
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNNANHALLITUS   13/2018 
 

 

 

 
Aika Maanantai 5.11.2018 klo 18.00 – 20.50 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen 
 Hietaluoma Jaakko  jäsen, saapui §179 
 Järvinen Tiina   jäsen, esteellinen §180 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Ylilammi Tomi   jäsen 

Pukkila Esa   varajäsen 
 
Poissa Hietikko Tarja   jäsen 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 

Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja 
Suominen Päivi kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Huhtaluoma Heikki kunnanvaltuuston I varapj 
Koivumäki Jyrki kunnanvaltuuston II varapj 
Kannisto Jari  kunnanvaltuuston III varapj, saapui §179 

 Ojaniemi Kati  vs. kunnansihteeri, ptk-pitäjä, esteellinen §184 ja §185 
 Suoneva Eetu  nuorisovaltuutettu 
 Kallioniemi Jaakko kunnanrakennusmestari, paikalla §179 klo 18.00 – 19.46 

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 06.11.2018 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 7.11.2018 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 177 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 § 178 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 Tomi Ylilammi ja Mari Ervelä. 

  



 

 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021 

 
KH 15.10.2018 

§ 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. 

 

KH § 179  

Liitteet:   

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel-

taulukko) 

 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Teknisen toimen viranhaltija esittelee 

oman hallinnonalansa talousarvioehdotuksen. Talousarvion 2019 käsittelyjärjestys on: 

käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä.  

 

Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli teknisen toimen hallinnonalan 

talousarvioehdotuksen käyttötalouden sekä investoinnit. Kunnanhallitus pyytää 

teknistä lautakuntaa lisäämään käyttötalousosaan valtuustosalin äänentoiston sekä 

esittämään karsinnan investointisuunnitelmaan. Teknisen toimen käyttötalous ja 

investointisuunnitelma käsitellään uudelleen seuraavassa kunnanhallituksen 

kokouksessa.  

 

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.  

  



 

 

 

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 

KH § 180 Vanhusneuvosto on pitänyt kokouksen 26.9.2018 ja on toimittanut kokousmuistion 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

Vanhusneuvosto on esittänyt toiveita ja näkemyksiä ikäihmisten palveluiden 

kehittämisestä. On toivottu muistikahvilaa, jonne saataisiin apua Muistiluotsista. 

Muistiluotsi tarjoaa apua ja tukea muistisairaille ja läheisille sekä kouluttaa 

vapaaehtoisia muistikavereita, jotka tukevat kotona asuvan muistisairaan arkea 

monella tapaa. Vapaaehtoiset voisivat ottaa yhteyttä vanhusneuvoston jäseniin 

toiminnan aloittamisen suunnittelemiseksi.  

 

Vanhusneuvosto esittää, että kunta muistaisi jatkossa vuosittain 100 vuotta täyttäviä 

kuntalaisia. 

 

Kirkonkylän pururadan laavulle tehtyyn parempaan kulkuyhteyteen oltiin tyytyväisiä, 

koska sinne on nyt mahdollista päästä niin rollaattorin kuin myös pyörätuolinkin 

kanssa.   

 

Vanhusneuvosto on tehnyt veteraaniyhdistyksen pyynnöstä ehdotuksia veteraaneille 

varatun rahan käyttämiseen.  

 

 

Liitteet: 

 

 Kokousmuistio 26.9.2018 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi ja päättää, että Karvian 

kunta muistaa vanhusneuvoston esityksen mukaisesti jatkossa 100 vuotta täyttäviä 

kuntalaisia. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Tiina Järvinen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.47-19.51 

 

Kunnanhallitus merkitsi vanhusneuvoston muistion tiedoksi ja päätti, että Karvian 

kunta muistaa vanhusneuvoston esityksen mukaisesti jatkossa 100 vuotta täyttäviä 

kuntalaisia ja tämän jälkeen muistaminen tehdään vuosittain. Kunnanjohtaja hoitaa 

muistamisen.  

  



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KUNTALAIN 
MUUTTAMISEKSI 

 

KH § 181 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi 

kuntalain muuttamisesta 21.11.2018 mennessä. 

