
 

 

 

KUNNANHALLITUS   8/2019 
 

 

 

 
Aika Tiistai 13.8.2019 klo 18.02 – 20.40 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen 
 Hietikko Tarja   jäsen 
 Huhdanmäki Tuire  jäsen, esteellinen § 108 ja 109 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
  

 
 
Poissa Hietaluoma Jaakko  jäsen 
 Ylilammi Tomi   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  palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä 
   

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 14.8.2019 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla 15.8.2019 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 102 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 § 103 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 Joni Vainionpää ja Mari Ervelä. 

 

 

 

 

Kokouksen alussa Mediset Hoivarakentajat Oy:stä Marttala Juha ja Rantala Niilo 

kertoivat välivuokrausmallista. Paikalliset yrittäjät Luodetlahti Päivi ja Ylikoski Tiina 

kertoivat omia näkemyksiä asiasta.  

  



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN 
LISÄTALOUSARVIOSTA 

 

KH § 104 Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio on osoittautunut alimitoitetuksi ja toukokuun 

tilanteen perusteella tilinpäätösennuste on 700 000 euroa alijäämäinen. Toteutuessaan 

tämä olisi jo kolmas perättäinen vuosi alijäämäisenä tilinpäätöksenä. Vuoden 2017 

tulos käännettiin positiiviseksi tilinpäätösjärjestelyillä. Pelastuslaitoksen johtokunta 

pyytää kunnilta lausuntoa lisätalousarvioehdotuksesta ja erityisesti siitä, voidaanko 

nykyinen palvelutaso säilyttää rahoitusta lisäämällä, vai pitääkö palvelutasoa laskea 

nykyisen rahoituksen tasolle. Lausuntopyynnössä mainitaan, että on korostettava, että 

palvelutason lasku hyvinkin kohdistuu jokaiseen kuntaan, jonka kunnan toivotaan 

lausunnossaan ottavan huomioon. Kunnan lausunto pyydetään toimittamaan 

Satakunnan pelastuslaitoksen kirjaamoon 15.8.2019 mennessä.  

 

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 12.6.2019 Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta 

vuodelle 2010 

 Pöytäkirjanote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 4.6.2019 

 Talousarvio 2020 kuntien maksuosuudet vuosina 2019 ja 2020 

palvelutasopäätöksen mukaan 

 Satakunnan Pelastuslaitoksen kustannusten kehitys 2009-2020 

 Porin palohenkilöstö SPAL ry:n kirje johtokunnalle 31.5.2019 

 Ensihoidon sopimus Satasairaalan kanssa  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Satakunnan Pelastuslaitoksen tulee 

pyrkiä löytämään säästökohteita loppuvuodelle huomioiden kuntien tiukka 

taloustilanne. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Satakunnan Pelastuslaitoksen tulee 

pyrkiä löytämään ja esittämään säästökohteita loppuvuodelle huomioiden kuntien 

tiukka taloustilanne. 

  



 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA 
VUODELLE 2020 

 

KH § 105  Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt esittää kunnille nykyisen 

palvelutasopäätöksen säilyttämistä eli nykyisten, vakiintuneiden palvelujen 

säilyttämistä ennallaan ensi vuonna. Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa 

talousarvioehdotuksesta vuodelle 2020 ja erityisesti siitä, voidaanko nykyinen 

palvelutaso säilyttää rahoitusta lisäämällä vai pitääkö palvelutasoa laskea nykyisen 

rahoituksen tasolle. Lausuntopyynnössä mainitaan, että on korostettava, että 

palvelutason lasku hyvinkin kohdistuu jokaiseen kuntaan, jonka kunnan toivotaan 

lausunnossaan ottavan huomioon. Kunnan lausunto pyydetään toimittamaan 

Satakunnan pelastuslaitoksen kirjaamoon 15.8.2019 mennessä.  

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 12.6.2019 Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta 

vuodelle 2010 

 Pöytäkirjanote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 4.6.2019 

 Talousarvio 2020 kuntien maksuosuudet vuosina 2019 ja 2020 

palvelutasopäätöksen mukaan 

 Satakunnan Pelastuslaitoksen kustannusten kehitys 2009-2020 

 Porin palohenkilöstö SPAL ry:n kirje johtokunnalle 31.5.2019 

 Ensihoidon sopimus Satasairaalan kanssa  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Satakunnan Pelastuslaitoksen tulee 

