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Aika Maanantai 6.5.2019 klo 18.02 – 19.50 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Hietaluoma Jaakko  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 
 Hietikko Tarja   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 

 Salonen Miia  hallintosihteeri, ptk-pitäjä 
 Honkanen Arja palkanlaskija-arkistonhoitaja, perehdyttäjä 
 Suoneva Eetu  nuorisovaltuutettu 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 7.5.2019 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnan nettisivuilla 8.5.2019 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 58 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KH § 59 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä 

pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Laitila ja Jaakko Hietaluoma. 

  



 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 60 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 12.4.2019 ja toimittanut pöytäkirjan 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 

Liitteet: 

 

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 12.4.2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus keskusteli tarkastuslautakunnan pöytäkirjamerkinnöistä. 

Tarkastuslautakunta oli kiinnittänyt huomiota vuoden 2018 investointien alhaiseen 

toteutumiseen. Kunnanhallituksen tulee valvoa, että talousarviossa suunnitellut 

investoinnit toteutetaan. Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 

tiedoksi.  

  



 

 

 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–
31.3.2019 

 
KH § 61 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 21.1.2019 § 6) 

 mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: 

 

 Hallintokunnille kerran kuukaudessa 

 Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein 

 Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein 

 

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta  

01 – 03.2019.  

 

Liitteet: 

 

 Käyttötalous 01 – 03.2019 

 Investoinnit 01 – 03.2019 

 Tuloslaskelma 01 – 03.2019 

 Rahoituslaskelma 01 - 03.2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 03.2019 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 – 03.2019 valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut; 

käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi. 

  



 

 

 

SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 

VUOTEEN 2017+ PÄIVITYS  
 

KH § 62 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on lähettänyt Satakunnan alueen 

hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelman vuoteen 2017+ päivityksen alueen jä-

senkuntien uudelleen lausuttavaksi niille jäsenkunnille, joilta lausunto vielä puuttuu 

(terveydenhuoltolaki 34 §). Jäsenkuntien lausunnot pyydetään toimittamaan kirjallisi-

na sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle 19.4.2019 mennessä. Karvian kunta ei ole 

toimittanut lausuntoa aiemmin.  

  

Päivitetty Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma 2017+ 

perustuu aiempaan järjestämissuunnitelmaan, joka laadittiin Porin kaupungin johdolla 

2011-2015. Satasote -hankkeen ohjausryhmä antoi päivityksen tehtäväksi Satasoten 

rakennetyöryhmälle ja sen alatyöryhmälle osana Satasote –hanketta. Päivitetty järjes-

tämissuunnitelma on maakunnan väestöä, sotepalveluja ja tukipalveluja koskeva tieto-

pohja. 

 

Järjestämissuunnitelman laadinta ja päivitys perustuu voimassa olevaan terveyden-

huoltolakiin (THL) (1326/2010), asetukseen terveydenhuollon järjestämissuunnitel-

masta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011) ja Kuntaliiton 

yleiskirjeeseen 21/80/2011. THL:n 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuulu-

vien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu 

alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelma on laaditta-

va valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitel-

man hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista 

vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet 

kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on 

yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaes-

sa muutokset.  

 

 Liitteet: 

 

 Satakunnan sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö 23.11.2018 

 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n yhtymähallituksen 

pöytäkirjanote 30.10.2018 

 Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden 

järjestämissuunnitelma 2017+ 

http://www.satasairaala.fi/ammattilaisille/perusterveydenhuol

to/Jarjestamissuunnitelma/satakunnan%20alueen%20hyvinvo

intipalveluiden%20jarjestamisuunnitelma.pdf 

 Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden 

järjestämissuunnitelman lyhennelmä 

http://www.satasairaala.fi/ammattilaisille/perusterveydenhuol

to/Jarjestamissuunnitelma/2018_Satakunnan%20hyvinvoinni

n%20järjestamissuunnitelma_lyhennelma.pdf 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