 

 Kuntalain erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan 

arviointimenettelyn käynnistämisen edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi kuvaamaan 

tarkemmin tulorahoituksen riittävyyttä. Menettelyn edellytyksistä suhteellista 

velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku ehdotetaan korvattavaksi lainanhoitokykyä 

kuvaavalla konsernitilinpäätöksen laskennallisella lainanhoitokatteella. 

Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava tunnusluku negatiivinen vuosikate ehdotetaan 

korvattavaksi tunnusluvulla, jolla verrataan konsernituloslaskelman vuosikatetta 

poistoihin ja arvonalentumisiin. Lainoihin esitetään rinnastettavaksi vuokravastuut 

lainamäärää kuvaavassa tunnusluvussa. Kunnan tuloveroprosentin tasoa koskevaa 

raja-arvoa ehdotetaan nostettavaksi. 

 

 Lisäksi kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevaa sääntelyä 

ehdotetaan muutettavaksi kunnassa eri syistä säännöllisesti oleskelevien henkilöiden 

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Kuntalain kirjanpitoa ja 

tilinpäätöstä koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia 

tarkistuksia. 

 

 Tavoitteena on oikeudenmukainen ja luotettava kuntien erityisen vaikean taloudellisen 

aseman arviointitapa, joka kannustaa kuntia pitkällä aikavälillä taloudellisesti 

kestäviin ratkaisuihin. Arviointikriteerit ja niissä käytettävät tunnusluvut kuvaisivat 

kunnan taloutta eri näkökulmista. Tunnuslukujen raja-arvojen muuttamisen 

tavoitteena on, että menettely kohdistuisi taloudeltaan kaikkein heikoimpiin kuntiin. 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 5.10.2018 VM/1352/03.01.00/2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 

muuttamisesta 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus ilmoitti, että Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi kuntalain muuttamisesta. 

  



 

 

 

KUTSU OSALLISTUMISESTA IKAALISTEN REITIN NEUVOTTELUKUNTAAN JA 
PYYNTÖ NIMETÄ JÄSEN JA VARAJÄSEN 

 

KH § 182 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt kutsun 

osallistumisesta Ikaalisten reitille perustettavaan vesienhoidon neuvottelukuntaan ja 

pyytää nimeämään edustajan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi.   

 

 Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja pohjavesien tilan 

heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. vesien hyvä tila 

parantaa erityisesti vesien virkistyskäytön mahdollisuutta tarjoten turvallisen 

uimaveden ja järviveden käytön, runsaat kalavarat ja se myös nostaa kiinteistöjen 

arvoa. Tavoitteeseen ei ole vielä päästy, mutta yhdessä tekeminen ja yhteiset päätökset 

tuovat tavoitteen lähemmäksi toteutumista. Valtakunnallisesti neuvottelukunnat ovat 

osoittautuneet erinomaiseksi toimintatavaksi koota alueen toimijat yhteen sekä tarjota 

tukea. Tarve tuelle, yhdessä tekemiselle ja uudenlaiselle toimintatavalle todettiin myös 

Ikaalisten vesistöreitillä tehdyissä toimijoiden haastattelussa sekä sähköisessä 

kyselyssä.  

 

 Neuvottelukunta perustetaan osana Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä –

kärkihanketta, mutta neuvottelukunnan toiminta on tarkoitettu pysyväksi. Sen 

toiminta-alue on Ikaalisten vesistöreitin alue, joka sijaitsee kymmenen kunnan 

alueella: Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Karvialla, 

Kihniössä, Nokialla, Parkanossa, Virroilla sekä Ylöjärvellä.  

 

 Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä, hanketta hallinnoi Pirkanmaan 

ELY -keskus ja hankekumppanina toimii Pirkanmaan liitto.  

 

 Alueen kuntien ja ELY -keskuksen kokouksessa 14.9.2018 päätettiin yhteisesti 

perustaa vesistöreitille neuvottelukunta ja sen kokouksia valmistelemaan erillinen 

erityisesti viranomaisista ja tuottajajärjestöstä sekä neuvontaa antavista 

organisaatioista koostuva pienempi työryhmä.  

