
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNNANHALLITUS   12/2018 
 

 

 

 
Aika Maanantai 15.10.2018 klo 18.00 – 21.33 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen, poistui § 174 aikana 
 Hietaluoma Jaakko  jäsen 
 Järvinen Tiina   jäsen 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 Ylilammi Tomi   jäsen 
 Mustakoski Risto  varajäsen 

 
 
Poissa Hietikko Tarja   jäsen 
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 

Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja, esteellinen § 167 
Suominen Päivi kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Huhtaluoma Heikki kunnanvaltuuston I varapj 
Koivumäki Jyrki kunnanvaltuuston II varapj 
Kannisto Jari  kunnanvaltuuston III varapj, saapui § 162 

 Vainionpää Hanna kunnansihteeri, ptk-pitäjä 
 Suoneva Eetu  nuorisovaltuutettu, poistui § 174 aikana 
 Ojaniemi Kati  hallintosihteeri 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 16.10.2018 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä verkkosivuilla 17.10.2018 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH §  161 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KH §  162 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: 

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veijo Kaskimäki ja Joni Vainionpää. 

 

 

 

 

 Kokouksen aluksi PoSan talouspäällikkö Sampo Salo ja kuntayhtymäjohtaja Jaana 

Männikkö esittelivät PoSan toimintaa ja taloutta. 

 

Jari Kannisto saapui klo 18.27 

  



 

 

HYVINVOINTIKERTOMUS, VUOSITTAINEN RAPORTTI 

 

KH § 163 Terveydenhuoltolaki (luku 2 §12) edellyttää, että kunnat seuraavat asukkaittensa 

terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja kunnan 

palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten 

hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista 

toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on 

kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.  

 

 Vuosittainen raportti pohjautuu tämän valtuustokauden laajassa 

hyvinvointikertomuksessa linjattuihin painopisteisiin ja se on laadittu yhteistyössä 

kunnan eri hallintokuntien kanssa.  

 

Liitteet: 

 

 Vuosittainen hyvinvointiraportti 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

vuosittaisen raportin ja huomioi sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet 

strategiatyössään ja tavoiteasettelussa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuosittaisen ra-

portin ja huomioi sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet strategiatyössään ja tavoi-

teasettelussa. 

  



 

 

 

RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 

 

KH § 164 Karvian kunnassa on tällä hetkellä osa-aikainen rakennustarkastaja, jonka 

määräaikainen virkasuhde päättyy 31.12.2018. Maakuntauudistuksen valmistelussa 

ollaan päädytty siihen, että rakennustarkastus lähtökohtaisesti jää peruskuntiin. 

Karvian kunnassa on siis myös 1.1.2019 lähtien toistaiseksi tarve 

rakennustarkastajalle. 

 

 Rakennustarkastajan virkatehtävät sisältävät ensisijaisesti rakentamiseen liittyvien 

lupahakemusten käsittelyä, aloituskokousten ja katselmusten suorittamista, 

rakentamiseen liittyvien asioiden neuvontaa, poikkeamislupien valmistelua sekä muita 

rakennusvalvonnan tehtäviä. 

 

 Rakennustarkastusta on tehty kuntayhteistyönä ja osa-aikaisesti edellisen viranhaltijan 

eläköidyttyä vuonna 2011. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että tehtävien hyvä hoito 

ja kuntalaisten laadukas palveleminen edellyttävät, että rakennustarkastaja on paikalla 

viitenä päivänä viikossa. Osa työajasta kuluu teknisen hallinnon tehtäviin, mm. 

teknisen lautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen laadintaan sekä 

kunnanrakennusmestarin sijaisena toimimiseen. Tehtävä on siis perusteltua täyttää 

kokoaikaisella viranhaltijalla.  

 

 Kunnan hallintosäännön 46 §:n mukaan kunnanhallitus päättää rakennustarkastajan 

valinnasta. 

 

Liitteet: 

 

 Hakuilmoitus 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää julistaa haettavaksi rakennustarkastajan viran 1.1.2019 alkaen 

5.11.2018 mennessä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Keskustelun aikana Kaija Kangas esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan 

kunnanhallitukseen ja asiasta keskusteltaisiin kunnanvaltuuston seminaarissa. Esitys 

raukesi kannattamattomana. 

 

Kunnanhallitus päätti julistaa haettavaksi rakennustarkastajan viran 1.1.2019 alkaen 

5.11.2018 mennessä. 

  



 

 

 

LASTENHOITAJAN TYÖSUHDE 

 
KOLTK 18.9.2018 § 63 

Päiväkoti Kissankimalluksen lapsimäärä on kasvanut alun perin suunnitellusta 21 yli 

kolmevuotiasta + 8 alle kolmevuotiasta lasta siten, että alle kolmivuotiaiden ryhmässä 

on laskennallisesti 10,5 lasta ja isompien ryhmässä 22 lasta. Alle kolmevuotiaita saa 

olla yhdellä kasvattajalla enintään 4 ja yli kolmevuotiaita enintään 8.  Päiväkodissa on 

vakituisia lastentarhanopettajia kaksi (toinen paikka nyt auki) ja vakituisia lastenhoita-

jia kolme. Lisäksi lasten hoitoajat ovat muuttuneet siten, että työ on osin vuorotyötä.  

