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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 154 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 § 155 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 Tarja Hietikko. 

  



 

 

 

Kunnanhallitus aloitti pykälän 167 käsittelyn pykälän 155 ja 156 välissä vapaa-aikatoimen ja 

teknisen toimen talousarvioiden käsittelyllä. 

RAKENNUSTEN MYYNTI PURETTAVAKSI 

 
Tekn. ltk. 9.10.2019 

§ 49 

 

Karvian kunta omistaa kaksi vanhaa hirsirakennusta, jotka ovat olleet pitkään 

käyttämättömiä eivätkä nykytilassa ole käyttökuntoisia.  Rakennuksista suurempi 

sijaitsee Kantissa Koskitien varrella, Suomijoen tilalla, yksityiselle vuokratun 

asuintalon kanssa samalla pihamaalla. Tämän rakennuksen pohjapinta-ala on noin 

150m2, lisäksi rakennuksessa on tilava vintti. Rakennus on arviolta vuodelta 1900. 

Pienempi rakennus sijaitsee keskustassa, vanhan kunnantalon pihamaalla osoitteessa 

Kylä-Karviantie 19. Rakennus on vuodelta 1894 ja sen kerrosala on noin 70m2. 

Rakennukselle on Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa asetettu suojelumerkintä, 

mutta Museoviraston alustavan arvion mukaan rakennuksen suojeluarvoa ei enää sen 

huonon kunnon vuoksi ole. 

 

Rakennusten myymisestä purettavaksi on alustavasti keskusteltu teknisessä 

lautakunnassa. Karvian kunta ei ole löytänyt tarvetta kunnostaa rakennuksia. 

Rakennusten hirsirungot voisivat kuitenkin vielä olla hyödynnettävissä. Myymällä 

rakennukset purettavaksi voisi hirsirungoille löytyä jatkokäyttöä muualta.  

 

 KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hakee 

purkamislupaa Suomijoen tilan (230-401-10-138) vanhalle päärakennukselle sekä 

keskustassa vanhan kunnantalon pihassa (230-405-9-254) sijaitsevalle vanhalle 

rakennukselle, joka tunnetaan yleisesti nimellä Mörskä.  

 

Purkamistyön suorittaa rakennuksen ostaja, joka vastaa rakennuksen purkamisesta 

sovittuun tasoon asti sekä rakennuspaikan siivoamisesta. Myyntikanavaksi on 

alustavasti ajateltu verkkohuutokauppaa, jossa rakennus myytäisiin teknisen 

lautakunnan hyväksymän pohjahinnan ylittävälle korkeimmalle tarjoukselle. Mikäli 

rakennuksille ei löydy ulkopuolista ostajaa ja purkajaa, tullee tekninen lautakunta 

anomaan lisämäärärahaa rakennusten purkamiseen. 

 

 PÄÄTÖS:   

 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Tekninen päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hakee purkamislupaa 

Suomijoen tilan (230-401-10-138) vanhalle päärakennukselle sekä keskustassa vanhan 

kunnantalon pihassa (230-405-9-254) sijaitsevalle vanhalle rakennukselle, joka tunne-

taan yleisesti nimellä Mörskä.  



 

 

 Purkamistyön suorittaa rakennuksen ostaja, joka vastaa rakennuksen purkamisesta 

sovittuun tasoon asti sekä rakennuspaikan siivoamisesta. Myyntikanavana käytetään 

verkkohuutokauppaa, jossa rakennus myydään teknisen lautakunnan hyväksymän 

pohjahinnan ylittävälle korkeimmalle tarjoukselle. Mikäli rakennuksille ei löydy 

ulkopuolista ostajaa ja purkajaa, tullee tekninen lautakunta anomaan lisämäärärahaa 

rakennusten purkamiseen.  

 

KH § 156  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

  

Kunnanhallitus päättää, että se hakee purkamislupaa Suomijoen tilan (230-401-10-

138) vanhalle päärakennukselle sekä keskustassa vanhan kunnantalon pihassa (230-

405-9-254) sijaitsevalle vanhalle rakennukselle, joka tunnetaan yleisesti nimellä 

Mörskä.  

 Purkamistyön suorittaa rakennuksen ostaja, joka vastaa rakennuksen purkamisesta 

sovittuun tasoon asti sekä rakennuspaikan siivoamisesta. Myyntikanavana käytetään 

verkkohuutokauppaa, jossa rakennus myydään teknisen lautakunnan hyväksymän 

pohjahinnan ylittävälle korkeimmalle tarjoukselle. Mikäli rakennuksille ei löydy 

ulkopuolista ostajaa ja purkajaa, tullee tekninen lautakunta anomaan lisämäärärahaa 

rakennusten purkamiseen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että se hakee purkamislupaa Suomijoen tilan (230-401-10-138) 

vanhalle päärakennukselle sekä keskustassa vanhan kunnantalon pihassa (230-405-9-

254) sijaitsevalle vanhalle rakennukselle, joka tunnetaan yleisesti nimellä Mörskä.  

 Purkamistyön suorittaa rakennuksen ostaja, joka vastaa rakennuksen purkamisesta 

sovittuun tasoon asti sekä rakennuspaikan siivoamisesta. Myyntikanavana käytetään 

verkkohuutokauppaa, jossa rakennus myydään teknisen lautakunnan hyväksymän 

pohjahinnan ylittävälle korkeimmalle tarjoukselle. Mikäli rakennuksille ei löydy 

ulkopuolista ostajaa ja purkajaa, tullee tekninen lautakunta anomaan lisämäärärahaa 

rakennusten purkamiseen.  

  



 

 

 

ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI 

 
Tekn. ltk. 9.10.2019 

§ 50 

 

Karvian kunta omistaa kaksi rivitaloasuntoa; Karvian Väärtin rivitaloasunto 

osoitteessa Kirkkoväärtintie 4 sekä Karvian Kartanon asunto osoitteessa Vainionkatu 

2. Väärtin asunto on valmistunut vuonna 2011, asuinpinta-ala on 47,5m2, lisäksi 

kylmävarasto 5,7m2 ja autokatospaikka. Karvian Kartanon rivitalossa sijaitseva asunto 

on vastavalmistunut, siinä on asuinneliöitä 47, jonka lisäksi autokatospaikka ja sen 

yhteydessä 5m2 varastotila. 

 

Asunto-osakkeiden myynnistä on alustavasti keskusteltu teknisessä lautakunnassa, 

koska osakkeet on hankittu rivitalojen rakentamisen edistämiseksi, eikä kunnalla ole 

asunto-osakkeille pakollista tarvetta. 

 

 KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että asunto-osakkeet myydään 

ja myynnin suorittaa ammattimaista kiinteistönvälitystä harjoittava Kankaanpään Laki 

ja Kiinteistö Oy. Lisäksi tekninen lautakunta / kunnanhallitus määrittää asunto-

osakkeille myyntihinnan. 