talousarviossaan ottaa huomioon kuntien kiristyvä talous, mutta Karvian kunnan 

hallitus korostaa, että sopimuspalokuntien rahoitusta ei tule leikata, mikäli 

säästökohteita haetaan. Sopimuspalokunnat tuottavat palveluita kustannustehokkaasti 

ja niiden toiminta on pienille paikkakunnille ensiarvoisen tärkeää. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Satakunnan Pelastuslaitoksen tulee 

talousarviossaan ottaa huomioon kuntien kiristyvä talous, mutta Karvian 

kunnanhallitus korostaa, että sopimuspalokuntien rahoitusta ei tule leikata, mikäli 

säästökohteita haetaan. Sopimuspalokunnat tuottavat palveluita kustannustehokkaasti 

ja niiden toiminta on pienille paikkakunnille ensiarvoisen tärkeää. 

  



 

 

SARASTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

KH §106 Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. 

Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Karvian kunta on Taitoan omistaja ja näin ollen 

myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja. 

 Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 

tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. 

Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä 

yhteishankintapalveluita. Konserniin kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme 

tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire Oy). Konsernin 

liikevaihto ennustetaan olemaan n 100 m€ vuonna 2019 ja henkilökuntaan kuuluu yli 

850 henkilöä.  

 Sarastia Oy:n omistajat ovat päättäneet osakassopimuksen tekemisestä, joka korvaa 

mahdollisia vanhoja vastaavia sopimuksia. Sopimusta noudatetaan näin ollen 

sulautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien 

vastaavien sopimusten sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisestä funktiosta on 

varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö sulautumisen jälkeen.  

 Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin 

voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat säännökset) 

siltä osin kuin se sisältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa 

käydään sopimuksen taustan ja tarkoituksen lisäksi myös läpi Sarastia Oy:n hallintoa 

ja päätöksentekoa (hallitus, toimitusjohtaja, neuvottelukunta, nimitysvaliokunta).  

 Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sarastian toiminnan 

tarkoituksena on, että yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka 

hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että yhtiön omistus 

perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa 

käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat 

neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin 

tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia 

yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina 

soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä. 

 Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla 

menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu 

vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. 

Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla 

osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä 

tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet Yhtiön 

strategisessa päätöksenteossa 

 Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vahvistetaan lisäksi siten, 

että omistajilla on vaikutusmahdollisuus Yhtiön hallituksen valintaan. Tässä 

tarkoituksessa omistajat perustavat nimitysvaliokunnan.  



 

 

 Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan Yhtiön 

varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Lähtökohtana on, että yhtiön kolme suurinta 

osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme 

yhtiön suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. 

Yhtiökokous voi kuitenkin päättää enintään kahden lisäjäsenen nimittämisestä 

nimitysvaliokuntaan.  

 Siirtymäkauden hallinto on myös avattu tarkemmin osakassopimuksessa. Välittömästi 

sulautumisen täytäntöönpanopäivän jälkeen pidetään uuden yhtiön ylimääräinen 

yhtiökokous, jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen 

tehtävänä on siirtymäkauden aikana toteuttaa sulautuvien yhtiöiden 

osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet. 

 Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on Sarastian seuraavaan, 

vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sulautumisen 

täytäntöönpanopäivästä lukien.   

 Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien aseman yhtiössä, 

uusien omistajien liittymisen yhtiöön sekä osakkeista luopuminen.  

 Osakassopimus on liitteenä. Osakassopimusta noudatetaan osakkeenomistajien 

välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeenomistaja on sen 

allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tulee osakkeenomistajan 

liittyä myös osakassopimukseen.  

 

 Osakassopimus astuu voimaan 7.5.2019 ja tämä päivämäärä samalla ensimmäinen 

mahdollinen allekirjoituspäivä. Nykyomistajien tulisi allekirjoittaa sopimusta 

viimeistään 30.8.2019.  

 

Liitteet: 

 

 Sarastia Oy Osakassopimus 7.5.2019 

 Sarastia Osakasluettelo 1.5.2019 osakassopimuksen liite 1 

 

 KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja 

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja 

valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

  



 

 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–
30.6.2019 

 
KH § 107 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 – 06.2019.  

 

Liitteet: 

 

 Tuloslaskelma 01 – 06.2019 

 Rahoituslaskelma 01 - 06.2019 

 Käyttötalous 01 – 06.2019 

 Investoinnit 01 – 06.2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 06.2019 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi ja lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 – 06.2019 valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut; 

käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi ja 

lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

  



 

 

EROPYYNTÖ KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 

 

KOLTK § 47  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Tuire Huhdanmäki pyytää eroa kasvatus- ja 

opetuslautakunnan jäsenyydestä koska hänet on valittu kunnanhallituksen jäseneksi. 