 

 Neuvottelukunta kokoaa laajasti yhteen alueen vesienhoidon eri toimijat. 

Tarkoituksena on verkostomaisesti, monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti edistää 

vesienhoitoa Ikaalisten vesistöreitin alueella. Jäseninä ovat kunnat, maakuntien liitot, 

ELY -keskus, osakaskunnat, yhdistykset, yritykset sekä yhteisöt. Vuoden 2019 

tavoitteena on vakiinnuttaa neuvottelukunnan toiminta sekä laati käytännönläheinen 

vesienhoidon toimenpidesuunnitelma aina vuoteen 2027 saakka sekä lyhyemmän 

aikavälin toteutussuunnitelma. Toimenpideohjelmassa tunnistetaan ongelmakohtia 

sekä asetetaan yhteisiä tavoitteita. Neuvottelukunnan kokouksia on vuosittain yhdestä 

kahteen kappaletta käynnistymisvuonna eli 2019 joitakin enemmän. Lisäksi 

järjestetään yhteisellä päätöksellä erilaisia neuvonta- ja koulutustilaisuuksia.  

 

 Neuvottelukunnan toiminta käynnistyy perustamiskokouksella ja sen tavoitteellinen 

aikataulu on tammikuussa 2019.  

 

 

Liitteet:  



 

 

 

 Kutsu kunnallenne/kaupungillenne osallistumisesta Ikaalisten reitin 

neuvottelukuntaan ja pyyntö nimetä jäsen ja varajäsen 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus päättää osallistumisesta Ikaalisten reitille perustettavaan vesienhoidon 

neuvottelukuntaan ja nimeää edustajan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi.   

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus päätti osallistumisesta Ikaalisten reitille perustettavaan vesienhoidon 

neuvottelukuntaan ja nimesi varsinaiseksi jäseneksi rakennustarkastaja ja 

varajäseneksi Vesa Raiskio.   

  



 

 

 

EROPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 
 

Vltk3.10.2018 § 35  
 Vapaa-ajanlautakunnan jäsen Kristiina Loopere pyytää eroa kunnallisesta 

luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Eropyyntö on jätetty 

lautakunnalle 28.8.2018. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota 

pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin, 

kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä. 

 

Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää Kristiina Looperelle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee 

hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

 

Päätös: 

Lautakunta hyväksyi päätösesityksen. 

 

KH § 183  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kristiina Looperelle eron vapaa-ajanlautakunnan 

jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kristiina Looperelle eron vapaa-ajanlautakunnan 

jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi. 

  



 

 

 

PALKKA-ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT  

 

KH § 184 Kunnansihteeri Hanna Vainionpää on toiminut kunnan palkka-asiamiehenä. Hanna 

Vainionpään virkavapaan ajaksi 1.11.2018 - 31.10.2019 tulee kuntaa nimetä palkka-

asiamies. Palkka-asiamies toimii palkkatoimikunnan esittelijänä ja KT-

yhteyshenkilönä (Kuntatyönantajien).    

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan palkka-asiamieheksi Hanna Vainionpään 

virkavapaan ajaksi 1.11.2018 - 31.10.2019 vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemi poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi 

klo 20.00-20.00 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma toimi tämän pykälän ajan pöytäkirjanpitäjänä.  

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan palkka-asiamieheksi Hanna Vainionpään virkavapaan 

ajaksi 1.11.2018 - 31.10.2019 vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemen.  

  



 

 

 

KARVIAN KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN 

 

KH § 185 Kunnansihteeri Hanna Vainionpää on virkavapaalla 1.11.2018-31.10.2019 välisen 

ajan. Hänen sijaisenaan, vs. kunnansihteerinä ajalla 1.11.2018-31.10.2019 toimii Kati 

Ojaniemi. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Myönnetään kunnan pankkitilien käyttövaltuudet vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemelle 

ajaksi 1.11.2018-31.10.2019. Samalla peruutetaan määräajaksi 1.11.2018-31.10.2019 

kunnan pankkitilien käyttövaltuudet kunnansihteeri Hanna Vainionpäältä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemi poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi 

klo 20.00-20.00 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma toimi tämän pykälän ajan pöytäkirjanpitäjänä.  