http://www.satasairaala.fi/ammattilaisille/perusterveydenhuolto/Jarjestamissuunnitelma/satakunnan%20alueen%20hyvinvointipalveluiden%20jarjestamisuunnitelma.pdf
http://www.satasairaala.fi/ammattilaisille/perusterveydenhuolto/Jarjestamissuunnitelma/satakunnan%20alueen%20hyvinvointipalveluiden%20jarjestamisuunnitelma.pdf
http://www.satasairaala.fi/ammattilaisille/perusterveydenhuolto/Jarjestamissuunnitelma/satakunnan%20alueen%20hyvinvointipalveluiden%20jarjestamisuunnitelma.pdf
http://www.satasairaala.fi/ammattilaisille/perusterveydenhuolto/Jarjestamissuunnitelma/2018_Satakunnan%20hyvinvoinnin%20järjestamissuunnitelma_lyhennelma.pdf
http://www.satasairaala.fi/ammattilaisille/perusterveydenhuolto/Jarjestamissuunnitelma/2018_Satakunnan%20hyvinvoinnin%20järjestamissuunnitelma_lyhennelma.pdf
http://www.satasairaala.fi/ammattilaisille/perusterveydenhuolto/Jarjestamissuunnitelma/2018_Satakunnan%20hyvinvoinnin%20järjestamissuunnitelma_lyhennelma.pdf


 

 

Karvian kunnalla ei ole huomautettavaa Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden 

järjestämissuunnitelmasta vuoteen 2017 päivityksineen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus totesi, että Karvian kunnalla ei ole huomautettavaa Satakunnan alueen 

hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelmasta vuoteen 2017 päivityksineen.  

  



 

 

 

SOPIMUS VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISESTA 

 

KH § 63 Maanomistajien Arviointikeskus Oy on saanut toimeksiannon Lakeuden Vesi Oy:ltä 

korvausarvioiden laatimiseksi ja sijoituslupasopimusten hankkimiseksi Karvia-

Kauhajoki vesihuoltolinjalta.  

 

 Maastossa tehtyjen havaintojen ja hintatutkimusten pohjalta Arviointikeskus/Vesa 

Hakola on laatinut tilakohtaiset korvausarviot vesihuoltolinjan rakentamisen 

aiheuttamista menetyksistä ja haitoista. Saadun palautteen perusteella arvioihin 

tehdään tarvittaessa muutokset. Mikäli arviossa ei ole virheitä ja/tai puutteita, 

pyydetään allekirjoittamaan sopimusasiakirjat (2 kpl) ja palauttamaan ne 

madollisimman pian Maanomistajien Arviointikeskus Oy:lle / Vesa Hakolalle.  

 

 Sopimuksella sopijapuolet Lakeuden Vesi Oy (myöhemmin vesihuoltolinjan omistaja) 

ja Karvian kunta (myöhemmin maanomistaja) sopivat vesihuoltolinjan rakentamisesta 

ja vesihuoltolinjan putkien ja laitteiden ylläpitämisestä, korvausarvion mukaisista 

korvauksista, ennalta arvaamattomien vahinkojen arvioimisesta ja korvaamisesta, 

putkien tarvitsemista huolto- ja korjaustöistä, ilmoitusvelvollisuudesta liittyen ojitus-, 

maansiirto- ja räjäytystöistä, vesihuoltoputken sijainnin näyttämisestä sekä 

sopimuksen sitovuudesta ja voimaantulosta.  

 

 Putkilinja tulisi kulkemaan 195 metrin matkalla tilalla Vesimaa  (230-405-5-57). 

Putken rakentamisesta aiheutuva haittakorvaus on 628,24 euroa. Putkilinja kulkee 650 

metrin matkalla tilalla Vanhatalo (230-401-10-159). Tämän tilan osalta maksettava 

korvaus on 1826,45 euroa.  

 

Lakeuden Vesi Oy on esittänyt rakentavansa kustannuksellaan varavesiyhteyden 

kunnan vedenottamolle sekä Karhusaaren vedenottamolle.  Tällä turvataan myös 

varavesiyhteys, mikäli Karvian vedenottamoissa on häiriötilanne.  Lakeuden vedelle 

on esitetty neljän palopostin asentamista Lakeuden runkolinjan varrelle eri puolille 

Karviaa. Palopostien avulla parannettaisiin mahdollisien tulipalotilanteiden 

vesihuollon toimivuutta.  

