
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNNANHALLITUS   15/2018 
 

 

 

 
Aika Maanantai 10.12.2018 klo 18.00 – 20.20 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Hietaluoma Jaakko  jäsen, esteellinen § 219 
 Hietikko Tarja   jäsen 
 Järvinen Tiina   jäsen 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 Ylilammi Tomi   jäsen 
 Laitila Sami   varajäsen 

 
 
Poissa Ervelä Mari   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 

 Ojaniemi Kati  vs. kunnansihteeri, ptk-pitäjä 
 Suoneva Eetu  nuorisovaltuutettu 
 Lepistö Reetta  päivähoidonohjaaja, §206, §207 ja § 213 
 lähetekeskustelun ajan klo 18.00 – 18.30 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 12.12.2018 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä nettisivuilla 13.12.2018 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 206 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 § 207 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 Kaija Kangas ja Veijo Kaskimäki. 

 

 

 

 

 Kokouksen alussa käytiin lähetekeskustelu pykälään 213 liittyen. Päivähoidonohjaaja 

Reetta Lepistö oli paikalla.  

 

  



 

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT ALKUVUONNA 2019 

 

KH § 208 Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen säännöllisiä kokouksia varten 

vahvistetaan ajat etukäteen esim. vuodeksi kerrallaan, minkä ohessa pidetään tarpeen 

mukaan muita kokouksia. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hallituksen alkuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

21.1.2019 

11.2.2019 

4.3.2019 

25.3.2019 

15.4.2019 

6.5.2019 

27.5.2019 

17.6.2019 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hallituksen alkuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

 

21.1.2019 

11.2.2019 

4.3.2019 

25.3.2019 

15.4.2019 

6.5.2019 

27.5.2019 

17.6.2019 

 

  



 

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.9.2018  

 
KH § 209 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden 

toteutumista ajalla 1.1. – 30.9.2018 kokouksessaan 20.11.2018. Yhdeksän kuukauden 

osuus vuotuisesta määrärahasta on 75 %.  

 
 Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-syyskuussa 2018 ovat 

seuraavat: 

 

Palvelu:   käyttö: 

Perhepalvelut  94,53 % 

Aikuispalvelut  76,68 % 

Vanhuspalvelut  73,20 % 

Erityispalvelut  88,46 % 

Ympäristöpalvelut   64,58 % 

 

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

on 78,61 %. Kustannusten lisäystä on perhepalveluissa ja erityispalveluissa. Tammi-

syyskuun toteuman perusteella näyttää siltä, että PoSalle varatut määrärahat eivät tule 

riittämään, vaan kustannukset ylittyvät PoSan ennusteen mukaan 342 000 euroa. 

Syyskuun loppuun asti laaditun toteumaraportin mukaan PoSan menot ovat kasvaneet 

7,10 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

 

Liitteet: 

 

 PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.9.2018 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-syyskuulta 2018 tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-syyskuulta 2018 tiedoksi.  

  



 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 210 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen perjantaina 23.11.2018 ja toimittanut sen 

kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 

Liitteet: 

 

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 23.11.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

  



 

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 

KH § 211 Vanhusneuvosto on pitänyt kokouksen 22.11.2018 ja on toimittanut kokousmuistion 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

Vanhusneuvosto oli pohtinut Veteraaniyhdistyksen pyynnöstä veteraaneille varatun 

määrärahan käyttämistä niin, että siitä hyötyisivät kaikki veteraanit. Esille tulleet 

ehdotukset päätettiin antaa Veteraaniyhdistyksen asioiden hoitajalle veteraanien 

kanssa yhdessä pohdittavaksi. 

 

Vanhusneuvosto oli keskustellut myös vanhusten hoitopaikkoihin liittyvistä asioista.   

 

Liitteet: 

 

 Kokousmuistio 22.11.2018 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi vanhusneuvoston muistion tiedoksi. 

  



 

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

 
KH § 212 Palvelukoti Syreeni Oy irtisanoo Karvian kunnan kanssa 14.6.2012 tekemänsä 

vanhusten palveluasumista koskevan liikehuoneiston vuokrasopimuksen. 

Vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 28.2.2019 tai Pohjois-Satakunnan 

Peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän kanssa 28.5.2012 solmitun 

ostopalvelusopimuksen päättymispäivästä.  

