
 

 

 

 

 

 

KUNNANHALLITUS   7/2019 
 

 

 

 
Aika Maanantai 17.6.2019 klo 18.00 – 21.35 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen 
 Hietikko Tarja   jäsen 
 Järvinen Tiina   jäsen 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 Ylilammi Tomi   jäsen, saapui 18.14 
 Ohrankämmen Jukka  varajäsen 

 
 
Poissa Hietaluoma Jaakko  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 

 Honkanen Arja palkanlaskija –arkistonhoitaja, ptk-pitäjä 
 Suoneva Eetu  nuorisovaltuutettu 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 19.6.2019 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian nettisivuilla 19.6.2019 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 84 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 § 85 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 Kaija Kangas ja Veijo Kaskimäki. 

 

  



 

 

 

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VALINTA JA TOIMIKAUSI 

 

KH § 86 Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeel-

lisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhy-

emmästä toimikaudesta. 

 

Karvian kunnan hallintosäännön 85 §:n mukaan valtuustolla on puheenjohtaja ja 

kahdesta kolmeen varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden 

toimikaudeksi. 

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Varsinaiseen 

vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan valtuuston yksimieli-

sellä päätöksellä. 

 

Kunnanvaltuusto on 5.6.2017 § 38 valinnut seuraavan puheenjohtajiston ja päättänyt 

heidän toimikaudekseen kaksi (2) vuotta: 

 

Valtuuston puheenjohtaja  Päivi Suominen 

Valtuuston I varapuheenjohtaja  Heikki Huhtaluoma 

Valtuuston II varapuheenjohtaja  Jyrki Koivumäki 

Valtuuston III varapuheenjohtaja Jari Kannisto 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

kahdesta kolmeen varapuheenjohtajaa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja kahdesta kolmeen varapuheenjohtajaa jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi. 

  



 

 

 

KUNNANHALLITUKSEN VAALI JA TOIMIKAUSI 

 

KH § 87 Kuntalain 32 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja vara-

jäsenet toimikauttaan vastaavaksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi kesäkuussa pidettävässä 

valtuuston kokouksessa. 

 

 Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja tarpeellisen 

määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa 

vaalitoimituksessa. 

 

 Karvian kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä, 

joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 

Kunnanvaltuusto on 5.6.2017 § 39 valinnut seuraavan kunnanhallituksen ja päättänyt 

sen toimikaudeksi kaksi (2) vuotta: 

 

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 

 

Voitto Raita-Aho, pj  Kari Aalto 

Kaija Kangas, vpj  Paula Lamminmäki 

Joni Vainionpää  Esa Pukkila 

Tomi Ylilammi  Soile Ala-Kantti 

Mari Ervelä    Sami Laitila 

Veijo Kaskimäki  Johanna Anttila 

Tarja Hietikko  Risto Mustakoski 

Tiina Järvinen  Aila Isotalo 

Jaakko Hietaluoma  Jukka Ohrankämmen 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen 

varajäsenen. Edelleen ehdotetaan, että kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen 

jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajien vaalissa 

noudatetaan samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia 

valittaessa. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen 

varajäsenen. Edelleen ehdotettiin, että kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen 

jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajien vaalissa 

noudatetaan samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia 

valittaessa. 



 

 

LAUSUNTO KOSKIEN JOUPPILANKEITAAN TURVETUOTANTOALUEEN 
YMPÄRISTÖLUPAA JA YMPÄRISTÖLUVAN NRO 80/2008/4 RAUETTAMISTA 

 

KH § 88 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Karvian kunnalle lausuntopyynnön 

koskien Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupaa ja ympäristöluvan 

80/2008/4 rauettamista.  

 

Tiivistelmän mukaan hankealue sijaitsee pääosin Karvian kunnassa Jouppilankeitaalla. 

Pieni osa kaakkoiskulmasta sijaitsee Parkanon kaupungin alueella. Hankealue 

muodostuu yhdestä yhtenäisestä alueesta, jonka pinta-ala on 197,3 ha. Osalla 

hankealuetta on aiempi lupa, joten hakemus koskee myös voimassa olevan 

ympäristöluvan sekä laskuojaa koskevien ns. pakkotoimiratkaisujen rauettamista. 

Tuotannon arvioidaan päättyvän noin vuonna 2065 

 

Vesienkäsittelynä on ojittamattomalle suolle perustettavat kaksi ympärivuotista 

pintavalutuskenttää, joilta vedet johdetaan 48,2 ha:n alalta kohti Suomijärveä 

(laskuoja 1) ja 149,1 ha:n alalta kohti Karvianjärveä (laskuoja 2). Hankealue sijaitsee 

Karvianjoen vesistöalueella (36) ja siellä Mustajoen valuma-alueella (36.047) ja 

Kattilajoen vesistöalueella (36.084). Tuotantovaiheessa Jouppilankeitaan 

turvetuotannon bruttokuormitus vesistöön on arviolta noin 4166 kg/a kiintoainetta, 30 

kg/a fosforia ja 1221 kg/a typpeä Länsi-Suomen alueen pintavalutuskentällisten 

(ojittamaton) turvetuotantoalueiden keskimääräisten kuormitusten perusteella 

arvioituna. Suomijärven suuntaan tuotantovaiheen päästöt (brutto) ovat vuositasolla 

arviolta noin 972 kg/a kiintoainetta, 7 kg/a fosforia, 296 kg/a typpeä ja CODMn 

kuorma on noin 8708 kg/a. Mustajoen-Karvianjärven suuntaan tuotantovaiheen 

päästöt (brutto) ovat vuositasolla arviolta noin 3007 kg/a kiintoainetta, 31 kg/a 

fosforia, 1107 kg/a typpeä ja CODMn kuorma on noin 26938 kg/a.  