 

 Liitteet 

 Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n kirje 1.4.2019 

 Sopimus vesihuoltolinjan rakentamisesta Lakeuden Vesi 

Oy:n vesihuoltolinja Karvian kunnassa 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus käsittelee maanomistajien Arviointikeskuksen esittämää 

sopimusluonnosta vesihuoltolinjan rakentamisesta ja antaa kunnanjohtajalle evästystä 

siitä, miten asiassa edetään.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus totesi, että tässä vaiheessa ei olla valmiita allekirjoittamaan sopimusta 

ennenkuin saadaan asiassa lisäselvitystä. Vesilain 6§:n mukaan kunnan on 



 

 

huolehdittava veden saanti kunnan alueella. Vesiosuuskuntien ja kunnan edustajat 

tulee kutsua Lakeuden Vesi Oy:n edustajien kanssa koolle veden saannin 

turvaamiseksi varavesijärjestelmin. Kokouksessa ilmeni, että Lakeuden Vesi Oy ei ole 

ollut yhteydessä kaikkiin vesiosuuskuntiin, vaikka alueilla on tehty tutkimuksia. 

Tasapuolisen kohtelun vuoksi tulee olla yhteydessä kaikkiin alueella oleviin 

vesiosuuskuntiin. 

  



 

 

 

SATAKUNTALIITON TIEDUSTELU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
UUDISTUKSEN JATKAMISESTA 

 
KH § 64 Satakuntaliitto on lähettänyt maakunnan toimijoille seuraavan sisältöisen kirjeen: 

 

”Ydinviesti 

Satakunnan kaupungeille, kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille jär-

jestettiin 25.9.2018 tilaisuus maakunta- ja soteuudistuksen valmistelusta ja tuossa ti-

laisuudessa sovittiin, että Satakuntaliitto toteuttaa tämän nyt valmistellun kyselyn sen 

jälkeen, kun valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen etenemisen tilanne on sel-

vinnyt. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu päättyi 8.3.2019. 

Pyydämme Satakunnan kaupunkien ja kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymien hallituksia vastaamaan tähän kyselyyn viimeistään perjantaihin 31.5.2019 

mennessä. Kysely on suunnattu toimijoiden hallituksille, koska kyseessä on periaate-

kannanotto ja asian valmistelun jatkaminen. Mahdolliset sopimukset syntyvät tämän 

prosessin aikana ja ne tulee käsitellä valtuustoissa.   

Taustaa 

Satakunnassa valmisteltiin maakunnan kaupunkien ja kuntien yhteistyönä ennen val-

takunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen käynnistymistä maakunnan yhteistä va-

paaehtoista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanketta, Satasotea. Satasoten ja 

nyt viimeisen noin kolmen vuoden aikana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun 

toimesta on selvitetty maakuntauudistuksen projektitoimiston ja eri valmisteluryhmien 

työnä niitä mahdollisuuksia, joissa maakunnan alueella yhteistyötä voitaisiin lähteä 

viemään eteenpäin nykyisen kuntasektorin järjestämisvastuuseen perustuvan sosiaali- 

terveydenhuollon lainsäädännön aikana. 

On hyvin todennäköistä, että Suomen uusi hallitus tulee toteuttamaan maassa uuden 

hallituksen linjaamaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen mahdollisesti 

liittyvää muuta aluehallinnon uudistusta, koska Suomen kuntien resurssit kansalaisten 

tasapuolisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen nykyisellä kun-

tapohjaisessa järjestämisvastuulla eivät ole riittävät sekä koska sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelujen tarve on voimakkaasti kasvamassa maan väestörakenteen vanhen-

tuessa.  

Maan uuden hallituksen linjaukset tulevat omalta osaltaan ohjaamaan sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelujen uudistamista, mutta valtakunnan tasolla uusi valmistelu tu-

lee kestämään vuosia, jona aikana Satakunnassa voidaan jo lähteä toteuttamaan palve-

lujen järjestämisen ja toteuttamisen laajennettua yhteistä tekemistä, mikäli Satakunnan 

kaupungit ja kunnat niin haluavat. Yhteistyö voi olla kaikkien yhteistä tai yhteistyö-

hön voi osallistua osa toimijoista. 