 

Liitteet: 

 

 irtisanomisilmoitus 20.10.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee irtisanomisilmoituksen tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi irtisanomisilmoituksen tiedoksi.  

  



 

UUDEN PÄIVÄKOTIRYHMÄN PERUSTAMINEN 

 
KOLTK 22.11.2018 § 80 

 

Päiväkoti Kissankimalluksessa on tällä hetkellä kaksi päiväkotiryhmää ja yksi perhe-

päivähoitajien ryhmä. Päiväkoti Kissankimalluksen lapsimäärä on kasvanut alun perin 

suunnitellusta 21 yli kolmevuotiasta + 8 alle kolmevuotiasta lasta siten, että alle kol-

mivuotiaiden 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 ja vakituisia lasten-

hoitajia kolme. Lisäksi lasten hoitoajat ovat muuttuneet siten, että työ on osin vuoro-

työtä. Päiväkodin aukioloaika on pidentynyt (5.15 – 17.00). Henkilökunta resurssin tu-

lisi olla riittävä, että aamuun ja iltapäivään riittää kasvattajia. Lapsimäärän kasvu näyt-

tää toistaiseksi pysyvältä. Lapsiennuste esitellään kokouksessa. 

 

Yhden Nuppusissa olevan määräaikaisen lastenhoitajan työsopimus päättyy joulu-

kuussa. Kisulit -ryhmän perhepäivähoitajien työsopimukset päättyvät myös joulukuus-

sa, joten ryhmän jatkosuunnitelmia tarvitaan pikaisesti. Lisäksi päiväkodissa on yksi 

määräaikainen lastenhoitaja toukokuun loppuun saakka. Päiväkodin pedagogiikan ja 

kasvatuksen tasalaatuisuuden vuoksi tulisi perhepäivähoitajien tilapäiseksi perustetun 

ryhmän tilalle perustaa kolmas päiväkotiryhmä.  

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää uuden päiväkotiryhmän perustamisesta.  

 

PÄÄTÖS: 

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi keskustelua uuden päiväkotiryhmän 

perustamisesta.  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta lupaa uuden 

päiväkotiryhmän perustamiseksi.  

 

Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus päättää hyväksyä uuden päiväkotiryhmän 

perustamisen, kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

yhdelle erityislastentarhanopettajan tai lastentarhanopettajan työsuhteelle ja yhdelle 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevalle työsuhteelle.  

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa paikat haettavaksi 14.1.2019 klo 14 mennessä ja valtuuttaa 

päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoitukset.  

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee haastateltavat saatuaan koonnin hakijoista ja 

päättää haastatteluajankohdan. Haastatteluajankohta ilmoitetaan lautakunnan jäsenille 

hyvissä ajoin ennen haastatteluajankohtaa.  

 

  



 Haastatteluun osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan 

jäsenet.  

 

KH § 213 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä uuden päiväkotiryhmän perustamisen ja myöntää 

kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttöluvan erityislastentarhanopettajan tai 

lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä uuden päiväkotiryhmän perustamisen ja myönsi 

kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttöluvan erityislastentarhanopettajan tai 

lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

  



 

HUOLI SUSIEN LISÄÄNTYMISESTÄ (VALTUUSTOALOITE) 

 

Valtuustoaloite 

 

Katson, että kunnanhallinnon on oltava kunnan ja naapurikuntien susien 

lisääntymisestä huolissaan, tilanne vain huononee. 

Ei ole hauska pienten koululaisten odottaa kouluautoa, kun ei tiedä, koska 

joutuu suden hampaisiin. 

Onko lasten turvallista leikkiä kotinsa pihalla tai lähimetsissä. 

Ihmiset pelkää liikkua luonnossa ja pimeässä, koirat ym. kotieläimet ovat 

vaarassa.  

Mikä hallinto ottaa vastuun, jos susi tappaa ihmisen, jos mitään ei ole asian 

hyväksi tehty. 

Minun mielestä susien ulosteita tonkimalla susikanta ei pienene. 

Kun lupia saataisiin, niin ns. lapualainen kuivamuona olisi hyvää susille 

pienentämään susipopulaatiota.  

