös erittäin tärkeänä. 

Tässä ei lähdetä uusia luonnonsuojelualueita perustamaan vaan jo olemassa oleviin 

panostetaan. Hankkeen teemana on suo. Tämä on alueen yrittäjille mahdollisuus.  

 

Geoparkki ei etene ellei yrittäjät sitoudu, sillä riittävä yhteistyö pitää saada alueen 

yrittäjien kesken. On tosi suuri riski jos tästä joku jää nyt pois, koska tätä on yhdessä 

suunniteltu. Toivottavasti yrittäjät ottavat tästä kopin, koska tämä on myös heille suuri 

mahdollisuus. 

 

Hallituksen puheenjohtaja, Voitto Raita-aho kertoi, että Rokuan Geopark on tällä 

hetkellä ainut, joka on saanut statuksen. Seuraavana on Imatra ja meidän alueemme 

olisi kolmas. Asia on jo Brysselissäkin asti noteerattu. Matkailu lisääntyy, joten tästä 

varmasti jää meille jotakin. Jos kaikki menee hyvin, sitoutuminen saadaan, 

maakuntaliitot kolmen maakunnan alueella käsittelevät rahoitusta. Vapokin on ollut 

myötämielinen asialle, mikä paikkaisi tilannetta, jotta 170 000 euron rahamäärä 

saataisiin kokoon. Tämä on hallittua riskinottoa, josta kaikki hyötyvät.  

 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksestä, että Karvian kunta osallistuu 

Geoparkiin liitteessä esitetyn mukaisesti. Määräraha, 10 000 euroa, varataan 

talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon. Myönteisen päätöksen 

ehtona Karvian kunta kuitenkin edellyttää, että myös muut hankkeen valmisteluun 

osallistuvat kunnat osallistuvat hankkeeseen omalla rahoitusosuudellaan 

hallintomallin luonnoksessa esitetyn mukaisesti. Mikäli kuntien rahoitusosuuksissa 

tapahtuu sellaisia muutoksia, että Karvian kunnan rahoitusosuus lisääntyisi, tekee 

kunnanhallitus uuden päätöksen asiassa.  

 

Kunnanhallitus oli kokouksessaan nimennyt edustajakseen hankkeen 

hallintomallitiimin jatkotyöskentelyyn Tarja Hosiasluoman ja varajäseneksi Kaija 

Kangas ja Voitto Raita-Aho. 

 

KH § 152 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-hanke on edennyt siten, että toimenpiteiden 

toteuttamiseksi on päätetty perustaa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry. 

Yhdistyksen perustava kokous pidetään lokakuussa 2018 ja Geopark-hakemus jätetään 

UNESCOlle marraskuun 2018 aikana. 

 

 Perustettavan yhdistyksen tarkoituksena on valmistella Lauhanvuori-Hämeenkangas – 

luontomatkailualuetta UNESCO Global Geopark – verkoston jäseneksi, toimia 

hakuprosessissa, ylläpitää Geoparkia jäsenyyden saamisen jälkeen ja toimia virallisena 

alueellisena Geopark-edustajana ja edunvalvojana Geopark-verkostoissa kotimaassa ja 

kansainvälisesti. Ennen jäsenyyden saamista alueesta on UNESCOn ohjeiden 

mukaisesti käytettävä nimitystä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-projekti 

(suomeksi) ja Aspiring Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark (englanniksi). 

 

 Geopark-yhdistyksen osalta on valmistelu seuraavaa: Yhdistyksen toimipiste sijaitsee 

Parkanossa Metsähallituksen ja LUKE:n yhteydessä, yhdistyksen kotipaikka ja 

ympäristökasvatuksen toimipiste Kankaanpäässä sekä matkailun ja ruokapalveluiden 

toimipiste Kauhajoella. Matkailulliset info- ja opastuspisteet sijoitetaan kaikkia kuntia 

palvelevasti. Yhdistyksen talous- ja hallintopalvelut tuottaa Pohjois-Satakunnan 

Leader Kankaanpäässä. 