Eropyyntö on jätetty lautakunnalle 22.7.2019 Kuntalain 70 § mukaan 

luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää 

luottamushenkilön valinnut toimielin.  

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja 

opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja 

opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.   

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja 

opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja 

opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

 

KH § 108   
 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja 

opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja 

opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tuire Huhdanmäki poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 20.06-

20.07. 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja 

opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja 

opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

  



 

 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKODIN KALUSTEISIIN 

 

KOLTK § 45 
 

Päiväkoti Kissankimalluksessa, Kisuleissa, on nukkumapaikkoja lapsille 8. Nukkuma-

paikkojen tarve on kasvanut ollen nyt 16 paikkaa. 16 lapsesta kaikki eivät päivälepo-

aikaan nuku, vaan he lepäilevät lepohetkellä lattiapatjalla. Jotta saataisiin paikat kai-

kille nukkujille, tarvitaan sänkyjä lisää. Kisuleiden tilaan mahtuu vielä yksi kaap-

pisänky sekä sohva, jossa olisi laatikkosängyt kahdelle lapselle. Näin saadaan paikat 

neljälle nukkujalle. Myös Nuppusten wc-remonttiin tarvitaan määrärahaa irtokalustei-

den osalta. 
 

Varhaiskasvatuksen budjetissa on varattu 2000 euroa kuluvan ja uusittavan 

materiaalin ja kalusteiden hankintaan, mutta tämän lisäksi tarvitaan määrärahaa 

kaappisänkyyn, sohvaan ja wc-kalusteisiin.  

 

Päivähoidonohjaajan pyytämien tarjouksien mukaan tarvittavan kaluston kustannus on 

3000 euroa. Kaappisänky 875 €. Sohva, jossa laatikkosängyt kahdelle lapselle, 900 €. 

Wc:n hoitopöytä ja hyllyt yhteensä n. 1200€. 
 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin kalusteisiin. 
 

PÄÄTÖS: 
 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

 

KH § 109   
 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kasvatus- ja 

opetuslautakunnan esityksen mukaisesti 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tuire Huhdanmäki poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 20.08-

20.09. 

 

 Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kasvatus- ja 

opetuslautakunnan esityksen mukaisesti 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 110 

 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Kunnanhallitukselle tiedoksi, että Kuntamarkkinat järjestetään Kuntatalolla 

Helsingissä 11. - 12.9.2019.  

 

2. Kunnanhallitukselle tiedoksi, että kunta omistaa Pentintien läheisyydessä 

metsäpalstan 230-405-9-285, jonka naapurissa Rauno Laitinen ja Riia-Mari 

Keskitalo aikovat rakentaa tontilleen 230-405-9-246 noin 10m2:n pihasaunan. 

Sauna sijoitetaan naapureiden suostumuksella noin 2m:n etäisyydelle tontin 

rajoista. Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa asiasta. 

 

3. Talousarviokeskustelu pidetään 9.9.2019 klo 16.00. 

 

4. Valtuustoseminaari pidetään 26.9.2019 klo 16.00. 

 

5. Veijo Kaskimäki oli huolissaan vanhustenruokahuollosta. Paikallinen ruokahuolto 

pitää säilyttää eikä tuoda ruokaa toiselta paikkakunnalta. Työpaikat pitää säilyä. 

 

6. Kaija Kangas kertoi, että tuulenkaatopuita on Kanttissa. Lentokentänlaavun 

läheisyydessä olevat voi jättää laavulle, mutta etäämmällä olevat pitäisi kerätä 

talteen.  

 

7. Kaija Kangas tiedusteli, onko Lakeuden Vesi Oy:n asiassa edetty. Asiaa pitäisi 

selvittää seuraavassa teknisentoimen kokouksessa.  

 

8. Kaija Kangas tiedusteli, miten muovikeräyspiste asia etenee?  

 

9. Mari Ervelä tiedusteli Willi Karvia Oy:n tilannetta. Kuka vastaa asioista ja miten 

ne etenee? Puheenjohtaja Voitto Raita-aho kertoi, että asiaa selvitetään 

seuraavassa valtuustoseminaarissa. 

 

10. Jyrki Koivumäki tiedusteli, miksi päivähoidossa on ollut kesällä ulkopuolinen 

keittäjä ja miksi koulun keittiöllä työssä olevat keittäjät eivät ole menneet 

päivähoitoon töihin? Puheenjohtaja ilmoitti, että asia viedään kasvatus- ja 

opetuslautakunnan selvitettäväksi.  