 

Lähimmät suojelualueet sijaitsevat useiden kilometrien etäisyydellä 

turvetuotantoalueesta. Suomijärvi (FI0200029) on Natura-aluetta. Suomijärveen 

johdettavien kuivatusvesien määrää on suunnitelmassa pienennetty merkittävästi. 

Lähialueilla on asutusta valtatie 274:n varrella Mustakosken, Koskiperän ja Alkkian 

kylissä, mutta myös eteläpuolella Tuohisalon kylässä ja länsipuolella Jouppilan- ja 

Toivoskylässä. Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat noin 500 m etäisyydellä 

tuotantoalueen rajoista.  

 

Käytettävissä olevan tiedon mukaan hakealueen lähiympäristössä ei sijaitse 

pohjavesialueita. Kiinteistöjä ja näiden talousvesikaivoja sijaitsee hankealueesta 500 

m säteellä useampia ja näiden kaivokyselyn perusteella vedenkäyttö on vähäistä ja 

käyttö on pääosin muuta kuin talousvesikäyttöä. Kaivojen veden riittoisuutta tullaan 

tarkkailemaan vuosittain tehtävällä vedenpinnan korkeusmittauksella. Hankealueen 

lähiympäristössä ei ole pienvesiä, joihin turvetuotanto voisi vaikuttaa.  

 

Hankealueen kuivatusvesien vaikutukset alapuolisen vesistön tilaan jäävät lieviksi. 

Hankkeen ei arvioida aiheuttavan alapuolisen vesistön happamoitumista eikä 

vaarantavan vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa esitettyjen tilatavoitteiden 

saavuttamista. Hankkeen vaikutuksen kalastoon ja kalastuksen arvioidaan jäävän 

vähäiseksi kokopurkuvesistössä. Hankealueen ja muiden vesistöalueella sijaitsevien 



 

 

turvetuotantoalueiden päästöjen vaikutukset Suomijoen ja Karvianjoen 

ravinnepitoisuuksiin ovat vähäisiä.  

 

Hanke työllistää suoraan tuotannossa, lastauksessa ja kuljetuksessa yhteensä 11 

henkilöä ja välillisesti yhteensä 13 henkilöä käyttökohteissa, julkishallinnossa ja 

palveluissa. 

 

 Kuulutus on nähtävillä Karvian kunnan ilmoitustaululla.29.5. – 28.6.2019 välisen 

ajan. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa 

www.avi.fi/lupa-tietopalvelu 

 

Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 28.6.2019 mennessä. 

Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/2477/2019. 

 

Asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei anneta. 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 27.5.2019 ESAVI/2477/2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa liittyen 

Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupaan ja ympäristöluvan nro 

80/2008/4 rauettamiseen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa liittyen 

Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupaan ja ympäristöluvan nro 

80/2008/4 rauettamiseen.  

  

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


 

 

 

VIRASTA IRTISANOUTUMINEN 

 

KH § 89 Karvian kunnan kirjanpitäjä, on jättänyt irtisanomisilmoituksen, jossa ilmoittaa 

4.7.1983 alkaneen kirjanpitäjän virkasuhteensa päättymään 7. heinäkuuta 2019 alkaen. 

 

Liitteet: 

 

 Irtisanoutumisilmoitus 5.6.2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kirjanpitäjän viran jatkotoimenpiteistä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus myönsi eron kirjanpitäjän virasta 8.7.2019 alkaen. Viimeinen 

palvelussuhde päivä on irtisanoutumisilmoituksen mukaisesti 7.7.2019. 

 

Kunnanhallitus päätti, että kirjanpitäjän tehtävä hoidetaan vuodenvaihteeseen asti 

sisäisin järjestelyin. Siihen mennessä selvitetään toimenkuvat ja eri vaihtoehdot 

kustannuksineen. Asioita katsotaan kokonaisuuksina, jotta saadaan toimiva ratkaisu. 

Selvityksen jälkeen virka tullaan laittamaan avoimeen hakuun.  

  



 

 

 

ELINVOIMALAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA 

 

KH § 90 Valtuusto on kokouksessaan 5.6.2017 § 42 valinnut elinvoimalautakunnan 

seuraavassa kokoonpanossa: 

 

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 

 

Sami Laitila, pj  Matti Sairiala 

Esko Hautakorpi, vpj  Pentti Malmila 

Jorma Niskala  Jori Nivus 

Sari Vaholuoto  Reetta Koivula 

Elina Salminen  Ritva Ylinen 

Johanna Anttila  Olavi Visuri 

Malle Niemelä  Rauni Virtanen 

Juha Rinne    Tarja Kallioniemi 

Ari Väliaho    Vuokko Luomanen 

 

Elinvoimalautakunnan varajäsenen Tarja Kallioniemen poismenon johdosta hänen 

tilalleen tulee valita uusi varajäsen. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee elinvoimalautakuntaan 

Tarja Kallioniemen tilalle uuden varajäsenen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

elinvoimalautakuntaan edesmenneen Tarja Kallioniemen tilalle uuden varajäsenen. 