Ministeriöön ja eduskuntaan on kunnasta laadittava tiukkasävyinen lausunto ja 

käytävä tarvittaessa eduskunnassa muiden naapurikuntien edustajien kanssa, 

koska naapurikunnilla samat susiongelmat.  

VÄLITTÖMÄSTI OTETTAVA ASIASTA KIINNI 

 

Karviassa 15.11.2018 

Veijo Kaskimäki 

 

Aloite annetaan kunnanhallituksen pohdittavaksi. 

 

KH § 214 

 Valtuutettu Veijo Kaskimäki on jättänyt 15.11.2018 valtuuston kokouksessa yllä 

olevan sisätöisen kirjallisen valtuustoaloitteen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen keskushallinnon valmisteltavaksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen keskushallinnon valmisteltavaksi 

kunnanhallituksen 21.1.2019 kokoukseen. Kunnanhallitus päätti myös, että tehdään 

susista tiedote kunnan nettisivuille ja kuntatiedotteeseen.  

  



 

KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN PIRKANMAAN SUUNTAAN 
(VALTUUSTOALOITE, SUULLINEN) 

 

Kevyenliikenteen väylän rakentaminen Pirkanmaan suuntaan 

 

Viittaan aiemmin valtuutettu Esa Pukkilan tekemään valtuustoaloitteeseen 

kevyenliikenteen väylän saamiseksi kirkonkylästä Parkanon suuntaan.  

Ylä-Satakunnantie on vilkkaasti liikennöity tie, jolla liikkuu paljon raskasta 

kalustoa. Esitän, että aiemman esityksen kevyenliikenteen väylän linjausta 

jatkettaisiin vielä Sähkötien kohdasta 1,5 kilometriä eteenpäin Pentinmäen ja 

Kärrytien ohitse sopivaan kohtaan. 

 

Karviassa 15.11.2018 

Marko Lähdekorpi 

 

Aloite annetaan kunnanhallituksen pohdittavaksi. 

 

KH § 215 Valtuutettu Marko Lähdekorpi on jättänyt 15.11.2018 valtuuston kokouksessa yllä 

olevan sisätöisen suullisen valtuustoaloitteen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Teknisen lautakunnan talousarvioon on varattu kyseiseen tarkoitukseen 

suunnittelurahaa.  

Kunnanhallitus päättää antaa kevyenliikenteen väylän selvittämisen teknisen 

lautakunnan tehtäväksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Teknisen lautakunnan talousarvioon on varattu kyseiseen tarkoitukseen 

suunnittelurahaa. Kunnanhallitus päätti antaa kevyenliikenteen väylän selvittämisen 

teknisen lautakunnan tehtäväksi. 

  



 

KARVIAN KUNNAN JA KARVIAN NUORISOSEURAN MAANVUOKRASOPIMUKSEN 
MUUTOS 

 

KH § 216 Karvian nuorisoseuran vuonna 2017 toteuttamaan Sampolan korjaushankkeeseen on 

otettu omarahoitusosuutta varten Satapirkan Osuuspankista laina. Lainan vakuudeksi 

on kiinnitetty vuokraoikeus, joka perustuu Karvian kunnan ja Karvian Nuorisoseuran 

keskinäiseen maanvuokrasopimukseen. Vuokrasopimus koskee Sampolan alla olevaa 

maapohjaa.  

 

 Maanmittauslaitos ei voi vahvistaa kiinnitystä, koska 18.11.2009 tehty 

maanvuokraussopimus kieltää vuokraosuuden siirtämisen kolmannelle osapuolelle.   

Maanvuokraussopimuksessa kohdassa 2.6 on mainittu, että vuokralaisella ei ole 

oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle, 

ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan. Karvian Nuorisoseuran 

johtokunta on toimittanut maanvuokrasopimuksen muutokseen liittyvän pyynnön 

Karvian kunnalle.  

 

Liitteet: 

 

 Maanvuokrasopimus 18.11.2009 

 Vuokrasopimuksen muutospyyntö Karvian Nuorisoseuran johtokunta 

4.12.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää Karvian kunnan ja Karvian Nuorisoseuran 18.11.2009 tehdyn 

maanvuokrasopimuksen kohdan 2.6 muutoksesta todeten, että Karvian 

Nuorisoseuralla on oikeus siirtää maanvuokrasopimus kolmannelle osapuolelle.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti Karvian kunnan ja Karvian Nuorisoseuran 18.11.2009 tehdyn 

maanvuokrasopimuksen kohdan 2.6 muutoksesta todeten, että Karvian 

Nuorisoseuralla on oikeus siirtää maanvuokrasopimus kolmannelle osapuolelle.  