 



 

 

 Ensimmäisen kaksivuotiskauden puheenjohtaja on Kauhajoki. Kauhajoki, Kankaanpää 

ja Parkano toimivat puheenjohtajina kiertävästi. Varapuheenjohtajat valitaan muista 

seitsemästä kunnasta. 

 

 Geopark- hankkeella on merkittäviä myönteisiä yritys- ja elinvoimavaikutuksia. 

Hanke lisää kuntien ja niiden alueella toimivien yhdistysten ja yritysten yhteistyötä. 

 

Liitteet: 

 

 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n säännöt 

 Perustamiskirja: Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark yhdistys 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää, että Karvia liittyy Geopark – yhdityksen jäseneksi. 

Karvian kunta hyväksyy yhdistyksen sääntöluonnoksen sekä perustamiskirjan ja 

valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan mahdollisista vähäisistä muutoksista. 

Kunnanhallitus valitsee edustajansa vuosikokoukseen sekä yhdistyksen hallitukseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että Karvia liittyy Geopark – yhdistyksen jäseneksi. Karvian 

kunta hyväksyi yhdistyksen sääntöluonnoksen sekä perustamiskirjan ja valtuutti 

kunnanjohtajan neuvottelemaan mahdollisista vähäisistä muutoksista. Kunnanhallitus 

valitsi edustajaksi vuosikokoukseen Voitto Raita-Aho sekä yhdistyksen hallitukseen 

varsinaiseksi edustajaksi Tarja Hosiasluoman ja varajäseneksi Kaija Kankaan. 

  



 

 

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS 

 
KH 6.3.2017 

§ 36                     Kuntalain (10.4.2015/410) 90 §:ssä säädetään kunnan hallintosäännöstä. Pykälässä 

     määritellään ne asiat, joista hallintosäännössä ainakin on säädettävä. Näitä ovat  

                           1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: 

                           a) toimielimistä ja johtamisesta; 

                           b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä; 

                           c) henkilöstöorganisaatiosta; 

                           d) taloudenhoidosta; 

                           e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 

                           f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; 

                           2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista: 

                           a) toimivallan siirtämisestä; 

                           b) toimielinten kokoontumisesta; 

                           c) varajäsenten kutsumisesta; 

                           d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 

                           e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 

                           f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja  

     puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; 

                           g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 

                           h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että 

     sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen 

     tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä; 

                           i) esittelystä; 

                           j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta; 

                           k) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 

                           l) asiakirjahallinnon järjestämisestä; 

                           m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista; 

                           n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista 

     tiedoista; 

                           o) viestinnän periaatteista; 

                           p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 

                           3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista: 

                           a) valtuuston kokousmenettelystä; 

                           b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle; 

                           c) valtuutetun aloitteen käsittelystä; 

                           d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä; 

                           e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti; 

                           f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat 

      tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi. 

 

                           Uudistetun hallintosäännön tulee olla voimassa viimeistään 1.6.2017. Uudella  

      hallintosäännöllä kumotaan kaikki voimassa olevat päävastuualuesäännöt ja  

     ohjesäännöt ja kaikki kunnan toimintaa koskeva ohjeistus on jatkossa yhdessä 

     säännössä. 

 

                            

 Hallintosääntöä on kunnassa valmisteltu kuntaliiton hallintosääntömallin pohjalta. 

Lokakuussa 2016 pidettiin valtuustoseminaari, jossa annettiin suuntaviivoja 



 

 

valmisteluun. Tämän jälkeen valmisteltu hallintosääntöluonnos on käsitelty kunnan 

lautakunnissa. Hallintosäännön valmistelussa on lisäksi tehty tiivistä yhteistyössä 

samankokoisten seutukunnan kuntien kanssa. 

 

Hallintosäännön viimeisenä lukuna tulevat olemaan määräykset luottamushenkilöiden 

palkkioista. Tältä osin odotamme edelleen Kuntaliiton ohjeistusta. 

 

Liitteet: 

 

 Hallintosääntö 1.6.2017 

 

                           KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle 

uuden hallintosäännön liitteen mukaisesti tulevaksi voimaan 1.6.2017. 