  



 

 

 

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT LOPPUVUONNA 2019 

 

KH § 91 Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen säännöllisiä kokouksia varten 

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

mukaan muita kokouksia. 

 

KJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hallituksen loppuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

Ti 13.8.2019 

Ti 3.9.2019 

Ma 23.9.2019 

Ti 15.10.2019 

Ma 4.11.2019 

Ma 25.11.2019  

Ma 16.12. 2019 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hallituksen loppuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

Ti 13.8.2019 

Ti 3.9.2019 

Ma 23.9.2019 

Ti 15.10.2019 

Ma 4.11.2019 

Ma 25.11.2019  

Ma 16.12. 2019 

  



 

 

 

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.4.2019  

 
KH § 92 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden 

toteutumista ajalla 1.1. – 30.4.2019 kokouksessaan11.6.2019. Neljän kuukauden osuus 

vuotuisesta määrärahasta on 33,33%.  

 
 Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-huhtikuussa 2019 ovat 

seuraavat: 

 

Palvelu:   käyttö: 

Perhepalvelut  29,91 % 

Aikuispalvelut  35,27 % 

Vanhuspalvelut  37,18 % 

Erityispalvelut  27,32% 

Ympäristöpalvelut   27,31 % 

 

Palvelut yhteensä, tammi-huhtikuun 2019 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta 

on 33,46 %. Kustannusten lisäystä on aikuispalveluissa ja vanhuspalveluissa. 

Huhtikuun loppuun asti laaditun toteumaraportin mukaan PoSan menot ovat kasvaneet 

4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

 

Liitteet: 

 

 PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.4.2019 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-huhtikuulta 2019 tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-huhtikuulta 2019 tiedoksi.  

  



 

 

 

KARVIAN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VÄLISEN 
JOHTAJASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 

 
KH § 93 Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-

Aho, valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen, valtuuston 1. varapj Heikki 

Huhtaluoma, valtuuston 2. varapj. Jyrki Koivumäki, valtuuston 3. varapj. Jari 

Kannisto (paikalla ainoastaan 18.3.2019) sekä kunnanhallituksen varapj. Kaija Kangas 

ovat käyneet johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kehityskeskustelun kahdessa 

osassa eli 18.3.2019 sekä 28.5.2019. 

 

 

Keskustelussa käytiin läpi mm. yleisesti vuotta 2018. Todettiin, että vuoden 2018 

vuosikate on negatiivinen ja kerrattiin siihen vaikuttaneita syitä: mm valtionosuuksien 

ja verotulojen pieneneminen ja Posan menojen kasvu. Keskusteltiin talouteen 

vaikuttavista seikoista tulevaisuudessa: mahdollisesta valtionosuuksien oikenemisesta, 

tulevista tuulimyllyistä, sotemenojen kasvusta, säästömahdollisuuksien mietinnästä 

joka osastolla. Myös koulukiinteistöjen myynnistä keskusteltiin.  

 

Vuoden 2019 tavoitteiksi asetettiin: 

 

 Kuntastrategian uusiminen on ajankohtaista tulevan syksyn aikana.  

 Investointien ja talouden tarkka seuranta. Henkilöstöhallinnon seuranta. 

 Säästökohteiden tarkastelu.  

 Matkailuhanketta jatketaan edelleen.  

 Kunnanjohtajan tulee jakaa vastuuta, koska talouden seuranta vie 

enemmän aikaa. 

 

Käytiin läpi johtajasopimus ja todettiin se ajantasaiseksi. 

 

Liitteet: 

 

 Muistio 18.3. ja 28.5.2019 käydyistä kehityskeskusteluista  

 johtajasopimus 

 

KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun tiedoksi. 

 

 
  

  



 

 

 

KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUODEN 2019 KUTSUNTAAN  

 

KH § 94 Kuntaa pyydetään valitsemaan kunnan edustaja (1) jäseneksi ja hänelle vähintään yksi 

varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. 

(Asevelvollisuuslaki 19 §) 

Valittujen nimet ja muut henkilötiedot pyydetään ilmoittamaan 9.8.2019 mennessä.  

 

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteis-

taan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että hänen asioitaan 

käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle. 

 

Liitteet: 

 Lounais-Suomen aluetoimiston pyyntö 28.5.2019; MP12228 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle vähintään yhden varahenkilön 

vuoden 2019 asevelvollisten kutsuntojen kutsuntalautakuntaan. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Sirpa Ala-Rämin ja hänen 

varahenkilökseen Tiina-Kaisa Aro-Heinilän vuoden 2019 asevelvollisten kutsuntojen 

kutsuntalautakuntaan. 