  



 

TULOKSELLISUUSERÄN KERTAKORVAUS 

 

KH § 217 Tuloksellisuuteen perustuvan paikallisen kertaerän maksamisesta on tehty erillinen 

työ- ja virkaehtosopimus. Paikallinen kertaerä perustuu kunnan tai kuntayhtymän 

strategian mukaisiin tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. 

Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että palvelussuhde on voimassa 3.9.-

18.11.2018 Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % palkansaajan KVTES II luvun 5§ 

mukaisesta varsinaisesta palkasta. Kerta-erän suuruus lasketaan marraskuussa 2018 

maksetusta varsinaisesta palkasta.  

 

 Kirjanpidossa kertakorvauserä tulee kohdistaa vuodelle 2018, vaikka se maksettaisiin 

vasta tammikuussa 2019. Paikallisesti voidaan sopia kertakorvauserän maksamisesta 

joulukuussa 2018.  

 

 JYTY, JHL ja JUKO ovat sopineet 4.12.2018 paikallisesti tuloksellisuuserän 

kertakorvauksen maksamisesta joulukuussa 2018. 

 

Liitteet: 

 

 Paikallinen sopimus 4.12.2018  

 KT yleiskirje 1/2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että tuloksellisuuserän kertakorvaus maksetaan joulukuussa 

2018.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että tuloksellisuuserän kertakorvaus maksetaan joulukuussa 

2018.  

  



 

MUUT ASIAT 

 

KH § 218 

 Kunnanhallituksen muut asiat:   

 

 

1. Matkailuyhtiön hallituspohja 

  

Todettiin, että hallitus nimetään osakeyhtiölain ja omistajapolitiikan 

mukaan. Hallituspohja on seitsemän jäsentä ja näistä yksi edustaja 

yrittäjistä ja kaksi yhdistyksistä.  

  

 

2. Kunnan henkilöstön nimikkeiden muuttaminen 

 

Todettiin, että kunnan henkilöstön vanhentuneet nimikkeet tuodaan 

jatkossa kunnanhallitukselle tiedoksi ja mietitään mahdolliset muutokset 

kunnan henkilöstön nimikkeisiin ajan kanssa.    

 

3. Asunto Oy Karvian Kartanon yhtiökokousedustajan valinta 

 

18.12.2018 klo 12 ja kokousedustajaksi nimettiin kunnansihteeri Kati 

Ojaniemi. 

 

4. 2019 Kuntatiedotteen ilmestymisaikataulu 

 

 Merkitään tiedoksi. 

 

5. Merkkipäivien huomioiminen / Pöytästandaari 

 

Päätettiin, että kysytään yhteistyötoimikunnalta, halutaanko 

henkilökuntaa muistaa edelleen pöytästandaarilla.  

  



 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 219 Merkitään tiedoksi seuraavat: 

 

Valtiokonttori 

 

Valtiokonttorin tiedote: Eduskunnalta lisää rahaa 

veteraanipalveluihin 

Kunnat ilmoittivat toukokuussa Valtiokonttorille 19,3 miljoonan 

euron lisämäärärahatarpeista rintamaveteraanien kuntoutukseen ja 

kotona asumista tukeviin palveluihin tälle vuodelle. Lisätarve 

sisältyi hallituksen vuoden 2018 toiseen lisätalousarvioesitykseen.  

 

Eduskunta on nyt hyväksynyt esityksen ja kaikki määräaikaan 

mennessä lisämäärärahatarpeesta ilmoittaneet kunnat saavat 

hakemustaan vastaavan summan. 

 

Kuntaliitto 

 

Kuntaliiton yleiskirje 28.11.2018; 15/2018 

Vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit 

 

KT Kuntatyönantajat 

 

KT:n yleiskirje 27.11.2018, 14/2018 

Vuoden 2019 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 

 

Asumisneuvonta-avustuksen haku on auki. 