Lapsimäärän kasvu näyttää toistaiseksi pysyvältä, ja päiväkodissa on pysyvä tarve nel-

jännelle lastenhoitajalle. Lastenhoitajaa voisi tarpeen mukaan työskennellä muissakin 

varhaiskasvatuksen yksiköissä 

 

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on kasvatus- ja 

ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava sovel-

tuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, 

kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa työsuhteen haettavaksi 16.11.2018 mennessä ja valtuuttaa 

päivähoidonohjaan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa työsuhteen haettavaksi 16.11.2018 mennessä ja valtuuttaa 

päivähoidonohjaan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

 

KH § 165   

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttöluvan 

lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttöluvan 

lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

  



 

 

 

LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ YHTENÄISKOULUN HENKILÖSTÖMENOIHIN 

 
KOLTK 18.9.2018 § 59 

 

Yhtenäiskoulun henkilöstömenot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 73,43 

%:n mukaan, kun tasaisen toteuman mukaan olisi kulunut 66,7 %.  Osan toteumasta 

selittävät lomarahojen maksu kesäkuussa sekä eläkemenoperusteisen maksun kirjaus 

elokuussa. Henkilöstötarve on kuitenkin ollut erityisesti sijaisten, perhevapaiden sekä 

avustajien osalta arvioitua suurempi. Myös opettajien palkoissa on lisäystä johtuen 

OVTES-muutoksista ja yleiskorotuksesta sekä tuntikehyksistä. Menoihin vaikuttaa 

myös uudessa OVTES:ssä vuodelle 2018 kirjattavaksi tuleva 9,2% kertaerä. 

 

Arvioitu lisämäärärahan tarve on 89.000 euroa. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää rehtorin esityksen mukaisesti esittää 

kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se myöntää yhtenäiskoulun 

kustannuspaikalle 89.000 euron lisämäärärahan henkilöstökustannuksiin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti rehtorin esityksen mukaisesti esittää 

kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se myöntää yhtenäiskoulun 

kustannuspaikalle 89.000 euron lisämäärärahan henkilöstökustannuksiin. 

 

KH § 166   
 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää yhtenäiskoulun kustannuspaikalle 89.000 euron 

lisämäärärahan henkilöstökustannuksiin.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää yhtenäiskoulun kustannuspaikalle 89.000 euron 

lisämäärärahan henkilöstökustannuksiin.  

  



 

 

 

KIINTEISTÖ OY KARVIAN VUOKRATALOJEN KUNTARAHOITUKSEN LAINOJEN 
LYHENNYSOHJELMAN MUUTOS 

 
KH § 167 Kiinteistöyhtiö Karvian Vuokratalojen asunnoissa on jouduttu viime vuonna ja 

kuluneena vuonna tekemään poikkeuksellisen paljon huoneistoremontteja ja 

huoneistoja on ollut tyhjillään remonttien ajan. Lyhennysohjelma on tällä hetkellä 

liian raskas, ja vaatii toteutuakseen lähes 100 % käyttöasteen ja hyvin vähäisen 

remonttien määrän. Lainojen lyhennysohjelmaa on maksuvalmiuden turvaamiseksi 

välttämätöntä tarkistaa. 

 

 Tilikauden tulos oli viime vuonna 47 542,51 euroa ja asuintalovarausta pystyttiin 

kasvattamaan 47 000 eurolla.  Poistojen määrä oli viime vuonna 84 000. 

Rahoituslaskelman näkökulmasta lainojen lyhennyksiin saisi mennä enintään 130 000 

euroa. Tällä hetkellä lyhennysten määrä on 171 000 vuodessa. Valtiokonttorin 

lainoihin voi hakea muutosta vasta silloin kun rahoituslaskelma on ollut negatiivinen 

kahtena vuonna peräkkäin. Neuvottelut lyhennysohjelman muutoksesta voidaan 

aloittaa kun kuluvan vuoden tilinpäätös valmistuu.  

 

 Kuntarahoituksen kanssa on neuvoteltu lainaehtojen muutoksesta joulukuusta 2018 

alkaen kahden lainan osalta. Kuntarahoitus suostuu siihen, että lainojen numero 

15987/12 ja 12946/08 joulukuun 2018 ja kesäkuun 2019 lyhennykset siirretään laina-

ajan loppuun. Muiden Kuntarahoituksen lainojen osalta lyhennykset jatkuvat 

lyhennysohjelman mukaisesti.  Kyseisten lainojen lyhennykset ovat yhteensä 47162 

euroa. Tämä muutos olisi maksuvaran kannalta välttämätön, ja mahdollistaisi 

tarvittavien remonttien tekemisen myös ensi vuonna. 

 

Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.10.2018 ja 

päättänyt pyytää kunnan suostumusta lainaehtojen muutokseen.  

 

Liitteet: 

 

 Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen pöytäkirja 8.10.2018 

 

 KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoituksen lainojen numero 15987/12 ja 12946/08 

muutokset siten, että niiden joulukuun 2018 ja kesäkuun 2019 lyhennykset siirretään 

laina-ajan loppuun. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui Kiinteistö Oy Karvian vuokratalojen 

toimitusjohtajan esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.50 – 19.55     

 

Kunnanhallitus hyväksyi Kuntarahoituksen lainojen numero 15987/12 ja 12946/08 

muutokset siten, että niiden joulukuun 2018 ja kesäkuun 2019 lyhennykset siirretään 

laina-ajan loppuun. 
  