Tähän mennessä tehdyn valmistelun perusteella voidaan nähdä, että Satakunnassa voi-

taisiin tehdä, vaikka välittömästi, yhdessä paljon enemmän sosiaali- ja terveydenhoi-

don toimia ja yhdessä tekemisen kautta saavuttaa kunkin toiminnon kohdalla arvioitu-

ja asiakkaille tulevia toiminnallisia etuja sekä järjestäjille (kunnille) toiminnallisia ja 

taloudellisia hyötyjä. 

 



 

 

Kyselyn kohteena oleville tahoille järjestetään yhteinen informaatio- ja keskusteluti-

laisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyön jatkamisesta torstaina 9.5.2019 klo 

17.00 – 20.00 Teknologiakeskus Pripolissa. Toivomme, että kyselyn kohteena olevat 

tahot käyvät huhtikuussa asiasta sisäisiä keskusteluja ja vastaavat kyselyyn vasta 9.5. 

tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuden kutsu toimitetaan erikseen.” 

Pohjois-Satakunnan kuntajohtajat ja Posan viranhaltijajohto käyvät maakuntaliiton 

ehdotuksesta yhteisen keskustelun 26.4.2019. Karvian kunta käsittelee asiaa valtuusto-

seminaarissa 20.5.2019 ja käsittelee maakuntaliiton tiedusteluun kunnanhallituksen 

kokouksen käsiteltyä asiaa 27.5.2019.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Teknologiakeskus Pripolissa 9.5.2019 klo 17.00-

20.00 pidettävän  informaatiotilaisuuden ja jatkaa asian käsittelyä 20.5.2019 

pidettävän valtuustoseminaarin jälkeen kokouksessaan 27.5.2019.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Teknologiakeskus Pripolissa 9.5.2019 klo 17.00-

20.00 pidettävän  informaatiotilaisuuden ja jatkaa asian käsittelyä 20.5.2019 

pidettävän valtuustoseminaarin jälkeen kokouksessaan 27.5.2019.  

 

  



 

 

 

LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2019 

 

KH § 65 Karvian kunnassa on pitkälti sovellettu kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen 

A 17/1992 (12.5.1992) antamaa mahdollisuutta lomarahan maksamisajankohdan siir-

tämiseen. 

 

Lomaraha on Karvian kunnassa useana vuonna maksettu kesäkuun palkanmaksun yh-

teydessä. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ 

 

KH § 66 Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä perjantaina 7.6.2019, 

jolloin kunnantalo suljetaan klo 11.00. Kunnantalon sulkemisesta tiedotetaan 

normaalin käytännön mukaisesti. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. 

  



 

 

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN 

 

KH § 67 Nimetään yhtiökokousedustajat seuraaviin yhtiöihin: 

 

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Karvian Lämpö Oy:n kevätyhtiökokoukseen  

 

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen 

kevätyhtiökokoukseen  

 

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Suupohjan Seutuverkko Oy:n 

kevätyhtiökokoukseen  

 

Kutsu Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 
 

Pohjois-Satakunnan Kehittämisyhtiön kevätyhtiökokoukseen 

 

Vatajankosken Sähkö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 

 

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry vuosikokoukseen. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajat seuraavasti: 

 

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Karvian Lämpö Oy:n kevätyhtiökokoukseen  

 Kati Ojaniemi, varalla Veijo Kaskimäki 

 

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen 

kevätyhtiökokoukseen  

 Sami Laitila 

 

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Suupohjan Seutuverkko Oy:n 

kevätyhtiökokoukseen  

 Voitto Raita-aho 

 

Kutsu Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 

 Kati Ojaniemi 
 

Pohjois-Satakunnan Kehittämisyhtiön kevätyhtiökokoukseen 

 Kaija Kangas 

 

Vatajankosken Sähkö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 

 Jyrki Koivumäki 

 

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry vuosikokoukseen. 

  Sami Laitila, varalla Päivi Suominen 



 

 

 

 

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN 

 

KH § 68 Työnantajan on lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 

28 pykälän mukaisesti nimettävä työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikkö toimii 

työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa.  