Vuoden 2019 määrärahaa koskeva haku on auki 3.12.2018 – 

17.1.2019. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy 

ARAn sivuilta:  

http://www.ara.fi/fi-

FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvont

atoimintaan  

Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivän mennessä 

osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11A, PL 30, 15141 Lahti tai 

kirjaamo.ara@ara.fi 

Mikäli hakijana on järjestö tai yhteisö, tulee hakemuksiin liittää 

kunnan lausunto. 

 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, LSAVI 

 

LSAVI:n kirje 22.11.2018 LSAVI/7319/2018 

http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan
http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan
http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan
mailto:kirjaamo.ara@ara.fi


Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 

2020 – 2023 ja liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnetyt 

avustukset vuonna 2019 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous pidetään 

26.11.2018. Lista ja liitteet löytyvät linkistä 

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

 

Yhtymähallituksen 26.11.2018 pöytäkirjanote 

§ 177, Toiminnan ja talouden katsaus 1-10 kk/2018 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 12.11.2018 

§ 26 Somaattisen sairaanhoidon siirtoviivemaksu vuonna 2019 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 12.11.2018  

§ 30; Hallintosäännön uudistaminen uuden kuntalain (410/2015) vaati-

musten mukaiseksi 

 

Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen 26.11.2018 kokouksen esityslista on luettavissa 

verkkosivuilla: 

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

+bid=1230 

 

Maakuntahallituksen 26.11.2018 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuilla:  

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

htm?+bid=1230 

 

Maakuntavaltuuston 14.12.2018 kokouksen esityslista on 

luettavissa verkkosivuilla: 

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

htm?+bid=1179 

 

Satakuntaliiton tiedote 4.12.2018, Työkyky kuuluu kaikille 

 

Satakunnan pelastuslaitos, Satapelastus 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan 8.11.2018 pöytäkirja, joka on 

myös luettavissa Porin kaupungin nettisivuilla: 

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

SATPEL&pvm=8%2e11%2e2018%2018%3a00 

 

Risto Rajalan viesti budjettivarauksesta, koskien kalustonhoitajaa. 

 

Esityslista Satakunnanpelastuslaitoksen johtokunnan kokoukseen 

4.12.2018, 8/2018 on luettavissa nettisivuilla:  

http://poytakirjat.satshp.fi:70/
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1230
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1230
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1230
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1230
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1179
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1179
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=8%2e11%2e2018%2018%3a00
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=8%2e11%2e2018%2018%3a00


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

SATPEL&pvm=4%2e12%2e2018%2018%3a00 

 

Satakunnan joukkoliikennetyöryhmä 

 

Satakunnan joukkoliikennetyöryhmän kokouksen asialista 13.12.2018 

klo 13-15 Rauman kaupungintalolla, neuvottelutila 6:ssa. 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, PoSa 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanotteet 20.11.2018  

§ 159, Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018 

§ 160, Terveydenhuollon esitykset toiminnallisista muutoksista  

§ 169, Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Pohjois-Satakunta 

 

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto 

 

Muistio vammaisneuvoston 7.8.2018 pitämästä kokouksesta 

5/2018 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

 

Pöytäkirja 5.11.2018 pidetystä hallituksen kokouksesta. 

 

Jämijärven kunta, kunnanhallitus 

 

Pöytäkirjanote § 231, Lausunnon antaminen Pohjois-Satakunnan 

peruspalvelukuntayhtymän talousarviosta 2019 

 

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot 

 

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot pyytävät mahdollisia 

kommentteja tulvaryhmien kokoonpanoista 10.12. mennessä: 

kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi (Etelä-Pohjanmaan liitto) tai 

kirjaamo@obotnia.fi (Pohjanmaan liitto). 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 134 / 16.11.2018 

Virallinen lehti 137 / 23.11.2018 

Virallinen lehti 140 / 30.11.2018 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset hyväksyttiin. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

 Jaakko Hietaluoma esteellinen tämän kohdan käsittelyn ajan klo 20.20-20.21 

  

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=4%2e12%2e2018%2018%3a00
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=4%2e12%2e2018%2018%3a00
mailto:kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi
mailto:kirjaamo@obotnia.fi


 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 220 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus 

 

 

 

 