 

 PÄÄTÖS:  

 

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että asunto-osakkeet myydään 

ja myynnin suorittaa ammattimaista kiinteistönvälitystä harjoittava Kankaanpään Laki 

ja Kiinteistö Oy.  

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että asuntojen myyntihinnoiksi 

asetetaan: 

 

 Kirkkoväärtintie 4 – 85 000€ 

 

 Vainionkatu 2 – 115 000€.  

 

Myyntihinnat perustuvat asuntojen hankinta- ja tasearvoon sekä myynnistä aiheutuviin 

kuluihin. 

 

KH § 157  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että asunto-osakkeet myydään ja myynnin suorittaa 

ammattimaista kiinteistönvälitystä harjoittava Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy.  

 

Asuntojen myyntihinnoiksi asetetaan: 

 



 

 

 Kirkkoväärtintie 4 – 85 000€ 

 

 Vainionkatu 2 – 115 000€.  

 

Myyntihinnat perustuvat asuntojen hankinta- ja tasearvoon sekä myynnistä aiheutuviin 

kuluihin.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että asunto-osakkeet myydään ja myynnin suorittaa 

ammattimaista kiinteistönvälitystä harjoittava Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy.  

 

Asuntojen myyntihinnoiksi asetetaan: 

 

 Kirkkoväärtintie 4 – 85 000€ 

 

 Vainionkatu 2 – 115 000€.  

 

Myyntihinnat perustuvat asuntojen hankinta- ja tasearvoon sekä myynnistä aiheutuviin 

kuluihin.  

  



 

 

 

POIKKEAMISLUPA TILOILLA RANTA JA OJA 

 
Tekn. ltk. 16.10.2019 

§ 57 

Karvianjärven rannalla Sarvelassa sijaitsevat kiinteistöt Ranta ja Oja, joihin Karvian 

rantayleiskaavaa laadittaessa on molempiin merkitty lomarakennuspaikka. Karvian 

kunnanvaltuusto on päätöksellään §7/2011 hyväksynyt yleiskaavamuutoksen 

kyseisten kiinteistöjen alueella. Kaavamuutoksella kiinteistöjen lomarakennuspaikat 

yhdistettiin ja niistä muodostettiin yksi asuinrakennuspaikka, joka merkittiin kaavaan 

tunnuksella AP-2, joka tarkoittaa asuinpientaloaluetta, jolle on oikeus rakentaa 

yhteensä kaksi omakotitaloa tai loma-asuntoa. Rakennusoikeuden määräksi kaavassa 

määritettiin 180+70 (asuintalo + talousrakennus), jonka kiinteistönomistajat 

myöhemmin poikkeamislupakäsittelyllä saivat yhdistää asuinrakennuksien 

kerrosalaksi.  

 

Kiinteistölle on hyväksyttyjen rakennuslupien mukaisesti rakennettu saunarakennus, 

asuinrakennus ja avoin autosuoja. Kaavan sallima rakennusoikeus on käytetty 

kokonaisuudessaan saunarakennukseen ja asuinrakennukseen. Rakennusluvan 

saanutta avointa autosuojaa ei ole laskettu kerrosalaan.  

 

Kiinteistöjen omistajat hakevat nyt kunnalta poikkeamislupaa yleiskaavamääräyksen 

rakennusalasta siten, että saisivat rakentaa osan autokatoksesta lämpimäksi autotalli-

varastoksi. Poikkeamisella kerrosalaa lisättäisiin 65m2; tämän kokoinen osuus voidaan 

muuttaa autotalliksi autosuojan olemassa olevia rakenteita hyödyntäen. Autosuojan 

pohjapinta-ala on kokonaisuudessaan 112m2.  

 

Naapurikiinteistöillä oleville AP- eli asuinpientaloalueille ei ole Karvian 

rantayleiskaavassa määritelty erillistä rakennusoikeuden määrää, eli niissä sovelletaan 

rakennusjärjestyksen määräystä 4.24: rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu 

kerrosala saa olla enintään 15% rakennuspaikan pinta-alasta. 

 

Oheismateriaalina lautakunnalle kaavaotteet rantaosayleiskaavasta sekä sen 

muutoksesta, asemapiirros ja autokatoksen pääpiirustukset. 

 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää poikkeamisluvan 

rakennusalan ylitykseen seuraavin edellytyksin: 

 

- Lisärakennusoikeuden myöntäminen ei aiheuta varsinaista lisärakentamista, 

vaan kyseessä on jo rakennusluvallisen katosrakennuksen osan muuttaminen 

väliseinän ja nosto-oven avulla umpinaiseksi, lämmitettäväksi tilaksi. 

 

- Naapurikiinteistöjen omistajat ovat myötämielisiä poikkeamisluvan 

myöntämiselle.  

 

- Naapurikiinteistöillä oleville asuinpientaloalueille ei ole rantayleiskaavassa 

määritetty erillistä rakennusoikeutta, vaan niihin on rakennusjärjestyksen 

mukaisesti mahdollista rakentaa 15% rakennuspaikan alasta. Kiinteistöjen Oja 



 

 

ja Ranta yhteenlaskettu maapinta-ala on noin 1ha, joten 65m2 

rakennusoikeuden lisäys ei kasvata kyseisten kiinteistöjen rakennusoikeutta 

lähellekään naapurikiinteistöjen rakennusoikeuden määrää.  

 

- Kaavoittaja Ilmari Mattila on antanut poikkeamislupaa puoltavan lausunnon 

 

- Poikkeamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu erityinen syy poikkeamisen myöntämiseen saman lain 72 §:n 1 

momentissa säädetystä kiellosta. Poikkeamisella ei aiheuteta MRL 171§ 2 

momentin mukaista haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 

alueidenkäytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisella ei vaikeuteta 

luonnonsuojelulain tavoitteiden toteutumista. Poikkeaminen ei vaikeuta 

rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, tai 

johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä 

haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  

 

- Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella 2017 myös ranta-alueita koskevat 

poikkeamisluvat on siirretty kuntien päätettäväksi. Kunnalla on hyvät perusteet 

myöntää esitetty poikkeaminen maanomistajien tasapuoliseen kohteluun 

perustuen. 

 

PÄÄTÖS:  

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää poikkeamisluvan 

seuraavin rakennusalan ylitykseen seuraavin edellytyksin: 

 

- Lisärakennusoikeuden myöntäminen ei aiheuta varsinaista lisärakentamista, 

vaan kyseessä on jo rakennusluvallisen katosrakennuksen osan muuttaminen 

väliseinän ja nosto-oven avulla umpinaiseksi, lämmitettäväksi tilaksi. 