 

 Kunnahallitus myönsi kunnan pankkitilien käyttövaltuudet vs. kunnansihteeri Kati 

Ojaniemelle ajaksi 1.11.2018-31.10.2019. Samalla kunnahallitus perui määräajaksi 

1.11.2018-31.10.2019 kunnan pankkitilien käyttövaltuudet kunnansihteeri Hanna 

Vainionpäältä. 

  



 

 

 

YHTEISPALVELUSOPIMUS SATAKUNNAN POLIISILAITOKSEN KANSSA 

 

KH § 186 Karvian kunta ja Satakunnan poliisilaitos ovat solmineet 2.4.2009 

yhteispalvelusopimuksen, jolla poliisi on valtuuttanut kunnan hoitamaan sellaisia 

poliisin lupahallinto- ja muita asiakaspalvelutehtäviä, jotka eivät edellytä 

henkilökohtaista asioimista poliisin toimipisteessä tai poliisin 

tarkoituksenmukaisuusharkintaa.  

 

Yhteisenä tavoitteena on ollut, että Karvian yhteispalvelupisteen asiakkaat ovat 

pystyneet hoitamaan palvelupisteessä mahdollisimman laajasti samoja lupapalveluita 

kuin ennen sopimusta poliisin palvelupisteessä.  

 

Palvelupisteen tehtäviin on kuulunut mm. seuraavia palveluasioita (käsittäen 

hakemusten jättämisen palvelupisteeseen ja valmiin asiakirjan luovuttamisen 

asiakkaalle):  

 

- ajokortti, tarkoittaen ajokortille myönnettävää ikään perustuvaa uudistamislupaa, 

opetusluvan, harjoitusluvan sekä ikään perustuvan lääkärintodistuksen vastaanot-

tamisen 

- vammaisen pysäköintilupa 

- pyynnöstä saada noutaa poliisin antama asiakirja, jonka luovuttamiselle palvelu-

pisteestä ei ole estettä (esim. huviluvat järjestysmieslupineen) 

- saada opastusta poliisin www-sivujen käytöstä 

- suorittaa lomakejakelua 

- saada opastusta sähköisen ajanvarauksen käyttöön 

Vuoden 2016 alusta lähtien kaikki ajo-oikeuteen liittyvät asiat siirtyivät poliisin 

tehtävistä ja myös yhteispalvelusta TRAFI:n tehtäväksi.  

 

 Jäljelle jäivät muut vakiopalveluvalikoiman tehtävät, kuten  

 

- asiakirjojen välittäminen poliisiasemalle 

- asiakirjojen luovuttaminen asiakkaalle 

- asiakirjoista perittävät maksut ja niiden tilittäminen poliisilaitokselle 

- lomakejakelut asiakkaille 

- asiakkaiden opastus sähköisissä palveluissa, (mm. passihakemus, henkilökorttiha-

kemus) 

- ajanvarauksen tekeminen netissä sekä  

- tarvittaessa mahdolliset yhteydenotot poliisiasemalle  

Karvian yhteispalvelupisteessä olleet poliisin lupapalvelutehtävät ovat ajo-

oikeusasioiden poistuttua Trafille vuosi vuodelta vähentyneet niin merkittävästi, että 

erityisiä toimenpiteitä vaativia tehtäviä on enää vain satunnaisesti. Poliisin 

yhteyspalvelupisteen palveluneuvojana toimivan Arja Honkasen virkasuhde päättyy 

vuoden 2019 aikana.  