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 111 Merkitään tiedoksi seuraavat: 

 

Valtiovarainministeriö 

  

Valtioneuvosto antoi 11. heinäkuuta asetuksen kuntien digitalisaation 

kannustinjärjestelmästä, jonka mukainen valtionavustushaku on nyt avattu.  

  

Avustusta voi hakea suoraan kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan 

hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien 

kehittämiseen. Hakemus tulee jättää 19. syyskuuta 2019 mennessä osoitteessa: 

https://link.webropolsurveys.com/S/8B43B490D8CC2B9F 

 

Kuntaliitto 

 

 Yleiskirje 10/2019: 17.6.2019 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen asettama 

koulutustyöryhmä on hyväksynyt vuoden 2019 ay-koulutuksiin tehdyt muutokset ja 

lisäykset. https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/10/muutokset-ja-lisaykset-

ammattiyhdistyskoulutuksiin 

 

Yleiskirje 7/2019: 24.6.2019 Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2020 on 

ilmestynyt ja löytyy verkkosivuilta 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/kopioston-nauhoitussopimukset-vuodelle-

2020 

 

6.9.2019: Kuntaliitto tekee vuosittain Kuntapulssi-kyselyjä kulloinkin ajankohtaisista 

aiheista ja nostaa kyselytulosten pohjalta kuntakentän tuntoja myös julkiseen 

keskusteluun.  Tämän kyselyn aiheena on pääministeri Antti Rinteen hallituksen 

6.6.2019 julkaiseman hallitusohjelman luvun 3.6.1. ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

rakenneuudistus” sisältämät linjaukset käynnistettävästä uudesta sote-

rakenneuudistuksesta. Vastaukset 19.8.2019 mennessä ja linkki kyselyyn: 

https://link.webropolsurveys.com/S/76C4C0A83CFF2276 

 

Väestörekisterikeskus 

 

Väestörekisterikeskus järjestää marraskuussa 2019 TAISTO19-harjoituksen, jossa 

harjoitellaan tietoturva- ja tietosuojaloukkausten hallintaa. Vuoden 2019 

harjoituksessa koestetaan organisaation kriittisten digitaalisten palveluiden 

varautumista häiriöihin, jotka voivat merkittävästi lamaannuttaa sen toimintaa. 

Harjoitustilanteet pohjautuvat oikeisiin, myös Suomessa koettuihin häiriöihin. 

Ilmoittautuminen 31.8.2019 mennessä.  https://www.lyyti.fi/reg/TAISTO19 

 

Väestörekisterikeskus järjestää vuosittain kaksi keskeistä digiturvan osa-alueita 

käsittelevää seminaaria, kesäseminaarin elokuussa 26.8.2019 sekä VAHTI-päivän 

joulukuussa. Kesäseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen: 

https://www.lyyti.fi/reg/vahtikesaseminaari2019.  Tilaisuutta 

on mahdollista seurata myös verkkolähetyksenä. 

https://link.webropolsurveys.com/S/8B43B490D8CC2B9F
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/10/muutokset-ja-lisaykset-ammattiyhdistyskoulutuksiin
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/10/muutokset-ja-lisaykset-ammattiyhdistyskoulutuksiin
https://link.webropolsurveys.com/S/76C4C0A83CFF2276
https://www.lyyti.fi/reg/vahtikesaseminaari2019


 

 

 

Satakunnan ELY-Keskus 
 

Satakunnan ELY-keskuksen uutiskirje 4/2019. Ajankohtaisia asioita  

kansainvälistymisestä, työllisyyden hoidosta ja maaseudun kehittämisestä. Seuraava 

uutiskirje ilmestyy elo-syyskuun vaihteessa yrityspalvelut-teemalla. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

 

25.6.2019 Tiedote Valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen. 

Hakemukset tulee jättää viimeistään 30.9.2019 klo 16.00. Hakulomake ja lisätietoa 

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kavelyn-ja-pyorailyn-

investointiohjelman-valtionavustusta 

 

28.6.2019 Tiedoksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa 

määräysluonnoksesta verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien 

toimittamisesta (71/2019 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MPS 71) -muistiosta 

ja muistiossa esitetystä määräyksen vaikutusarviosta. Lausunnot pyydetään 

toimittamaan Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon 

sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi viimeistään 30.8.2019. 