  



 

 

 

KUNNANTALON SULKEMINEN  

 
KH § 95 Kunnantalon sulkupäivästä on käyty keskustelua kunnanhallituksen kokouksessa 

17.6.2019. Kunnantalon henkilökunnan kanssa keskusteltaessa on todettu, että tarvetta 

ns. toimistopäivälle, jolloin kunnantalon ovet pidettäisiin suljettuina, on enenevässä 

määrin. Kunnantalon sulkupäivää voitaisiin ajatella toteutettavaksi kokeiluluonteisesti 

esimerkiksi tiistaisin.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että toimistopäiväkäytäntöä kokeillaan vuoden 2019 loppuun 

ja toimistopäivän jatkamisesta päätetään joulukuun viimeisessä kunnanhallituksen 

kokouksessa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että toimistopäiväkäytäntöä kokeillaan vuoden 2019 loppuun ja 

toimistopäivän jatkamisesta päätetään joulukuun viimeisessä kunnanhallituksen 

kokouksessa. Kunnantalo pidetään suljettuna tiistaisin elokuun 2019 alusta alkaen.  

 

  



 

 

 

RIVITALOTONTIN VARAAMINEN ENNAKKOMARKKINOINTIA VARTEN 

 

KH § 96 Rakennustoimisto Tilamari  Oy on ilmoittanut olevansa kiinnostunut aloittamaan 

ennakkomarkkinoinnin omistusasuntojen rakentamiseksi Isomäen alueelle. Tilamari 

Oy selvittää kesän ja syksyn 2019 aikana onko kiinnostusta omistusasunnon 

hankkimiseen. Rakentamispäätös on tarkoitus tehdä kuluvan syksyn aikana ja 

rakennuslupa haettaisiin vuoden 2019 aikana. Rakennustoimisto Tilamari Oy rakentaa 

kysynnän mukaisesti pääsääntöisesti yksiöitä ja kaksioita. Asuntoja on tarkoitus 

rakentaa 10 kpl. Rakennustoimisto Tilamari Oy varaisi 5211 m2:n tontin 

(kiinteistötunnus 230-405-9-303) ja esittää kauppahinnaksi 2,5 euroa, mikäli 

ennakkomarkkinoinnin tulokset johtavat kauppaan.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää varata pinta-alaltaan 5211 m2 tontin (kiinteistötunnus 230-

405-9-303)  Isomäen alueelta Rakennustoimisto Tilamari Oy:lle 

ennakkomarkkinointia varten. Varaus on voimassa 31.12.2019 asti.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti varata pinta-alaltaan 5211 m2 tontin (kiinteistötunnus 230-405-

9-303)  Isomäen alueelta Rakennustoimisto Tilamari Oy:lle ennakkomarkkinointia 

varten. Varaus on voimassa 31.12.2019 asti.  

  



 

 

 

YHTENÄISKOULUN LISÄLUOKKATILA 

 
Tekn. ltk. § 24 

 
Karvian kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta on päätöksessään KLTK § 25 / 2019 päättänyt 
perustaa lukuvuoden 2019-2020 alussa Yhtenäiskoulu Opinpolkuun Joustavan 
perusopetuksen (JoPo) ryhmän (6-10 oppilasta), jota vetää luokanopettaja ja 
koulunkäynninohjaaja. Yhtenäiskoulussa olevat luokkatilat ovat kuitenkin niin tiiviissä 
käytössä, että koulun tiloihin ei uusi luokka enää mahdu. Yhtenäiskoulun rehtori on luokan 
tulevan opettajan kanssa kartoittanut kunnan eri tiloja, jotta JoPo-ryhmälle löydettäisiin 
soveltuva opetusluokka. He esittävät seuraavia vaihtoehtoja: 
 
1. Kirkonkylän koulun vielä vailla vakinaista harrastekäyttöä oleva luokkatila 
2. Karviatalon alakerran luokkatila 
3. Asunto Yhtenäiskoulun vieressä olevalta rivitalolta 
 
Näiden vaihtoehtojen lisäksi on pohdintaan otettu urheilukentän laidalla oleva 
huoltorakennus, jossa on kaksi isohkoa pukuhuonetta vähällä käytöllä.  
 
Tekniselle lautakunnalle lähetetään alustavia luonnoksia mahdollisista 
tilaratkaisuvaihtoehdoista. 
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja pohtii eri ratkaisuvaihtoehtoja. 
 
PÄÄTÖS:   
 
Tekninen lautakunta keskusteli asiasta ja päätyi vielä pohtimaan kahta vaihtoehtoa: joko 
urheilukentän huoltorakennuksen hyödyntämistä luokkatilana tai vaihtoehtoisesti 
parakkirakennuksen vuokraamista.  
 
Tekninen lautakunta päätti jättää asian pöydälle ja selvittää tarkemmat kustannukset 
seuraavaan kokoukseen.  

 

Tekn. ltk. 13.6.2019 

§ 30 

 

Parakkirakennuksien kustannuksia on selvitelty ja parakkirakennuksien vuokra on 

yleensä n.18-22€/m2/kk. Lisäksi parakkirakennukselle tulee ylläpitokulut n. 3,5-4€/kk 

ja perustamiskuluja n. 3000-5000€ (perustukset, vesi-, viemäri- ja sähköliittymä jne.).  