Hallintosäännön viimeinen luku luottamushenkilöiden palkkioista hyväksytään 

myöhemmin erikseen. 

 

                           PÄÄTÖS: 

 

Jaakko Kallioniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.35. 

 

Kunnansihteeri Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallitukselle hallintosääntöä. 

Elinvoimalautakunnan jäsenmääräksi päätettiin esittää 9 jäsentä. Kunnan johtoryhmää 

koskeva sääntely poistetaan. Kunnanjohtajan tehtäviin §:ään 21 lisätään, että 

kunnanjohtaja tuo vakuutusten kilpailuttamisen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Päätettiin, että poistetaan liikunta- ja raittiussihteerin tehtävistä poistot, koska taloutta 

koskevat asiat määrätään erikseen muualla. Jaakko Kallioniemi esitteli 

kunnanhallitukselle teknistä lautakuntaa koskevat säännökset. Pykälästä 32 poistetaan 

jäseniä koskevat edellytykset, ja kohta muutetaan lukemaan niin, että lautakuntaan 

kuuluu 7 jäsentä. Kunnanrakennusmestarin tehtävistä poistetaan kohta 6. koskien 

sähköliittymäsopimuksia. Rakennustarkastajan toimivaltaa täsmennetään siten, että 

tarkastaja saa päättää enintään 300 neliömetrin laajennuksia. Elinvoimalautakunnan 

osalta poistetaan jäseniä koskevat edellytykset. 

 

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 

 

Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.51–20.59. 

 
KH 27.3.2017 

§ 48                Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. 
 

Hallintosääntöön on lisätty luottamushenkilöiden palkkioita koskeva luku 17. Lisäksi 

kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan on lisätty kohta, jonka mukaan kunnanhallitus 

toimii rakennusluvan hakijana kunnan omissa rakennushankkeissa. 

 

Liitteet: 

 

 Hallintosääntö 1.6.2017 

 



 

 

                           KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle 

uuden hallintosäännön liitteen mukaisesti tulevaksi voimaan 1.6.2017. 

 

                           PÄÄTÖS: 

 

Pykälää 65 täydennetään siten, että toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa 

laskutuksen ja laskujen perinnän järjestämisestä sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. 

Pykälään 91 lisätään, että valtuuston kokouskutsu toimitetaan pyydettäessä postitse, 

pykälään 111 täydennetään, että pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvirastossa. 

Pykälään 150 lisätään, että arkistonhoitaja voi allekirjoittaa arkistosta annettavat 

asiakirjat. Pykälään 156 lisätään, että tarkastuslautakunnalle ja vaalitoimielimille 

maksetaan päiväpalkkioita. Lisäksi pykälään 160 lisätään, että sellaisista 

luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä luvussa, kunnanhallitus määrää 

tarvittaessa korvauksen erikseen, sekä sana lautakunnan korvataan sanalla 

toimikunnan. 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle 

uuden hallintosäännön edellä päätetyillä muutoksilla liitteen mukaisesti tulevaksi 

voimaan 1.6.2017. 

 
KV 20.4.2017 

§ 15                     PÄÄTÖS: 
 

Kunnanjohtaja selvitti pääpiirteittäin hallintosäännössä tehtyjä muutoksia 

valtuutetuille. Hallintosääntöä on tehty Kuntaliiton mallin mukaisesti.  

 

Varavaltuutettu Jorma Niskala kysyi, että kun valtuusto päättää toimielinten 

kokoonpanosta ja toimikaudesta niin onkohan kunnanhallitusta koskeva kohta 

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

Kuntaliiton mallin mukainen eikä ole ristiriidassa valtuuston päätösvallan kanssa.  

Käydyn keskustelun jälkeen hallintosääntö hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

KH 22.5.2017 

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

kokoonpanoa tulee tarkastella uudelleen. Lautakunnan työskentely vaatii laajaa 

asiantuntemusta kahden lautakunnan yhdistyessä.  
 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

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

siten, että teknisen lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa hallintosäännön 9 § 

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

 
KV31.5.2017  



 

 

§ 31                     PÄÄTÖS: 
 

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

lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä. 