 

 

 

LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA 2019 JA – 
SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2019 - 2021 

 

KH § 168 Satakuntaliiton maakuntahallitus on 24.9.2018 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton 

vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelmaksi, josta 

pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto 

viimeistään 7.11.2018 Satakuntaliiton kirjaamoon. 

 

 Talousarvioesityksen mukaisesti jäsenkunnilta kerättävät maksuosuudet pysyvät 

keskimäärin vuoden 2018 tasolla. Karvian kunnan osalta vuodelle 2019 on budjetoitu 

17 627 (2018: 18 416) euroa.  

 

Liitteet: 

 

 Satakuntaliiton lausuntopyyntö 26.9.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus ilmoittaa, että Karvian kunnalla ei ole huomauttamista Satakuntaliiton 

talousarvioon 2019 ja – suunnitelmaehdotukseen 2019 - 2021. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus ilmoitti, että Karvian kunnalla ei ole huomauttamista Satakuntaliiton 

talousarvioon 2019 ja – suunnitelmaehdotukseen 2019 - 2021. 

  



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ POSAN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ VUODELLE 2019 

 

KH § 169 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoja 

esityksestään vuoden 2019 talousarvioksi 9.11.2018 mennessä. 

 

 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n mukaan 

jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän 

taloussuunnitelmasta sekä varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan 

kehittämistä varten. 

 

 PoSan talouden suunnittelussa on noudatettu yhtymävaltuuston hyväksymää strategiaa 

ja sen linjauksia. Päämäärän saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, 

palvelutasoa sekä organisaatiomalleja. Lisäksi määritellään palveluiden tuottamiseen 

liittyviä linjauksia eli tuotetaanko palveluita omana toimintana vai ostopalveluina. 

Toimitilaratkaisuja selvitetään yhdessä jäsenkuntien ja yksityisten toimijoiden kanssa. 

PoSa tavoittelee pitkäaikaisia ja kestäviä toiminnan tehostamiskeinoja. 

 

 Vuonna 2018 PoSan kustannukset ovat kasvaneet selvästi verrattuna edelliseen 

vuoteen. Viimeisimmän valmistuneen kuukausituloslaskelman mukaan 

vertailukelpoinen kulujen kasvu on 3,1 %. Tämä on suurempi kuin toimialalla yleisesti 

toteutunut kustannuskehitys on ollut kuluvalla vuosikymmenellä. Kustannusten kasvu 

on johtunut etenkin lastensuojelupalveluiden tarpeen lisääntymisestä sekä 

vuokrakustannusten kasvusta. 

 

 Vuoden 2019 talousarvion suunnittelussa on otettu vertailukohdaksi vuoden 2018 

ennustettu talouden toteuma. Talousarvio on laadittu vastaamaan kuntakohtaisesti 

tämän hetken keskimääräistä palvelutarvetta. Talousarviossa ei ole varauduttu 

palvelujen kysynnän oleelliseen kasvuun  

 

 Ulkoisten kulujen kokonaismäärä esityksessä on 62 miljoonaa euroa. Tämä on 4,7 % 

suurempi kuin tilinpäätöksessä 2017. Ennuste kuntayhtymän vuoden 2018 ulkoisista 

kuluista on 60,8 miljoona euroa. Jäsenkuntien maksuosuudeksi esityksessä jää muiden 

tuottojen jälkeen 50,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 maksuosuudet olivat 48,2 

miljoonaa euroa ja vuoden 2018 ennustettu maksuosuus on 50,0 miljoonaa euroa. 

 

 Palvelusopimus Karvian osalta vuodelle 2018 on ollut 5 748 000 €, ennuste vuodelle 

2018 on 6 025 090 € ja esitys vuoden 2019 talousarvioksi 5 920 968 €. 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 3.10.2018 liitteineen. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus kuulee Posan toimitusjohtaja Jaana Männikköä sekä talousjohtaja 

Sampo Saloa kokouksen alussa ja täydentää tarvittaessa lausuntoa talousarviosta 

saamansa selvityksen perusteella. 

 



 

 

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan että Posan tulee huomioida toimintaansa 

sekä talouttaan suunnitellessaan kuntien kiristyvä taloustilanne. Palvelut tulee tuottaa 

mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä ennaltaehkäisevää toimintaa painottaen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Posan tulee huomioida toimintaansa 

sekä talouttaan suunnitellessaan kuntien kiristyvä taloustilanne. Palvelut tulee tuottaa 

mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä ennaltaehkäisevää toimintaa painottaen. 

Kunnanhallitus totesi, että Karviassa on säilytettävä nykyinen palvelutaso. 

  



 

 

 

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / TILA JOKINEVA 

 

Tekn. ltk. 4.10.2018 § 84 

 

Sarankylässä, Karvianjärven pohjoispäässä, osoitteessa Rantatie 455 sijaitsevan tilan 

JOKINEVA (230-409-36-0) omistajat hakevat poikkeamislupaa lomarakennuksen 

käyttötarkoituksen muuttamiseen vakituiseksi asuinrakennukseksi. Tila sijaitsee ranta-

alueella, mutta Karvian rantayleiskaava ei ulotu tilan alueelle. Poikkeamislupaa hae-

taan käyttötarkoituksen muutokseen ranta-alueella ilman kaavaa.   