Täten pelkästään parakkirakennuksen vuokrakulut olisivat 10 000-20 000€/vuodessa 

(riippuen parakkirakennuksen koosta ja vuokra-ajasta, vuokra-aika yleensä min. kol-

me vuotta), joka on jo enemmän kuin muiden vaihtoehtotilojen muutoskulut.  Myös 

parakkien syksylle saatavuuden kanssa voi olla ongelmia ja lähtökohtaisesti parakki-

ratkaisut ovat yleensä vähintään kahden luokkatilan ratkaisuja jolloin parakkiratkaisun 

neliömäärä (vuokra) nousee korkeaksi. 



 

 

 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Esitetyistä vaihtoehdoista uudelle lisäluokkatilalle parhain vaihtoehto on kustannuksi-

en ja käytettävyyden perusteella urheilukentän huoltorakennuksen pukuhuonetilat.  

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se myöntäisi 15 000€ 

lisämäärärahan urheilukentän huoltorakennuksen pukuhuoneiden muuttamiseksi luok-

katiloiksi.  

Perusteluina lisämäärärahalle voidaan pitää mm. seuraavia asioita: 

 Nykyisessä koulurakennuksessa ei ole tilaa rakentaa/järjestellä uusia lisäluok-

katiloja   

 Urheilukentän huoltorakennus sijaitsee nykyisen koulurakennuksen välittö-

mässä läheisyydessä, joten sen käyttö osana koulutoimintaa olisi helppoa, kos-

ka siirtymisiin ei menisi ylimääräistä aikaa.     

 Pukuhuoneilla ei ole viimeaikoina ollut juuri ollenkaan käyttöä  

 Pukuhuoneet ovat helposti muutettavissa koulukäyttöön ja myös palautettavis-

sa nykyiseen käyttöön kun lisäluokkatilan tarve poistuu 

 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta.  

Lautakunnan jäsen Joni Lentovaara esitti, että tekninen lautakunta tarjoaa luokan käyt-

töön olemassa olevia tiloja, jotka eivät tarvitse teknisiä muutostöitä.  

Puheenjohtaja esitti, että ensisijaisena vaihtoehtona kasvatus- ja opetuslautakunnalle 

esitetään luokkatilaksi Karviatalon alakerran olemassa olevaa luokkatilaa. Toisena 

vaihtoehtona esitetään huoltorakennuksen pukuhuoneen muutostyötä, joka vaatii lisä-

määrärahaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee tehdä päätös näiden vaihtoehtojen 

välillä. Mikäli päädytään huoltorakennuksen muutostöihin, tulee kunnanvaltuuston 

myöntää lisämääräraha muutostöihin. 

Molempia esityksiä kannatettiin. Alkuperäistä päätösehdotusta ei kannatettu. Asiasta 

äänestettiin. 

Joni Lentovaaran ehdotus sai kolme ääntä. Puheenjohtajan ehdotus sai neljä ääntä. 

Kaikki äänioikeutetut äänestivät, kukaan ei äänestänyt tyhjää.  

Puheenjohtajan ehdotus valittiin ja esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnalle. 

 

KH § 97 Kasvatus ja opetuslautakunnalle on lähetetty tiedustelu sähköpostitse asian johdosta. 

Myös vapaa-ajanlautakunnalta on kysytty kantaa, koska huoltotila on liikuntatoimen 

käytössä. Lisäselvitystä asiaan saadaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.  



 

 

  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää tilaratkaisuista kuultuaan kasvatus -ja opetuslautakunnan ja 

vapaa-ajan lautakunnan jäsenten kannanotot asiasta. Kunnanhallitus päättää 

tarvittaessa lisämäärärahan anomisesta.   

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus oli kuullut tilaratkaisuista kasvatus -ja opetuslautakunnan ja vapaa-

ajan lautakunnan jäseniä asiasta. Kannanotoissa eniten kannatusta sai Karviatalon 

alakerrassa olevat luokkatilat.  

 

Kunnanhallitus päätti tarjota Yhtenäiskoulu Opinpolun JOPO –ryhmälle opetustilaksi 

jo valmiina olevia tiloja Karviatalon alakerrassa. Ensiksi tulee kuitenkin selvittää, 

löytyykö tarkoitukseen yhtenäiskoululta tiloja, joita ei kokoaikaisesti käytetä.  

 

  



 

 

 

ANTURAHALLIN KYLMÄ VARASTOINTITILA 

 

Tekn. ltk. § 25 

 
Anturanhallin vuokralainen Konto Oy on ilmoittanut kunnalle, että he tarvitsivat lisää kylmää 
varastointitilaan noin 420m2 Anturahallin viereen, koska heidän tuotantonsa on kasvanut ja 
tämän vuoksi tarvittaisiin lisää varastointitilaa.  
Katselmointien ja keskustelujen perusteella on yhdessä vuokralaisen kanssa todettu, että 
varastohalli olisi mahdollista toteuttaa Anturahallin piha-alueen itäpuolelle. Hallirakenteeksi 
on kaavailtu teräsrunkoista pressuhallia, joka on edullisin ja nopein tapa toteuttaa tarvittava 
halliratkaisu. 
 
Varastohallin mahdollisen rakentamisen suhteen voitaisiin edetä vaihtoehtoisesti 
seuraavasti. 
 