 
KH 28.5.2018 

§ 91                 Kunnanhallitus on päättänyt julistaa haettavaksi nuorisosihteerin työtehtävän. 

Tarkoitus on, että nuorisosihteerin virkaan hallintosäännön mukaan kuuluvat, julkisen 

vallan käyttöön liittyvät, tehtävät siirretään liikunta- ja raittiussihteerille ja 

nuorisosihteerin virka tullaan lakkauttamaan. 

 

                      Muutos hallintosääntöön on tehtävä pykälään 16, jossa määritellään toimintayksikön 

esimiehet.  

                           Nykyinen muoto: 

                           .. 

                           Liikunta- ja raittiustoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri. 

                           Nuoriso- ja kulttuuritoimen esimiehenä toimii nuorisosihteeri. 

                           .. 

                           Uusi muoto: 

                           .. 

                           Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri. 

                           .. 

Nuorisosihteerin tehtäviä ja toimivaltaa koskeva § 31 poistettaisiin pykälänumerointia 

muuttamatta. 

 

Liikunta- ja raittiussihteerin tehtäviä ja toimivaltaa koskevaa § 30 muutettaisiin 

seuraavasti: 

Nykyinen muoto: 

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

ratkaisuvaltaan kuuluu 

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

2. päättää liikuntapaikkojen käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista. 

3. päättää vastuualueensa kohdeavustusten jakamisesta. 

4. päättää välittömästä liikunta- ja raittiustoiminnasta. 

Uusi muoto: 

 

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

ratkaisuvaltaan kuuluu 

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

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

                           3. päättää vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jakamisesta. 

                           4. päättää välittömästä vapaa-aikatoiminnasta. 

 

                            

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää pyytää vapaa-ajanlautakunnan lausuntoa edellä esitetyistä 

hallintosääntömuutoksista. 

 



 

 

PÄÄTÖS: 

Kunnanhallitus päättää pyytää vapaa-ajanlautakunnan lausuntoa edellä esitetyistä 

hallintosääntömuutoksista. 

 
Vltk 23.8.2018 § 31 
 Kunnanhallitus on päättänyt muuttaa nuorisosihteerin viran työsuhteiseksi 1.8.2018 

lähtien, joten nuorisihteerin virka tullaan lakkauttamaan. Samalla se on siirtänyt 

virkaan kuuluneet julkisen vallan käyttöön liittyvät tehtävät liikunta-raittiusihteerille, 

joka jatkossa toimii myös vapaa-aikatoimen esimiehenä. Tämän vuoksi voimassa 

olevaan hallintosääntöön on tehtävä muutoksia kunnanhallituksen kokouksessa 

28.5.2018 § 91 esitetyn kaltaisesti lisättynä hallintosääntö § 29 muutoksella, jossa 

vanha muoto ”Liikunta- ja raittiustointa koskevat asiat ratkaistaan lautakunnan 

kokouksissa liikunta-raittiussihteerin esittelystä ja nuoriso-, kulttuuri- ja museotointa 

koskevat asiat nuorisosihteerin esittelystä” korvautuu uudella ”vapaa-

ajanlautakunnassa asiat ratkaistaan liikunta-raittiussihteerin esittelystä”.  

 

 Uudet hallintosääntö muutokset tiivistetysti 

 § 16 Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri. 

 § 29 Vapaa-ajanlautakunnassa asiat ratkaistaan liikunta-raittiussihteerin esittelystä 

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

         ratkaisuvaltaan kuuluu 

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

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

                           3. päättää vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jakamisesta. 

                           4. päättää välittömästä vapaa-aikatoiminnasta. 

§ 31 Nuorisosihteerin tehtäviä ja toimivaltaa koskeva poistettaisiin pykälänumerointia 

        muuttamatta. 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 
 Lautakunta keskustelee nuorisosihteerin viran lopettamisesta, muuttamisesta 

työsuhteiseksi ja antaa kunnanhallitukselle lausunnon esitetyistä 

hallintosääntömuutoksista. 