 

- Naapurikiinteistöjen omistajat ovat myötämielisiä poikkeamisluvan 

myöntämiselle.  

 

- Naapurikiinteistöillä oleville asuinpientaloalueille ei ole rantayleiskaavassa 

määritetty erillistä rakennusoikeutta, vaan niihin on rakennusjärjestyksen 

mukaisesti mahdollista rakentaa 15% rakennuspaikan alasta. Kiinteistöjen Oja 

ja Ranta yhteenlaskettu maapinta-ala on noin 1ha, joten 65m2 

rakennusoikeuden lisäys ei kasvata kyseisten kiinteistöjen rakennusoikeutta 

lähellekään naapurikiinteistöjen rakennusoikeuden määrää.  

 

- Kaavoittaja Ilmari Mattila on antanut poikkeamislupaa puoltavan lausunnon 

 

- Poikkeamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu erityinen syy poikkeamisen myöntämiseen saman lain 72 §:n 1 

momentissa säädetystä kiellosta. Poikkeamisella ei aiheuteta MRL 171§ 2 

momentin mukaista haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 

alueidenkäytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisella ei vaikeuteta 

luonnonsuojelulain tavoitteiden toteutumista. Poikkeaminen ei vaikeuta 

rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, tai 

johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä 

haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  



 

 

- Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella 2017 myös ranta-alueita koskevat 

poikkeamisluvat on siirretty kuntien päätettäväksi. Kunnalla on hyvät perusteet 

myöntää esitetty poikkeaminen maanomistajien tasapuoliseen kohteluun 

perustuen. 

 

KH § 158  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että se myöntää poikkeamisluvan seuraavin rakennusalan 

ylitykseen seuraavin edellytyksin: 

 

- Lisärakennusoikeuden myöntäminen ei aiheuta varsinaista lisärakentamista, 

vaan kyseessä on jo rakennusluvallisen katosrakennuksen osan muuttaminen 

väliseinän ja nosto-oven avulla umpinaiseksi, lämmitettäväksi tilaksi. 

 

- Naapurikiinteistöjen omistajat ovat myötämielisiä poikkeamisluvan 

myöntämiselle.  

 

- Naapurikiinteistöillä oleville asuinpientaloalueille ei ole rantayleiskaavassa 

määritetty erillistä rakennusoikeutta, vaan niihin on rakennusjärjestyksen 

mukaisesti mahdollista rakentaa 15% rakennuspaikan alasta. Kiinteistöjen Oja 

ja Ranta yhteenlaskettu maapinta-ala on noin 1ha, joten 65m2 

rakennusoikeuden lisäys ei kasvata kyseisten kiinteistöjen rakennusoikeutta 

lähellekään naapurikiinteistöjen rakennusoikeuden määrää.  

 

- Kaavoittaja Ilmari Mattila on antanut poikkeamislupaa puoltavan lausunnon 

 

- Poikkeamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu erityinen syy poikkeamisen myöntämiseen saman lain 72 §:n 1 

momentissa säädetystä kiellosta. Poikkeamisella ei aiheuteta MRL 171§ 2 

momentin mukaista haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 

alueidenkäytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisella ei vaikeuteta 

luonnonsuojelulain tavoitteiden toteutumista. Poikkeaminen ei vaikeuta 

rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, tai 

johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä 

haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  

- Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella 2017 myös ranta-alueita koskevat 

poikkeamisluvat on siirretty kuntien päätettäväksi. Kunnalla on hyvät perusteet 

myöntää esitetty poikkeaminen maanomistajien tasapuoliseen kohteluun 

perustuen. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Kunnanhallituksen jäsen Tuire Huhdanmäki poistui esteellisenä kiinteistön omistajana 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 21.00–21.01. 



 

 

Kunnanhallitus päätti, että se myöntää poikkeamisluvan seuraavaan rakennusalan 

ylitykseen seuraavin edellytyksin: 

 

- Lisärakennusoikeuden myöntäminen ei aiheuta varsinaista lisärakentamista, 

vaan kyseessä on jo rakennusluvallisen katosrakennuksen osan muuttaminen 

väliseinän ja nosto-oven avulla umpinaiseksi, lämmitettäväksi tilaksi. 

 

- Naapurikiinteistöjen omistajat ovat myötämielisiä poikkeamisluvan 

myöntämiselle.  

 

- Naapurikiinteistöillä oleville asuinpientaloalueille ei ole rantayleiskaavassa 

määritetty erillistä rakennusoikeutta, vaan niihin on rakennusjärjestyksen 

mukaisesti mahdollista rakentaa 15% rakennuspaikan alasta. Kiinteistöjen Oja 

ja Ranta yhteenlaskettu maapinta-ala on noin 1ha, joten 65m2 

rakennusoikeuden lisäys ei kasvata kyseisten kiinteistöjen rakennusoikeutta 

lähellekään naapurikiinteistöjen rakennusoikeuden määrää.  

 

- Kaavoittaja Ilmari Mattila on antanut poikkeamislupaa puoltavan lausunnon 

 

- Poikkeamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 

momentissa tarkoitettu erityinen syy poikkeamisen myöntämiseen saman lain 

72 §:n 1 momentissa säädetystä kiellosta. Poikkeamisella ei aiheuteta MRL 

171§ 2 momentin mukaista haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 

alueidenkäytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisella ei vaikeuteta 

luonnonsuojelulain tavoitteiden toteutumista. Poikkeaminen ei vaikeuta 

rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, tai 

johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta 

merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  

- Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella 2017 myös ranta-alueita koskevat 

poikkeamisluvat on siirretty kuntien päätettäväksi. Kunnalla on hyvät perusteet 

myöntää esitetty poikkeaminen maanomistajien tasapuoliseen kohteluun 

perustuen. 

  



 

 

 

MATKAHUOLLON SEUTULIPUN PALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

 

KH § 159 Karvian kunta on solminut Oy Matkahuolto Ab:n kanssa 16.3.2011 alkaen palveluso-

pimuksen koskien Satakunnan seutulippua. Sopimuksissa on kyse joukkoliikennepal-

veluissa käytettävien lipputuotteiden kokonaispalvelusta. Vanhat seutulippusopimuk-

set korvattiin tuolloin EU:n palvelusopimusasetuksen ja uuden kansallisen joukkolii-

kennelain mukaisilla siirtymäajan yhteistyösopimuksilla. Sopimuksilla on kolmen 

kuukauden irtisanomisaika, joka lasketaan irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden 

alusta. Sopimus on myös irtisanottavissa, mikäli toimivaltaisen viranomaisen ja kun-

nan välinen yhteistyösopimus päättyy. 

  

 Uusi liikennepalvelulaki tuli voimaan 1.7.2018. Muutoksen myötä siirtymäajan liiken-

nöintisopimukset lakkaavat viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä. 