   



 

 

 

Liitteet: 

 

 Yhteispalvelusopimus 2.4.2009 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää irtisanoa yhteispalvelusopimuksen, joka on tehty Satakunnan 

poliisilaitoksen kanssa 2.4.2009. Sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan kuuden 

kuukauden irtisanomisaikaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti irtisanoa yhteispalvelusopimuksen, joka on tehty Satakunnan 

poliisilaitoksen kanssa 2.4.2009. Sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan kuuden 

kuukauden irtisanomisaikaa. 

  



 

 

 

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 

 

KH § 187 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä tuloveroprosentti. Verotusmenet-

telylain 91 a §:n mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa 

Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:   
 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tuloveroprosentti 

on 20,50. 

 

 PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tuloveroprosentti 

on 20,50. 

  



 

 

 

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 

 

KH §188  Kiinteistöverolaissa (654/1992) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiin-

teistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön 

arvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. 

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat 

kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen 

samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään verovuotta 

edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.  

  

Kiinteistöverojen ylärajoja korotettiin 7.11.2017.  

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 

 

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan 

kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin, jollei 12 - 14 §:stä muuta johdu. 

Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,93 ja enintään 2,00 

(Karviassa tällä hetkellä 0,93 %). 

 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten 

veroprosentiksi vähintään 0,41 ja enintään 1,00. (Karviassa tällä hetkellä 0,41 %). 

 

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veropro-

sentin, joka on vähintään 2,00 ja enintään 6,00.prosenttia. (Karviassa 

rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen ole vahvistettu veroprosenttia). 

 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen 

pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä 

tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Veroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja 

enintään 2,00 

 

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 

 

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00. (Karviassa tällä 

hetkellä 0,00 %). 

 

Eräiden laitosten veroprosentti 

 



 

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen 

sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. 

Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10.  

 

Tätä veroprosenttia voidaan soveltaa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10 

megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalain 

(588/2013) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai pykälän 3 kohdassa 

tarkoitettuun suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa 

tarkoitettuun kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, niiden yhteenlaskettu 

nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria. 

 

Voimalaitoksen omistajan on esitettävä selvitys voimalaitoksen nimellistehosta. 

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen 

ajankohdasta ja tavasta 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

 Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 

 

 yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 

 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 

 yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 voimalaitosten veroprosentti  3,10 

 

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit 

seuraavasti: 

 

 yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 

 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 

 yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 voimalaitosten veroprosentti  3,10 

 

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia. 

  



 

 

 

KOIRAVERO VUONNA 2019 OLEVISTA KOIRISTA 

 

KH § 189 Kunnanvaltuusto päättää koiraveron perimisestä ja määrästä. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna 2019 olevista 

koirista eikä koirista vaadita tehtäväksi koiraverolain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja 

ilmoituksia. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna 2019 

olevista koirista eikä koirista vaadita tehtäväksi koiraverolain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja 

ilmoituksia. 

  



 

 

 

KIINTEISTÖN MYYNTI 

 

KH § 190 Finn-Sermest Oy on tekemässä ostotarjouksen koskien Karvian kunnan Kirkonkylässä 

sijaitsevaa UUNIMÄKI – nimistä 1,53 ha:n suuruista kiinteistöä, kiinteistötunnus 230-

405-10-60 sekä Karvian kunnan Kirkonkylässä sijaitsevaa MONO- nimistä 0,35 ha:n 

suuruista kiinteistöä, kiinteistötunnus 230-405-10-82. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 

1984 rakennettu hallirakennus, jossa tarjouksen tekijä on ollut vuokralla 1.3.2003 

lähtien.  

 

Kankaanpään Laki ja Kiinteistö tekee kiinteistöstä arvion, joka valmistuu kokoukseen 

mennessä.  

 

 

Liitteet: 

 

 Kauppakirjaluonnos kokoukseen mennessä 

 Ostotarjous kokoukseen mennessä 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kiinteistöjen Uunimäki sekä Mono myymisen esittämisestä 

kunnanvaltuustolle tutustuttuaan tarjoukseen ja laadittuun kiinteistöarvioon.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kiinteistöjen Uunimäki sekä Mono myymisen esittämisestä 

kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus totesi tarkennuksena, että hallirakennus sijaitsee 

UUNIMÄKI nimisellä kiinteistöllä. Kiinteistön kauppahinta on 200 000 euroa. 