VE1: 
Karvian kunta vuokraa tai myy omistamansa maa-alueen Anturahallin vierestä Konto Oy:lle, 
joka rakentaa omalla kustannuksellaan tarvitsemansa varastohallin pohjarakenteineen.  
 
VE2: 
Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia varten 
ja vuokralainen hankkii/rakentaa varastohallin omalla kustannuksellaan. Vuokrasuhteen 
mahdollisesti päätyttyä kunta voi lunastaa hallin itselleen tai velvoittaa vuokralaisen 
purkamaan hallin pois. Piha-alueen laajennukselle määritellään mahdollinen vuokrataso.  
 
VE3: 
Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia varten 
ja kunta rakentaa varastohallin. Hallille ja piha-alueen laajennukselle määritellään 
vuokrataso.  
 
Oheismateriaalina on edellä mainittujen vaihtoehtojen kustannusarvioita, sekä asemapiirros 
halliratkaisusta. 
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Tekninen lautakunta keskustelee halliratkaisun toteutusvaihtoehdoista ja myynti-
/vuokrausehdoista ja tekee asiasta esityksen kunnanhallitukselle.   
 
PÄÄTÖS:   
Tekninen lautakunta keskusteli erilaisista halliratkaisuista.  
 
Mikäli Karvian kunta päättää hallin rakentamiseen osallistua, tekninen lautakunta päätyi 
esitetyistä vaihtoehdoista kannattamaan vaihtoehtoa kaksi, jossa kunta kiinteistön 
omistajana tekee Anturahallin piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia varten ja 
vuokralainen hankkii varastohallin omalla kustannuksellaan. Tällöin on tarkastettava 
vuokrataso.  
 
Maapohjan vaatimien rakennustöiden kustannusten tarkentamiseksi tekninen lautakunta 
teettää kunnan omistamalla alueella maastotutkimuksen. 



 

 

 
Tekninen lautakunta näkee myös kiinteistön myymisen vuokralaiselle pohdittavana 
vaihtoehtona. 

 

 

KH 27.5.2019 

§ 79 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja 
pohjarakenteet varastohallia varten ja vuokralainen hankkii/rakentaa varastohallin omalla 
kustannuksellaan. Vuokrasuhteen mahdollisesti päätyttyä kunta voi lunastaa hallin itselleen 
tai velvoittaa vuokralaisen purkamaan hallin pois. Piharemontista aiheutuneita kustannuksia 
tarkastellaan vuokran tarkistuksen yhteydessä. Tekninen lautakunta selvittää rakentamisesta 
aiheutuvat kustannukset ja tekee tarvittavan lisämäärärahaesityksen siten, että asia ehtii 
kesäkuun valtuustokäsittelyyn. 
 
PÄÄTÖS: 

 
Kunnanhallitus päätti pyytää tekniseltä lautakunnalta selvitystä nykyisen vuokratilan piha-
alueen kunnostuksen ja uuden piha-alueen rakentamisen kustannuksista. Lisäksi 
kunnanhallitus pyytää selvitystä uuden piha-alueen rakentamisen vaikutuksista vuokraan. 

 
 

 
Tekn. ltk. 13.6.2019 

§ 31 

 

Tekninen lautakunta teetti maastotutkimuksen Anturahallin piha-alueella. Tutkimuk-

sien perusteella uusi piha-alue voidaan toteuttaa suorittamalla noin yhden metrin vah-

vuinen massanvaihdos/pohjarakenne. Vanhasta pihasta on tarkoitus käsitellä vain tar-

vittava osa etelänpuoleisesta päädystä, suorittaa tähän massanvaihto ja uudelleenasfal-

tointi. Lisäksi hallin etelänpuoleinen nosto-ovi on tarkoitus vaihtaa. Kustannuslasken-

taa on suoritettu ja hieman tarkennettu aiemmasta kustannuslaskelmasta.  

Oheismateriaalina lautakunnalle maastotutkimustulokset, luonnossuunnitelma piha-

alueen saneerauksesta, kustannuslaskelma ja ehdotus vuokran määrityksestä. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee toteutuksesta ja tekee asiasta esityksen kunnanhalli-

tukselle. 

PÄÄTÖS:   

Kunnanrakennusmestari esitteli maaperätutkimuksen tuloksia ja sen vaikutuksia suun-

nitelmiin. 

Puheenjohtaja esitti, että yritykselle tarjottaisiin vuokrattavaksi yrityksen toisen toimi-

tilan vieressä olevan kunnan omistaman kiinteistön valmista asfalttipiha-aluetta pres-

suhallin pohjaksi ja/tai samalla kiinteistöllä olevaa kunnan varastohallia vuokrattavak-

si. Vuokraa koskien on etukäteen tehty laskelmia, mikä olisi tilojen vuokrataso. 



 

 

Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle molempia vaihtoehtoja; Anturahallin pi-

han muutostöitä pressuhallin pohjaksi (alkuperäisistä suunnitelmista vaihtoehto 2) se-

kä puheenjohtajan päätösehdotusta.  

Kunnanhallitukselle oheismateriaaliksi esitetään teknisen lautakunnan käsittelemät 

laskelmat ja selvitykset. 