 

Avoimen joukkoliikenteen järjestäminen ei jatkossakaan ole kuntien lakisääteinen teh-

tävä, vaan kunnat voivat oman harkintansa mukaan osallistua sen rahoitukseen, suun-

nitteluun ja järjestämiseen. Tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisen viran-

omaisen, ELY- keskusten kanssa. 

 

 Kunnat voivat harkintansa mukaan osallistua toimivaltaisen viranomaisen järjestämän 

liikenteen tukemiseen. Kunnat sen sijaan eivät voi maksaa tukea markkinaehtoiseen 

liikenteeseen, mutta kuntien maksamia koululaislippuja ja Kelan korvaamia 2. asteen 

opiskelijalippuja voidaan kuitenkin edelleen käyttää myös markkinaehtoisessa liiken-

teessä. Seutulippujen rahoittaminen nykyisellä tavalla ei ole joukkoliikennelain siirty-

mäajan sopimusten päättymisen jälkeen enää laillista. Tämän vuoksi siirtymäajan pal-

velusopimukset tulee irtisanoa. 

 

Päätöksen peruste: 

 Sovellettava lainsäädäntö 

 EY N:o 1370/2007 Palvelusopimusasetus 

 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

 320/2017 Laki liikenteen palveluista 

 Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista 509/2018 4§ 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää irtisanoa Karvian kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n kanssa 

solmitun palvelusopimuksen koskien Satakunnan seutulippua päättyväksi 29.2.2020. 

Karvialaiset eivät voi ostaa eivätkä uudelleen ladata subventiota välittävää seutulippua 

1.3.2020 alkaen. Helmikuussa 2020 ostetuilla ja ladatuilla seutulipuilla voi matkustaa 

lipun käyttöajan loppuun saakka ja Oy Matkahuolto Ab laskuttaa subventiot 

toteutuneen matkustuksen mukaisesti 1.6.2020 mennessä Karvian kunnalta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti irtisanoa Karvian kunnan ja Oy Matkahuolto Ab:n kanssa 

solmitun palvelusopimuksen koskien Satakunnan seutulippua päättyväksi 29.2.2020. 

Karvialaiset eivät voi ostaa eivätkä uudelleen ladata subventiota välittävää seutulippua 



 

 

1.3.2020 alkaen. Helmikuussa 2020 ostetuilla ja ladatuilla seutulipuilla voi matkustaa 

lipun käyttöajan loppuun saakka ja Oy Matkahuolto Ab laskuttaa subventiot 

toteutuneen matkustuksen mukaisesti 1.6.2020 mennessä Karvian kunnalta. 

  



 

 

 
KARVIAN KUNNAN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA SEKÄ 
HENKILÖSTÖN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAOPAS 

 

KH § 160 EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR 

679/2016) on sovellettu 25.5.2018 lähtien sekä julkishallinnon että yrityksien toimin-

taan. Tietosuojalaki (1050/2018), joka tuli voimaan 1.1.2019, kumoten henkilötieto-

lain, määrittelee tarkemmin kansalliset käytännöt, joita organisaatioiden tulee tieto-

suoja-asetuksen ohella noudattaa. Lainsäädännön tavoitteena on varmistaa yksilöiden 

oikeus henkilötietojen suojaan sekä yksityisyyteen myös digiyhteiskunnassa.  

 

 Näiden lakien myötä sekä rekisterinpitäjälle, että henkilötietojen käsittelijälle asetet-

tiin uusia vaatimuksia. Merkittävinä mm. osoitusvelvollisuus ja rekisteröidyn oikeu-

det. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa, että organisaation on kyettävä osoittamaan doku-

mentoitujen toimintatapojen ja ohjeiden avulla noudattavansa lain asettamia vaatimuk-

sia. Rekisteröidyn oikeuksilla tarkoitetaan mm. rekisteröidyn oikeutta saada tietoa 

henkilötietojensa käsittelystä ja niiden käsittelijöistä sekä oikeutta vaatia virheellisen 

tiedon korjaamista. 

 

 Rekisterinpitäjän tulee toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, 

joilla varmistetaan ja osoitetaan henkilötietojen käsittelyssä noudatettavan tietosuoja-

asetuksen vaatimuksia. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sisältävät esim. henki-

löstön koulutuksen, sisäiset ohjeet ja määräykset, salassapitositoumukset, käytönval-

vonnan sekä tietojen salauksen ja asianmukaiset suojaustoimenpiteet henkilötietojen 

käsittelyssä. 

 

 Tietosuojan ja tietoturvan korkean tason saamiseksi henkilöstöä on koulutettu tieto-

suojavastaavan toimesta ja Arjen tietosuoja.fi  materiaalien avulla. Henkilöstön käyt-

töön on valmisteltu myös tietoturva- ja tietosuojaopas. Tietoturva- ja tietosuojaperiaat-

teet kuvataan nyt käsiteltävässä tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa. Tietoturva- ja tie-

tosuojapolitiikka on ylin tietoturvaa ja tietosuojaa ohjaava dokumentti, jossa kuvataan 

perusperiaatteet, joita Isojoen kunta noudattaa sekä kuvataan niiden merkitys. Tieto-

turva- ja tietosuojapolitiikka määrittelee mahdollisten tietoturvarikkomusten selvitys-

prosessin ja seuraamukset.  

 

 Ylintä vastuuta tietoturvan ja tietosuojan toteutumisesta kantaa kunnanhallitus ja sitä 

johtaa kunnanjohtaja osana sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Henkilöstön Tieto-

turva- ja tietosuojaohjeessa ohjeistetaan tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen 

käsittelyä ja käytännön toimia, joilla tietosuojan korkea taso voidaan saavuttaa. Poli-

tiikka, ohjeet ja sitoumukset koskevat koko organisaatiota ja eri sidosryhmiä, jotka toi-

meksiannosta käsittelevät Karvian kunnan omistamaa tai hallinnoimaa tietoa. Info-

/koulutustilaisuudet henkilöstölle ovat osoitusvelvollisuuden toteutumiseksi tarpeelli-

sia säännöllisesti myös jatkossa, rekisterinpitäjällä on koulutusvelvoite. Tietosuojavas-

taava Petri Boren on pitänyt henkilöstölle perehdytystilaisuuden nyt käsiteltäviin do-

kumentteihin liittyen.  

 

Liitteet: 

 

• Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 

• Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaopas 



 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy tietoturva- ja tietosuojapolitiikan sekä henkilöstön 

tietoturva- ja tietosuojaoppaan liitteiden mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi tietoturva- ja tietosuojapolitiikan sekä henkilöstön tietoturva- 

ja tietosuojaoppaan liitteiden mukaisesti. 