Kauppahinta on kiinteistöarvion mukainen. 

  



 

 

 

JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN USEILLA ERI YHTEYSVÄLEILLÄ 1.6.2019 
ALKAEN 

 
KH § 191 Joukkoliikenteen nykyiset liikennöintisopimukset yhteysväleiltä Kankaanpää-

Pomarkku-Pori, Karvia-Honkajoki-Kankaanpää, Jämijärvi-Kankaanpää, Lavia-

Kankaanpää, Parkano-Kankaanpää ja Siikainen-Pomarkku ovat päättymässä 

31.5.2019. Liikenteet on järjestettävä uudelleen 1.6.2019 alkaen.  

 

ELY-keskus esittää, että liikenteet järjestetään kokonaisuudessaan kilpailuttamalla. 

Nykyisenkaltainen vuorotarjonta ei tule säilymään, jos liikenne jätetään 

markkinaehtoiseksi. Nykyisiin liikennöintisopimuksiin on ohjautunut kuntien ja 

valtion rahoitusta kausilipputukien ja liikenteen hankintojen kautta n. 200.000 e/v.  

 

Liikenteiden kilpailuttamista puoltavat vuorojen suuri merkitys perusopetuksen 

oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille, kuntien välinen työ- ja opiskelupendelöinti 

sekä nykyisten tuettujen matkojen määrä (kausilippujen käyttö). Kilpailutetussa 

liikenteessä kunnat ja ELY voivat määritellä vuorotarjonnan ja liikenteen aikataulut. 

Liikenne pysyy myös vakaana. 

 

Hankittavasta liikennekokonaisuudesta on tehty alustava suunnitelma, jossa liikenteet 

on jaoteltu eri kohteisiin: 

 

Kohde 1 Kankaanpää-Pomarkku-Pori (sis. myös Jämijärvi-Kankaanpää ja osan 

Karvia-Honkajoki-Kankaanpää liikenteestä) 

Kohde 2 Honkajoki-Kankaanpää 

Kohde 3 Lavia-Kankaanpää 

Kohde 4 Siikainen-Pomarkku 

Kohde 5 Parkano-Jämijärvi-Kankaanpää 

 

Kohteiden autokierrot on rakennettu hyödyntämään kaikkien kuntien 

liikkumistarpeita. Tämä on jokaisen rahoittajaosapuolen etu. Kohteen 4 osalta on 

päädytty siihen, että kohde hankitaan myöhemmin keväällä 2019. Lykkääminen liittyy 

Siikaisten koululaislippupäätöksiin. 

 

Kohteiden 1-3 ja 5 liikenteen hankintakokonaisuuden kustannuksiin osallistuisivat 

ELY-keskus, Pori, Pomarkku, Kankaanpää, Honkajoki, Karvia ja Jämijärvi. ELY-

keskus toimii toimivaltansa perusteella liikenteen kilpailuttajana ja tilaajana. Hankinta 

toteutettaisiin reittipohjaisella käyttöoikeussopimusmallilla. Sopimusmallissa ELY ja 

kunnat suunnittelevat hankintakohteen aikataulut ja reitit. Liikenteenharjoittaja saa 

asiakkaiden maksamat lipputulot ja hankinnan osapuolet maksavat tarjoushinnan ja 

asiakastulojen erotuksen.  

 

ELY-keskus esittää liikenteen sopimuskaudeksi 1.6.2019–31.5.2022 (3 v) + 

optiokaudet 1 v + 1 v. Optiokausi on myös mahdollista sopia kerralla kahdeksi 

vuodeksi. Kunnat ovat mukana päättämässä optiokausien käytöstä. 

 

Hankintakokonaisuudesta on tehty nettokustannusarvio. Nettokustannusarvio 

tarkoittaa sitä summaa, jonka ELY-keskus ja kunnat maksavat asiakkaiden maksamien 



 

 

lipputulojen lisäksi. Kustannusarviota ei kilpailuun liittyvistä syistä ilmoiteta 

julkisesti. Valtakunnallisten linjausten mukaan ELY-keskus vastaa 50 % 

hankintakustannuksista ja kunnat vastaavat lopusta sovitun jakoperusteen mukaan. 