 

 Päätös: 

Lautakunnalla ei ollut huomauttamista hallintosääntömuutoksiin ja hyväksyy ne 

esitetyssä muodossa. Lautakunta kuitenkin toivoo, että kunnanhallitus muuttaisi ja 

päivittäisi liikunta-raittiussihteerin virkanimikkeen laajennetun tehtävänkuvan myötä 

2018 luvulle sopivammaksi.   

 

KH § 153 Valtuutettu Jori Louhisuo on tehnyt valtuustoaloitteen 19.4.2018 kokouspalkkioiden 

tasokorotuksista. Kokouspalkkioiden tasosta on keskusteltu valtuustoseminaarissa 

13.9.2018. Karvian kunnan kokouspalkkiot ovat samaa tasoa pienten naapurikuntien 

kanssa, mutta jääneet yleisestä ansiokehityksestä sekä selvästi alle samankokoisten 

kuntien valtakunnallisen muutoksen. Hallintosäännön palkkioita koskevaa lukua 17 

ehdotetaan muutettavaksi siten, että kokouspalkkoihin tehdään 10 % korotus 

lähimpään viiteen euroon pyöristäen. Lautakuntien kokouspalkkio korotetaan 

valtuuston kokouspalkkion mukaiseksi. 

 

 Liitteet: 

 



 

 

 Hallintosääntöluonnos 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön 

muutokset liitteen mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle että se hyväksyy hallintosäännön 

muutokset liitteen mukaisesti. 

  



 

 

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2018  

 
KH § 154 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden 

toteutumista ajalla 1.1. – 30.6.2018 kokouksessaan 11.9.2018. Kuuden kuukauden 

osuus vuotuisesta määrärahasta on 50 %.  

 
 Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-kesäkuussa 2018 ovat 

seuraavat: 

 

Palvelu:                                        käyttö: 

Perhepalvelut                                51,84 % 

Aikuispalvelut                              50,69 % 

Vanhuspalvelut                             46,14 % 

Erityispalvelut                              55,29 % 

Ympäristöpalvelut                        41,29 % 

 

Palvelut yhteensä, tammi-kesäkuun 2018 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta 

on 49,60 %. Kustannusten lisäystä on erityispalveluissa, joissa tammi-kesäkuun 

toteuma on noussut edellisen vuoden vastaavan ajan toteumaan 21,9 %.  Myös perhe- 

ja aikuispalveluissa on vähäistä ylitystä.  Tammi-kesäkuun toteuman perusteella 

näyttää siltä, että PoSalle varatut määrärahat riittäisivät, mutta PoSan talousjohtajan 

vuoden 2018 toteumaennusteen mukaan lisämäärärahalle on tarvetta. 

 

Liitteet: 

 

 PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2018 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2018 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2018 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

  



 

 

SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA 

 

KH § 155 Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpitolain 5 luvun 2 §:ssä 

todetaan edelleen, että saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin 

enintään todennäköiseen arvoon. Lisäksi tuotoista vähennetään kuluina ne menot, 

joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin menetykset 

(KPL 5:1). 

 

 Saatavien poistamisesta kirjanpidosta päättää kunnanhallitus. Kirjanpidosta 

poistamisesta huolimatta saatavien perintää jatketaan. Poistettavat saatavat merkitään 

erilliseen luetteloon siihen saakka, kunnes saatava mahdollisesti saadaan tai se 

vanhenee. 

 

Liitteet: 

 

 Luettelo poistettavista saatavista (salassa pidettävä) 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että kirjanpidosta poistetaan saatavia yhteensä 28 202,36 

euroa liitteen mukaisesti. Kirjanpidosta poistamisesta huolimatta saatavien perintää 

jatketaan.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Eetu Suoneva poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.18-19.20.  

 

Kunnanhallitus päätti, että kirjanpidosta poistetaan saatavia yhteensä 28 202,36 euroa 

liitteen mukaisesti. Kirjanpidosta poistamisesta huolimatta saatavien perintää 

jatketaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



 

 

 

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTÄMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA 
YHTEISPALVELUSTA (TYP) 

 

KH § 156 Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) sekä lain 

nojalla annettu asetus (1377/2014) tulivat voimaan 1.1.2015. Työllistymistä edistävän 

monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden 

työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia 

työvoimapalveluita sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita. 