  



 

 

 

VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUKSISTA VUOSINA 2020-2023 

 

KH § 161 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston ase-

tukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuo-

sina 2020–2023. 

 

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman mukaan käynnistetään tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-

keskus -ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, 

josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin. Se nivoutuu yh-

teen sote-rakenne uudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelun kanssa. Maakun-

nittaiset kehittämis- ja käyttöönottohankkeet ovat olennainen osa tulevaisuuden sosi-

aali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Nämä hankkeet on tarkoitus rahoittaa valtionavus-

tuksilla. 

 

Lausuntopyynnön kohteena olevalla luonnoksella valtioneuvoston asetukseksi on tar-

koitus säätää valtionavustuksista kahden tyyppisille kehittämis- ja käyttöönottohank-

keille. Ehdotettavat säännökset koskevat hankkeille myönnettävän valtionavustuksen 

hakemiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä. Asetus tarkentaisi avustuksen 

myöntämisen edellytyksiä ja menettelyä sekä rajaisi avustuspäätösten tekoon liittyvää 

yhteiskunnallista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. 

 

 Lausuntoa pyydetään 5.11.2019 mennessä. Lausunnot ensisijaisesti lausuntopalvelun 

kautta osoitteessa: https://www.lausuntopalvelu.fi. Kirjalliset kommentit voi lähettää 

osoitteeseen: kirjaamo@stm.fi. 

 

Liitteet: 

 

• Lausuntopyyntö 5.10.2019/VN/8546/2019 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus ilmoittaa, ettei sillä ole lausuttavaa luonnoksesta valtioneuvoston ase-

tukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa, ettei sillä ole lausuttavaa luonnoksesta 

valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden 

valtionavustuksista. 

  

https://www.lausuntopalvelu.fi/
mailto:kirjaamo@stm.fi


 

 

 

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020 

 

KH § 162 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä tuloveroprosentti. Verotusmenet-

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

Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivänä.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:   

 

Kunnanjohtaja tuo tiedoksi tämän hetkisen talousarvion ja kuluvan vuoden toteuman. 

Tämän pohjalta kunnanhallitus käy kokonaisvaltaisen keskustelun talouden tulevai-

suuden näkymistä ja tekee esityksen kunnanvaltuustolle vuoden 2020 tuloveroprosen-

tista. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle talousarviota ja kunnan taloustilannetta.  

 

 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tulo-

veroprosentti on 20,50. Kuntatalouden kehittymistä seurataan tarkasti ja pyritään jat-

kuvasti löytämään keinoja menojen kasvun hillitsemiseen. 

  



 

 

 

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020 

 

KH § 163 Kiinteistöverolaissa (654/1992) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiin-

teistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön 

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

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat 

kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen 

samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään verovuotta 

edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Sähköinen ilmoitus tulee tehdä viimeistään 

maanantaina 18.11.2019. 

  

Kiinteistöverojen ylärajoja korotettiin 7.11.2017.  

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 

 

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan 

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

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

(Karviassa tällä hetkellä 0,93 %). 

 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten 

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

 

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veropro-

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

rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen ole vahvistettu veroprosenttia). 

 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen 

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

tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Veroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja 

enintään 2,00 

 

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 

 

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

hetkellä 0,00 %). 

 

Eräiden laitosten veroprosentti 

 



 

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen 

sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. 

Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10.  

 

Tätä veroprosenttia voidaan soveltaa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10 

megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalain 

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

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

tarkoitettuun kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, niiden yhteenlaskettu 

nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria. 

 

Voimalaitoksen omistajan on esitettävä selvitys voimalaitoksen nimellistehosta. 

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen 

ajankohdasta ja tavasta 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit 

seuraavasti: 

 

• yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 

• vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 

• muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 

• yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

• voimalaitosten veroprosentti  3,10 

 

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää, että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit 

seuraavasti: 

 

• yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 

• vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 

• muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 

• yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

• voimalaitosten veroprosentti  3,10 

 

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia. 

  



 

 

 
NAISTEN MAMMOGRAFIAKUVAUKSET KARVIAAN (VALTUUSTOALOITE) 

 

Valtuustoaloite 

 

Aiheena on naisten mammografiakuvaukset. Mielestäni nämä kuvaukset 

olisivat aiheellista suorittaa Karviassa. 

 

Karviasta kuljetaan Kankaanpäässä, jopa yksittäin omilla autoilla. Samana 

päivänä saattaa olla kymmeniä karvialaisia kuvauksissa, jotka tapahtuvat Kan-

kaanpään terveyskeskuksen pihassa, rekan kontissa. Tämä on asia, jossa toi-

voisin otettavan huomioon myös sen, että osalla kuntalaisistamme voi olla ta-

loudellisia ongelmia kuljetuksen järjestämisessä ja muita kiireitä, kuten suun-

nitellut työt. Tällaisista syistä voi kuvaukset jäädä kokonaan suorittamatta.  

 

Huomion arvoista on myös, että tämä vahvistaisi oman kuntamme palveluiden 

käyttöä. 

Kankaanpäässä mammografiakuvauksissa kävijät todennäköisesti käyttävät 

tällöin Kankaanpään palveluita. 

 

Karviassa 3.9.2019 

Aarre Välimäki 

Kunnanvaltuutettu 

 

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.  

 

KH § 164 

 Valtuutettu Aarre Välimäki on jättänyt 3.9.2019 valtuuston kokouksessa yllä olevan 

sisätöisen kirjallisen valtuustoaloitteen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää Posalle, että se selvittää mammografiakuvausten 

järjestämistä Karviassa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää Posalle, että se selvittää mammografiakuvausten 

järjestämistä Karviassa. 

  



 

 

 

TAKAUSANOMUS/ KARVIAN RATAYHDISTYS RY 

 
KH 26.3.2018 

§ 47 Karvian Ratayhdistys ry anoo Karvian kunnan takausta 150.000 euron Satapirkan 

Osuuspankista nostettavalle lainalle. Lainasummalla on tarkoitus kattaa kulut, joilla 

varmistetaan Torron moottoriradan ja alueen rakennelmien valmistuminen suomen-

mestaruuskisojen edellyttämälle tasolle. Jokamiesluokan SM-kilpailut järjestetään 

Karvian moottoriradalla 8.-.9.6.2019. Karvian järjestelyvastuulla ovat luokat: naiset, 

nuoret ja EVK. Hankkeen rahoitusta varten yhdistys hakee myös avustusta Leaderista 

osalle hankkeesta.  

 

 Kuntalain (410/2015) 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai 

muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. 

Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkit-

tävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 

  

 Kilpailuissa kyse on toiminnasta joka ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. 