Tilalla on vuonna 1994 valmistunut lomarakennus, vuonna 2017 valmistunut saunara-

kennus sekä talousrakennus. Tilan eteläosa rajoittuu Karvianjärveen, rantaviivaa on 

noin 200m. Lomarakennukselta on rantaan yli 100m, mutta järvestä on kaivettu erilli-

nen venevalkama. Lisäksi pihaan on kaivettu pieni lampi, joka ei ole suoraan yhtey-

dessä järveen. 

Rantatieltä kiinteistölle kulkee tie, jota pitkin etäisyys rakennuksille on noin 800 met-

riä. Rantatien varrella on vakituista asutusta.  

Lähinaapureita on kuultu hakemuksen yhteydessä, heillä ei ole huomauttamista asias-

sa.  

 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Päätöksellä ei aiheuteta 

haittaa ympäristölle tai luontoarvoille, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta 

muutoksia alueen rakentamisessa eikä lisää tilan rakennusoikeutta. Tilan päärakennus 

soveltuu vakituisen asumisen tarpeisiin. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Jokinevan kiinteistölle myönne-

tään määräaikainen poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutokseen ranta-alueella il-

man kaavaa seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  

- Poikkeamislupa on voimassa kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäi-

västä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-

lupa ja asuinrakennus palautetaan loma-asunnoksi.  



 

 

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy aikoinaan kiinteistölle määrätty rakennusoikeus, 150m
2
, josta on rakennet-

tu 146m
2
.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä tilan 230-409-36-0 omis-

tajille. Päätöksellä ei aiheuteta haittaa ympäristölle tai luontoarvoille, eikä myönteinen 

poikkeamispäätös aiheuta muutoksia alueen rakentamisessa eikä lisää tilan rakennus-

oikeutta. Tilan päärakennus soveltuu vakituisen asumisen tarpeisiin. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Jokinevan kiinteistölle myönne-

tään määräaikainen poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutokseen ranta-alueella il-

man kaavaa seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  

- Poikkeamislupa on voimassa kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäi-

västä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-

lupa ja asuinrakennus palautetaan loma-asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy aikoinaan kiinteistölle määrätty rakennusoikeus, 150m
2
, josta on rakennet-

tu 146m
2
.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

 

KH § 170   
 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää poik-

keamisluvan tilan 230-409-36-0 omistajille. Päätöksellä ei aiheuteta haittaa ympäris-

tölle tai luontoarvoille, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta muutoksia alueen 



 

 

rakentamisessa eikä lisää tilan rakennusoikeutta. Tilan päärakennus soveltuu vakitui-

sen asumisen tarpeisiin. 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että Jokinevan 

kiinteistölle myönnetään määräaikainen poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutok-

seen ranta-alueella ilman kaavaa seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  

- Poikkeamislupa on voimassa kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäi-

västä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-

lupa ja asuinrakennus palautetaan loma-asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy aikoinaan kiinteistölle määrätty rakennusoikeus, 150m
2
, josta on rakennet-

tu 146m
2
.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

  

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää poikkeamis-

luvan tilan 230-409-36-0 omistajille. Päätöksellä ei aiheuteta haittaa ympäristölle tai 

luontoarvoille, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta muutoksia alueen rakenta-

misessa eikä lisää tilan rakennusoikeutta. Tilan päärakennus soveltuu vakituisen asu-

misen tarpeisiin. 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että Jokinevan kiin-

teistölle myönnetään määräaikainen poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutokseen 

ranta-alueella ilman kaavaa seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  

- Poikkeamislupa on voimassa kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäi-

västä.  



 

 

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-

lupa ja asuinrakennus palautetaan loma-asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy aikoinaan kiinteistölle määrätty rakennusoikeus, 150m
2
, josta on rakennet-

tu 146m
2
.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

  



 

 

 

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / TILA MOISIO 

 

Tekn. ltk. 4.10.2018 § 85 

 

Karviankylässä, Karvianjärven itärannalla, osoitteessa Karviankyläntie 327A sijaitse-

van tilan MOISIO (230-403-3-54) omistajat hakevat poikkeamislupaa lomarakennuk-

sen käyttötarkoituksen muuttamiseen vakituiseksi asuinrakennuksesi rantayleiskaavan 

vastaisesti. Tila on Karvian rantayleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä RA, loma-

rakennusalue.  

Tilalla on vuonna 2014 rakennusluvan saanut, vuonna 2018 loppukatselmoitu lomara-

kennus sekä pienempiä piharakennuksia. Lomarakennus on mukavuuksin varusteltu ja 

soveltuu sellaisenaan vakituiseen asumiseen.   

Tila rajoittuu länsireunaltaan Karvianjärveen, itäpuolella noin 130m etäisyydellä ra-

kennuksesta kulkee Karviankyläntie, johon tilalla on yhteinen liittymä naapurikiinteis-

tön kanssa. Vakituista asutusta on Karviankyläntien varrella molempiin suuntiin kul-

jettaessa. Lähimpiä naapureita on kuultu hakemuksen yhteydessä, kenelläkään ei ole 

huomauttamista asiassa.  