Kustannusten eri jakoperusteista on käyty etukäteen virkamiesten kesken keskustelua. 

ELY-keskus esittää kuntien osuuden jakoperusteeksi pääsääntöisesti nykyisen 

liikenteen kuntakohtaista käyttöä. Hankintaan osallistuvien kuntien kanssa tehdään 

erillinen sopimus liikenteen ostokustannusten jaosta. 

 

Kohteen päätöksentekoprosessi on käyty läpi ELY:n ja kuntien 

suunnittelukokouksessa 30.8.2018. Kunnat tekevät päätöksen sitoutumisesta 

kustannusarvion mukaiseen hintahaarukkaan. ELY-keskus on kuitenkin yhteydessä 

kunnan yhteyshenkilöön ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli edullisin 

tarjoushinta ylittää sen hintahaarukan, johon kunta on sitoutunut, asia palaa takaisin 

kunnalliseen päätöksentekoon. Hankinta on tällöin mahdollista keskeyttää. 

 

Yhteysväliä koskeva tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää loka-marraskuussa 2018. 

Kohteen voittaneelle liikenteenharjoittajalle pyritään takaamaan puoli vuotta 

valmistautumisaika uuden liikenteen käynnistämiseen.  

 

Liitteet: 

 

 Kohteiden aikataulut, kustannusarviot ja ehdotetut jako-osuudet (ei 

julkinen). 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitukselle esitetään, että se 

 

a. hyväksyy kohteiden 1, 2, 3 ja 5 hankinnan ja esitetyn palvelutason  

b. hyväksyy periaatteellisen 50/50 % -kustannusjaon valtion ja kuntien vä-

lillä sekä kuntien välisen kustannusjaon sekä  

c. valtuuttaa kunnansihteerin sopimaan hankinta-asiakirjojen lopullisesta 

muodosta ja yksityiskohtaisesta rahoitusyhteistyöstä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että se 

 

a. hyväksyy kohteiden 1, 2, 3 ja 5 hankinnan ja esitetyn palvelutason  

b. hyväksyy periaatteellisen 50/50 % -kustannusjaon valtion ja kuntien vä-

lillä sekä kuntien välisen kustannusjaon sekä  

c. valtuuttaa kunnansihteerin sopimaan hankinta-asiakirjojen lopullisesta 

muodosta ja yksityiskohtaisesta rahoitusyhteistyöstä. 

  



 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 192 Kunnanhallituksen muut asiat:   

 

Kunnanjohtaja antoi tiedoksi palkkatoimikunnan 15.10.2018 päätökset. 

 

Karvian Hiekkamylly / Sibelco Nordicon on tekemässä kylmään säkkivarastoon n. 

120m2:n laajennuksen. Lupa-asia tulee lähiaikoina käsittelyyn. Kunnanhallituksella ei 

ole huomauttamista laajennussuunnitelmiin. 

 

Todettiin, että rakennustarkastajan virkaan oli yksi hakemus.   

 

Karvian Yrittäjien hallituksen terveisinä tuotiin tiedoksi, että Karvian Yrittäjät ry. 

suhtautuu myönteisesti Willi Karvia Oy asiaan.  

  



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 193 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 

Kuntaliitto 

 

Kuntaliiton yleiskirje 15.10.2018; 10/2018 

Yksityistielaki uudistuu- kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat 

vuoden 2019 lopussa 

 

Kuntaliiton yleiskirje 12.10.2018; 11/2018 

Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2019 

 

Kuntaliiton yleiskirje 26.10.2018; 13/2018 

Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2019 

 

KT Kuntatyönantajat 

 

Yleiskirje 23.10.2018, Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja 

työehtosopimuksen 2018-2019 (TS-18) järjestelyerä 1.1.2019 

lukien 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

Lausuntopyyntö 11.10.2018, VARELY/2877/2018 

Alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 

”Vatulanharjun ja Hämeenkankaan pohjavesivarat aktiiviseen 

hyötykäyttöön” on valmistunut.  