 

Työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan olosuhteet ja olla niihin nähden riittävän 

pätevä tehtäväänsä. Hänen tulee olla perehtynyt työsuojelua koskevaan 

lainsäädäntöön. Työsuojelupäälliköllä tulee olla edellytykset järjestää työsuojelun 

yhteistoiminta käytännössä. Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun 

yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäällikön. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus nimesi työsuojelupäälliköksi vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemen 

toistaiseksi. 

  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 69 

 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Kankaanpään Nuorkauppakamari on lähestynyt Karvian kuntaa ehdotuksella lisätä 

yhdessä lasten kiinnostusta vaaleihin ja äänestämiseen järjestämällä Lasten Vaalit 

Europarlamenttivaalien yhteydessä toukokuussa. Porin kaupunki on järjestänyt jo 

vuodesta 2017 alkaen Lasten Vaaleja onnistuneesti. Lapset ovat saaneet äänestää 

omissa vaaleissaan samaan aikaan, kun vanhemmat käyvät jättämässä virallisen 

äänensä. Alle 18 –vuotiaat voivat antaa äänensä fiktiivisille ja hyvämielisille 

ehdokkaille. Kaikki tapahtuman materiaali toimitetaan Nuorkauppakamarin 

puolesta. Lasten Vaalin alue järjestetään erilleen varsinaisesta äänestystoiminnasta 

eikä vaalitoimitsijat tule osallistumaan siihen. 

 

2. Viru-Nigulan kunta on lähettänyt Karvian kunnalle virallisen kutsun ja ohjelman 

Meriruokofestivaaleille, jotka järjestetään 10.8.2019. Vieraita odotetaan 

saapuvaksi ajalla 9.8. – 11.8.2019. Matkalle lähtee 10 hengen virallinen edustajisto 

ja Karvian Nuorisoseuran tanhuajat Tilausliikenne Liikala Oy:n kuljettamana.  

 

3. Tiedoksi 23.4.2019 saapunut maanvuokrasopimuksen irtisanominen, koskien 

Reino ja Saimi Moision vuokraamaa määräalaa kiinteistöllä: Pikkuaro, 

kiinteistötunnus 230-405-8-206. Vuokrasopimus irtisanotaan päättyväksi 

30.4.2020 . 

 

4. Puheenjohtaja Voitto Raita-aho ilmoitti tulevia kokouksia: 

 

 20.5. Valtuustoseminaari 

 27.5. Kunnanhallitus 

 28.5. Palkkatoimikunta ja kesken jäänyt kunnanjohtajan 

kehityskeskustelu jatkuu 

 3.6. Yhteistyötoimikunta 

 

 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen ilmoitti alustavasti, 

että valtuuston kokous pidettäisiin 27.6. 

 

5. Tiedoksi Ämmälän vesiosuuskunnan kirje 5.5.2019 Ämmälän vesiosuuskunta 

vaatii vedensaannin turvaamiseksi varavesiyhteyden lähteelleen Pohjankankaalla, 

jolloin saataisiin vettä heti käyttöön, jos kaivot ehtyvät Lakeuden veden 

pumppausten takia. Veden saanti on varsinkin karjatalouksille ehdoton. Ämmälän 

vesiosuuskunnan putkisto on uusittu hiljakkoin, putkistoon on uhrattu paljon työtä 

ja varoja. Ämmälän VOK ottaa veden pohjavedestä niin kuin Lakeuden vesi, joten 

vahingon pelätään olevan suuri kaivon veden suhteen.  

 

6. Tiedoksi Tapani Lehtosen ilmoitus Sarvelassa olevan liikekiinteistön 

muuttamisesta asunnoiksi. Lehtonen tiedustelee kunnan mahdollista osallistumista 

hankkeeseen. Kunnanhallitus siirsi asian jatkovalmisteluun. 

 



 

 

7. Repo-Västilän alueen kunnan omistama rivitaloasunto on valmis. Seuraavaan 

kuntatiedotteeseen päätettiin laittaa asunnon myynti-ilmoitus.  

 

8. Tiedoksi Satakunnan edunvalvontafoorumi, joka järjestetään perjantaina 17.5.2019 

klo 12.00-15.30 Porin Yliopistokeskuksen auditoriossa 126. 