 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Päätöksellä ei aiheuteta 

haittaa ympäristölle tai luontoarviolle, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta 

muutoksia alueen rakentamisessa. Päärakennus on rakennettu siten, että se soveltuu 

myös vakituisen asumisen tarpeisiin. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Moision kiinteistölle myönnetään 

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: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä kiinteistön 230-403-3-54 

omistajille. Päätöksellä ei aiheuteta haittaa ympäristölle tai luontoarviolle, eikä myön-

teinen poikkeamispäätös aiheuta muutoksia alueen rakentamisessa. Päärakennus on 

rakennettu siten, että se soveltuu myös vakituisen asumisen tarpeisiin. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Moision kiinteistölle myönnetään 

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.  

 

KH § 171   

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää poik-

keamisluvan kiinteistön 230-403-3-54 omistajille. Päätöksellä ei aiheuteta haittaa ym-

päristölle tai luontoarviolle, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta muutoksia 

alueen rakentamisessa. Päärakennus on rakennettu siten, että se soveltuu myös vaki-

tuisen asumisen tarpeisiin. 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että Moision kiin-

teistölle myönnetään määräaikainen lupa poiketa rantayleiskaavan määräyksestä seu-

raavin 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 poikkeamis-

luvan kiinteistön 230-403-3-54 omistajille. Päätöksellä ei aiheuteta haittaa ympäristöl-

le tai luontoarviolle, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta muutoksia alueen ra-

kentamisessa. Päärakennus on rakennettu siten, että se soveltuu myös vakituisen asu-

misen tarpeisiin. 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että Moision kiin-

teistölle myönnetään määräaikainen lupa poiketa rantayleiskaavan määräyksestä seu-

raavin 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.  

  



 

 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021 

 

KH § 172 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto 

hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka 

ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. 

 

 Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 

tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväk-

symisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit-

tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-

kaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

 

Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee 

antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodos-

tuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen katta-

miseksi. 

 

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 3.9.2018 § 142. 

Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi on annettu 1,95 % ja opettajien osalta 

1,65 %, työkokemuslisät on huomioitava. Palkkakustannuksissa tulee huomioida 

lomarahojen 30 % leikkaus. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen 

prosenttiosuuksista.  

 

Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. 

 

Liitteet:  

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel-

taulukko) 

 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

  

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja 

opetuslautakunnan sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

Talousarvion 2019 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.  

 

 



 

 

Kunnansihteeri esitteli lyhyesti talousarvioehdotuksen tuloslaskelmaosaa, jossa 

vuosikate tässä ehdotuksessa 77.737 euroa. 

 

Kunnansihteeri Hanna Vainionpää esitteli ja kunnanhallitus käsitteli 

kunnanhallituksen käyttötalouden. Kustannuspaikalle sisäiset palvelut/ kopiointi 

tehtiin seuraava muutos: valokopiotulot tilille 3140  merkitty 200,00 euroa siirretään 

tilille 3153 (muut myyntituotot) 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli ja kunnanhallitus käsitteli elinkeinotoimen 

ja maaseututoimen käyttötalouden.  

 

Kunnansihteeri Hanna Vainionpää esitteli ja kunnanhallitus käsitteli opetustoimen 

käyttötalouden, päivähoidon ja vapaa-aikatoimen käyttötalouden. Museotoimen osalta 

käsittely päätettiin jättää seuraavaan kokoukseen. Kansalaisopiston osalta sisäiset 

vuokramenot 5.200 euroa päätettiin merkitä myös suunnitelmavuosille 2020 ja 2021. 

Kirjaston osalta tehtiin seuraava muutos: valokopiotulot tilille 3140  merkitty 40,00 

euroa siirretään tilille 3530 (muut tuotot) 

 

Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

  



 

 

PALVELUSOPIMUS SUKUPOLVEN- JA OMISTAJANVAIHDOSTEN NEUVONTA- JA 
KOORDINOINTIPALVELUN TUOTTAMISESTA SATAKUNNASSA 

 
KH § 173 Satakunnan Yrittäjät tuottavat sukupolven- ja omistajanvaihdosten neuvonta- ja 

koordinointipalveluita kaikille satakuntalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille. 

Palvelu on maksutonta ja sen tavoitteena on edistää onnistuneita ja riidattomia 

omistajanvaihdoksia Satakunnassa. Palvelun tarkoituksena on tarjota tietoa palvelusta 

ja tarjota osapuolille neuvontaa ja ohjausta omistajanvaihdosprosessien edistämiseksi. 

 Palvelun toteuttaa Satakunnan Yrittäjät ry yhteistyössä palvelukumppaniensa kanssa 

tilaaja-tuottajamallin mukaisesti. Palvelun hyödyntäminen ei vaadi Suomen yrittäjien 

jäsenyyttä, mikäli kunta on tehnyt palvelusopimuksen Satakunnan Yrittäjien kanssa.  

 Palvelun henkilöstöresurssi on yksi henkilötyövuosi ja palvelun vastuuhenkilönä 

toimii omistajanvaihdosasiantuntija Pia Österlund. 

 

 Palvelun neuvontatyössä määritellään asiakkaan nykyinen tilanne, tarjotaan 

tilanteeseen soveltuvaa neuvontaa ja laaditaan suositukset tehtäväksi toimenpiteiksi. 

Palvelu tuotetaan yhteistyössä maakunnan elinkeinoyhtiön ja kuntien kanssa. 

neuvontapalvelun tavoitteena on auttaa asiakasta etenkin omistajanvaihdosprosessin 

käynnistämisvaiheessa.  Palvelun operatiivista toimintaa ohjaa säännöllisesti 

kokoontuva kehittämistiimi, johon jokaisella sopijapuolella on mahdollisuus nimetä 

edustajansa.  