 

 Jokkis-kisat kuuluvat karvialaiseen vapaa-ajantoimintaan sekä myös matkailun edistä-

miseen oleellisena osana, jokavuotiset paikalliskisat keräävät paikalle suuren joukon 

yleisöä. Moottoriurheiluharrastus on myös aktiivista kunnassa. Nyt järjestettävillä 

SM-kisoilla tulee olemaan suuri karvialaista matkailua ja elinkeinoa edistävä vaikutus. 

Tapahtumaan odotetaan 4000 kävijää, jotka työllistävät välillisesti useita alueen yrittä-

jiä.  

 

 Alueella, jossa kilpailut järjestetään, on kunnan omistama harrastekeskus, jonka yh-

teydessä olevan jokamiesluokan moottoriradan ja sen ympäristön kunnostamiseen ra-

hoitusta käytetään. Rahoituksella parannetaan myös alueen infra ja rakennetaan aiem-

paa paremmin toimiva toimintaympäristö kilpaurheilulle ja muille harrastetapahtu-

mille. Nyt rakennetaan katsomo, varikkoa laajennetaan, rataa asfaltoidaan, tehdään 

turva-aitoja, maalataan rakennuksia ja kaiteita. Hanke palvelee siis moottoriurheilua ja 

vapaa-ajan toimintaa kunnassa myöhemmin laajemminkin. Kunnostustoimilla on 

myös osin työllistävä vaikutus Karvian kunnassa. Rahoituksella hoidetaan tehtäviä, 

joita kunta voisi itsekin tehdä liikuntalain puitteissa.  Näillä perusteilla voidaan katsoa 

omavelkaisen takauksen myöntämisen voivan kuulua kunnan toimialaan. 

 

 Velallinen Karvian Ratayhdistys ry. ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, tilinpäätös 

vuodelta 2016 osoittaa, ettei taseeseen ole kertynyt alijäämää, ja yhdistyksellä on mal-

tillisesti velkaa. 

 

 Karvian kunnan talous on vakaalla pohjalla, kunnalla on kertynyttä ylijäämää 3820 

euroa asukasta kohden (TP2016) ja suhteellinen velkaantuneisuus on 10 %. Rahoitus 

on lyhytaikainen ja velallisen rahoitussuunnitelmassa ei ole korkeaa riskiä. Hakijan 

rahoitussuunnitelma pohjautuu vastaavien aiempien tapahtumien toteumatietoihin, ja 

laadittu niiden perusteella varovaisuutta noudattaen. Mikäli tapahtuma ei kerää yleisöä 

tai esim. mainostuloja suunnitellusti, on mahdollista, että kunta takaajana joutuu mak-

samaan osan velasta. Voidaan arvioida, että noin 10 % velasta voisi tulla takaajan 



 

 

maksettavaksi, mikäli yhdistyksen rahoitus ei kerry suunnitellusti. Tällainen kerta-

summa ei muodosta riskiä Karvian kunnan taloudelle. 

 

 Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-405-

10-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian 

kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kun-

nalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus 

pantataan kunnalle vakuudeksi. 

 

 Kunta perii takauksesta takausprovision, jonka suuruus on 0,50 % takauksen määrästä. 

Takausprovision suuruus vastaa yleistä tasoa (Kuntaliitto). 

 

 Kunta voi antaa velasta takauksen, joka vastaa enintään 80 % nostettavasta velan mää-

rästä. 

 

 Edellä esitetyin perustein voidaan katsoa, että takauksen myöntäminen ei ole Euroo-

pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa tarkoitettua valtion-

tukea. 

 

Liitteet: 

 

• Anomus 

• Kisojen talousarvio 

• Ratayhdistyksen tilinpäätös 

• Rahoitusehdotus 

 

 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Karvian Ratayhdis-

tys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 150.000 euron velan 

vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja korko 12 kk 

euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 % 

nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 euroa. Takauksesta peri-

tään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.  

 

Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-405-

10-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian 

kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kun-

nalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus 

pantataan kunnalle vakuudeksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Karvian Ratayhdis-

tys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 150.000 euron velan 

vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja korko 12 kk 

euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 % 

nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 euroa. Takauksesta peri-

tään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.  

 



 

 

Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-405-

10-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian 

kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kun-

nalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus 

pantataan kunnalle vakuudeksi. 

 

KV § 6 PÄÄTÖS: 

 

Puheenjohtaja Päivi Suominen antoi pyydetyt puheenvuorot kunnanjohtajalle ja kun-

nanhallituksen puheenjohtajalle.  

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuustolle hankkeen merkitystä kunnalle. 

Kisat tuovat tullessaan paikanpäälle väkeä, mikä hyödyttää kunnassa olevia palvelun-

tuottajia. Moottoriurheilu on urheilua muiden joukossa ja tulevat kisat ovat toimijal-

leen tärkeät. Riskien välttämiseksi takaukselle vaaditaan vastavakuus ja siitä peritään 

provisiota. Asiassa on kuultu Kuntaliiton asiantuntijaa ja tilintarkastajaa ja toimittu 

saatujen ohjeiden mukaan.  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho yhtyi kunnanjohtajan selvitykseen.  

Kuntalaki on kovin tarkka tällaisissa asioissa ja sen vuoksi Kuntaliiton erityisasiantun-

tijan ja tilintarkastajan kannat on selvitetty ja asiasta on käyty perusteelliset keskuste-

lut.  

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää kunnanhallituksen esityksen mukai-

sesti Karvian Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 

150.000 euron velan vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuu-

kautta, ja korko 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen 

määrä on enintään 80 % nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 

euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.  

 

Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-405-

10-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian 

kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kun-

nalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus 

pantataan kunnalle vakuudeksi. 

 

KH §165 Karvian Ratayhdistys Ry on ottanut yhteyttä Karvian kuntaan takausvastuun jatka-

miseksi. Lainaan on tehty 70 000 euron lyhennys ja sitä on lyhennyksen jälkeen jäl-

jellä 80 000 euroa ja laina-aikaa jatkettaisiin kahdella vuodella. Ratayhdistys Ry anoo, 

että kunnan takausta jatkettaisiin 31.10.2022 saakka.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se suostuu Karvian Ratayhdis-

tys Satapirkan Osuuspankista velan nro FI48 5119 0083 5407 96 takaisinmaksuajan 

pidentämiseen kahdella vuodella ja takauksen voimassaolon jatkamiseen 31.10.2022 

saakka. Korkoehdot säilyvät ennallaan eli korko on 12 kk euribor lisättynä 2,00% - 

yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 prosenttia lainasummasta ja 

kuitenkin enintään 64 000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen 

määrästä eli 320 euroa.  