 

9. Ystävyyskunta toiminnan kautta tulleen tuttavuuden myötä Latviasta oli tullut 

kunnanjohtajalle kutsu saapua vierailulle kesäkuulla. Kiireistä johtuen tässä 

vaiheessa ei ole mahdollista ottaa kutsua vastaan. 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 70 Merkitään tiedoksi seuraavat: 

 

 

Kunnan Taitoa Oy 

 

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.5.2019 Helsinki, Kuntatalo klo 

12.00. 

 

Metsähallitus 

 

Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallin-

nassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla, 02.04.2019 

MH 1783/2019/05.04.01. 

 

Varsinais-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

 

Kokouskutsu 12.4.2019, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 

toimintaohjelman 2021-2027 valmistelutilaisuus.  

Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:  

9.5. Kouvola 

13.5. Turku 

21.5 Vaasa 

23.5 Helsinki 

Sitovat ilmoittautumiset tilaisuuksiin 30.4.2019 mennessä 

tuomas.oikari@ely-keskus.fi 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Päätöspöytäkirja 52/2019, sairaanhoitopiirin johtaja  

Uusien hintaryhmien lisääminen vuoden 2019 palveluhinnastoon. 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton tiedotteet: 

 

Maakuntahallitus 15.4.2019 / pöytäkirja:  

Maakuntahallituksen 15.4.2019 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuilla: 

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

+bid=1341 

 

16.4.2019, Ote: maakuntahallitus 15.4.2019 § 65 Maakuntauudistuksen 

valmisteluelinten toiminnan päättäminen. 

 

12.4.2019, Neljä maakuntaa kiirehtii investointeja valtatie 3:n kohteisiin 

yhteysvälillä Tampere-Vaasa. 

 

mailto:tuomas.oikari@ely-keskus.fi
https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1341
https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1341


 

 

9.4.2019, Kutsu: Tule laatimaan Satakunnan matkailun kasvuohjelmaa  

 

16.4.2019, osallistu työpajaan etänä kotoa tai jossakin neljästä 

etäpisteestä. 

 

9.4.2019, Maakuntahallituksen 15.4.2019/esityslista on luettavissa 

verkkosivuilla:  

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

+bid=1341 

 

9.4.2019, Tiedote: Kasitie – yksi tärkeimmistä, mutta surkeimmista. 

Valtatie 8 vaatii rahoitusta. 

 

5.4.2019, Kutsu kuntapäättäjien seminaariin torstaina 9.5.2019 

Teknologiakeskus Pripolissa. 

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL 

 

THL:n uusi tilasto julkaistu: Perusterveydenhuollon ja suun 

terveydenhuollon avohoitokäynnit 2018. 

Terveyskeskuskäyntejä oli 25,1 miljoonaa vuonna 2018. Näistä 

lääkärikäyntejä oli 6,4 miljoonaa ja käyntejä muun terveydenhuollon 

ammattihenkilökunnan luona oli 18,7 miljoonaa.  

Asiakkaita oli 3,8 miljoonaa asiakasta vuonna 2018. 

Yli kolmasosa väestöstä käytti terveyskeskusten suun terveydenhuollon 

palveluita.  Suun terveydenhuoltoon tehtiin 5,1 miljoonaa käyntiä 

vuonna 2018. Suurin osa näistä käynneistä tehtiin hammaslääkärille. 50 

vuotta täyttäneiden asiakkaiden määrä suun terveydenhuollossa on 

lisääntynyt.  

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskuksen hallituksen pöytäkirja ja liitteet 

24.4.2019. 

 

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry 

 

Kevätkokous lauantaina 27.4.2019 klo 12.00 Harjavallassa. 

 

Viru-Nigulan kunta Einar Vallbaum 

 

Viru-Nigulan pääsiäistervehdys. 

 

Porin kaupunki 

 

Muistio 29.3.2019, Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän kokouksesta. 

 

Kouvolan kaupunki 

 

https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1341
https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1341


 

 

Kutsu Asuntomessuille Kouvolaan 12.7.-11.8.2019. Kuntien edustajat 

lämpimästi tervetulleita messutapahtumaan. Lisätietoja tapahtumasta  

www.asuntomessut.fi 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. 

 

  Karvian kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  

http://www.asuntomessut.fi/


 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 71 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