 

 Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi 1.1.2019 lähtien kalenterivuoden kerrallaan, 

mikäli sopimusta ei ole erikseen irtisanottu. Sopijapuolet voivat irtisanoa 

sopimuskauden elokuun viimeiseen päivään mennessä, jolloin sopimusaika päättyy 

sopimusvuoden viimeiseen päivään.  

 

 Palvelun toimittaja raportoi kaksi kertaa vuodessa palvelua käyttäneiden 

kuntakohtaisen määrän ja toimittaa palvelun toimintasuunnitelman ja hinnan 

seuraavalle vuodelle edeltävän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Karvian 

tämänhetkinen maksuosuuden määrä on 674 euroa.  

 

 Pia Österlund tulee kertomaan omistajanvaihdokseen liittyvästä neuvontapalvelusta 

yrittäjien aamukahvitilaisuuteen 16.11.2018 klo 9:00. 

. 

 

Liitteet: 

 

 palvelusopimus sukupolven- ja omistajanvaihdosten neuvonta- ja 

koordinointipalvelun tuottamisesta 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen allekirjoitettavaksi Karvian kunnan puolesta ja 

varaa ensivuoden talousarvioon 674 määrärahan kustannuspaikalle elinkeinoelämän 

kehittäminen. 

 

  

 

 PÄÄTÖS: 



 

 

 

Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen allekirjoitettavaksi Karvian kunnan puolesta ja 

varaa ensivuoden talousarvioon 674 määrärahan kustannuspaikalle elinkeinoelämän 

kehittäminen. 

 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 174 Kunnanhallituksen muut asiat:   

 

1. Kun Suomi viime vuonna täytti sata vuotta, Säätytalo Helsingissä täyttyi 

viidestä sadasta 10-vuotiaasta itsenäisyyspäivän juhlijasta. Kutsun sai 

kaksi lasta kaikista Suomen kunnista Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 

perintönä itsenäisyyspäivän aaton juhlinnan perinne jatkuu.  

 

 Keskiviikkona 5.12.2018 järjestetään valtakunnallinen Lasten 

itsenäisyyspäivän juhla. Pääministeri Juha Sipilä on lähettänyt kutsun 

Lasten itsenäisyyspäivän juhlaan.  

 

Kuntaa pyydetään nimeämään edustajiksi kaksi vuonna 2008 syntynyttä 

lasta ja vastaamaan edustavien lasten ja heidän mahdollisten saattajiensa 

matkakuluista sekä mahdollisista majoituskustannuksista.  

 

Kutsu on välitetty Yhtenäiskoulun rehtorille ja vararehtorille. 

 

Juhlaan ilmoitettavien lasten tiedot (Ilona Viitala ja Jasper Lähdekorpi) 

pyydetään ilmoittamaan Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, osoitteessa 

www.mll.fi/lastenitsenaisyysjuhla  25.10.2018 mennessä. Kunta vastaa 

matkakustannuksista. 

 

 

2. PoSan talousarvioseminaari järjestetään torstaina 18.10.2018 klo 17.30 – 

20.30 Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Auditorio, Kelankaari 4. 

Kunnanhallitus keskusteli tehostetun palveluasumisen järjestämisestä. 

 

3. Verovuoden 2017 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset 

tiedot ovat tilattavissa Verohallinnolta. Tilaukset suositellaan tehtäväksi 

18.10.2018 mennessä. 

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa 

verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen. Tiedot 

luovutetaan kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja 

veronsaajakäyttöä varten.  

Asiaan liittyvä tiedote ja tilauslomake löytyvät osoitteesta: 
http://veronsaajat.vero.fi/fi-FI/ohjeet/linkit/Sivut/Default.aspx 

kohdasta ”Tuloverotuksen julkiset tiedot 2017”.  

 

4. Kunnantalon liikuntailtapäivä 31.10.2018 klo 13 alkaen. 

 

5. Jatketaan vuodella Pellon vuokrasopimusta/Jorma Manninen. 

   

  

Eetu Suoneva poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 21.10 

Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 21.31 

  

http://veronsaajat.vero.fi/fi-FI/ohjeet/linkit/Sivut/Default.aspx


 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 175 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 

Oikeusministeriö 

 

Oikeusministeriön kirje 1.10.2018; VN/4971/2018 

Vuonna 2019 toimitettavat vaalit; Äänestyspaikkojen määrääminen 

ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän 

käyttö ym. 

Kirje merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi ja kirjeessä mainitut 

vaaliasiat valmistellaan myöhemmin hyvissä ajoin ennen vaaleja 

kunnanhallituksen päätettäväksi.  

Kunnanhallitus lähettää oikeusministeriön vaaleja 2019 koskevan 

kirjeen keskusvaalilautakunnalle tiedoksi. 

 

 

Kuntaliitto 

 

Kuntaliiton yleiskirje 25.9.2018; 9/2018 

Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2019 

 

Kuntaliiton kutsu 10.10.2018 Kuntaliiton maakuntafoorumiin 

Palveluintegraatio ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan ja 

maakunnan yhteistyönä 16.10.2018 Kuntatalolla. Maksuton 

tilaisuus, joka on tarkoitettu maakunnissa ja kunnissa uudistuksen 

valmisteluun osallistuvalle poliittiselle- ja virkamiesjohdolle, 

muutosjohtajille sekä substanssivalmistelijoille. Ilmoittautuminen 

linkin kautta. 