 

 Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja 

elinvoimatoimisto, kunnat ja Kela yhdessä arvioivat työttömien työnhakijoiden 

palvelutarpeet, suunnittelevat palvelut sekä vastaavat yhdessä asiakkaiden 

työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. 

 

 Yhteistyösopimuksessa sovitaan yhteisistä toimenpiteistä, palveluista muualla kuin 

yhteisissä toimipisteissä, työhakija-asiakkaille tarjottavista palveluista, 

yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä ja kustannusten jaosta. 

 

 Yhteistyösopimuksen sopijapuolet ovat kunnat Eura, Harjavalta, Honkajoki, 

Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, 

Pomarkku, Pori, Siikainen, Säkylä ja Ulvila sekä kuntayhtymät: Keski-Satakunnan 

terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä ja 

Porin perusturvakeskus, sekä Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto sekä Kela. 

 

 Karvian kunta on ollut mukana lakisääteisessä työllistymistä edistävässä 

monialaisessa yhteispalvelussa ja yhteistyösopimus on voimassa 31.12.2018 asti. 

TYP-toiminta jatkuu ennallaan vielä ainakin vuoden 2019 tai siihen saakka, kunnes 

maakunnalliset kasvupalvelut syrjäyttävät nykyisen lainsäädännön TYP-toiminnasta. 

Satakunnan TYP-toimintaa ja resursseja säätelevä yhteistyösopimus pitää päivittää 

1.1.2019 alkaen. 

 

Liitteet: 

 

 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

sekä esitys kustannusten jaosta. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen työllistymistä 

edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan sopimusluonnoksen työllistymistä 

edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. 

  



 

 

KUNTAOMISTEISEN MATKAILUYHTIÖN PERUSTAMINEN 

 
KH § 157 Kanttiin on valmistumassa esittävien taiteiden katsomo ja kunta on mukana Geopark- 

hankkeessa.  Kunnassa on muutoinkin kehitetty matkailun edellytyksiä ja puitteet 

matkailun lisääntymiselle kunnassa alkavat olla kunnossa. Esittävän taiteiden  

katsomo tulee muodostamaan toiminnallisen kokonaisuuden Kanttin koulun kanssa. 

Koulua tullaan vuokraamaan etenkin ryhmämajoitukseen. Matkailu kuuluu kunnan 

toimialaan, mutta toiminta olisi tarkoituksenmukaisinta organisoida yhtiömuotoisena.  

 

 Kunnalla on tällä hetkellä kaksi tytäryhtiötä; Kiinteistöyhtiö Karvian Vuokratalot Oy 

sekä Karvian Lämpö Oy. Perustettava matkailuyhtiö keskittyisi matkailun 

koordinointiin ja se tulisi markkinoimaan sekä yritysten että yhdistysten palveluita 

matkailijoille sekä Karviaa matkailukohteena. Matkailun kehittäminen ja 

matkailijamäärien lisäys palvelee muitakin kun suoraan matkailun ympärillä toimivia 

tahoja, mm. kaupat, ravintolat, huoltoasemat, pitopalveluyrittäjät, hevostallit jne.  

hyötyvät lisäyksestä. Matkailun lisääntyminen tarjoaa mahdollisuuden myös uuden 

yritystoiminnan kehittymiselle. Kunnassa vierailevien matkailijoiden määrä on 

lisääntynyt viime vuosina, esimerkiksi Annen Taidekahvilassa on käynyt kesän 2018 

aikana noin 60.000 vierailijaa. 

 

 Matkailuyhtiö aloittaisi toimintansa vuoden alusta ja olisi kokonaan kunnan omistama. 

Yhtiön tilikausi tulisi olemaan kalenterivuosi. Yhtiölle tulee valita hallitus ja 

toimitusjohtaja sekä mahdollisesti muuta henkilöstöä. Yhtiö aloittaisi pienimuotoisesti 

ja henkilöstön palkkamenot voivat alkuvaiheessa olla korkeintaan samaa tasoa kuin 

muissa tytäryhtiössä. Osakeyhtiön perustaminen maksaa 2500 euroa.  