KH § 98  

Sami Laitila on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään Konto Oy:n nä-

kemyksen teknisen lautakunnan esittämistä vaihtoehdoista.  

Kunnanrakennusmestarin uuden kustannusarvion mukaan piha-alueen laajennuksen 

rakentaminen maksaisi 71.830 euroa. Mikäli nykyinen piha-alue ja nosto-ovi saneerat-

taisiin, olisi näiden kustannus 34.705 euroa. Vuokran määrään vaikuttaa se, missä 

ajassa investointi kuoletetaan.  

30 vuoden kuoletusajalla 3 prosentin korolla ja 3 prosentin pääomatuotolla vuokra oli-

si 302,84 euroa kuukaudessa.  

15 vuoden kuoletusajalla 3 prosentin korolla ja 3 prosentin pääomatuotolla vuokra oli-

si 510,92 euroa kuukaudessa. 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää asiasta kuultuaan Konto Oy:n kannan esitetyistä 

vaihtoehdoista ja päättää tarvittaessa lisämäärärahan varaamisesta.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus kuuli kokouksen alussa, klo 18.00 – 19.00, Konto Oy:n edustajan pu-

heenvuoron asiassa. Kunnanhallitus totesi, että kysymyksessä on kunnan omistaman 

kiinteistön piha-alueen kunnostaminen. Piha-alueen kunnostaminen edesauttaa tilojen 

käytettävyyttä tulevaisuudessa ja palvelee myös mahdollisia uusia yrittäjiä, jotka ti-

loissa tulevat toimimaan.  

Kunnanhallituksen jäsen Veijo Kaskimäki esitti, että investoinnin kuoletusaika olisi 

15 vuotta, ilman korkoa ja vuokra olisi 399 euroa kuukaudessa. Kaija Kangas, Tiina 

Järvinen ja Mari Ervelä kannattivat tehtyä esitystä. Muita kannatettuja esityksiä ei teh-

ty. Kunnanhallitus hyväksyi Kaskimäen kannatetun esityksen kunnanhallituksen pää-

tökseksi.  

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Antura –hallin piha-

alueen laajennuksen rakentamiseen 71.830 euroa ja lisäksi nykyisen piha-alueen ja 

nosto-oven saneeraamiseen 34.705 euroa. 

  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 99 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Pelastusopiston pyyntö: Lakisääteinen varautumiskoulutus vuonna 2020 sekä 

suunnitelmat vuodelle 2021 

 

2. Kunnanjohtaja tuo tiedoksi palkkatoimikunnan kokouksen 28.5.2019 päätökset. 

 

3. Kunnanjohtaja tuo tiedoksi yhteistyötoimikunnan kokouksen 3.6.2019 päätökset. 

 

4. Puheenjohtaja tuo tiedoksi PoSan kokoukset:  

 

PoSan johtokunnan kokoukset  

ti 27.8. kello 17.00  

ti 24.9 

ti 29.10 

ti 26.11.  

ti17.12.  

Posan valtuuston kokoukset  

to 19.9. kello 17.00 

to 7.11.  

to 12.12. 

 

 

5. Valtuustoseminaarin 20.5.2019 muistio merkittiin tiedoksi. 

 
 

6. Hiekkamyllyn kiinteistöllä Sibelco Nordic suunnittelee vanhan kuivaamon 

purkamista ja uuden rakentamista. Suunnittelu on käynnissä. Kunnalta kysytään 

naapurina kannanottoa asiaan. Kunnanhallitus antoi suostumuksensa asiaan.  

 

7. Luokanopettaja on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa luokanopettajan virasta 

päättymään 1.8.2019 alkaen. Irtisanoutumisilmoitus on päivätty 14.6.2019. 

Koulutoimenjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla hyväksynyt 

irtisanoutumisen 1.8.2019 alkaen. Kunnanhallitukselta pyydetään täyttölupaa 

luokanopettajan virkaan. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan luokanopettajan 

virkaan. 

 

8. Joni Vainionpää ilmoitti, että Normek on siirtynyt saksalaiseen omistukseen.  

 

9. Heikki Huhtaluoma kysyi Willi Karvia brändistä ja Kari Hakalan tehtävistä 

siinä. Kunnanjohtaja kertoi, että tulonmuodostusta ja tulonhankkimiskeinoja on 

mietitty ja tapahtumia suunnitellaan.  

  



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 100 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 

Oikeusministeriö 

 

Päätös 13.6.2019, VN/4137/2019 

Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista vuoden 2019 

eduskuntavaaleissa ja vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa.   

 

Kunnalle suoritetaan kertakorvauksena eduskuntavaaleissa 2,2 

euroa jokaiselta eduskuntavaalien lainvoimaiseen 

äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin 

vähintään 2.400 euroa ja europarlamenttivaaleissa 2,2 euroa 

jokaiselta europarlamenttivaalien lainvoimaiseen 

äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin 

vähintään 2.400 euroa.  

 

Valvira 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on lähettänyt 

tiedoksi päätöksen yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta ja 

ilmoituksen palvelutoiminnan alkamisesta. Lupa ja toimipaikat on 

kirjattu palvelujen antajien rekisteriin.  