 

 

 

Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-405-

10-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian 

kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kun-

nalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus 

pantataan kunnalle vakuudeksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanjohtaja korjasi esitystään siten, että takauksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin 

31.10.2021 saakka . 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suostuu Karvian Ratayhdis-

tys Satapirkan Osuuspankista velan nro FI48 5119 0083 5407 96 takaisinmaksuajan 

pidentämiseen kahdella vuodella ja takauksen voimassaolon jatkamiseen 31.10.2021 

saakka. Korkoehdot säilyvät ennallaan eli korko on 12 kk euribor lisättynä 2,00% - 

yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 prosenttia lainasummasta ja 

kuitenkin enintään 64 000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen 

määrästä eli 320 euroa.  

 

Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-405-

10-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian 

kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kun-

nalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus 

pantataan kunnalle vakuudeksi. 

  



 

 

 

HYVINVOINTIKERTOMUS, VUOSITTAINEN RAPORTTI 

 

KH § 166 Terveydenhuoltolaki (luku 2 §12) edellyttää, että kunnat seuraavat asukkaittensa 

terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja kunnan 

palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten 

hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista 

toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on 

kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.  

 

 Vuosittainen raportti pohjautuu tämän valtuustokauden laajassa 

hyvinvointikertomuksessa linjattuihin painopisteisiin ja se on laadittu yhteistyössä 

kunnan eri hallintokuntien kanssa.  

 

Liitteet: 

 

• Vuosittainen hyvinvointiraportti 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

vuosittaisen raportin ja huomioi sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet 

strategiatyössään ja tavoiteasettelussa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

vuosittaisen raportin ja huomioi sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet 

strategiatyössään ja tavoiteasettelussa. 

 

Kunnanhallitus totesi, että koulutoimessa tulee käsitellä kouluterveyskyselyn tulokset. 

 

  



 

 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022 

 
KH 15.10.2019 

§ 149 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto 

hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka 

ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. 

 

 Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 

tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväk-

symisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit-

tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-

kaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

 

Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee 

antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodos-

tuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen katta-

miseksi. 

 

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 3.9.2019 § 116. 

Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi ennustetaan 3,8% (Kuntaliitto 

4.4.2019). Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Lo-

marahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysynevät vuoden 2019 

tasolla. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista.  

 

Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. 

 

Liitteet:  

• talousarvioesitysten käyttötalousosa  

• talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel-

taulukko toimitetaan investointien tarkennettua) 

• rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

• tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

  

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen sekä kasvatus- ja 

opetuslautakunnan viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.  

 



 

 

Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut. 

Kulujen puolella nousua on henkilöstömenoissa erityisesti varhaiskasvatuksen ja 

koulutoimen osalta. Ostopalvelujen nousua on merkittävimmin 

erikoissairaanhoidossa. Säästöjä on haettu ja avustuksia on vähennetty. 

Verotulokertymän linja on maltillinen.  

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja vs. kunnansihteeri/koulutoimenjohtaja Kati 

Ojaniemi esittelivät hallinnonalojen talousarvioehdotukset. Käytiin läpi 

talousarvioehdotus tarkastustoimesta koulutoimeen.  

 

Todettiin, että kunnanhallitus palauttaa koulutoimen talousarvioesityksen kasvatus- ja 

opetuslautakunnalle ja edellyttää yhtenäiskoulun/perusopetuksen osalta noin 100 000 

euron karsintaa.  

 

 Muilta osin talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.  

 

KH § 167  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaa-

aikatoimen sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Kunnanhallitus aloitti tämän pykälän käsittelyn pykälän 155 jälkeen vapaa-aikatoimen 

ja teknisen toimen talousarvioiden esittelyllä. 

 

Liikunta- ja raittiussihteeri Sirpa Ala-Rämi esitteli kunnanhallitukselle vapaa-aikatoi-

men talousarvion käyttötalousosan sekä investoinnit. Kunnanhallitus päätti palauttaa 

vapaa-aikatoimen talousarvioesityksen vapaa-aikalautakunnalle ja edellyttää noin 10 

000 euron karsintaa vuoden 2019 talousarviosummaan verrattuna.  

 

Sirpa Ala-Rämi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.08. 

 

 Jaakko Kallioniemi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.10 ja poistui klo 

20.46.  Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli kunnanhallitukselle tekni-

sen toimen talousarvion käyttötalousosan sekä investoinnit. Kunnanhallitus päätti va-

rata 10.000 euroa rakennusvalvonnan asiantuntijapalkkioihin kiinteistöveroselvityksen 

teettämiseksi. Willelän uimarannan kunnostukseen varattu 5000 euroa siirretään in-

vestoinneista käyttötalouteen. 

 

  



 

 

 

 Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.28 

 

 Kunnanhallitus päätti pitää tauon tämän pykälän käsittelyn aikana 20.47-20.55,  minkä 

jälkeen kunnanhallitus siirtyi käsittelemään pykälää 156. 

 

Kunnanhallitus päätti muuttaa kunnanhallituksen talousarviota seuraavasti: Kohtaan 

Muu keskustoimisto (001142) ICT-palvelut 30.000 euroa, kohtaan yhteispalvelupiste 

(001143) tuet ja avustukset 1.200 euroa, työterveyshuolto (001161) tuet ja avustukset 

14.500 euroa, kopiointi (001181) muut myyntituotot muilta 700 euroa ja muut myynti-

tuotot sisäiset 14.040 euroa, muu hallinto (001190) avustukset yhteisöille 5000,00 eu-

roa. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 30.10.2019 päättänyt esittää seuraa-

via muutoksia talousarvioon: Yhtenäiskoulu vakinaiset viranhaltijat 4002 vähennetään 

30.000 euroa, kohdasta 4342 ICT-palvelut vähennetään 1.000 euroa, kohdasta 4421 

oppilaiden koulukuljetus vähennetään 50.000 euroa, kohdasta 4422 oppilaiden ylimää-

räinen koulukuljetus vähennetään 5.000 euroa, kohdasta 4500 toimisto- ja koulutar-

vikkeet vähennetään 1.000 euroa ja 4510 kirjallisuus 5.000 euroa. Kohdasta kalusto 

4580 vähennetään 2.000 euroa ja kohdasta 4600 muu materiaali vähennetään 1.000 

euroa. Kustannuspaikalta yhtenäiskoulun keittiö kohdasta elintarvikkeet vähennetään 

5.000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi esitetyt muutokset. 

 

 Kunnanhallitus päätti, että elinvoimalautakunnan käyttömenoihin Willi Karvian avus-

tuksiin yhteisöille lisätään leirituvan ja Jokipirtin menoista 75 % (19.200 euroa)  avus-

tuksena Willi Karvia Oy:lle. 

 

 Kunnanhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyspalveluihin lisätään työsuhteisten palk-

koihin 20.000 euroa kotipalvelukokeiluun. 