 

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 

 

Etelä-Suomen Avin päätös nro 140/2018/2, Dnro 

ESAVI/9456/2017 

Haitikeitaan turvetuotanalueen ympäristölupa, Karvia 

Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa: 

www.avi.fi/lupatietopalvelu 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue 

 

Kuulutus Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 

Pitkänsalonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa-asia 

Päätös nähtävillä 28.9. – 29.10.2018 mm. Karvian 

kunnanvirastossa sekä luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-

tietopalvelu 

 

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu


 

 

 

Kirje 19.9.2018; LSAVI/5725/2018 

Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2019 

Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset tulee toimittaa viimeistään 

perjantaina 2.11.2018 osoitteella Lounais-Suomen 

aluehallintovirasto, PL 22, 20801 Turku 

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelija Pirjo Ojanen, sähköposti: 

pirjo.ojanen(at)avi.fi, p. 0295 018 052 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

Joukkoliikenne Kankaanpää-Pori ja liitännäiset 

joukkoliikenneyhteydet  

 

Joukkoliikennepalaverin 30.8.2018 asia-aineisto, diaesitys 

Muistio joukkoliikennepalaverista 30.8.2018, muistion pvm 

18.9.2018 

 

VARELY:n uutinen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen 

korvausmenettelystä (11.10.2018)  

 

Lounais-Suomen poliisilaitos 

 

Poliisipiirin neuvottelukunnan esityslista 22.11.2018 kokoukseen. 

Esityslista lähetetty kunnan edustajalle. 

 

Väestörekisterikeskus 

 

Lausuntopyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden 

kehittämisohjelmasta 

 

Palautepyyntö: JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus 

–päivitys, 1. vaihe 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja sen 

alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta päivitetystä 

suositusluonnoksesta JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien 

palveluluokitus. Palautteet on pyydetty tekemään viimeistään 

18.11.2018. 

 

Valvira 

Ilmoitus Dnro V/41753/2018 

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelun alkamisesta 

Palvelujen tuottaja:  Auron Fysio Oy, Helsinki  

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

Yhtymähallituksen 28.9.2018 pöytäkirjanote:  

§ 138, toiminnan ja talouden katsaus 1-8 kk/2018 



 

 

§ 139, Sairaanhoitopiirin toiminta-  taloussuunnitelman 2019-2021 ja 

vuoden 2019 talousarvion sekä investointisuunnitelman vuoteen 2024 

laadinta  

 

Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen kokouksen 24.9.2018  

Esityslista on luettavissa Satakuntaliiton nettisivuilla osoitteessa: 

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

+bid=1196  

ja pöytäkirja osoitteessa: 

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

bid=1196 

 

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 

laadinta, pyydetään eittämään maakuntaohjelman toimintalinjojen 

tavoitteita toteuttavia hanke- ja toimenpide-esityksiä 12.10.2018 

mennessä. 

 

Satakuntaliiton tiedote ja kannanotto 18.9.2018 

Länsirannikon maakunnat vaativat valtatietä 8 osaksi runkoverkkoa 

 

Satakuntaliiton tiedote 24.9.2018  

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteislausunto:  

Runkoverkon tulisi nimensä mukaisesti olla koko Suomen 

maakuntakeskukset yhdistävä verkko 

 

Satakuntaliiton tiedote 24.9.2018 

Runkoverkon tulee turvata Suomen hyvinvointi – viennin ja henkilöiden 

sujuva liikkuvuus taattava 

 

Satakuntaliiton tiedote 25.9.2018 

Satakunnan hyvän maakunta- ja sotevalmistelun tuloksia osattava siirtää 

käytäntöön 

 

Satakuntaliiton tiedote 5.10.2018 

Ihanat ikäpolvet ja ikäpolvien kohtaaminen –yleisöseminaari tiistaina 

23.10. Porissa 

Lisätietoa sivulla  http://www.satakuntaliitto.fi/yleisoseminaari2018 

 

Satakuntaliiton verkkolehti 3/2018 on ilmestynyt ja luettavissa 

osoitteessa: satanen.satakuntaliitto.fi 

 

Satakuntaliiton tiedote 28.9.2018:  

Satakunnan vanhuspalveluiden tulevaisuus? 

Lisätietoja antaa Pirjo Rehula 

Muutosagentti I & O 

puh. 044 701 3756 

etunimi.sukunimi@pori.fi 

 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1196
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1196
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1196
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1196
http://www.satakuntaliitto.fi/yleisoseminaari2018
mailto:etunimi.sukunimi@pori.fi


 

 

Tiedote: 9.10.2018, Satakunta tarvitsee lisää hyvinvointia 
Voivatko satakuntalaiset hyvin? Miten hyvinvointia edelleen voitaisiin lisätä? 

Satakuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin pureudutaan uuden, maakunnallisen 

verkoston avulla.   

  

− Satakunnassa voidaan hyvin, koska järjestöt ja yhdistykset järjestävät paljon 

hyvinvointia tukevaa harrastetoimintaa kuntien palveluiden ohessa. Työttömyyden 

aleneminen on tuonut myös positiivista vaikutusta hyvinvointiin. Terveyteen ja 

hyvinvointiin liittyvää työtä on silti edelleen tehtäväksi, sillä satakuntalaiset liikkuvat 

keskimäärin liian vähän ja monet nuoret sekä työikäiset ovat ylipainoisia. 