Kutsu suunnitelman julkistamistilaisuuteen. 

Lausuntoa pyydetään 30.11.2018 mennessä. Suunnitelman 

julkistamistilaisuus pidetään torstaina 25.10.2018 klo 11.00 

Jämijärvellä Jämi Areenan tiloissa  

 

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue 

 

Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 2018/29618 

 

Väestörekisterikeskus 

 

Väestörekisterikeskus on lähettänyt palautepyynnön, jossa pyytää 

palautteita 20.11.2018 mennessä sähköpostissa olleen linkin  

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-180-

paivitys/palautepyynto 

 

kautta päivitetystä suosituksesta JHS 180 Paikkatiedon 

sisältöpalvelut. 

 

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-180-paivitys/palautepyynto
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-180-paivitys/palautepyynto


 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous pidetään 

30.10.2018. Lista ja liitteet löytyvät linkistä 

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

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton tiedote: 19.10.2018 

Satakunnassa uutta maakuntaa valmistellaan epävarmuudesta huolimatta 

 

Maakuntahallituksen 22.10.2018 kokouksen esityslista on luettavissa 

verkkosivuilla: 

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

+bid=1214 

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018 

 

Satakunnan junaliikennettä halutaan kehittää – Satakunta hakee pilottia 

Rauma – Kokemäki – Tampere -yhteysvälille  

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 ehdotus 2 hyväksytty  

 

Maakuntahallituksen 22.10.2018 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuilla: 

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

bid=1214  

 

Satakuntaliiton tiedote: Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi 

22.10.2018 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen 2 ja päätti 

asettaa kaavan julkisesti nähtäville. 

 

Länsi-Suomen luontomatkailu Oy 

 

Länsi-Suomen luontomatkailu Oy on ilmoittanut, että: 

Yhtiön toiminnan loputtua, olemme päättäneet lopettaa ja purkaa 

yhtiön toiminnan. Yhtiön purkamisesta vastaa Lakiasiaintoimisto 

Jukka Pakkanen Oy. Asiasta tiedotetaan lisää purkuprosessin 

edetessä. 

Lisätietoja voi kysyä Linda Leinoselta (linda.leinonen@kauhajoki.fi),  

Juha Herralalta (juha.herrala@isojoki.fi ) tai Jukka Pakkaselta 

(jukka.pakkanen@pakkanenlaki.fi). 

 

Yhtiön osakkaat perustamissopimuksen mukaisesti: 
Isojoen Kunta (myös yhtiön kotipaikka) 

Kauhajoen Kaupunki 

Teuvan Kunta 

Karvian Kunta 

Siikaisten Kunta 

Karijoen Kunta 

Honkajoen Kunta 

Aikalanjärven Matkailu Oy 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1214
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1214
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1214
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1214
mailto:linda.leinonen@kauhajoki.fi
mailto:juha.herrala@isojoki.fi
mailto:jukka.pakkanen@pakkanenlaki.fi


 

 

Maria Itävaara 

Päivi Kiviluoma 

Asko Luhtala 

 

Ystävällisin terveisin 

  

Juha Herrala 

Kunnanjohtaja 

Isojoen kunta 

 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU 

 

Sataedu on lähettänyt jäsenkunnille 28.9.2018 Talouden ja toiminnan 

raportoinnin 31.7.2018 sekä vuoden 2019 talousarvion kehys ja esitysten 

tekeminen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 

 

Porin kaupunki, kaupunginhallitus 

 

Porin kaupunginhallituksen pöytäkirjanote kokouksesta 

15.10.2018 § 496; Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin 

toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019-2021 ja talousarviosta 2019 

sekä investointisuunnitelmasta vuoteen 2024 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 119 / 12.10.2018 

Virallinen lehti 122 / 19.10.2018 

Virallinen lehti 125 / 26.10.2018 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset hyväksyttiin. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 194 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus 

 

 