 

 Yhtiö tarvitsee alkupääomaa, jotta toiminta saataisiin käyntiin. Yhtiö vuokraisi 

kunnalta Kanttin koulun tilat ja vuokraisi niitä edelleen asiakkaille. Tilat soveltuvat 

pääosin erilaisten ryhmien käyttöön. Yhtiön tulee kattaa Kanttin koulurakennuksen 

tilojen vuosittaiset ylläpitokustannukset ja yhtiön henkilöstön palkkamenot. Kuluja 

aiheuttaa myös markkinointi, johon alkuvaiheessa joudutaan todennäköisesti ostamaan 

jonkin verran apua esim. nettisivujen luomiseen. Alkupääoman suuruus olisi 100 000 

euroa. Summa vastaa kolmen vuoden kuluja edellä mainittuihin asioihin. Tavoitteena 

on, että yhtiö pystyisi kolmen vuoden kuluttua kattamaan Kanttin koulurakennuksen 

käyttökustannukset ja muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Tämän jälkeen kunta 

voi antaa yhtiölle pienen vuosittaisen avustuksen, koska yhtiö hoitaa 

elinvoimalautakunnan tehtäviä siltä osin kun se edistää matkailusta hyötyvien 

yrittäjien markkinointia. Yhtiö ei tähtää voitolliseen toimintaan vaan pyrkii 

kehittämään ja koordinoimaan matkailua.  

 

 Yhtiön osakepääomaa ja käyttöpääomaa varten tarvittava määrä tulee huomioida 

talousarviossa. Yhtiölle on valmisteltu yhtiöjärjestys ja liiketoimintasuunnitelma. 

 Liitteenä on kuvaus siitä, millainen matkailun toimintaympäristö kunnassa tällä 

hetkellä on. Yhtiön painopiste ensimmäisenä vuonna on katsomon ympäristössä, 

mutta myöhemmin toiminta tulee kattamaan koko kunnan toimintaympäristön.  

 

  

 

Liitteet: 

 



 

 

 yhtiöjärjestys 

 liiketoimintasuunnitelma 

 kuvaus matkailun toimintaympäristöstä 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus käsittelee matkailuyhtiön perustamista ja antaa evästystä 

jatkovalmisteluun. Talousarvioon varataan 102 500 euroa matkailuyhtiön 

osakepääomaksi ja käyttöpääomaksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle suunnitellun yhtiön toimintaa ja sen 

tavoitteita. Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Keskustelun yhteydessä annettiin mm. 

seuraavaa evästystä: 

 

Yhtiön perustamiseen suhtauduttiin pääosin positiivisesti, jotta toiminta ja sen 

seuranta on selkeää. Edellytettiin että kunnanhallitus saisi tarkemman budjetin ja 

valmiin liiketoimintasuunnitelman. Yhtiöjärjestys tulee miettiä valmiiksi, myös esim. 

päätöksenteon osalta.  

 

Yrittäjät tulee ottaa mukaan keskusteluun ja yhtiön suunnitteluun. Esitettiin myös, että 

yhtiön hoitoa ei tule lisätä kunnan viranhaltijoiden tehtäviin, vaan yhtiön vetämistä 

varten tulee palkata henkilö. Yhtiöllä on suuret mahdollisuudet edistää matkailua, 

kunhan yhtiö ja sen toiminta valmistellaan huolellisesti. Toiminta on mahdollista 

aloittaa lautakuntavetoisesti riittävän valmisteluajan varmistamiseksi. Rahoitus 

kannattaa miettiä tässä vaiheessa vain vuodelle 2019. Nyt täytyy saada pian hinnat ja 

kalenteri vuoden 2019 toiminnalle esittävien taiteiden katsomossa. Nämä käsitellään 

elinvoimalautakunnassa. Markkinointia varten varattaisiin tässä vaiheessa määräraha 

willi karvia – kustannuspaikalle elinvoimalautakunnan talousarvioon. 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH §  158 Kunnanhallituksen muut asiat:   

 

 

Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle vs. kunnansihteerin käynnissä olevaa 

hakua. Hakijoista haasteltiin neljä viikolla 38. Kunnanjohtaja tekee 

viranhaltijapäätöksen kunnansihteerin viransijaisen valinnasta.  