 

Poliisihallitus 

 

Poliisihallituksen uutiskirje 3/2019 

Poliiseille komennukset toisille paikkakunnille ovat osa työnkuvaa. 

Kansainvälisyys nousee tämän vuoden teemaksi heinäkuussa alkaneen Suomen EU-

puheenjohtajuuskauden myötä. 

Arjen turvallisuuden ylläpidossa poliisia työllistävät erityisesti kiireelliset 

hälytystehtävät, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset sekä huumaavien 

aineiden vaikutuksen alaisena ajaminen. 

Poliisihallitus on tuottanut ensimmäisen, rikollisuuteen keskittyvän 

toimintaympäristöanalyysin. Lisäksi verkossa julkaistaan tilastot kaikista poliisille 

ilmoitetuista rikoksista viimeisen viiden vuoden ajalta. 

 

Kansallisarkisto 

 

27.6.2019 Tiedote: Kansallisarkisto kehittää julkishallinnon arvonmääritys- ja 

seulontapalveluaan. 

 

2.7.2019 Tiedoksi: Maakunnille siirtyvien tietoaineistojen ohjeistuksen laadinta-

projektin loppuraportti julkaistu. Lisätietoa asiasta löytyy 

https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/maakunta-ja-sote-uudistus 

 

Porin kaupunki, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 

 

Tiedoksi 18.6.2019: ote johtokunnan pöytäkirjasta PRIDno-2019-2813. Talous- ja 

toimintakatsaus, huhtikuu 2019. 

 

 

 

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kavelyn-ja-pyorailyn-investointiohjelman-valtionavustusta
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kavelyn-ja-pyorailyn-investointiohjelman-valtionavustusta
https://arkisto.fi/fi/viranomaisille/maakunta-ja-sote-uudistus


 

 

 

Satasairaala 

 

Tiedoksi 17.6.2019 Sosiaaliasiamiehen selvitys v. 2018. 

 

20.6.2019 Sopimus yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän hankinnassa. Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja 

sairaanhoitopiirin alueen kuntayhtymille osoitettu osallistumispyyntö maakunnallisen 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöhön 

sekä yhteistyösopimus liitteineen. Sopimuksen allekirjoitussivu pyydetään 

palauttamaan 30.9.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@satasairaala.fi 

tai postitse Sairaalantie 3, 28500 Pori. 

 

Terveys- ja talouspäivät Porissa 22.-23.8.2019:  

Terveys ja Talouspäivät keräävät vuosittain osallistujia terveydenhuollon ja 

sairaanhoidon johto, hallinto- ja talous- sekä tuki-palveluista. Tapahtuma on 

vakiinnuttanut asemansa yhtenä tärkeimpänä alan talouden ja tukipalveluiden 

seminaari- ja verkostoitumistapahtumana. Tapahtumapaikkana on Satakunnan 

ammattikorkeakoulun kampus, Porin matkakeskuksen; rautatieaseman ja linja-auto-

aseman vieressä. Lisätietoa ohjelmasta sekä ilmoittautumislinkin löydät osoitteesta: 

www.terveysjatalouspaivat.fi 

 

22.7.2019 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsaus 1-5 kk/2019. 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 20.7.2019 103 §. 

Täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti pöytäkirjanote pykälästä 103 

 

 

23.7.2019 Tiedoksi Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan päätös 85/2019 

uusien hintaryhmien lisäämisestä vuoden 2019 palveluhinnastoon. 

 

Satakuntaliitto 

 

18.6.2019 Tiedote: Valtatie 8 kehittämiseen rahoitusta. Hallituksen 

lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan rahoitusta valtatien 8 kehittämiseen Turku-Pori -

välillä. Rahoitettavia kehittämiskohteita ovat Eurajoella Luvian kohdalla 

ohituskaistapari sekä Mynämäki-Laitila –välin ohituskaistapari. 

 

4.7.2019: Tiedoksi Satakunnan maakuntajohtajan blogi nro 8. 

 

10.7.2019: Ratareportaasitiedote: Satakuntaliiton reportaasi Pori/Rauma–Tampere-

raideyhteyden kehittämisestä: https://lansireitti.fi/ratareportaasi/ 

 

KVVY Tutkimus Oy 

 

 Raportti 25.6.2019 Karvianjoen yhteistarkkailusta vuodelta 2018.   

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunnanhallitus päätti ettei se käytä etuosto-oikeutta 

tehtyihin kauppoihin. 

  

http://www.terveysjatalouspaivat.fi/
https://lansireitti.fi/ratareportaasi/


 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 112 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