 

Valtiokonttori 

 

Kuntatalouden tiedote 4/2019 

 

Kuntaliitto 

 

Kuntaliiton kysely VPL- ja SHL –kuljetuksista joukolle kuntia. 

Kyselyn tulokset: vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla 

järjestettyjen taksimatkojen toimivuus 

 

Yleiskirje 6/2019,  10.6.2019 

Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2018 

nettokuluista. 

Vuoden 2018 pyöristetty Karvian kunnan maksuosuus on 1672,00. 

Perityt maksuosuusennakot ovat 1372 euroa. Kunnalta peritään lisää 

300,00 euroa.  

 

Kuntatyönantajat KT 

 



 

 

Yleiskirje 7.5.2019; 7/2019 Virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen 

virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2018-2019 eräiden 

vuosilomamääräysten muuttamisesta. 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

 

Tiedote: Elinolokatsaus kokoaa tietoa ja pohdintaa nuorisopalveluista ja 

nuorten arjesta sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista tilastojen 

valossa 

 

Kansaneläkelaitos 

 

Tiedote 7.5.2019; Tietoa eläketuesta kunnille ja TE-toimistoille 

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 

 

THL lopettaa sähköposti-ilmoitusten lähettämisen uusista 

tilastojulkaisuista 

Ajantasaisen tiedon jo julkaistuista tilastoista ja tulossa olevista 

julkistuksista saa tilastojen julkaisukalenterista.  

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastojen-julkaisukalenteri 

 

Väestörekisterikeskus 

 

Julkisen hallinnon digiturvakyselyn tulokset – osallistuminen JUDO-

hankkeeseen. 

 

Metsäliitto Osuuskunta 

 

Korkotodistus  24.05.2019 vuodelta 2019, annettu kirjanpitoon tiedoksi.  

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

 

Kirje 31.5.2019, LSAVI/3427/2019 

Kuntakohtaiset erot veteraaniasioiden hoidossa 

 

Satasairaala 
Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous 

pidetään 10.6.2019. Lista ja liitteet löytyvät linkistä 

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

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston 3.6.2019 pidetyn 

kokouksen pöytäkirjanotteet: 

§ 10, Vuoden 2019 talousarvion sitovien käyttötalousmenojen 

tarkistaminen 

§ 12, Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma 

vuoteen 2017 + päivitys 

§ 13, Länsirannikkostrategian päivitys 2019-2023 

 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastojen-julkaisukalenteri
http://poytakirjat.satshp.fi:70/


 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen 10.6.2019 pidetyn 

kokouksen pöytäkirjanote: 

§ 92, Osavuosikatsaus 1 – 4 kk/ 2019 

 

Satakuntaliitto 

 

Ote maakuntavaltuuston 17.5.2019 § 10 Satakunnan 

vaihemaakuntakaavan 2 hyväksyminen 

 

Satakunnan kuntakysely_MH3.6.2019 

Satakunnan vapaaehtoinen, yhtenäinen sote-valmistelu ei etene nyt – 

verkostoyhteistyö suosituin toimintamalli 

 

Maakuntahallituksen 3.6.2019 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuilla:  

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

+bid=1360 

 

Ote maakuntahallitus 3.6.2019  

§ 85, Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinnan aloittaminen 

§ 77, Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntakysely 

 

Tiedote 4.6.2019, Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen 

suojelualueiden tilaa kartoitetaan kesällä  

 

Satakuntaliiton verkkolehti Satanen 2/2019 on ilmestynyt ja on 

luettavissa osoitteessa: www.satanen.satakuntaliitto.fi 

 

Satakuntaliiton tiedote 11.6.2019 

Satakunnan osuus Suomen viennistä jo 6,9 % -liikenneyhteydet vaativat 

kehittämistä 

 

Satakuntaliiton viestinnän tiedote 12.6.2019 

Mikä on läntisen Suomen liikkumis- ja kuljetusolosuhteiden tulevaisuus? 

 

PoSan yhtymävaltuusto 

 

PoSan yhtymävaltuuston pöytäkirja 6.6.2019 

 

PoSan yhtymähallituksen 11.6.2019 kokouksen pöytäkirjanote: 

§ 97, Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston kokoonpano ja yhdistysten 

edustajajäsenien kokouskorvaukset 

 

Suomen Ilmailuliitto 

 

Suomen Ilmailuliitto juhlii tänä vuonna satavuotista ilmailutaivaltaan. 

Juhlan kunniaksi julkaistaan Tarina tiimaa –juhlakirja 3.9.2019. Kirjaan 

kerätään maksullisia onnitteluilmoituksia. 

 

Trendy & Stylish 

https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1360
https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1360
http://www.satanen.satakuntaliitto.fi/


 

 

 

Trendy & Stylish on ilmoittanut, että sähköpostiosoite 

(asiakaspalvelu@trendyandstylish.fi)  on muuttunut 1.6.2019 alkaen. 

Uusi sähköpostiosoite on jatkossa tsmainos@gmail.com 

 

 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunnanhallitus päätti ettei se käytä etuosto-oikeutta 

tehtyihin kauppoihin. 

 

 

  

mailto:tsmainos@gmail.com


 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 101 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 

 