 

 Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 23.8.2018 § 37 esittänyt kunnanhallitukselle, 

että se julistaa esittävien taiteiden katsomolle nimikilpailun. Markkinoinnin kannalta 

on tärkeää, että nimi on kunnan imagoa kuvaava, omaleimainen ja naseva.  

 Kunnanhallitus päättää vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti järjestää 

nimikilpailun esittävien taiteiden katsomolle 13.11.2018 mennessä. Palkinnoksi 

Karvia-huppari ja t-paita. 

 

Tiina Järvinen toi esiin. että valtuustoseminaarien muistiot tulee toimittaa tiedoksi. 

Lisäksi Järvinen toivoi kunnanhallituksen ja yrittäjien yhteistä illan viettoa 

järjestettäväksi hyvissä ajoin ennen joulua. 

 

Jyrki Koivumäki tiedusteli kuinka vapaa-aikatoimen uusi työnjako ja nuorisosihteerin 

työt ovat lähteneet käyntiin. Kerrottiin, että erityisesti harrastetoiminnan kehittäminen 

on lähtenyt hyvin käyntiin.  

 

Tomi Ylilammi toi tiedoksi, että Sarassa on pururataa nyt korjattu talkoilla. 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH §  159 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen lista ja liitteet löytyvät 

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

 

 

Yhtymähallituksen 27.8.2018 pöytäkirjanote:  

§ 123, toiminnan ja talouden katsaus 1-6/2018 

§ 124, toiminnan ja talouden katsaus 1-7/2018 

 

Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen kokouksen 27.8.2018  

Pöytäkirja on luettavissa verkkosivuillae: 

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

bid=1170  

 

Maakuntahallituksen 27.8.2018 pöytäkirjanote § 114 

Satakunnan kuntien informaatiotilaisuus 

Aika: ti 25.9.2018 klo 17.00 (kahvi klo 17.00, ohjelma klo 17.30 – noin 

20.00) 

Paikka: Porin yliopistokeskus, Auditorio 126 

 

 

Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 

 

Pöytäkirja 5/2018, 28.8.2018 kokouksesta 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 28.8.2018 

Pöytäkirja on luettavissa myös Porin kaupungin nettisivuilla: 

http://kuntatoimisto.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+eli

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

 

Pöytäkirjanote johtokunnan 28.8.2018 pidetyn kokouksen 

pöytäkirjasta 5/2018: 

§ 39 Talous- ja toimintakatsaus, heinäkuu 2018 

§ 40 Talousarvio 2019 

 

Parkanon kaupunki, kaupunginhallitus 

 

Kaupunginhallituksen kokouspäätös 3.9.2018  

  § 161 Parkanon kaupungin liittyminen Geopark-yhdistyksen 

jäseneksi. 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1170
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1170
http://kuntatoimisto.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=3%2e8%2e2018%2018%3a00
http://kuntatoimisto.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=3%2e8%2e2018%2018%3a00


 

 

 

Kihniön kunta, kunnanhallitus 

 

Kunnanhallituksen kokouspäätös 10.9.2018  

  § 100 Kihniön kunnan liittyminen Geopark-yhdistyksen jäseneksi. 

 

Rauman kaupunki, kaupunginhallitus 

 

Kaupunginhallituksen kokouspäätös 3.9.2018  

  § 347 Rauman kauppakamarin rahoitushakemus VT8:n 

kehittämishankkeeseen. 

 

Harjavallan kaupunki, kaupunginhallitus 

 

Kaupunginhallituksen kokouspäätös 10.9.2018  

  § 173 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) 

yhteistyösopimuksen hyväksyminen. 

 

 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 101 / 31.8.2018 

Virallinen lehti 104 / 7.9.2018 

Virallinen lehti 107 / 14.9.2018 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH §  160 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 

 