 

Kunnanhallitus kävi läpi kunnanhallituksen alaiset investoinnit. 

 

Muilta osin talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa. 

  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 168 

 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Tiedoksi 15.10.2019: Suupohjan Seutupalvelukeskuksen pöytäkirja 4/2019. 

Omistajien ja hallituksen tämän hetkinen suhtautuminen fuusioon on sellainen, 

että neuvotteluiden jatkamiseen ei ole tarvetta. Fuusion lähtökohtana tulisi olla 

kustannusten laskeminen ja hintatason pysyminen vähintäänkin samalla tasolla 

ja mielellään laskeminen. Laskelmien perusteella nämä asiat eivät näytä 

toteutuvan mahdollisen fuusion loppu tulemana. Tästä syystä ei neuvotteluille 

tässä kohdin nähdä omistajien ja hallituksen puolelta tarvetta. Järvinet Oy:n 

hallitus toivoo, että pidettäisiin kuitenkin ovet auki mahdollisille tulevaisuuden 

yhteistyöhankkeille.  

 

2.  

Kuntaliitto on yleiskirjeellään 26.9.2019 Kyberhyökkäyksistä liittyvistä 

uhkakuvista tiedottaminen pyytänyt kuntatoimijoita nimeämään omista 

organisaatioistaan vastuuhenkilöt ja mahdolliset varahenkilöt. Lisäksi on 

pyydetty tekemään viranomaisten tiedotuskanavaa varten kuntakohtaiset 

sähköpostilaatikot muodossa tietoturva@kunta.fi. Asia on päätetty järjestää 

seutukunnallisesti Suupohjan Seutupalvelukeskuksen toimesta. 

Vastuuhenkilöiksi nimettiin tietosuojavastaava Petri Borén ja 

järjestelmäasiantuntija Sami Sjöblom. Vastuuhenkilöt toimivat yhteistyössä 

kuntien Suti-työryhmä edustajien kanssa. Kuntatoimijoiden tulee olla 

nimettynä henkilöt, jotka pääsevät lukemaan mainitut tiedotteet. Nimetyt 

henkilöt ovat kunnansihteeri Hanna Vainionpää ja varalla palkanlaskija-

arkistonhoitaja Miia Salonen. Käytännön organisointi asiaan liittyen tapahtuu 

Suti-työryhmän kautta.  

 

3. Tiedoksi: Laki koiraverosta on lakkautettu (kumottu) 1.6.2018/421, muutos 

astui voimaan 15.6.2018. 

 

4. Tiedoksi Pirkanmaan liiton ja Satakuntaliiton kannanotto ELY-keskuksille 

Alkkiantien kunnostamisesta. Liitot pyytävät kannanotossaan ELY-keskuksia 

lisäämään tieyhteyden kunnostamisen korjausohjelmiinsa mahdollisimman 

pian. 

 

5. Veijo Kaskimäki toi tiedoksi, että vanhusneuvosto on alkanut kokoontua 

uudella kokoonpanolla. Vanhusneuvosto kokoontuu jatkossa vähintään 2-3 

kertaa vuodessa. Vanhusneuvostossa on oltu huolissaan vanhainkodin 

ruokahuollosta ja on toivottu, että ruoka tehdään Karviassa jatkossakin. 

 

6.  Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksen osakkeen omistajien kokoukseen 

20.11.2019 klo 13.00 Kankaanpään kaupungintalolla edustajaksi nimettiin 

Voitto Raita-Aho.  

 

mailto:tietoturva@kunta.fi


 

 

7. Tietosuojavastaava Petri Boren tulee ennen seuraavaa valtuuston kokousta 

14.11.2019 klo 18.30 antamaan tietoturvaopastusta. 

  



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 169 Merkitään tiedoksi seuraavat:  
 

 Väestörekisterikeskus 

 

Väestörekisterikeskus järjestää yhdessä Kuntaliiton kanssa, kuntien ja kaupunkien 

keskeisille päättäjille useita Huomisen digitaalinen kunta –tilaisuuksia. Miten kunnat 

voivat entistäkin paremmin palvella kuntalaisia tulevaisuudessa. Tilaisuudessa 

esitellään erilaisia työkaluja (mm. Suomi.fi) sekä toimia, jotka helpottavat 

suunnittelua ja palvelujen kehittämistä. Ajankohta: perjantai 13.12.2019 klo 9-12, 

Satasairaala, N2 auditorio, Sairaalantie 3, 28500 Pori 
 

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto 
 

Kutsu Terveet tilat 2028 –työpajatilaisuuteen. Ohjelman ajankohtainen painopiste on 

Terveet tilat –toimintamallin kehittäminen yhdessä kuntien ja aluehallintovirastojen 

kanssa. Muodostuvan toimintamallin avulla pyritään edistämään rakennusten terveyttä 

ja turvallisuutta sekä käyttäjien tyytyväisyyttä. Ajankohta: 19.11.2019 klo 8.30-15.40, 

Paikka: Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, Turku.  

Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään 3.11.2019 osoitteessa: 

https://link.webropolsurveys.com/EP/C7EE21B68D53B141  

  

 Kuntaliitto 

  

Kuntaliiton yleiskirje 11/2019 Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2020-2022 on 

ilmestynyt ja löytyy verkkosivuilta: 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/kopioston-valokopiointisopimus-vuosille-

2020-2022 

 

 Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen kokous 21.10.2019. Kokouksen pöytäkirja luettavissa 

verkkosivuilla:https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht

m?+bid=1405  

  

Ote pöytäkirjasta: § 119 Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinnan 

aloittaminen. 

 

Satasairaala 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 

28.10.2019. Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/  

 

Satakunnan pelastuslaitos, Satapelastus 

 

Johtokunnan kokouksen pöytäkirjanote 22.10.2019 § 31, Talous- ja toimintakatsaus, 

syyskuu 2019. Muut liitteet: Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma, varsinaisen 

pelastustoimen tuloslaskelma, Maksetut ylityöt sekä ylityötilasto johtokunnalle. 

https://link.webropolsurveys.com/EP/C7EE21B68D53B141
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/kopioston-valokopiointisopimus-vuosille-2020-2022
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/kopioston-valokopiointisopimus-vuosille-2020-2022
https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1405
https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1405
http://poytakirjat.satshp.fi:70/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm


 

 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU 

 

Sataedu on lähettänyt jäsenkunnille 24.9.2019 Talouden ja toiminnan raportoinnin 

30.6.2019 sekä vuoden 2020 talousarvion kehys ja esitysten tekeminen kuntayhtymän 

toiminnan kehittämiseksi. 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset.  

 

Jyrki Koivumäki, Tomi Ylilammi ja Jaakko Hietaluoma poistuivat esteellisenä tämän 

kohdan käsittelyn ajaksi klo 22.14-22.16. 

  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 170 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