Mielenterveys- ja päihdetyö sekä turvallisuus laajana teemana ovat myös merkittävässä 

roolissa, kertoo Satakunnan maakuntauudistuksen hyvinvoinnin asiantuntija Piia 

Astila.     

   

Satakunnassa useat eri tahot työskentelevät verkostomaisesti satakuntalaisten 

hyvinvoinnin eteen. Samalla rakennetaan tulevan, uuden Satakunnan maakunnan 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja.  Työn pohjana toimii kuntien 

tekemä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö ja sieltä esiin nousseet tekijät. 

Maakunnallisen verkoston kautta pyritään nostamaan parhaat käytännöt esiin ja 

juurruttamaan ne koko maakuntaan.  

  

− Hyvinvoivat kuntalaiset ovat kuntien, maakunnan ja järjestöjen yhteinen tavoite. 

Satakunnassa hyvinvointia kehitetään aidon asiakaslähtöisesti, joten laaja ja 

monialainen yhteistyö on välttämätöntä. On tärkeää ymmärtää hyvinvoinnin eri 

näkökulmat ja tuoda niitä esiin: hyvinvointityötä tehdään paitsi ravitsemuksen, 

liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan parissa, myös esimerkiksi työvoimapalveluiden, 

kaavoituksen ja ympäristöpalveluiden parissa, Astila täydentää.  

  

Hyvä esimerkki maakunnallisesta yhteistyöstä oli Huittisissa torstaina 4.10. järjestetty 

Yhteistyön Satakunta -seminaari, joka kokosi yhteen yli 100 hyvinvoinnin parissa 

työskentelevää ja siitä kiinnostunutta. Seminaarin ohjelma koostui järjestöjen, 

kansalaistoiminnan, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden vuoropuhelusta. 

Tilaisuudessa vierailivat myös tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen 

Kuntaliitosta sekä pääsihteeri Tuija Brax Sydänliitosta. Esillä olivat myös 

satakuntalaiset hyvinvointihankkeet ja eri sektoreiden välisen yhteistyön mallit.  

  

Seminaarin järjestivät Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä – JYTRY, Satakuntaliitto, 

Huittisten kaupunki, Pärjätään yhdessä -hanke, SPR, Veikkaus, Satakunnan 

yhteisökeskus, SAMK sekä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti.  

  

Lisätietoja antaa 

Piia Astila, hyvinvoinnin asiantuntija, puh. 044 707 7886 

 

Tiedote 10.10.2018 kunnille_maakuntauudistuksen Yhteensä sata -

hankkeeseen liittyvä esimiesten muutosvalmennuksen toinen vaihe on 

alkamassa  

 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, PoSa 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirja 4/2018, 27.9.2018 

 

Kokemäen kaupunki, kaupunginhallitus 

 

Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 

2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 



 

 

2019 talousarviosta ja investointiohjelmaluonnoksesta vuoteen 

2024 

 

Porin kaupunki, ympäristö- ja lupapalvelujen toimiala 

 

Porin kaupungin näkökannat joukkoliikenteen kustannustenjaosta 

 

Isojoen kunta, kunnanhallitus 

 

Kunnanhallituksen kokouspäätös 17.9.2018  

§ 102 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-hanke/ Isojoen 

kunnan liittyminen Geopark-yhdistyksen jäseneksi. 

 

Kankaanpään kaupunki, kaupunginhallitus 

 

Kaupunginhallituksen kokouspäätös 17.9.2018  

§ 121 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-yhdistyksen 

perustaminen/ Kankaanpään kaupungin liittyminen Geopark-

yhdistyksen jäseneksi. 

 

Kauhajoen kaupunki 

 

Kauhajoen kaupunki 150 vuotta, Juhlaseminaari 

Perjantaina 2.11.2018 klo 17.30 – 20.30 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 10.9.2018 pidetystä 

kokouksesta 

§ 207, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n perustaminen 

 

Huittisten kaupunki, kaupunginhallitus 

 

Pöytäkirjanote 8.10.2018  

§ 210, Satakunnan koulutuskuntayhtymän lausuntopyyntö vuoden 

2019 talousarvion kehyksestä ja toiminnan kehittämisestä 

 

Jämijärven kunta, kunnanhallitus 

 

Kunnanhallituksen päätös 17.9.2018,  

§ 198, Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) 

 

Kihniön kunta, kunnanvaltuusto 

 

Pöytäkirjanote 8.10.2018 kunnanvaltuuston kokouksen  

§ 22, Kihniön kunnan liittyminen Geopark-yhdistyksen jäseneksi 

 

Savuton kunta -ohjelma 

 

Savuton kunta –kyselyn tulokset on julkaistu 11.9.2018. Kunnat ovat 

sitoutuneet savuttomuuden kehittämiseen  

Savuton kunta –ohjelma on kehittänyt www.28paivaailman.fi 

toimintamallin nikotiinituotteiden käytön lopettamista harkitseville.  

http://www.28paivaailman.fi/


 

 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 110 / 21.9.2018 

Virallinen lehti 113 / 28.9.2018 

Virallinen lehti 116 / 5.10.2018 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 176 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus 

 

 


